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Dobý den vážení pŤátelé včelaři.

Jak áodnotit minulý rok? Po stránce občana, bych rok202l nazvalrokem nejistoty.
Hlavním problémem byla a je stale přítomná nemoc ve společnosti a s ní Ňmá
vládní opatření zakaz'$ící združování obyvatel na veřejných akcích .
}Ňás se tato opaťení nejvíce dotkla v tom že jsme byli zviklí pravidelně se setkávat a
vyřizovat spolěčně záležítosti otganizace. Také jsme se neměli možnost zvát
přednášející kteří nám podávaly velice zajímavé informace a pořádat naučné a
poznávacizájezdy našich členů. Tato situace se již mnění a snad se vrátíme k
normálu.
Ale i přez tento stav se chod naší organizace nezastavil. Sice nebyla možnost schůzí ,
ale při dnešní možnosti komunikace jsme udrželi organizaci v chodu.

To hlavní co nás pojí jsou včely. Myslím si že loňský rok byl úrodným rokem který
mnohým nahradil některé minulé roky. Kdo se skuteěně věnuje včelám viděl jak se
dařilo tvořit oddělky , které šly do zimy v plné síle. Stále nepochopím o včelaře kteří
hospodaří na dvou včelstvech , když největší přirozeností včel je jejich shopnost se
množit.
Bohužel se nám stále nedaří se zbavit nálr;ary MVP. Díky přístupu chovatele k
napadeným včelám a veliké pomoci pana doktora Kamlera zYýrkumného ústavu
jsme mohly udělat všecha opatření rychle a včas. Zimni ýsledek vyšeření mněli na
MVP považuji za obrovský problém. Hlavně v tom že nákazaje u včelaře ktery byl
pozitivní před třemi lety. Nezodpovědností je vybudovat nová včelstva na stejném, již
zamořeném místě!
Včely nosí med ale včely dělaji včelařovy ruce. Toto moto se mi velice líbí, sám
dělám ročně zhrubatři sta rámečků a třicet kg. mezistěn. Nové dílo není mezi včelaři
samozřejmostí. Narvhoval jsem nákup parního tavidla voku, s možnosti zapůjčIq za
poplatek, hlavně pro začínající včelaře. Dále bych chtěl upzornit že máme dva
vyškolené členy, kteří provádějí seřizování vp"ýječů aerosolu, prosím využívejtete
§rto služby.
Být členem spolku znamená mít v první řadě povinnosti ke spolku a až následně
požadovat výhody. První povinost je hlášení stavu včelstev k 1.9. každého ruku na
CMSCH, je jasné že toto mnoho včelařů nedodržuje. Naší největší zmněnou je
placení členských příspěvků, snad jen díky našemu důslednému jedateli se daří tyto
příspěvky vybrat. Dofám že si členové budou vědomi sqich povinností a stane se
proně normálnim hradit své závazky atrtomaticky. Dnešní doba nebude přát všem
dotacím, sám se domnívám že dotovat se má něco co si samo na sebe nevydělá a
poťebuji to udržet v pr9v3zu, což včely nejsou! Mohla by se stát i taková sifuce ,

NEMÁŠ ZAPLACENE ČrpNsrvÍ NprsI Črpxgu. Kde potom jsou poviné
vzorky měli, jak schanět léčivo, povědomí o takovích včelařích při kritick/ch
nákazácb,. Mluvím o to protože se potkávám s lidmi kteří chtějí včelařit, schánějí
dotace od kraje, ale nechtějí b}t členy spolku. Prostá výmluva je, Nemám čas!



Dalším a myslím si závažným problémem je stáří! Přítel Pechanec z Morašic mi řekl.
Myslel jsem si že budu moci včelařit stále.Věk lidí bez kterych se neobejdeme a tím
mám na mysli důvěrníky. Nechci nikomu ze stávajicích důvěrníků brát chuť do práce
ale zatím řešíme úbytky slučovriním obvodů a tím navišujeme jejich zatížení. Je nutné
aktivovat mladší a zkušené včelaře. Jen tak se přirozeně dostaneme k výběru do
dalších potřebných funkcí.
A nyní poděkování zapráci odvedenou pro naši organizaci. Asi sami usoudíte že
neJvětším a nejdůležitějším členem je náš jednatel bez jeho práce by jsme asi
organzaci neudrželi, Dále mám na mysli zdravatniho referentazvládl a naučil se
celou problematiku. Paní pokladní musím také poděkovat je přece jen velká hmofirá
zodpovědnost. Velké poděkovrání všem důvěrníkům jsou dáni na pospas členům.
Nyní prosím kousk o mně. Vloni si se mnou život dost krutě 7AI7:áI, proto vám tuto
zprávu čte někdo jiný, jsem sále v neschopnosti, zdraví je poklad.

Přeji všem kteří tvoří tuto organizaci pevné zdraví.
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