Kronika záklaní organizace ČSV v Odrách
Bez včel nebylo by většiny pícnin, tudíž ani masa.
Bez včel nebylo by krásy našeho domova.
Ušlechtilé je včelaření.
S psaním kroniky započal v roce 1962 člen Bohumil Fojtík, učitel ZDŠ
v Odrách. K úvodním dějinám oderského včelařství do roku 1945 použil povětšině
archivního materiálu městského archivu v Odrách a částečně z knihy A. Rolleder:
Geschichte der Stadt Odrau und des Gerichtsbezirkes Odrau – Steyer 1901.
Za starých dob brali obyvatelé potřebný med a vosk od divokých včel zdejších
bohatých lesů. Dozor nad tímto včelařením udržovali panští lesníci a jejich pomocníci.
Již v druhé polobině 13. století počali poddaní přenášeti kláty (části dutých kmenů)
se včelami blíže ke svým obydlím do zahrad. Medem sladili, vosku potřebovali hlavně
ke svícení v kostelích při bohoslužebních obřadech. Rychtáři byli povinni odváděti
med a vosk panství ve formě daní.
V městě Odrách 16. století, tehdy obklopeném středověkými hradbami, stály
domy vedle sebe těsně, zahrad vlastně nebylo a proto včely zde nebyly chovány.
Měšťané chovali včely v okolní mimo město na svazích oderských kopců, kde
zakládali oplocené včelnice.
V roce 1543 stálo v Čechách včelstvo i s klátem 2 zlaté, což byla cena vysoká,
povážíme-li, že v té době byla kráva za 4 až 5 zlatých.
Oderští městští včelaři, kteří neměli vlastního pole ani vlastní včelnice, stavěli
své úly v zahradách sousedních vesnic, zvláště ve Veselí a v Loučkách a platili
majetníku zahrady nájemné.
Do roku 1566 v Odrách i vesnicích oderského panství včelařili jednotlivci bez omezení
právními předpisy.
V roce 1566 majitel oderského panství Jan Tomáš ze Zvole sjednotil veškeré včelaře
svého panství ve včelařský cech. Později stanovil zvláštní listinu, kterou stanovil
přesné stanovy chovu včel.
Bohužel originál tohoto zajímavého pergamenu se nezachoval, našel se však
poškozený opis v zámeckých sklepích nadepsaný „Kopie oderského včelařského
práva“.
Já Jan Tomáš ze Zvole, dědičný pan statku oderského, dávám na vědomí všem
nynějším a potom i budoucím
1) Dávám svobodu v zakládání chovu včel na svých pozemcích a zahradách bez
jakýchkoli daní a poplatků, aby tak lépe se poddaní živiti mohli.
2) Ten, který by loupeživými včelami proti vůli Boží, ďábelským uměním a
čarodějnictvím škodil svým bližním zkázou jejich včelstev, bude podle
včelařského práva přísně potrestán a bude mu úplně odebrán majetek.

3) Zlé a nemocné včely tak zvanou „zhnilinou“ (hniloba plodu), které sedávají na
mrtvé psy a tak roznášejí nemoc je nutno chránit tak, že se musí zdechliny
psů ihned zakopati. Poněvadž se v posledních letech vyskytlo více takových
nemocných včelstev, je povinen každý chovatel, který takové včely má na
svém včelínu, oznámit to fojtovi na vesnicích nebo starostovi v městě, aby
s Boží pomocí mohla býti nákaza odstraněna (včely i s kláty byly spáleny).
4) Kdyby roj sedl do cizí zahrady, smí majitel si roj chytit nejdále přes tři zahrady.
Roj usazený na větší vzdálenost smí majitel vzít jen se svolením majitele
zahrady - aby se tak zamezilo hádkám a sporům.
Tímto listem žádám , aby všichni přísně dodržovali tyto regule a také žádám své
potomky, aby chovatele včel nezatěžovali daněmi a daná nařízení nepřekrucovali a
neměnili. Toto stvrzuji svým podpisem a pečetí. Dáno na oderském zámku léta Páně
1584.

Po porážce na Bílé hoře...Panství se dostalo do cizáckých hrabivých rukou, kteří
měli zájem jen o své kapsy, a proto nedbali žádných nařízení svých českých
předchůdců, zvláště ne těch, které omezovaly jejich bezpracný příjem. A tak
samozřejmě nedbali ani včelařských nařízení Jana Tomáše ze Zvole, aby nebyly
požadovány daně z chovu včel.

Proces proti „chovatelům loupeživých včel“ (otec a syn Bartoloměj a Michal Fiebiger
z Oder)
Není možné nezmíniti se také o procesu proti tak zvaným chovatelům
loupeživých včel z poloviny 17. století, doby to plné předsudků a pověr. Ty byly do
našich krajů záměrně zanášeny a šířeny přistěhovalými cizáckými živly a uchvatiteli
majetků po vyhnané české šlechtě, aby tak v dušení temnotě poddaných mohli
lehčeji a co nejvíce vymámit z týraného lidu.

V 18. století se včelaření utěšeně rozmáhalo. Panství požadovalo přísné dodržování
včelařského práva. Za čest bylo považováno státi se přísedícím včelařského práva.
Městští včelaři se svědomitě zúčastňovali včelařských sezení, vesničtí věc nebrali tak
vážně. Proto začátkem roku 1754 nařídil vrchnostenský úřad oderský – Jan Hanka –
při stání soudců, aby dali na vesnicích na vědomí, že všichni včelaři celého panství na
sv. Josefa jsou povinni se včelařského práva zúčastnit. Který včelař se nedostaví,
zaplatí panství 15 krejc. pokuty ve formě vrchnostenské daně. Při tomto výročním
jednání byli přijímáni noví včelaři. Každý nový zaplatil předsedovi - nejstaršímu to
včelaři – „králi včelařů“ 15 krejcarů zápisného.
Přílišnými daněmi včelařství hodně pokleslo. Vláda proto se snažila o opětovné
zvýšení chovu. Císařovna Marie Terezie roku 1770 založila veřejnou včelařskou
školu ve Vídni pro výchovu učitelů racionálního včelařství. V roce 1775 vydán patent,
jimž
1) chov včel měl být úplně osvobozen od daní a poplatků,
2) všem chovatelům včel má být umožněno postaviti si včelín,
3) nemá být žádáno clo při převoze včelstva na pastvu
4) vrchnostem nařízeno, aby se postarali, aby chudým včelařům bylo pomoženo
zřízení prvního úlu.

5) Vrchnostenským úředníkům nařízeno, aby nijakým způsobem neobmezovali
poddaným chov včel v zakládání a v provozu.
6) Roje je možno majitelům chytit všude do 24 hodin.
7) Lupičky nemají být ničeny, protože je dost jiných prostředků, kterými se dají
napadené včely ochránit.

Císař Josef II. nařídil vyplácet prémie včelařům, kteří přezimují nejméně 10
včelstev.

Začátkem 19. století včelařství zase značně pokleslo. V roce 1806 bylo v Odrách a na
celém oderském panství 662 včelstev.
Vláda zavedla roku 1811 znovu vyplácení prémií dobrým včelařům.
V roce 1828 byly prémie zase zrušeny.
V třicátých letech 19. století bylo na Odersku 12 oplocených včelnic. V Odrách byl i
včelařský cech.
Při sčítání lidu v roce 1900 bylo v samotných Odrách 72 včelstev. V roce 1894 byl
v Odrách ustanoven včelařský spolek pro Odry a okolí. Věnoval se zvelebování
chovu včel, výchově včelařů pořádání přednášek a kursů.
V srpnu 1902 uspořádal spolek třídenní včelařský kurs spojený s výstavou
v místnostech hostince „Na střelnici“ pod protektorátem hraběte Kamila
Rozumovského.

Do první světové války je zaznamenán značný rozmach včelařství po stránce
vědeckých výzkumů, zdokonalování úlové techniky, včelí pastvy.

V první světové válce včelařství zančně upadlo pro nedostatek včelařů, kteří odešli
do války. více než o polovinu se zmenšil počet chovatelů.

Trvalo pak po válce několik let, než byly válečné škody na včelařství nahrazeny.
Z této doby se nám také nezachovalo téměř žádného písemného materiálu, protože
předsedové mívali písemnosti u sebe a při změnách předsedů se obyčejně materiál
ztratil. Přesto však víme, že v období první republiky dosáhlo včelařství nebývalé
výše. Většina chovatelů včel byla organisovaná ve včelařských spolcích, které
dodávaly svým členům tiskoviny, knihy, pořádaly kursy a přednášky o racionálním
chovu včel na vědeckém podkladě. Velmi značný pokrok nastal ve výzkumech včelích
nemocí, vynalezeny ochranné léky a prostředky. Také státní úřady včelaření
podporovaly různými nařízeními, které pomohly zvelebit chov včel.

V roce 1920 na jaře napočítáno v samotných Odrách 14 chovatelů, kteří zazimovali

84 a vyzimovali 58 včelstev. V roce 1924 zazimovali oderští chovatelé 89 a vyzimovali
49 včelstev. V létě pak přibylo 38 přirozených rojů.
O vesnicích oderského okresu nemáme zpráv.

Za 10 let v roce 1934 bylo v Odrách již 22 včelařů, kteří zazimovali 260 a vyzimovali
239 včelstev. V létě přibylo 35 přirozených rojů a 3 roje umělé. Z chovatelů bylo 5
rolníků, 2 učitelé, 6 růz. úředníků, 6 řemeslníků a 2 dělníci.

Za poslední světové války byli chovatelé organisovaní v místní skupině říšského

svazu Odry – Reichsfachgruppe Imker Ortsfachgruppe Odrau und Umgebung-Kreis
Neutitschein – Landesfachgruppe Sudetenland.
Ve válce byl velký shon po včelařských výrobcích, zvláště po medu pro vojáky a po
včelím vosku. Z jednoho včelstva se povinně odevzdávaly 3kg medu.
1943
Místní skupina včelařů Odry a okolí zahrnovala okruh 25 obcí s 216 organizovanými
včelaři a 1890 včelstvy (6 včelařů se 120 včelstvy bylo neorganizováno – celkem tedy
bylo v obvodě místní oderské skupiny na 2010 včelstev).
Fronta se kvapem blížila a mnohým včelařům byly válečnými akcemi poškozeny
včelíny. Tak koncem 1944 obdrželi státní říšskou válečnou náhradu.
V posledních letech války se rozmohla značně včelí roztočová nákaza.
- léčivo Acarmors
Po osvobození města Oder 5. května 1945 došlo k postupnému osídlování Oder a
okolí. V této době došlo k úhynu většího počtu včelstev neodborným ošetřováním a
také naprostým nezájmem u jednotlivých nových majitelů. Pouze v obci Spálov, která
byla vesměs česká a proto nebyla osídlována novoosídlenci, byla včelstva v dobrém
stavu.
Při sestavování kroniky bylo zjištěno, že záznamy od roku 1949 až do r. 1956 byly
uloženy v městském archivu. Při požáru zámku, v němž byl archiv uložen, byly
všechny záznamy a korespondence spolku zničeny.
1957
-

dvě odborné přednášky „Praktické včelaření“, „Správné zazimování včelstev“.
zájezd na Slovensko Výzkumný včelařský ústav v Prievidzi
otrava poprašováním řepky do květu – Loučky a Jakubčovice
léčeno BEF
film Včelí zákon 1956

1958
- přednáška „Chov matek“
- mírná nosematická nákaza
1959
-

dvě odborné přednášky
zájezd do Bratislavy, Lednice, Luhačovic
120 členů
zazimováno 1020 včelstev

-

film Včely a květy 1952

13.12.1959 byly poprvé uspořádány oslavy „Mezinárodního dne včelařství“. Včelařská
výstava v hotelu Družba.
1960
- film Rok na včelíně
1961
- snížení stavu včelstev
- 879 vzorků, únor, povinné hromadné prozkoumání zdrav. stavu včelstev, sběr
mrtvolek. Zjištěna Acarinosa u 60 včelstev.
- zájezd na výzkumnou včelařskou stanici v Prostějově
1962
- kurz „Přemísťování včelstev za pastvou a řízený let“
- 854 včelstev
1963
- 116 včelařů
- 833 včelstev
1964
- objednáno 500ks bílého akátu u školkařského závodu ČSSL Řečany n/L a
vysazeno po všech obcích sdružení. Bohužel hodně sazenic bylo zničeno
nezodpovědnými lidmi.
- přednáška „Chov matek a z čeho chovat“
- 111 včelařů
- 779 včelstev
1965
- kurz chovu matek na včelnici Čs. státních lesů v Odrách
- 108 včelařů
- 786 včelstev
1966
-

přednáška „Jak racionálně včelařit a výměna zkušeností poznatků a zlepšení“
přednáška „Léčení včelstev“ + film na toto téma
zájezd do Velkých Losin a Výzkumné včelařské stanice Pekařov
112 včelařů
792 včelstev

1967
- povinná hromadná léčba BEF
- 113 včelařů
- 854 včelstev
1968

-

hromadná léčba včelstev na roztočovou nákazu
k prozkoumání odebrány mrtvolky včel v únoru
zjištěna acarinosa u 8 včelstev
přednáška „Škůdci plástů a včelích zásob“, Škůdci včel“ a“Vědecké poznatky
ve včelařské praksi“
přednáška „Zákon 40 dní“ + promítnutí filmu téhož tématu
hubení komárů v povodí Odry leteckým postřikem – i přes vyrozumění došlo
k menším škodám
116 včelařů
1025 včelstev

1969
- únorové odebrání vzorků u včelařů postižených acarinosou, 7 postižených z 8,
léčba BEF
- na výroční schůzi rozhodnuto započít s chovem matek plemene „Carnica“
objednáno 30, dodáno 5ks
- včelařský kroužek na ZDŠ v Odrách odchodem žáků do praktického
života se kroužek rozpadl
- přednáška „Bakteriální nákazy včelího plodu“ a „Parazitní nemoci včel“
- „kurz chovu matek“ na včelnici ČSSL
- nosema léčena Fumagilinem
- 118 včelařů
- 1264 včelstev
1970
1971
-

přednášky „Pyl a jeho úloha ve včelstvu“ a „Škůdci pylu“
plošná léčba v ZO přípravkem BEF
zjištěna acarinosa u 8 včelstev vesměs jiných včelařů než v roce 1968
Pionýrský kroužek na ZDŠ ve Spálově se zúčastnil celookresní
soutěže dobrým výsledkem
128 včelařů
1132 včelstev
přednáška „Zavádění ušlechtilých chovů ve včelařstí-Kraňka.“
školení „Praktické ukázky a návod chovu matek“ na včelnici ČSSL
vloupání do včelína ve Spálově
objednáno a rozdáno do obcí obvodu ZO 40 polokmenů a keřů „Jerlínu“???
vedoucí pionýrského kroužku při ZDŠ Spálov Otto Skřehot
133 včelařů

1972
- přednáška „Základní školení včelařů“
- přednáška „Zavádění okrskových chovů“
- povinná léčba roztočové nákazy – dvě dávky na podzim a jedna na jaře 1973
– léčivo BEF
- zájezd do výzkumného včelařského ústavu v Prostějově

-

oceňování za činnost ve funkcích k 100. výročí založení ústřední včelařské
organizace v Praze
132 včelařů
1060 včelstev

1973
- přednáška „Včely a jejich vztah k rostlinstvu“
- zájezd na oblastní včelařskou chovatelskou stanici Kývalka u Rosic –
inseminované matky plemene Kraňka + návštěva prodejní průmyslové výstavy
v Brně
- ustanovena stranická skupina KSČ
- účast pionýrského kroužku při ZDŠ Spálov, pod vedením Otty
Skřehota, na celookresní soutěži zájmových včelařských kroužků
v Novém Jičíně
- 132 včelařů
- ustanoveny 3 okrskové chovy se zaměřením na rozchov matek plemene
Kraňka
- podána žádost o přidělení včelínu po ČSSS Odry, který přestal včelařit a včely
rozprodal
1974
-

(str.43)
přednáška i pro veřejnost „Včelí produkty v lékařství“
přednáška „Chov matek a jejich zužitkování“
v únoru odebrány vzorky mrtvolek ze všech včelstev – 8 mělo acarionsu –
léčení přípravkem BEF
u příležitosti 60. výročí založení bývalého včelařského spolku na Spálově,
uspořádali včelaři obcí Spálov a Luboměř setkání včelařů.
rozchov matek plemene Kraňka z chov. stanice v Jabloňanech byl málo
úspěšný, poněvadž objednané inseminované matky byly dodány až v měsíci
červenci, kdy už byly pro rozchov matek nevhodné podmínky
k trvalému bezplatnému užívání získán objekt dřevěného včelína pro 100
včelstev pod Tošovským kopcem
krádež dvou kompletních zánovních úlů se včelstvy a medníky v Loučkách
133 včelařů
1119 včelstev

1975 (str.47)
- přednáška „Jak racionálně včelařit“
- pro neúspěch v chovu na spolkovém včelíně – velký výskyt mravenců a
nedostatek vody byl chov přemístěn na oblast Pohoř, na včelín Ed. Klezly.
- v listopadu byla uspořádána včelařská výstava v hotelu Družba v Odrách,
společně se zahrádkáři a LUT. Obsah – přehled včelařství ZO, potřeby,
průhledný úl.
- V akci „Z“ a při pomoci zemědělství a lesnictví odpracováno 990 brig. hodin.
V rámci ozelenění obcí bylo vysázeno celkem téměř 2000 různých stromů a
keřů, vesměs pylo a nektarodárných.
- výnos medu byl nízký

1976 (str.48)
-

slabý výnos medu i neúspěšný rozchov matek
včelařská beseda – promítání dvou odborných včelařských filmů
vloupání do spolkového včelína
dvě odborné včelařské přednášky
odpracováno 625 hod. v zemědělství a 280 v lesnictví, bylo vysázeno 2000 ks
pylo a nektarodárných stromků a keřů
1134 včelstev

1977 (str.49)
- dobrý výnos medu a vzestup v rozchovu matek
- v zájmu navázání spolupráce s ostatními organizacemi, členy NF, zvláště se
zahrádkáři , myslivci a rybáři, zorganizovala ZO promítání v místním kině. Dva
filmy s včelařskou, zahrádkářskou, mysliveckou a rybářskou tématikou.
- dvě přednášky „Jak zabránit zbytečným zimním ztrátám“ a „Chov včelích
matek a způsoby jejich přidávání“ (přednášející se nedostavili, byli zastoupeni
místními)
- zájezd autobusem na včelnici (špatně čitelné jméno a místo) Drahanská
vysočina
- podaná žádost o uznání chovu matek na Pohoři nebyla uznána
- odpracováno 714 brigádnických hodin, vysázeno 363 stromů a keřů
- 1235 včelstev
1978 (str.51)
- oslava 30 let od založení včelařské organisace po osídlení Oderska českými a
slovenskými obyvateli po roce 1945 – skončení II. světové války a porážce
fašismu
- dvoudenní včelařská výstava společně se zahrádkáři v Dělňáku
- kurz výroby medového pečiva (Marie Fardová z Oder)
- u příležitosti výročí ZO sestavena publikace o historii, současnosti a
budoucnosti „Včelařství na Odersku“ v nákladu 500ks, obdrželi ji všichni
členové ZO, všechny ZO-ČSV okresu a všechny organizace zastoupené v NF.
- ze Spálova zapůjčili včelařský, velice objemný klát, pocházející pravděpodobně
ze 17. století.
- na slavnostní schůzi předal místopředseda ČSV Praha „Čestnou vlajku ČSV“
- o oslavách vyšel článek ve včelařství č.1 1979
- 697 odpracovaných hodin, vysázeno 410 ks stromů a keřů
- kočovalo se s 152 včelstvy
- 1322 zazimovaných včelstev
- nepříznivé počasí, slabá snůška
1979 (str. 63)
- V létě byl zorganizován při ZDŠ Odry žákovský včelařský kroužek.
Vedoucí Petr Kučerka. Započal při účasti 7 žáků. Do té doby pracují
v ZO dva žákovské kroužky a sice v Odrách a Spálově.
- dvě odborné přednášky
- dvě včelařské besedy (jedna veřejná)

-

společně se zahrádkáři uspořádán včelařský ples
zájezd dvěma autobusy na Drahanskou vysočinu, na včelnici přítele Kučery
kurs výroby medového pečiva, účast 16 manželek včelařů, pečivo se prodávalo
na plese
bylo vychováno a usazeno 308 matek plemene Kraňka
odpracováno 1402 hod. v zemědělství a 1564 hod. v lesnictví., vysazeno 660
ks stromků a keřů.

vsuvka z r. 1981 (str. 67)
- přebírá kroniku Václav Váhala, Odry, Ke koupališti 2, ředitel ZDŠ ve výslužbě
(67 let)
Josef Švarc (Odry, Potoční 13), předseda ZOČSV od roku 1956 do roku 1979,
včelař ČSSL v Odrách (100 včelstev). Oceněn okresním a krajským
vyznamenáním. Za jeho vedení získala naše organizace medaili ÚVČSV.
Po něm byl zvolen za předsedu př. Karel Paprskář (Odry, Jižní 2), převzal též fci
včelaře ČSSL v Odrách.
Kroniku založil Bohumil Fojtík, učitel a ředitel zdejší školy. Po skončení aktivní
služby se odstěhoval s rodinou do Ostravy-Poruby a tam i zemřel.
Po něm v kronice pokračoval přítel Franc Vyjidák (Odry, Sokolská ul.), provedl
záznamy od roku 1945 do konce r. 1979. Byl předsedou a následně i jednatelem
organizace od r. 1952 do r. 1979.
K třicátému výročí činnosti základní organizace Českého svazu včelařů v Odrách
(1948-1978) vydala v roce 1978 rada MěNV a ZO ČSV brožuju o 30 stránkách
s titulem „Včelařství na Odersku“. Publikace je připojena jako příloha č. 1 k naší
kronice.
1980 (str. 68)
- 140 členů
- 1230 včelstev
- 2 včelařské pionýrské kroužky (při ZDŠ v Odrách – vede př. Petr
Kučerka, Odry, Osvobození 5 a při ZDŠ ve Spálově – vede př. Otto
Skřehot, Spálov č.p. 71)
- Spálovský kroužek se účastnil okresní soutěže „Zlatá včela“ a žák
Antonín Šustek získal se 64 body 1. místo, v mladších žácích pak
Ilona Opršalová s 54 body rovněž 1. místo v okrese N. Jičín.
- Obvod ZO tvoří – město Odry, Pohoř, Tošovice, Veselí, Vítovka, Jakubčovice n.
O., Loučky, Heřmánky, Klokočůvek, Heřmanice a Dobešov, Spálov, Luboměř.
- Rozchov matek plemene Kraňka se provádí v Odrách, Spálově, Vítovce a
Klokočůvku
- dvě včelařské přednášky – „Nástavkové včelaření“ a na včelnici J.Švarce „Chov
matek“
- kurz medového pečiva – M. Fardová
- autobusový zájezd VÚV Dol- pokusný včelín Zubří

1981
-

1982
-

členové Král a Klezla se účastnili v Zubří kurzu „Vyhledávání producentů
medovice“
odpracováno 643 hod v zemědělství a lesnictví
odchováno 323 ks včelích matek plemene Kraňka
kočovalo se s 279 včelstvy
140 členů
uvolněna částka 1000Kčs na zakoupení staršího traktoru pro kočující včelaře
10 kočujících členů, vlastní devět kočovných vozů a jedno kočovné zařízení.
Část odeslaných vzorků z jarního období vykazovala nosematózu a malé
množství roztočíka.
(str. 70)
140 členů
1159 včelstev
dva pionýrské včelařské kroužky – při ZDŠ v Odrách po d vedením P.
Kučerky má 1 včelstvo a 5 členů – hledá se nový vedoucí
Spálovský kroužek se účastnil okresního a krajského kola soutěže
Zlatá včela
vychováno 215 matek
přednáška „Medovice, vznik, původci, signalizace“
Dvoudenní výstava v Závodním klubu spolu se zahrádkáři – 3500 návštěvníků
Tyden předem proběhl kurz Marie Fardové – Medové pečivo
Od roku 1979 se pořádá každoročně společný ples se zahrádkáři
„Zahrádkářsko-včelařský ples“
odpracováno 1316 hodin v zemědělství a lesnictví
vysázeno 431 stromů a keřů
kočovalo se s 325 včelstvy
Na několika setkáních a přednáškách bylo členstvo poučeno o nebezpečí
dosud neléčené nákazy včel, která se šíří z Asie a objevila se už na Slovensku,
sporadicky i v českých zemích. Jde o Varroázu. Včelaři byli poučeni o postupu
při odběru měli na vyšetření roztoče. Neléčilo se, hubily se včely v okruhu pěti
kilometrů. Také se vyskytl Mor včelího plodu u jednoho včelaře.
(str. 76)
137 členů
1299 včelstev
jeden pionýrský kroužek při ZDŠ ve Spálově, obstarávají tři včelstva
A. Šustek a I. Opršalová se pravidelně účastní soutěže Zlatá včela a
vyhrávají na předních pozicích
215 matek vychováno a rozprodáno
dvě přednášky – „Nemoci a nákazy včel“ a „Varroáza“
Včelařsko-zahrádkářský ples
plesu předcházel kurz medového pečkva (M.Fardová), výrobky obohatily
tombolu a bufet na plese. Paní Fardová vede několik kurzů medového pečiva
na Novojičínsku i v dalších okresech.
ZO organizuje včelaře z Oder a 12 integrovaných obcí
státní příspěvek na včelstvo 35,- Kč
výroční schůze ve Spálově „U stromu“

1983
-

(str. 82)
snůškově rekordní rok
výroční schůze ve Spálově
1453 včelstev
143 včelařů
kroužek ve Spálově má 3 včelstva
přednáška „Varroáza včel“
Zahrádkářsko-včelařský ples
před plesem se zase konal kurz medového pečiva, které bylo následně
věnováno do tomboly a bufetu (M.Fardová)
víkendový zájezd na Slovensko (Štrbské pleso, Prešov, Dukla, Svídník, Košice,
Šaca, Rožňava, zámek Betliar, Slovenský ráj, Poprad, Žilina)
šest členů se účastnilo zájezdu OVČSV na Apimondii v Budapešti, organizace
přispěla každému částkou 200,extrémně suché a teplé léto „tropický červenec 83 – červenec století“
vychováno 216 matek
Ilona Opršálová postoupila do národního kola „Zlaté včely“
v Nasavrkách a obsadila čtvrté místo.

1984 (str. 91)
- sto let od smrti J.G.Mendla, který zemřel 6. ledna 1884 – skladatel nauky o
dědičnosti, učenec světového jména, byl také průkopníkem moderního
včelaření v naší zemi. Je rodákem z Hynčic, které byly v té době součástí
Oder. V jeho udržovaném rodném domě je zajímavé muzeum. Je to nesporně
náš nejvýznamnější krajan. Za jeho celoživotním působištěm, augustiánským
klášterem ve Starém Brně, v klášterní zahradě na úpatí Špilberku, měl Mendel
svůj včelín, který se dochoval do dnešních dnů. Byl významným
experimentátorem a racionálním včelařem. Pracoval ve slaměných i dřevěných
úlech, měnil rozměry rámků v plodišti i v medníku, sledoval „rostliny
medokrmné“, hodnotil vliv počasí na produkci nektaru, sledoval frekvenci včel
v různé denní době. Soustavně používal úlovou váhu. Jako přední genetik byl
také úspěšným chovatelem matek. Prováděl křížení se včelou kyperskou. Proti
hnilobě plodu a moru plodu doporučoval správně likvidaci nemocných včelstev
a navrhoval desinfekci úlů.
- V rámci celoměstských oslav 750 let města Oder na slavnostní členské schůzi
v Klubu důchodců přednesl přítel Václav Váhala přednášku o historii včelařství.
- předseda Karel Paprskář
- jednatel Karel Holas
- 145 včelařů
- 1511 včelstev
- pionýrský kroužek ve Spálově má 5 členů, 3 včelstva, vede Otto
Skřehot
- ČSSL Vítkov mají 100 včelstev
- vychováno 261 matek
- Státní příspěvek 35,-Kč/včelstvo
- členské příspěvky 11,-Kč/včelstvo
- v lednu Včelařsko-zahrádkářský ples

1985
-

týden předem kurz medového pečiva, vedla M.Fardová
na podzim společná výstava se zahrádkáři, konala se ve velkém i malém sále
ZKROH.
odpracováno 1094 hodin v zemědělství a 1666 hodin v lesnictví
vysázeno 254 stromů a 174 keřů
pro nedostatek konví není všechen med vykoupen
proveden únorový odběr měli u všech členů
v říjnu provedena fumigace všech včelstev v obvodu
Zatím se v obvodu naší ZO nákaza neobjevila, ale stále se blíží
V diskusi výroční schůze se hovořilo o povinném hlášení stanoviště včelstev u
MěNV.
schválena odměna pro jednatele a pokladníka á 700,-Kč
(str. 100)
154 včelařů
1563 včelstev
ČSSL Vítkov 100 včelstev
pionýrský včelařský kroužek s 5 členy, 3 včelstvy, účast v okresní
Zlaté včele.
Státní příspěvek 35,-Kč/včelstvo
vychováno 670 matek
proveden únorový odběr měli u všech členů
v říjnu provedena fumigace všech včelstev v obvodu – bez nálezu
přednáška „Osvědčené metody přidávání matek a rojení“
Včelařsko-zahradnický ples
týden předem kurz medového pečiva, vedla M.Fardová, výrobky se prodávaly
na plese
v červenci jely dva autobusy členů na celostátní výstavu včelařství, rybářství a
myslivosti do Brna
odpracováno 937 hodin v zemědělství a lesnictví

1986 (str. 108)
- 157 včelařů
- 1599 včelstev + 100 včelstev ČSSL Vítkov + 3 včelstva pionýrského
kroužku Spálov s 5 členy a vedoucím O. Skřehotem
- státní příspěvek 35,- Kčs na včelstvo
- Včelařsko-zahradnický ples
- týden předem kurz medového pečiva, vedla M.Fardová
- beseda „Svépomocný fond, pojištění a právní otázky chovu včel“
- státní výkup medu byl opakovaně poznamenán nedostatkem konví na med
- letos se matky rozchovávaly jen u jednotlivých včelařů
- v červnu jsme zakoupili osm inseminovaných matek pro naše členy, pro rok
1987 zakoupíme stejné matky pro deset přihlášených členů
- máme 15 kočovníků, kteří vlastní 12 kočovných vozů a v nich 254 včelstev.
Dva kočovníci bez omluvy svá včelstva nepřistavili a museli být podle
organizačního řádu potrestáni zastavením kočování na jeden rok.
- varroóza – v říjnu dvojí fumigace. Dva nečleni odmítli – Drátva – proto bylo
jedno včelstvo 4.12. vysířeno. Milan Vrábel – odmítl druhou fumigaci u pěti

-

včelstev. Proto bylo nařízeno provést u těchto včelstev postřik TAKTIKEM. Oba
přestupky řeší trestní komise MěNV v Odrách.
str.110 pokračování

