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MILÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE, SITUACE SPOJE-
NÁ S COVID-19 NÁS VŠECHNY OVLIVNILA.  
V KAŽDÉM ČLÁNKU, KTERÝ VYDÁVÁME  
VE ZPRAVODAJI OBCE, SE SNAŽÍME INFORMO-
VAT O ČINNOSTECH VČELAŘSKÉHO KROUŽKU, 
VČETNĚ AKCÍ, KTERÝCH SE SPOLEČNĚ S NAŠÍ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ ÚČASTNÍME.

Letos je ovšem situace jiná. V kroužku jsme se  
s dětmi začali připravovat na soutěž „Zlatá včela“, 
v níž jsme měli vždy velmi pěkné výsledky. Letos 
- zrušeno. Nejvíce nás ovšem mrzí zrušení vytá-
čení medu za účasti veřejnosti, tzv. „Medobraní“, 
které jsme měli opět naplánováno na konec 
května. Můžeme se tedy těšit až na příští rok.
A co naše včelky? V loňském roce měli někteří 
včelaři velké ztráty včelstev. Proto všichni s na-
pětím očekávali první teplé jarní dny, aby zjistili, 
co zůstalo v úlech. Důležitá je chuť obnovit nebo 
doplnit chov.
Jaro je začátkem nového života. Příroda  
se probouzí, kvetou první pylodárné dřevi-
ny, jako je vrba bílá, vrba lýkovcová nebo líska.  
Ty jsou nezbytným zdrojem bílkovin pro nastar-
tování rozvoje včelstva. Tento zdroj potravy ne-
jsme schopni včelstvu nijak nahradit. Naopak 
glycinové (cukerné) zásoby musíme pohlídat, 
aby jich včely měly dostatek.
Po prvních jarních proletech, kdy si včely  
po zimě vyprázdní výkalové váčky a začínají létat 
na vodu a pyl, provádíme jarní prohlídky včel-
stev. Kontrolujeme přítomnost matky, její začí-

VČELAŘSKÝ ROK JE O PRÁCI I RADOSTI

nající kladení, množství pylových a glycinových 
zásob a zdravotní stav včel. Provedeme nutné 
úpravy v plodišti, doplníme chybějící zásoby, 
případně zateplíme úly, aby měly včely dostatek 
tepla k vývoji plodu.
Při některé z následujících prohlídek vložíme 
stavební rámek. Jakmile vidíme, že v něm včely 
začínají stavět srdíčka, víme, že můžeme přidá-
vat mezistěny. Velmi často je toto období bě-
hem květu třešně ptačí.
Ovšem nesmíme zapomínat, proč máme radost 
z přítomnosti včel, a to i nevčelaři. Vzhledem  
k tomu, že včely patří mezi hlavní opylovače, 
jsme rádi za jejich přítomnost na kvetoucích 
ovocných stromech našich zahrad.
Následuje snůška z kvetoucí řepky a z dalších 
jarních rostlin. Jakmile včely zpracují přinesený 
nektar a med uložený v buňkách uzraje, máme 
medobraní. Nesmíme však včelám vzít veškerý 
nasbíraný med, aby měly dostatek pro případ,  
že přijde deštivé počasí nebo období bez snůšky.
Jestliže chceme nové oddělky, máme několik 
možností. Včelaři, kteří přišli o všechna svá včel-
stva, se musí pokusit koupit nové oddělky - aby 
si dochovali kmenová včelstva, ze kterých bu-
dou následně dělat oddělky.
Včelařům, kterým kmenová včelstva zůstala, 
začínají s jarním počasím tvořit oddělky. Říkám 
jim včelí miminka, protože potřebují zvýšenou 
péči. Než si takový oddělek vytvoříme, musíme 
počkat, až je včelstvo natolik silné, že odebrané 
plástve s plodem nepocítí.

V oddělku si včelky vychovají svou matku, kte-
rá několik dnů po vylíhnutí letí na snubní prolet  
a po dalších zhruba deseti dnech začíná klást 
první vajíčka. Tento proces, od vytvoření oddělku 
po začátek kladení, trvá asi měsíc. Po celou dobu 
je potřeba chodit a hlídat jeho průběh i dostatek 
zásob. Ovšem stojí to za to. Máte radost, že matka 
vyleze z matečníku, pak když najdete první na-
kladená vajíčka či larvičky. A v neposlední řadě, 
když matku najdete a vidíte, jak je pěkná.
Pro malé včelaříky je práce u takových včelích 
miminek hodně zábavná. Mají možnost prohlí-
žet je, pozorovat, jak vývoj oddělků postupuje  
po jednotlivých fázích. Učí se pracovat s dýmá-
kem, používat rozpěrák a ostatní nezbytné po-
můcky pro práci se včelami. Učí se vidět čerstvá 
nakladená vajíčka a larvičky na plástu. Rozpo-
znávají zavíčkovaný plod, zásoby nebo uložený 
pyl. Nakonec značení trubců místo matky je 
opravdu legrace.
Máme velikou radost, že se začíná ve větší míře 
myslet na obnovování krajiny ve smyslu výsevu 
biopásů a tvorby květnatých luk. Když slyšíte 
bzučení včel na takové louce, působí to jako bal-
zám na srdce. Děkujeme všem, kteří se o tuto 
louku jakýmkoliv způsobem přičinili.
Ve Vřesině jsme naštěstí takovou louku moh-
li vidět u našeho spolkového včelínu na poldru 
směrem na Závadu. Jen je potřeba dávat pozor, 
protože včelky jsou hmyz bodavý, ale neútočný. 
Včely své žihadlo použijí pouze tehdy, když mají 
pocit ohrožení. Ovšem včelí jed je pro většinu lidí 
neškodný. V mnoha případech dokonce i léčivý. 
O něm snad v příštím zpravodaji.
Na druhé straně i mezi včelaři jsou alergici  
na včelí jed Přesto včelaří a tomuto koníčku pro-
padli. Přeji Vám všem, pokud je to možné, krásný 
včelařský podzim.
 Helena Komárková, vedoucí včelařského kroužku

NÁŠ SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ USPOŘÁDAL  
22. SRPNA ZÁJEZD DO OBLASTI JESENÍKŮ.  
V PROSLUNĚNÉM DNI JSME NA NĚJ VYRAZILI 
S DOBROU NÁLADOU.

Naší první zastávkou byla Pradědova galerie  
v Jiříkově u Rýmařova. Jedná se o unikátní, ce-
loživotní sbírku řezbáře Jiřího Halouzka a jeho 
synů. Čítá kolem 450 plastik a soch zvířat a dal-
ších postav, navíc se stále rozrůstá. Jejich díla 
jsou zapsána do české i světové Guinessovy kni-
hy rekordů. Betlém v životní velikosti se zhruba 
150 sochami má přívlastek: „Největší betlém  
na světě“. Galerie se nachází v prostoru daňčí far-

my a zvěř je možné pozorovat z místní vyhlíd-
ky.Další naše zastávka byla ryze zahrádkářská.  
I když má arboretum název Makču Pikču, ne-
museli jsme až do dalekého Peru, ale jen  
do obce Paseka v podhůří Nízkého Jeseníku.
Obří skalka na místě bývalého lomu a skládky 
byla vytvořena partou nadšenců. Je zde vy-
sázeno kolem čtyř tisíc druhů rostlin z celého 
světa. Super vychytávkou je použití čedičo-
vé drti (sopečné horniny), která se těží přímo  
na úbočích třetihorních sopek Nízkého Jesení-
ku. Udržuje ideální vlhkost, dodává rostlinám 
veškeré živiny a minimalizuje růst plevele. To je 
cenná informace ladící nejen uším zahrádkářů, 

ale také inspirace pro všechny, jak udržet naše 
skalky a zahrádky v perfektním stavu a bez vel-
ké námahy.
Naše putování jsme zakončili návštěvou hra-
du Sovinec, kde zrovna probíhalo rytířské klá-
ní v lukostřelbě. Zdatní jedinci (ti méně zdatní  
s vyplazeným jazykem) se vyšplhali po neko-
nečném množství schodů až do hradní věže. 
Jejich námaha byla odměněna úžasným výhle-
dem do širokého okolí.
Domů jsme dorazili plni dojmů, zážitků a inspi-
rací. Někteří navíc se zakoupenými rostlinkami 
pro naše zahrádky.

 Dagmar Horáčková, ZO ČZS Píšť

TAK JAKO KAŽDÝ ROK JSME I LETOS USPO-
ŘÁDALI AKCI PRO NAŠE NEJMENŠÍ K UKON-
ČENÍ PRÁZDNIN A ROZLOUČENÍ S LÉTEM. 
TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ SKVĚLÉ ZÁBAVY  
A VESELÍ POD NÁZVEM KLAUNIÁDA.

Počasí i aktuální letní situace nám přály,  
a tak jsme mohli v pátek 28. srpna na zahradě  
u mateřské školy akci uspořádat.  Předběžně  
se přihlásilo 45 dětí, ale společně s rodiči a sou-
rozenci jich dorazilo mnohem více.
Během celého programu se dětem věnovali 
klauni. Společně s dětmi se po rozcvičce vydali 
plnit přichystané úkoly, za které pak všichni do-
stali pěkné odměny.
Děti si vyrobily veselou klaunskou čepičku, 
zkusily si překážkovou dráhu a házení míčků. 
Zjistily, jestli dokáží udržet rovnováhu. Mezi 
soutěžemi byla i pauza na odpočinek a malé 
občerstvení, za které všem maminkám děku-
jeme. Děti po výborných domácích buchtách 
získaly sílu a nakonec při přetahování s lanem 
nad tatínky vyhrály. Zaslouženou odměnou 

Zábavné loučení s létem na Klauniádě
jim byly čokoládové medaile a opékání párků.
Myslím, že se nám akce vydařila. Všichni jsme 
si ji skvěle užili a zažili spoustu legrace. Děkuji 
všem zúčastněným i organizátorům za skvělou 
atmosféru a doufám, že i příští rok se na další 
plánované akci zase sejdeme.
Klauniádu jsme financovali z dotačního pro-
gramu obce Píšť. Pro nákup odměn pro děti  

a výrobu kulis jsme využili 3.311 Kč. Další finanční 
prostředky jsou využívány k zaplacení části zá-
loh na energie, lektorné, přednášky a dovybave-
ní mateřského centra. V současné době máme 
ještě naplánovány výdaje spojené s vymalová-
ním mateřského centra, nákupem nových hra-
ček a pomůcek do cvičení. 

 Hana Dadoková, Klub maminek s dětmi Píšť

 Vydařený a poučný zájezd zahrádkářů 
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