Zpráva o činnosti ZO ČSV Nesuchyně se sídlem v Mutějovicích za rok 2008
ZO Nesuchyně pracovala dle organizačních potřeb organizace. Schůze organizace se
konaly převážně na Obecním úřadě Mutějovice v zasedací místnosti. Probíraly se organizační
a zdravotní potřeby při chovu včel v našem regionu. Do něho spadají další obce Mutějovice,
Lhota pod Džbánem, Hředle, Krupá, Nesuchyně, Nový Dvůr, Milostín, Povlčín, Janov a
Kounov. Účast na schůzích byla v počtu 75 - 85 % členů. Celkový počet členů je 30 a z toho
je jeden bez včel, jedná se o naší pokladní, která nám zajišťuje veškeré účetní náležitosti.
Vedení organizace zajišťuje předseda p. Skuhrovec, jednatel je p. Cozl, zdravotník p. Pavelka
a pokladní p.Vomastková. Zdravotník zajišťuje veškeré práce spojené s léčením včelstev v
organizaci a to hlavně po technické stránce, vzhledem k obsluze příslušného kompresoru a
vyvíječů aerosolu. Toto musí provádět jen jediná osoba, aby byla zajištěna řádná obsluha a
údržba. Případné větší opravy jsou prováděny ve Výzkumném ústavu ČSV Dolu Libčic.
Bohužel stav členů nám ubývá vlivem stárnutí členů a v poslední době i vysokým
úhynem včelstev v období zimy r. 2007 až 2008 a tím rušením včelstev. Dále i z důvodu
rušením včelstev členů, kteří již nemají zájem o další práci. Bohužel se nám nedaří získat
mladé včelaře z důvodu nezájmu, protože mladí se raději věnují počítačům, i když by právě
při této práci mohli počítač plně využívat. Za tím vším však stojí i nezájem vedení našich škol
a družin. Náš ÚV poukazuje na možnosti získání i přiznání příslušných finančních prostředků
ze státních zdrojů na podporu nových včelařů, ale ani toto nepomáhá. Je zde totiž požadavek,
aby tento adept včelařství při případném získání finančních prostředků byl skutečným
včelařem minimálně 5 let.
Po loňském ošetření všech našich včelstev můžeme být velmi spokojeni s vyšetřením
včelstev, kde jsme byli hodnoceni negativními výsledky vyšetření v celém regionu a dle OVS
nemusíme provádět velmi náročný nátěr plodu, jako tomu bylo z jara r. 2008. Na všech
schůzích byli členové nabádáni, aby prováděli ty vyšetření, které si musí provádět sami a
dělali je zodpovědně. Výsledek se skutečně dostavil. Při léčení byly použity přípravky
Formidol, kyselina mravenčí, Gabon a fumigace AER s následným provedením aerosolu.
Důsledná práce se vyplatila. Jako předseda jsem spokojen s prací našich členů a je mým
přáním, aby se toto v letošním roce opakovalo.
Tímto zároveň žádám i o pomoc Obecní úřad, aby nám prostřednictvím ředitele školy
pomohl najít nové zájemce o tento poutavý koníček pro ochranu našeho životního prostředí.
Chovem včel zajišťujeme jeho stabilitu a získáváme mnoho užitečného např. med, vosk,
propolis a další produkty pro naše občany. Jim pak můžeme slíbit i kvalitní med z našich polí,
luk i hájů, strání a lesů a nikoliv ten, co je prodáván v našich supermarketech, který obsahuje
různé přídavné látky k tvorbě vzhledu. Koncem dubna chceme zajistit přednášku s některým z
našich odborníků a pozvat naše starosty obcí včetně ředitelů škol. Věřím, že se nám to podaří
uskutečnit, abychom je mohli informovat o celkové situaci naší organizace a apelovat i na
jejich pomoc při této činnosti.
Musíme si všichni uvědomit, že bez včel by nebylo života v přírodě a doplatili
bychom na to všichni včetně zemědělců, zahrádkářů i lesníků. Věřím v toto navržené setkání,
že nám pomůže v další práci pro zvelebení naší přírody i zájem o nabytí zkušeností pro
pěstování včelstev.
5. března2009 Antonín Skuhrovec
předseda ZO Nesuchyně

