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Několik slov úvodem
I přes nepříznivé období pro včelaře je nutno konstatovat, že včelařství
v Dětmarovicích doposud nezaniklo díky podpoře Obecního úřadu
v Dětmarovicích, což má za následek udržení stabilního počtu včelstev.
Navíc došlo od roku 1997 do dnešní doby k jeho navýšení. Návrat
systému kapitalistického hospodaření zasáhl citelně včelaře v prvních
letech po revolucí velmi nízkými výkupními cenami medu, které mnohdy
téměř ani nepřekročily cenu cukru. Přesto díky všem včelařům, že
nekapitulovali a v zájmu lásky ke svému koníčku a udržení zdravé
přírody chovají včelstva dál, neboť kde není včela, není život.
Milan Šamaj
Jednatel ZO ČSV
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Z historie včelařství všeobecně
Z archeologických a historických výzkumů je patrné, že zájem o včelí produkty je
mnohem starší než zemědělství samotné. Nejstarším dokladem o odebírání medu z dutiny
stromů je skalní kresba z Pavoučí jeskyně ve Španělsku, vytvořená asi 12000 let před naším
letopočtem. S tar ob ylé k re sb y se včelařskými náměty byly objeveny i v jižn í Afr ice. Ze
4. tisíciletí pocházejí již konkrétní doklady o záměrném chovu včel. Jde o nálezy hliněných
válcovitých nádob, které sloužily jako úly. Tyto nálezy pocházejí z Egypta a z mladších dob,
pak také ze s ta ro věk é ho Řec ka. Tyto nálezy již svědčí o vyspělých fo r má c h vč e lař e ní.
Z Egypta se rovněž dochovaly první písemné zprávy. Egypťany také považujeme za
zakladatele kočovného včelařství, neboť je známo, že svá včelstva přemisťovali podél toku
Nilu do oblastí s vyšší snůškou.
Ucelenější písemné zprávy o vývoji včelařství se dochovaly z dob starověkého Řecka a
Říma. Řada antických spisovatelů ve svých dílech popisuje spořádaný život včel. Dovídáme se,
jak užívat medu, jaký vliv má na jeho kvalitu jakost snůšek, a dokonce i postavení hvězd.
Plinius starší ve svém díle Kapitoly o přírodě srovnává úl s vojenským táborem, kde vládne
kázeň, dělba práce, pořádek, čistota, družnost a morálka. Naši dávní předkové se zabývali
chovem včel hlavně proto, že jim poskytovaly med, vosk a propolis, med využívali jako
sladidlo, pochutinu a k přípravě medoviny a melasu, což byl nápoj vyrobený z trpkého vína a
medu. Často byl med rovněž využíván pro své kosmetické účinky jako zkrášlovadlo pleti. V té
době již byly známy také léčivé účinky včelích produktů. Medu se používalo k léčení různých
nemocí a ran, propolis pak byl kromě jiného užíván jako balzamovací prostředek. Co se
včelího vosku týče, byl součástí hojivých mastí a také se z něj vyráběly svíce. Byl rovněž
dobrým materiálem pro výrobu psacích tabulek a používal se jako pečetidlo. Pro své
hydroizolační vlastnosti sloužil k impregnaci lodních lan a trupů lodí. Z historických
dokumentů je patrné, že použití včelího vosku bylo mnohem rozmanitější. Své uplatnění našel
například v sochařství, malířství a v mnoha dalších oborech.
První zmínky o včelařství v českých zemích pocházejí z 9. století, kdy se český med
vyvážel do jižního Německa. Nejstarším a nejjednodušším způsobem včelaření bylo brtnictví –
chov lesních včel v dutých stromech. Z původního obydlí včel – dutin stromů - vznikly první
úly vyříznutím a přenesením špalků do blízkosti včelařova obydlí.
Středověk zaznamenal ustrnutí ve vývoji včelařství. Jistým přínosem pro jeho rozvoj bylo
vyhlášení tzv. Bienengärten císařem Karlem IV. v roce 1350. Šlo o vymezení lesních celků
určených k chovu včel. Nesměly se zde kácet stromy ani pálit dřevěné uhlí. Tento panovník
rovněž udělil včelařům právo sdružování a tím umožnil vznik medařského cechu v Bavorsku,
v Čechách a na Moravě. Oderským včelařům pak bylo
toto právo uděleno roku 1556 a o několik let později i
včelařům slezským.
Včelám se věnoval i Jan Ámos Komenský. Chovu
včel vyučoval během svého působení ve fulnecké škole
v letech 1618 – 1621.
Největší rozmach zaznamenalo včelařství až za
vlády Marie Terezie (1740 - 1780). V roce 1769 byla
ve Vídni založena první včelařská škola a v letech
1775 a 1776 pak Marie Terezie vydává včelařské
patenty, kterými ruší maďarské cechy a sjednocuje tak
včelařské právo v celé říši.
Nepříznivým dopadem těchto reforem bylo to, že
se rušily včelařské samosprávy a nezávislost včelařů.
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Svatý Ambrož – patron včelařů
Vypráví se, že když jednou synáček římského
prefekta v Trevíru klidně spal ve své kolébce, přiletěl
roj včel a usadil se na jeho tváři a ústech. Pak se opět
vznesl vysoko do vzduchu, aniž by chlapci ublížil.
Otec si tuto příhodu vyložil jako znamení, že se jeho
syn stane významným mužem. A to se skutečně
vyplnilo.
Když Ambrož vyrostl a vzdělal se v písmu i
vědách, vstoupil do služeb římského císaře jako
úředník. Zakrátko byl vyslán, aby spravoval provincie
Ligurii a Emilii. Jeho sídlem se stalo město Milán.
Protože si počínal rozvážně a spravedlivě, získal si
sympatie všeho lidu.
Když v roce 374 zemřel milánský biskup, nemohli se lidé dlouho dohodnout, koho zvolit
za jeho nástupce. Náhle se z davu ozval hlas, který navrhl jako kandidáta Ambrože. Všichni
nadšeně souhlasili. Ambrož se však zdráhal úřad přijmout. Vždyť nebyl ani knězem! Pokusil se
dokonce o útěk, aby výsledek volby zmařil, lidé ho však dostihli a přinutili k návratu. Teprve
když ho začali přemlouvat i biskupové z ostatních měst a dokonce sám císař, souhlasil, že se
úřadu ujme.
Začal se ihned důkladně připravovat na své poslání. Studoval svaté knihy i spisy
významných biskupů, pečlivě promýšlel svá kázání a dbal o jednotu církve. Často a výmluvně
hovořil o svatých mučednících a chválil panenství
tak působivými slovy, že zdaleka
přicházely mladé dívky, aby své panenství zasvětily Bohu. Bylo- li toho zapotřebí, dovedl však
být i přísný. Odmítl žádost císařovy matky, aby jeden z milánských kostelů vydal kacířům a
nebál se pokárat samotného císaře. Když dal císař krutě potrestat obyvatele Soluně, kteří se
proti němu provinili, zakázal mu Ambrož vstoupit do kostela dříve, než veřejným pokáním
smyje prolitou krev. A císař, který si biskupa velmi vážil, se pokorně podrobil. Ambrož se
věnoval také dalšímu šíření křesťanství a sám vyučoval ty, kdo se chtěli dát pokřtít. Když více
než po dvaceti letech působení na biskupském stolci zemřel, doprovázel ho do hrobu celý
Milám. Od těch časů se nazývá chrám, v němž byl pohřben, ambroziánskou bazilikou.
Patron včelařů, Ambrož, je zobrazován jako biskup, u nohou mívá včelí úl. Někdy drží
bič s třemi uzlíky, symbolizující Nejsvětější Trojici, popřípadě jim bije ariány. Objevuje se i ve
scéně křtu sv. Augustina.
V českých zemích se kult Ambrože objevuje ve středověku za vlády Karla IV.

Nahoře:
Svatý Ambrož na mozaice
vytvořené kolem roku 1150
v chrámu sv. Marka v Benátkách.
V levém dolním rohu
je doplněn včelí úl,
který je Ambrožovým
nejčastějším atributem.
Vpravo:
Svatý Ambrož na titulních
stranách včelařských časopisů.
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Patent Marie Terezie
Patent se týká držení a zachování
včeliček v Království českém.
Marie Terezie z Boží milosti
ovdovělá římská císařovna, královna
uherská, česká, dalmatská, charvátská,
slovanská, haličská, lodomerská, kněžna
rakouská, kněžna burgundská, štýrská,
korutanská a kraňská, velkokněžna
sedmihradská, markraběnka moravská,
kněžna
brabantská,
limburská,
lucemburská, helderská a wirtenbergská,
v Horním
a
Dolním
Slezsku,
mediolánská, mantuánská, parmazánská,
piacentinská, huastalská, aušvicská a
zátorská, kněžna švábská, knížecí
hraběnka
habsburská,
flanderská,
tyrolská, henegavská, kyburgská, hercská,
hradišťská, markraběnka Svaté římské
říše, burgavská, v Horní a Dolní Lužici,
hraběnka
namurská,
paní
na
Windišmarku a mechelská, ovdovělá
kněžna lotrinská a barská, velká kněžna
toskánská, atd.
Vzkazuje
všem
a
jednomu
každému, obyvatelům a poddaným
Království českého, jakékoliv oni
důstojnosti, stavu, úřadu nebo povolání
jsou, naši císařsko královskou, též
zeměknížecí milost, a všecko dobré.
Dáváme tímto na vědomí nejmilostivější naši vůli pro dobro společných dědičných
poddaných a věrně poslušným stavům našeho Království českého. Jako se starají o všeobecné
dobro v důležitých záležitostech, obracím jejich pozornost na zlepšení a rozšíření držení a
chování včeliček podle příkladu našeho Markrabství moravského a knížectví rakouského.
Přijali jsme za stavovskou odměnu odborníka na držení a chování včeliček v osobě Jana
Galomana. V královském zlatohorním městě Novém Kníně v berounském kraji jsme mu
vykázali stálé obydlí, aby tam nalezl vhodné místo s rozličnými porosty k rozmnožování a
zvelebení včeliček. A nejen aby byla vystavěna jedna pořádná včelí bouda, ale také hned
zmíněný včelí mistr zahájil vyučování držení a chování včeliček a zvláště rozmnožování
každému jak teoreticky, tak prakticky, veřejně a bezplatně.
Všechno je již k tomu dokonale připraveno, a proto jmenovaný Jan Galoman hned
počátkem nastupujícího měsíce července zahájí vyučování dobrého chování včeliček. Nechce
se pochybovati, že každý a obzvláště Ti, kdo se vyznají v hospodaření a chování včeliček
budou mít užitek, poskytnou stavovskou podporu a účast, sami od sebe si toho budou hledět a
šetřit.
Nejprve: v naší nejvyšší ochraně a obzvláštní pozornosti pod dohledem našeho
královského zemského gubernia a věrně poslušným stavům zanecháváme v našem Království
českém ustanovenou včelařskou školu a cvičení.
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Za druhé: nejmilostivěji ujišťujeme, že My to dobré včeliček chování a z toho
pocházející vosk a med nikdy s nějakými poplatky, desátky, činžemi a jinými povinnostmi ani
pro naši nejvyšší pokladnici, ani pro jiné všeobecné zemské nebo privátní daně nechali zatížit,
tím víc chceme chování včeliček zachovat při dokonalé svobodě a chránit je.
Za třetí: vlastníci včeliček mohou odlétnutý včelí roj vyhledávat a pronásledovat na cizím
gruntu a půdě po dobu 24 hodin, nálezce včelího roje obdrží mírný poplatek za jeho přinesení,
uhradí se mu vydání a útraty spojené se získáním roje.
Za čtvrté: včelí úly se mohou přinést k panským i selským polím osetým pohankou
v době květu bez poškození a zabrání pozemků vlastníka (růstu rostliny a květu se nečiní žádná
škoda a újma). Majitel boudy je povinen ji řádně zabezpečit a hlídat včeličky. Za pastvu
majiteli gruntu přísluší mírná odměna, nejvíce však od každého úlu 2 krejcary.
Za páté: za převážené včelí úly mimo poplatky za cesty a závory nemá být vybíráno
žádné jiné veřejné nebo soukromé mýto.
Za šesté: nejmilostivěji důvěřujeme každé gruntovní vrchnosti, že jejich vlastnímu zisku
a dobrému přispívá zlepšení živnosti a obchodu poddaných, že sami od sebe uznají a v tom
ohledu zaměří pozornost, aby chudému poddanému vydatně přispěli s nevyhnutelně
potřebnou pomocí, aby poddaný z chování včeliček měl skutečný užitek. Umožnit jim zaopatřit
si alespoň jeden včelí úl.
Za sedmé: důtklivě zde prohlašujeme: každý venkovan může chovat včeličky
v libovolném počtu, má dokonalou svobodu v takové živnosti, zvláště pak poddaný. Naši
nejvyšší nemilost ať očekává vrchnost nebo hospodářský úředník, který poddanému v chování
včeliček nebo v handlu a obchodu medem a voskem tu nejmenší protivnost a přinucení do
cesty položil nebo se osmělil poddanému jeho starost a práci jakýmkoliv způsobem ztěžovat.
Za osmé: dvojnásobnou cenu zaplatí, kde někomu pod jakoukoliv záminkou zničí nebo
poškodí včelí úly. Včelař musí chránit včelstva před slídilkami a loupícími včelami různými
prostředky.
Za deváté: protože jedna taková krádež je počítána INTERFURTA QUALIFICATA, má
proti zlodějům včeliček býti postupováno podle
přísnosti kriminálního práva, a to podle našeho
nejvyššího předpisu a zemského právního řádu
článek 94. paragraf 11. na stanoveném místě té
vrchnosti a zemského právního sídla. Bude-li
shledána nějaká polehčující okolnost, ve zvláštním
jednání má být projednána.
Podle toho tedy každý bude vědět, jak se má
poslušně zachovat. Neboť na tom se děje naše
opravdová a nejmilostivější vůle a mínění. Dáno na
královském hradě pražském dne 30. srpna roku
1776.

Napravo:
Závěrečné části Patentu.
Marie Terezie
L.S.
Karel Egon kníže z Fürstenbergu
Z příkazu svatého císařsko-královského
majestátu
z rady královského gubernia
Jozeff Duchet
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Včelařství v českých zemích
Vznik včelařských spolků byl tedy provázen značnými problémy. Zakládání včelařských
sdružení se v Čechách a na Moravě ubíralo odlišnými cestami. Zabývejme se tedy moravskými
včelařskými spolky. Včelařství zde bylo řízeno Moravskoslezskou hospodářskou společností,
konkrétně jejím včelařským odborem. V roce 1861 se do
čela tohoto odboru dostal MUDr. František Živanský.
Pod jeho vedením se činnost odboru maximálně
rozvíjela. Moravské včelařství se tehdy stalo středem
pozornosti všech vyspělých států Evropy. Živanský
v roce 1867 podnítil vydávání časopisu Včela brněnská.
31.12.1868 na podnět Živanského vzniká Spolek včelařů
moravských. Na severní Moravě mezi prvními vznikly
spolky v Lipníku v roce 1880 a ve Frenštátě roku 1893.
Sdruženy tehdy byly v Zemském ústředním včelařském
spolku v Brně.
Vzhledem k velké vzdálenosti brněnského ústředí
vyvstala potřeba vytvořit vlastní spolek sdružující slezské
včelaře. Ten byl založen roku 1870 v Bruntále a později
byl přemístěn do Opavy. Sdružoval tehdy včelaře všech
tří národností - Čechy, Poláky a Němce. 27.6.1897 byl
proto v Hrabyni na popud vlastence Jana Bıhma založen
spolek sdružující pouze české včelaře. Po pěti letech se k
němu přidal další spolek v Buško-vicích a později pak i
spolky v Životicích, Velké Polomi a v Dobré u Frýdku –
Místku. Do roku 1914 slezské ústředí evidovalo 9 spolků.
Kromě výše uvedených tam patřily i tři spolky z našeho
regionu, a to od roku 1908 spolek v Bohumíně, od roku
1910 spolek petřvaldský a konečně orlovské sdružení
založené v roce 1914.
V karvinském okrese od té doby bylo postupně
založeno 20 včelařských organizací. Některé z nich byly
vlivem katastrálních změn sdruženy se sousedními. Mezi
takové patřily spolky Dolní Bludovice, Německá a
Polská Lutyně, Petrovice a Dolní Suchá. V roce 1997
bylo v našem okrese evidováno 16
včelařských
organizací. Byly to spolky v Albrechticích, Bohumíně,
Českém Těšíně, Dolní Lutyni, Doubravě, Havířově,
Horní Suché, Karviné, Loukách, Orlové, Petřvaldě,
Rychvaldě, Stonavě, Těrlicku, Záblatí a organizace naše.

Katalogy včelařských potřeb z let 1928 a 1932.

Založení spolku v Dětmarovicích
Naše organizace byla založena v roce 1927 a je tak pátou nejstarší organizací včelařů
v našem okrese. Její původní název zněl „Včelařský spolek Dětmarovice - Koukolná Těšínské Slezsko“. Jedním ze zakladatelů byl pan Josef Kubala, vrchní hajný na Larischově
panství. Díky jeho usilovnému studiu včelařské literatury byl zvolen učitelem včelařství na
Těšínsku, Fryštátsku a Opavsku.
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Zakládající členové Včelařského spolku Dětmarovice – Koukolná v sále hostince
U Stoklasů v Koukolné. V době svého založení měl spolek 22 členů.

Včelařský spolek v Dětmarovicích jmenoval jednomyslným usnesením valné hromady
pana Josefa Kubalu, vrchního hajného u p. Dr. Larische-Mönicha, čestným členem za
zásluhy, jež si získal jako zakladatel spolku a horlivý pracovník včelařský. Na tomto
pamětním listu je vedle předsedy Antonína Močidlana podepsán jednatel Alois Prudel
a pokladník Josef Drapka.
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Z činnosti spolku v letech 1930 - 1933
Z nejstaršího období se dochovalo velice málo záznamů či jakýchkoliv materiálů. Také
v Pamětní knize obce z let 1922 – 1931 je toho o včelařství v Dětmarovicích velice málo.
V kapitole o chovu dobytka je pouze tato
věta: „Naše podnebí není příznivé pro chov
včel. Snese je jen včela otužilá (včela
slezská). Poslední dobou se včelařství
vzmáhá působením místního včelařského
spolku.“

O činnosti spolku se můžeme dočíst
v dochovaných číslech časopisu
Včela moravská z let 1931 - 1933,
který se dochoval po vášnivém včelaři
panu Josefu Kadulovi.
V čísle 1 z roku 1931 se
píše: “Včelařský spolek pro
Dětmarovice a okolí konal
řádnou valnou hromadu dne 14.
prosince 1930 za účasti 50%
členstva.
Spolek
konal 2
výborové, 7 členských schůzí
s přednáškami př. Josefa Kubaly,
1 valnou hromadu a 1 včelařskou
výstavu, která se pěkně vydařila.
Každý člen odebírá „Včelu
moravskou“. K rozšíření pastvy
spolek koupil za 800 Kč lip a
akátů, které byly zdarma mezi
členy rozdány. Na spolkovém lisu během roku bylo vylisováno 17 kg vosku. Spolek zakoupí
vařák vosku. Ve výboru nastaly změny. Předsedou byl opět zvolen př. Antonín Močidlan,
místopředsedou př. Josef Drapka, jednatelem př. Ferdinand Šotek, pokladníkem př. František
Kusmíř. Za svědomitou práci obdržel spolek diplom.“
V čísle 4 z téhož roku:
„Včelařský spolek pořádal ve
dnech 21. a 22. března 1931
v místnostech Dělnického domu
kurz pro zpracování medu
v domácnosti a pečení medového
pečiva za vedení učitelek pí
Biolkové
a
pí Ptáčkové.
Kurzistek se dostavilo 22.
Kurzistky byly rozděleny na 7
skupin,
pracovaly
pilně,
v kuchyni bylo jako v úle. Kurz
udělal velký dojem v naší obci.
Nestojí to spolek vůbec nic, jen
trochu dobré vůle.“
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Číslo 5 z roku 1931 uvádí: „Včelařský spolek pro
Dětmarovice a okolí pořádal v neděli dne 12. dubna 1931
v Dělnickém domě kurz lití mezistěnek. Účast byla velmi
pěkná. Přítel jednatel doporučil následující směs pro
navlhčování lisu: 1 díl medu, 2 díly lihu, 3 díly vody. Pak
sám zhotovil několik mezistěnek. Po příteli jednatelovi
zkoušeli své umění někteří členové. Podařily se jim dobré
mezistěnky. Každý měl chuť do práce a přesvědčili se, že
lití mezistěnek není žádným uměním. Kurz se tedy pěkně
podařil.“
V 10. čísle z roku 1932 se můžeme dočíst:
„V našem spolku máme člena př. Karla Hečko, lesního
správce v Německé Lutyni. Ač služba zabírá mu hodně
času, přece rád zaučuje svého patnáctiletého hocha, aby
mu mohl později odevzdati svůj včelín, vzorně vedený.
Má jen 8 včelstev míšenek, které mu daly letos průměrně
8 kg medu, kdežto ostatní včelaři dětmarovičtí počítáme
průměrně 3 až 3,50 kg. Úly si př. Hečko dělá sám, přičemž mu napomáhá nejstarší hoch, který se nebojí při
rojení a koná veškeré práce se zvláštní zálibou, všímaje si
důkladně všeho, co mu otec ukáže a nač ho upozorní.
Bude to jednou dobrý včelař a bude zajisté kráčeti
v šlépějích svého otce.
Byl jsem u něho návštěvou, a tu se mi velmi
zamlouvalo, jak on i menší děti tatíčkovi s radostí
pomáhaly. Na obrázku vidíme hocha s usměvavou tváří a
sebevědomím, drží na větvičce usedlý roj, aniž by jevil
bojácnost a nemá ani kukly, ani nic na rukou. Přejeme př.
Hečkovi, aby mu synáček hodným zůstal a aby se z něho
stal opravdový včelař své věci znalý.“
Poslední dochované číslo 12 v roce 1933 uvádí:
„Pozorování na včelíně v roce 1933. První jarní prolet
včel u nás dne 9. února, březen dosti pěkný, zato duben
velmi chladný. Včelstvo koncem dubna skoro slabší,
květen zase chladný, prolet žádný až do 24. května, pak
teplo a obrat k lepšímu. Snůška začala z květů jabloní, vrb a lesů. Nejlepší pastvu mednou a
pylovou poskytují u nás louky, vrbiny a lesy. Pastva začíná koncem května a končí polovicí
července. Rojení v roku 1933 proti dřívějším rokům o 80% slabší, protože byl duben a květen
velmi chladný, včelstva málo zesílila a vyměňování matiček nerojivých bylo také poskrovnu.
Nemoci až na nepatrné výjimky téměř žádné. Poslední dva roky neúroda medu a světová krize.
Školní děti zacvičuje spolek na spolkovém včelíně.“

Razítka užívaná v předválečném období.
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Poválečné období
Po velmi plodném období ve třicátých letech přišla druhá světová válka a stejně jako
jiným dobrovolným organizacím i včelařskému spolku Němci činnost zakázali. Spolek tak byl
rozpuštěn.
Po druhé světové válce se včelaři pustili do práce s velkým nadšením.
Dokumenty a fotografie z té doby se však nedochovaly téměř žádné.

Vlevo postupně pod sebou:
zápis z pokladní knihy za rok 1945,
členský průkaz z roku 1982
a matečníky.
Napravo:
Čestné uznání od Ústředního výboru
Českého svazu včelařů udělené v roce 1982
a razítko používané v osmdesátých
a devadesátých letech.

Kočovné včelařství
Velkým přínosem pro zvýšení produkce medu bylo zavedení kočovného
včelaření.
V naší organizaci byli průkopníky kočování Milan Šamaj a Jaroslav Jaroš, kteří začali
kočovat v roce 1979. Do roku 1985 se pak počet kočovných vozů zvýšil na 6 a dva členové
vlastnili přívěsy za osobní automobil k převozu úlů. Dodávka medu do státního výkupu tehdy
díky kočování vzrostla ze 105 kg na 800 kg za rok. Bohužel díky rozšíření varroázy bylo
kočování postupně zakázáno. Dnes sice vozy někteří členové mají, ale již nikdo nekočuje a
tyto vozy mají umístěny na pevném stanovišti.
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Ze života včely
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Včelíny dětmarovických včelařů
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Včelíny dětmarovických včelařů
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Stáčení medu
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Oslavy 60. výročí
Dne 6.9.1986 se konala členská schůze, na které
byl zvolen nový předseda. Po mnoha letech došlo ke
změně. Své funkce se vzdal Josef Ivánek a na jeho
místo nastoupil Jan Šostok.
Ve dnech 6. - 8.9.1986 se pak konala výstavka
z činnosti včelařů, kterou zhlédlo na 550 osob. Byla to
generálka na oslavy 60. výročí.
Ty se uskutečnily v roce 1987. Přesněji ve dnech
19. - 20.9.1987. V sobotu dopoledne se konala
slavnostní schůze, na které někteří členové obdrželi
čestná uznání rady Místního národního výboru za jejich dlouholetou práci v ZO ČSV.
Odpoledne byla slavnostně otevřena výstava v sále Dělnického domu, která byla mnohem
rozsáhlejší než ta minulá. Navštívili ji i žáci základní školy, pro které včelaři připravili
podrobný výklad – odborné přednášky.

Vlevo nahoře: pečení medového pečiva na výstavu.
Vpravo dole: mezi včelaři Milanem Šamajem a Václavem Kyjonkou stojí tehdejší předseda
Místního národního výboru ing. Bronislav Kubatko.
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Oslavy 70. výročí
Vlastním oslavám předcházelo
vystoupení zástupců naší organizace
Milana Šamaje a Jana Šostoka
v rozhlasovém pořadu „Apetýt“, který
vysílal Český rozhlas Ostrava dne
19.7.1997 a který byl toho dne věnován
včelařství. Hlavním tématem pořadu
byly včelí produkty ve výživě a zdraví
člověka a celkový význam včelařství
pro člověka a společnost.
Vlastní oslavy 70. výročí se
konaly ve dnech 13. a 14. .září 1997. V
sobotu ráno se konala slavnostní schůze.
Kromě členů a jejich manželek se jí
zúčastnila i celá řada hostů. Senátor
Škrabiš,
přednášející,
zástupci
okresního výboru, členové některých
dalších včelařských organizací, zástupci
obce a
zástupci sponzorů. Během
slavnosti byli odměněni tři členové u
příležitosti
významného
životního
jubilea, dva členové obdrželi čestná
uznání okresního výboru a jeden odznak
„Vzorný včelař“. Byl to v pořadí již
šestý držitel tohoto ocenění.
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Po obědě byla v Dělnickém domě na
ploše 460 m2 slavnostně otevřena výstava.
Konala se pod záštitou senátora pana Emila
Škrabiše. Ten naší organizaci poděkoval za
uspořádání této náročné akce a za vzornou
prezentaci včelařství. Odborní poradci
výstavy MUDr. Hajdůšková a pan Emil
Macura se shodli, že výstava měla vysokou
úroveň a že byla pro odborníka i laika
přínosem.
Vystaveny byly exponáty od počátku
včelaření až po nejmodernější současné
pomůcky pro chov včel. Nejstarší předměty
byly zapůjčeny ve Včelařském domě v
Chlebovicích, kde je
umístěna stálá
expozice Českého svazu včelařů. Další
exponáty zapůjčil ze svého včelína v Nýdku
přítel Emil Macura. Současné včelařské
pomůcky propůjčilo Včelařství Ladislava
Podešvy z Ostravy - Nové Bělé. Tato firma
současně s včelařským družstvem Apis
Ostrava - Hulváky zajistila prodej včelích
pomůcek, včelích produktů a kosmetiky,
vyrobené z těchto látek. Mezi největší
atrakce na výstavě patřilo živé včelstvo,
umístěné ve skleněném úlu.
Po celou dobu výstavy měli
návštěvníci možnost zhlédnout filmy se
včelařskou tématikou, které byly promítány
v přilehlém kinosále či poslechnout
odbornou
přednášku.
MUDr.
Jana
Hajdůšková se věnovala tématu „Včelí
produkty ve výživě a zdraví člověka“ a učitel včelařství Emil Macura hovořil o „Významu
včelařství pro člověka a přírodu“.
Dětmarovická výstava široce přesáhla
region naší obce. Reklamu jí bezpochyby
udělala zpráva v populárním televizním
„Receptáři“, oznámení v šesti moravských
periodikách a propagace v odborném
časopise Včelařství. Během soboty a neděle
ji zhlédlo přes 2800 návštěvníků. V pondělí
pak 220 žáků naší základní školy. Na
výstavě byla i bohatá tombola a dobré
občerstvení. Hlavním cílem této akce byla
co největší a
nejviditelnější propagace
včelařství, což se dokonale povedlo.
Výstava se uskutečnila za podpory celé
řady sponzorů, především Obecního úřadu
v Dětmarovicích.

Starosta obce ing. Lumír Mžik v rozhovoru s Janem Šostokem

18
Včelaři, včelstva, včely a včelí produkty
Co se počtu včelařů týče, přesnější údaje máme a ž o d ro k u 1 932, kdy spolek čítal
57 členů se 180 včelstvy. V roce 1937 měl 64 členů a 221 včelstev, což bylo v jeho historii
nejvíce. Po válce již bylo organizováno pouze 32 členů, kteří obhospodařovali 145 včelstev.
Tento stav se s menšími odchylkami udržel až do roku 1997, kdy sdružoval 33 včelařů, kteří
pečovali o 245 včelstev.
Od roku 1997 do současné doby se počet členů ZO ČSV stabilizoval na počet 30 - 32
s počtem včelstev 300 až 320. Pouze v roce 2005 bylo zazimováno celkem 349 včelstev, avšak
toto netrvalo dlouho, protože vlivem přemnožení roztoče varroadestruktor došlo k úhynu
většího počtu včelstev. Na jaře 2006 jich zůstalo pouze 151. Tuto situaci se podařilo
překlenout tím, že většina včelařů, kterým včelstva uhynula, si pořídila včelstva nová, částečně
na vlastní náklady. Obecní úřad v Dětmarovicích poskytl částku 20000 Kč na nákup oddělků.
Těch bylo přivezeno od př. Kolomého ze Starého Města u Bruntálu celkem 25. ZO ČSV
Dětmarovice po celé období, od doby, kdy byla založena, se zaměřuje na udržování dobrého
zdravotního stavu včelstev.
V posledních letech byly pořízeny aerosolové vyvíječe,
motorový kompresor pro ošetřování včelstev aerosolem. Přes
počáteční nedůvěru k ošetřování včelstev aerosolem se
k tomu přiklání stále více včelařů. Jedná se o ošetřování
včelstev v pozdější době, kdy již ve včelstvu není plodu a
varroadestruktor může byt zasažen přímo na včele.
Plemenný materiál včelstev v celé dětmarovické
organizaci je špičkový. Naši včelaři totiž rozchovávají
včelstva z inseminovaných matek od př. ing. Janouška. Na
této skutečnosti má velkou zásluhu Jan Šostok, který společně
s Milanem Šamajem začali jako první rozmnožovat od těchto
inseminovaných matek. Postupně se přidali Rudolf Valový,
Miroslav Patkan a Rudolf Oslizlok.
V letošním roce spolek sdružuje 31 včelařů s 330 - 350
včelstvy. Vzhledem k rozloze obce je to málo. Je to škoda,
protože včela má pro přírodu velký význam a pro člověka v určitém smyslu nenahraditelnou
funkci. Patří mezi hlavní opylovače hmyzomilných rostlin, čímž přispívá k vyšším výnosům v
hospodářství. Nejdůležitější medonosné rostlinné kultury u nás jsou lípa, akát, ovocné stromy a
řepka.

Med, mateří kašička, propolis, pyl, včelí jed a vosk. Tyto včelí produkty poskytují člověku
mnoho důležitých komponentů nejen pro zdraví, ale i pro průmysl a lékařství.
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Členská základna
Jak jsme již dříve napsali, v roce 1927 měl spolek při založení 22 členů.
Od těch dob se v organizaci vystřídalo mnoho řadových včelařů. Jedni odcházeli, druzí
přicházeli. Ale byli i takoví, kteří se včelařině věnovali po celý svůj život a pro včelaření toho
mnoho vykonali.
Ohlédneme- li se za posledním desetiletím, Základní organizaci ČSV Dětmarovice od
roku 1997 opustilo několik včelařů bez návratu, a to Václav Davídek, Josef Slivka, Alfred
Filip, Josef Štefek, Ervín Ulman a Jindřich Šertler.
Na straně druhé přibylo 8 chovatelů včelstev, a to Rudolf Valový, Jiří Valošek, Jaroslav
Studený, Miroslav Sikora, Milan Sikora, Rudolf Oslizlok, Vítězslav Keller a Petr Chylík.
Můžeme tedy říci, že včelaření v Dětmarovicích je na dobré cestě a že nezanikne.

Dnes již veteráni, ale stále aktivní včelaři u svých včelínů:
Josef Ivánek, Oldřich Dadok, Miroslav Krůl a Emil Lincer.
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Vedení spolku
Období:
1927 - 1936
1936 - 1956
1956 - 1986
1986 - 1992
1992 - 1996
1996 - 2002

Předseda:
Antonín Močidlan
Ludvík Kyjonka
Josef Ivánek
Jan Šostok
Ervín Ulman
Jan Šostok

Období:
1927 - 1930
1931 - 1938
1945 - 1979
1979 - 1983
1983 - 1985
1985 - dosud

Jednatel:
Alois Prudel
Ferdinand Šotek
Antonín Kyjonka
Milan Šamaj
Václav Kyjonka
Milan Šamaj

Jednatel
Milan Šamaj
provádí kontrolu
kladení matek.
Bývalí předsedové Ervin Ulman a Josef Ivánek koncem devadesátých let minulého století.
V roce 2002 na výroční členské schůzi požádal předseda Jan Šostok o uvolnění z funkce
předsedy ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen Miroslav Patkan, který tuto
funkci zastává dodnes. Funkci jednatele stále zastává Milan Šamaj, kterému v posledním
období usnadňuje práci počítač.

Současnost
Od roku 1997 uplynulo již deset roků. Za tuto dobu udělali včelaři velký kus práce.
Důkazem toho, že naši členové přistupují ke včelaření velice odpovědně a se vším
úsilím, je i fakt, že 7 z nich je držitelem odznaku „Vzorný včelař“, který uděluje okresní výbor
za dosažené výsledky v chovu včel a za práci pro včelařskou organizaci. Vzornými včelaři jsou
Josef Ivánek, Václav Kyjonka, Emil Lincer, Jaromír Rosman, Milan Šamaj, Jan Šostok a
Miroslav Patkan.
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Odznak „Vzorný včelařský pracovník“ za dlouholetou a úspěšnou činnost pro české
včelařství a včelařskou organizaci, udělovaný Ústředním výborem Českého svazu včelařů,
obdrželi v roce 2000 Jan Šostok a Milan Šamaj.

V roce 2005 byl na Okresní konferenci
zvolen jako delegát VIII. sjezdu ČSV
Milan Šamaj, který v květnu 2005
obdržel od ÚV ČSV Čestné uznání
za zásluhy o rozvoj včelařství
v České republice.

Včelaři uspořádali několik zájezdů na včelařská střediska. Do Rosic u Brna k př. ing.
Janouškovi, do Šternberka k př. Františku Kašparovi, do Bučovic k Miroslavu Sedláčkovi.
Exkurzi na výrobu mezistěn do Boskovic k př. Vaškovi, kde si také vyslechli přednášky.
Na úseku vzdělávání se naše organizace zaměřuje zejména na přednášky zkušených
odborníků př. Macury, MUDr. Hajdůškové, ing. Rybky a Mgr. Sciskaly. Kromě toho se naši
včelaři zúčastňují přednášek, které organizuje Okresní výbor ČSV v Karviné. Na Slezské
univerzitě si poslechli přednášky př. Kašpara staršího, Dr. ing. Kamlera, ing. Titěry, ing.
Čermáka, Jana Kolomého či Miroslava Sedláčka.

U přítele Macury v Nýdku.

Na zájezdě v Kobylí.

22

Členové ZO ČSV na kurzu včelařů v květenu 2007.

Vlevo: pro včelí matky, vpravo členové výboru po kurzu včelařů.

Vlevo nahoře:
Od roku 2004 se včelaři aktivně
zapojují do listopadové předvánoční
obecní akce „Medový víkend“,
na které prodávají široký sortiment
výrobků z včelích produktů.
Doposud největší expozici
vystavovali v roce 2004.
Vpravo nahoře:
Rudolf Tyrlík při likvidaci včelího roje
u Obecního úřadu.

Budoucnost…
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Výbor v jubilejním roce 2007
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Závěrem patří poděkování těm, kteří před 80 lety založili
Včelařský spolek Dětmarovice - Koukolná, zejména jejímu zakladateli
panu Josefu Kubalovi, vrchnímu hajnému u pana Dr. LarischeMÖnicha. Samozřejmě všem členům ZO ČSV Dětmarovice za jejich
obětavou práci spojenou s chovem včel, prostřednictvím které
obrovskou měrou přispívají k opylovacímu procesu a tím i k zachování
přírody jako celku a rovněž všem příbuzným, manželkám a
přítelkyním za jejich pochopení k tak náročnému, ale velmi
užitečnému a prospěšnému koníčku.
Zbývá si jen přát, abychom se v co nejmenší míře potýkali
s různými včelími i lidskými nemocemi a aby včelaře neopouštěla chuť
se s těmito problémy poprat.
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