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ZaloženíVčelařského.polrl.í

Na popud učitclc Joscfa ltálíčkaz Přcpi'ch
@póčcrrskólro
okr'esu v opočně dnc 26. listopadu i905. By1i z opočna. Dobrušk1'' Přcp1'ch a
MeziŤíčí(téŽ z" připt1cllých vcsnic). Zzt\ož'i\i včclařský spolck. Bylo tchdy přítolllno 15 včclařů,v zápisc o této schů7.i sc tak ttlttlzí návštčvaollt]tlul'ii špatnýlll
dcštivýnr počasírn'Tento spolck konal pak 5\/oL] pr\'ou schůz'i v Dtlbrušcc dnc
14. lcdna 19!6-]!a ní přcdnášcl učitci Krírlíc*ckna tóllla ''Včcla a včelař rla.jl_
řc". Da1šísóirůzc b1,1a v Scrltcchrlicích, kdc piedrr.tšc] ucYitc] Hájck z- Valu, tchdy
učitc] včclařstv í'

Stanovy tohoto spolku byly schválcny.jiŽ- v prosinci 1905. Kdo bi'1 prvýrn
předscdou nclzc zjistit, jcn je znánlo, Žc jednatclclrl byl učiLcl Josef Králíček. V
prvóIn rocc b;,lo cclkcnr J sc|lťtz'í a 3 praktickó tIkiiz-k1, z- tlboru r'čclařstr'í' Pořád/rn b1,l takó kurz- chovu tllatck v Přcpyšícir, vcdcný učitclcnl Há jkcnl. Člcnský
příspčvcktchcl)/ činil 3 K' ccrla trlcdrr byla stallovclla lla 160 K. Zá'z'nanly uvádčjízazirrroviiní anlcrické nlatičky,.jcŽ však přcs zirllu z-ah1'nula'

Přcdsccioi'é Spolliu
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joscl- Ki'á]íčck. učitci i: Přcp1'cil. poz-dčjšísteirosta našínyrlčjšíŽupy Dr. Fi1ipl St. Kocl1'n1.
člcrr výboru ZUVC
Václav Po(očck z. opočna

JUDr. Milcnský
Joscf Dřízck z Dobrušk1'

Jatl Salnck z- Dolrrušky
Dobrušk1,
posl'. /-ll;/-.
z-říz-. \/.v. Z LroL]rusK)
Václav
VáclaV L)ollllal'
DoIlnal, pošt.
JoscÍ ZiŽ-kll. piCdl1U\tit s[:ttti;c Z Dobrušky

Jednatelé sp0lku

Joscf Králíčck,učitcl z- Pře p1'gh
B řctislav Fica z. optlc'na
.Iarr Slrlola z opočnll
Františck Zi|var z ()počna
V. Urbánck z Opočrla
Hugo Mat5'áš, úřcdrlík z Dobrušk1'
Josc1' Jcž-ck z Dobrušky
Jarr Čaričaraz KŤor'íc
JoscÍ' Kankr] ílc, stro.j l'ůdcc z- Dobrušky
Joscf Moi'ar'ec' z-ast. po.jišť. z Dobrušky
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čegkýsvaz v če1ařú
P r a h a 1.
Zpráva

Čes<é'..pzieÍcj/) .] . ?a ' \.
7L'l-ý"-'4/-

o za]-cŽení vče}ařst<ého spc1ku v ]vieziříěí a oio1í.

Věelaři okresu opočerrsreho se sešti v opočně dne 26'11 'I?O5 z
opočna, DobruŠKy ,Přěpych a lv'leziříěírusnesli se c za}oženívóe1ařsKých spolKr_lv tonto roce. i'lávrh učite}e pa. .'osefa Králíčkaz
Přepych,/ pozdějéÍ předseda Župy Mudr- I'!S. Kodyna.
O počátj(u činnosti|spolKu v iiieziříčí a ':kolí jest znínka v roce
lil9 protoŽe p aně tníc J{upo zorni 1í V 1ý69 o výrcčí!0 1et spo1ku'

By1a na Vyročriíschůzi udělena zástupceÍr CV r'čeIařův R;lchnově př.
seidlen čestria 'lznání, za obětavcu praci,za zas1oužíloupráci'
členúa -r'74 včelstev.
zO V roce ioěla
činnosti je ror 1921 . ij spolku v líieziříčí by]_y
]JaIěí roezník v '9
vedeny tyto vesnice, Roltenice slaVětín' tsohus}aVice n./M. 'll1okré '
' Libřice, Výrav a,Skrš íce-To šo V,Pohcř í,
a'
Jasenná,
Lhot
Če oÍoi" e,drá1ová
c rlt'D . , .i ílo v i c e ' PuličKa. tsohužeI Veúkerá agenda,
vysoký Ú jezd
'iv1ěste
Vzájemnost kde by1y zničeny oří
seznalqy byJ_y uloženy v Lidovén

'oně
povoini řeky Děcj.rrl' V l'oce 1y66 o vánocích. Po úzenníchzměnách O Ú
Dcbruška j,láchod, .iaroněř,IJ. Králove' .iychnoV n/Kn't zůsta1o u ZlO!
'
včelařúČeskérrieziříči,/odroku }9J}- dříVe ilieziříč'ív čecháeh/ pouze
7 vesnic. Č.iúeziříÓí,iiohenice, Jí}cvice , !'r áLov á Lhota' SkršiceTošoV'pohoří, Iqokré. Stav Členu J2' vče1stev 224'

V dubnu 2,JO3 zazino v áno /224- / v květnu staV 18J , úbytek 4I včels"t'ev.
uspořáda1a
Českýsvaz vče]-ařůzá]í}adní organÍzace v Českénýteziííčí
u přÍleŽitos-'í 80 LeL za)-oŽerrÍ :-.polru vče iařů Výstavu na C Ú v Čes.
I
vere.;ncst výstnvu 'ituo zoarna od 2-' uo 22' květt'a'
i,,eziÍÍčÍpro
2]'. j. pro Zš, 2'2.'. plo blŠč. i,.. a Roheílice , žáci i a :I třícv a i!1 Š
dostali neoovy pernid. {čast, aa Výstavě 4 _l3 , nino ZŠa i'lš '
!'raÍit 1c e K 5u]_c
předseda
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