
Vážení přátelé,

dovolte, abych vám předal několik zpráv z mé činnosti jako předsedy vašeho spolku..

Zcela je ukončena příprava na Dětský den, který se měl konat 25/5/2019 na Zámeckém návrší. 
Protože jsem začal zajišťovat finanční prostředky až po návratu z lázní po operaci, zajistil jsem 
pouze 30 tis Kč, na akci bylo zapotřebí cca 45 tis Kč.
Proto jsem tuto akci zrušil a díky patří jak Zemědělskému družstvu Dolní Újezd, jako hlavnímu 
sponzoru, ale i dalším. Měla být 2 loutková představení v jízdárně a na venkovním pódiu diskotéka 
s klaunem, na návrší technika s obsluhou ze ZD Dolní Újezd a Lesů Litomyšl, zvířátka od chovatelů
z Dolního Újezda a Litomyšle....

V opačném gardu je akce dohodnutá již dříve a nyní potvrzená. Z fondu náměstka hejtmana 
Pardubického kraje a senátora pana Michala Kortyše jsme získali jako spolek 30 tis. Kč na akci 
Zelené údolí. A jeho podpora pokračuje dál – jsme velmi rádi, že poskytl svou záštitu pro konání již 
10. ročníku Dne medu 17/11/2019 na Zámeckém návrší v Litomyšli.

Akce Zelené údolí je zamýšlena jako víceletá, příští rok budu žádat znovu. Žijeme v tomto kraji a je
na nás, jak vypadá.
Finance jsou určeny především pro nákup stromů a keřů, nejen včelodárných, ačkoliv těch je 
potřebí většina. Část prostředků je již zamluvena, např. Obec Desná nebo Zemědělské družstvo 
Dolní Újezd, kde je koordinátorem Ing. Čejka ml. 
Pokud máte zájem a jste ochotni vámi vybrané stromy a keře vysázet a starat se o ně, můžete se mi 
ohlásit na bjb@centrum.cz. Nákup je domluven ve Školkách Litomyšl v sekci velkoobchodu, jen 
musíme koordinovat přípravu a odvoz.
Vysazené stromy a keře budou evidovány na soupiskách pro vyúčtování a kontrolu.

Počasí přeje přírodě, ale včelařům po květnu přibude další nepříjemná zkušenost, zřejmě s 
minimem medu a oddělků. Na výzvy je možné reagovat různě – já vám přeji hezké dny.
Ke včeličkám a lidem vždy s láskou.

Jiří Brokeš
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