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Naše základní organizace má k 15.9. 104 členů řádných a 1 člena neorganizovaného 
Během roku ukončili členství: př.Tourková, př.Zmeškalová , př. Padrta ml., př.Návara,      

př.Pečman  
Nově přijatí členové: př.Vaněčková Květa, př.Dvořák Zdeněk, př.Homolka Petr,  př. Křenek 

Petr,  př.Pícha Marek 
Na výroční členské schůzi byl zvolen výbor ve složení:  

předseda př. Němeček Stanislav                     místopředseda př.Pancíř František 
jednatel př. Sýkora Jaroslav  
pokladník př.Padrta Antonín 
zdravotní referend př. Jann Adolf  

Počty včelstev, produkce, příspěvky  

Vyzimovaná včelstva  674   ztráty 13 %  

Zazimovaná včelstva k 1.9. 744  (z toho 2 včelstva svazová) 

Produkce medu 8 011 kg    produkce vosku 423 kg       vychováno včelích matek 110 

Dotace na zazimování včelstev činily 133 Kč na včelstvo  

Příspěvky z přednášek a kurzů 4 700 Kč 

Od města Trhové Sviny, obce Čížkrajíce a Kamenná jsme dostali příspěvek ve výši 8 000 kč. 

Akce, přednášky 
 
4.února se konala výroční členská schůze v kulturním domě Junior, z ústředního výboru letos 
hostovala př. Otttová. 
  
Během roku se konalo 5 výborových a 2 členské schůze. 

23.února přednáška př. Zemánka - výkluzy a jejich použití, sběr pylu a propolisu 

26.května se od 10.00 hodin uskutečnil v sále KD v Otěvěku již 12 ročník medobraní. Obavy 
z malé návštěvnosti kvůli mnoha akcím v okolí spadly z organizátorů s příchodem prvních 
návštěvníků, kterými byly samozřejmě nedočkavé děti. Za odměnu jim byl rozdán letošní 
jarní med plněný do plastových medvídků. Ostatní návštěvníci dorazili o něco málo za nimi a 
pro naši spokojenost chodili obdivovat práci včelařů po celý den. Po prohlídce živých včel, 
historických, ale i současných úlů a pomůcek včelařů vzbudilo velkou pozornost vytáčení 
medu na zvratném medometu př. Ády Janna. V této době bylo již zcela vyprodáno cukroví 
př. Lídy Medkové a př. Jiřky Síkorové, o které byl velký šus. Po procházení exponátů bylo 



příjemné chvilku posedět u ochutnávky medoviny př. Jardy Síkory a u odborné přednášky 
učitele včelařství př. Václava Kříže. 

V červnu se konala návštěva spojená s chovem matek u přítele Zemánka v Cepu. Na 
programu byla prohlídka  včelnice, chovných zařízení, zaujal nás skleněný pozorovací úl. 
Dále jsme pokračovali prohlídkou včelařského provozu – manipulace s plásty, odvíčkování, 
vytáčení a skladování medu, výroba medoviny. Na závěr nechybělo příjemné posezení 
s občerstvením a ochutnávkou medoviny. 

Včelařský rok, počasí 

Leden byl teplotně nad bodem mrazu s deštěm a mrholením. Za své si zima vzala až v únoru 
– sněhu sice moc nenapadlo, ale vynahradily to silné mrazy až k - 30 st.C, na mnoha místech 
padaly teplotní rekordy. První jarní hromadný prolet včel je letos již 1. března, včely přinášejí 
první pyl. Pro březen a duben je typické jarní počasí. Včelařský rok letos začíná 24. dubna 
rozkvětem třešní a pampelišek. Pro hlavní snůškové měsíce květen a červen jsou typická velká 
vedra, střídaná ochlazením, deštěm a silnými bouřkami. Řepky hodně rychle odkvétají a vše 
toto má za následek velmi slabou snůšku květového i lesního medu, někde se i objevuje 
melicytoza. Podobné počasí je i v letních měsících, včelám rychle mizí zásoby, někteří včelaři 
musí dokrmovat, práci se včelami ztěžuje velká slídivost. Podzim je poměrně deštivý, časté 
mlhy, koncem října padá první sníh. Ten však dlouho nevydrží, začátkem listopadu se 
otepluje a včely přinášejí poslední zbytky pylu. Na štědrý den většinu včelařů potěšil poslední 
rolet včel v tomto roce. 

Ošetřování včelstev a nákazová situace 

Varoa destruktor 

V lednu se odebírali  vzorky měly, z nich bylo 65vzorků pozitivních ( 24 vzorků s více jak 
třemi roztoči na včelstvo) a 14 vzorků bez nálezu.     

Jarní léčení provádějí včelaři s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo, v létě ošetřujeme 
kyselinou mravenčí, na podzim se provádí 2x fumigace a 1x aerosol (přípravek Varidol fum). 

Mor včelího plodu  

V květnu se u sousední organizace na Stropnickou likviduje 5 stanovit a následně 
z odebraných vzorků se objevuje dalších 12 pozitivních stanovit ( na podzim 1 stanoviště 
klinický nález a likvidace ).  

V létě se objevuje a likviduje nové ohnisko v Komářicích, v srpnu SVS vymezuje ochranné 
pásmo, jež zasahuje z velké části do naší organizace ( 37 stanovišť v katastrech Březí, 
Nežetice, Rankov, Otěvěk, Čeřejov, Kladiny, Mokrý Lom, Lahuť, Ločenice, Něchov, Todně ). 
Výsledky rozboru měli jsou negativní.  


