Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011
( činnost organizace v roce 2010)
Dámy a pánové,vážení přátelé včelaři, zdravím Vás na dnešní výroční
členské schůzi ve Střední odborné škole veterinární Kukleny.
Úvodem několik statistických údajů o naší organizaci z listopadových
dokladů - máme celkem 171 členů a 1987 včelstev, součástí naší včelařské
komunity jsou 3 nečlenové, kteří mají 8 včelstev.
V průběhu roku 2010 vstoupili do našich řad 4 noví členové.
Členství v naší zájmové organizaci ukončilo k 31.12.2010 celkem 8 členů.
Také se veřejně připojuji k poděkování našim skupinářům za jejich práci
pro organizaci v loňském roce, ale nejen jim, ale celé zdravotní komisi př. Kalouskovi, Vohnoutovi a Macháčkovi. Prosím všechny včelaře, aby
doporučení zdravotní komise týkající se postupů léčení včel na svém
stanovišti respektovali a splnili.

Naši loňskou činnost jsme realizovali na základě plánu práce,který
schválila členská schůze a tento plán byl splněn.
V roce 2010 jsme pro Vás připravili ve spolupráci s OV přednášku Dr.
Kamlera, ředitele VÚ v Dole, někteří z Vás následně jeli na studijní zájezd
do tohoto VÚ.

Dalším přednášejícím byl př. Sedláček z Bučovic na Moravě. Je s ním
předběžně dohodnuto, že by zde u nás pokračoval v lednu příštího roku v
cyklu jeho přednášek.

Spolu s př. Macháčkem jsme dokončili 11 sad fotorámků
pro
královéhradecké školy, pomůcky vyrobené s podporou města Hradec
Králové. Fotorámky jsem předal ředitelce školského odboru
paní ing. Synkové na magistrátu v červnu loňského roku. Fotorámky byly
předány školám jako didaktická pomůcka, zprávu jsme prezentovali v
Radnici, tiskovém materiálu magistrátu.

Tradičně v červnu se uskutečnil Okresní včelařský den zde ve škole,
kterého jsme se též zúčastnili. Je to akce včelařů pro veřejnost, tak jako
Krajské dožínky, netýká se jen prodeje včelích produktů, ale především
informovanosti občanů o společensky záslužné práci včelařů a včel v
opylovací činnosti. Musíme využívat každou příležitost k seznamování
veřejnosti s naší prací, nyní použiji výroku př. Ducháče, učitele včelařství,
- cituji: „Neznám žádný jiný obor činnosti, který přírodě více dává než
odebírá.“
Prosím, vysvětlujte každý u svého včelínu, na osvětových akcích pro děti
nebo na těch pro dospělé, co je obsahem tohoto sdělení, je to pro naši
práci včelaře důležité.
Dnes nás po ránu budí řetězové pily a padající poražené stromy, které
lidem vadí v cestě nebo na zahradě. Betonuje se, asfaltuje se.
Všimli jste si, jak nám na vesnicích ubývají zelené plochy, křoviny
remízky? Jak lidé vyholují trávníky? Nevšiml jsem si, že by převažovalo
kolem nás vysazování zeleně, nebo se snad mýlím?Zemědělci sejí jen co
se finančně vyplácí u nás se momentálně střídají, řepka, mák a obilí.
Za naši organizaci se, co se týká osvěty veřejnosti v loňském roce,
nemusíme za nic stydět. Pokračoval náš projekt Včelařství – součást

ekologické výchovy v Hradci Králové s podporou města Hradce Králové.
Na plánované akce jsme od města obdrželi peníze na dva projekty v
celkové výši 72 960 Kč.
V druhém projektu „Včely pro botanickou zahradu“ jsme zakoupili od
výrobce př. Břinka 4 prosklené, kompletně vybavené úly se stojanem. Pro
Vaši informaci – na tyto úly v hodnotě cca 25 000 Kč přispělo město
částkou 19 200 Kč. Úly jsou majetkem naší základní organizace. Bude se o
ně po dohodě starat náš včelař př. Petr Kalousek. Jeho, a tedy i naším
vkladem, budou včely, kterými naplní úly, a usadí je na jaře ve
vymezeném
prostoru Botanické zahrady Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Včely budou opylovat květy, které
se zde pěstují a hlavně si je budou moci prohlédnout návštěvníci této
zahrady. Úly jsou prosklené.
Také jsme v rámci osvěty vyhlásili soutěž v malování těchto úlů.
Přihlásilo se 5 královéhradeckých škol. Do každé školy jsem dovezl
kompletní úl, aby děti viděly, jak vypadá a také, aby náměty a nápady
školáků byly autentické.
V botanické zahradě bude též instalován dřevěný informační panel o
životě včel, který na náklady naší organizace vyrobí př. Macháček. V
zahradě bude též didaktická pomůcka „fotorámky“.
V rámci propagace včelaření bylo vyrobeno s podporou města 100 kusů
barevných triček s naším a městským logem.
S podporou města jsme vydali tiskový materiál, který má jednoduchou
formou dát veřejnosti informace o tom, co dělat, když se „potká“ s letícím
rojem nebo když někoho píchla včela nebo aby lidé více věděli o medu a
dalších včelích produktech. Zde je na místě poděkovat našemu včelaři

př. Mázlovi, který podpořil vydání této publikace částkou 15 000,- Kč.
Pane inženýre, děkujeme, že nejen nyní, ale vlastně káždým rokem
podporujete finančně i osobně naši organizaci v její činnosti.
Dalším dobrým počinem př. Mázla je iniciativa, kterou vyvolal
prostřednictvím celorepublikového časopisu Včelařství v souvislosti s
povodněmi v Libereckém kraji, jde o nákup 5-ti kompletně vybavených
úlů pro povodněmi postižené včelaře. Dobrý skutek bude zapsán do naší
kroniky a znovu mu děkuji.
Neplánovanovanou akcí,
která se sluší znovu připomenout,
je
digitalizace kronik našeho spolku , jsou to 3 knihy psané kronikáři od
roku 1906, podařilo se též zpracovat prezentaci akcí organizace od roku
2005, jedná se o výběr 311 fotografií. Spolu s audiozáznamem nahrávek
osvětového programu, který byl v roce 2006 vytvořen českým rozhlasem,
je toto vše nahráno na CD. Můžete si ho zakoupit na této schůzi.
Děkuji př. Kalouskovi, vedoucímu včelařského kroužku zde ve škole, za
jeho osobní čas a ochotu při práci se studenty u včel. Mohl by v diskuzi
podat informace o činnosti kroužku, jistě by nás to zajímalo.
Další poděkování míří do Rosnic př. Macháčkovi. Zajistil proplacení
faktury v částce 4200,- Kč na účet naší organizace za osvětovou činnost
pro mateřské školky Mikroregionu Nechanicko.
Poděkování patři též všem co pokračovali v neúnavné osvětové práci
včelaře ve školách, školkách a kolem svého včelínu, př.
Círmanovi,Tlapalovi, Jurgovičovi, Mgr. Záleskému a dalším .
Zvolený výbor základní organizace se pravidelně scházel, aby hledal dobrá
řešení a zajistil chod organizace dle plánu práce. Jsem velice spokojen se

spoluprací s novými kolegy ve výboru, s jejich přístupem k práci, kterou
vykonávají s láskou ke včelkám a pro náš spolek. Děkuji všem členům
výboru za odvedenou práci a konečně za klid a báječnou kolegiální
atmosféru při našich pracovních setkáních.
Děkuji Vám všem, členům naší základní organizace, za vaši účast na všech
akcích, které pořádáme, a za Vaši práci se včelami. Ať se Vám nadále daří
jak ve včelařském, tak i v osobním životě.Všem přeji pěkné jaro, včelkám
zdraví a včelařům plné sudy medu.
Závěrem prosím o vyřízení poděkování ředitelce SOU veterinární paní
Rubáčkové a zaměstnancům školy ,za ochotu a podporu naší činnosti na
území školy.
V Hradci Králové 5.3.2010

Radim Kupka

