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Naše základní organizace má k  1. 1. 2018  88 členů řádných, 14 členů neorganizovaných,  
                                                                                 4 registrované a 1 včelařský kroužek 
Výročí: 92 let př. Jan Kouba, 80 let př. Brabec Jiří, 75 let př. Pardamec Václav, 
            70 let př. Marek Antonín 
Výbor ve složení:  

předseda př. Němeček Stanislav                     místopředseda př. Jaroslav Síkora 
jednatel př. Marek Petr 
pokladník neobsazen 
referent pro osvětu př. Zmeškal Karel 
zdravotní referent zatím neobsazen  

Počty včelstev, produkce, příspěvky – včetně neorganizovaných včelařů 

Zazimovaná včelstva k 1.9. 652 na 119 stanovištích 

Produkce medu 11 170 kg / průměr 17 kg     

produkce vosku 491 kg / průměr 0,75 kg     

vychováno včelích matek 66 

Dotace na zazimování včelstev činily 149 Kč na včelstvo  

Od města Trhové Sviny, jsme dostali příspěvek v celkové výši 10 000 Kč, další příspěvky pak 

od obcí Ločenice, Sv. Ján, Slavče, Mokrý lom a ZD Ločenice 

Akce, přednášky, činnost 
 

3.února se konala Výroční členská schůze, letos počtvrté v kulturním domě v Trhových 
Svinech, z okresního výboru hostoval př. Petr Stibor. Mimo jiné byla odsouhlasena změna 
členských příspěvků z plošných 500,- Kč na člena na částku odstupňovanou podle věku 
včelaře od 0,- Kč pro ty nejstarší po 300,- Kč pro nejmladší. 
   

Během roku se konalo 5 výborových a 1 členská schůze. 
 
V zimě a na podzim proběhly dvě odborné přednášky 
 
Medobraní 2018   Překrásné počasí, slušná účast, příjemné prostředí a ochotní lidé. To vše 
nás provázelo na letošním medobraní, které se po dlouhých letech vrátilo do míst svého 
zrození, tedy do obce Bukvice, zároveň také u příležitosti jubilea našeho předsedy př. 
Němečka. 
 



 

16.června se naše ZO potřetí organizovaně zúčastnila 7. Ročníku „Dny ochrany přírody, 
myslivosti, rybářství a včelařství“ v Nových Hradech. Měli jsme zde stánek s včelařskými 
exponáty od historie po současnost, propagační materiál, med, medovina,….nechyběly živé 
včely 

Včelařský rok, počasí 

Do poloviny února mírná aprílová zima, místy kvetou lísky, občasné prolety včel. Pak se 
prudce ochlazuje, do počátku března vytrvalé mrazy okolo – 15 st.C, sníh. Chladné počasí se 
drží do konce měsíce ( krom asi dvou dní, kdy se dalo léčit – včely byly téměř bez plodu). 
V dubnu příroda vše dohání, třešně rozkvétají 15. dubna. Zbytek jara a léto je hodně suché a 
teplé. Výnosy medu jak květového, tak lesního jsou spíše podprůměrné. 

Ošetřování včelstev a nákazová situace 

Varoa destruktor 
V lednu se odebírají vzorky měli z 106 stanovišt, z toho bylo 90 stanovišť s 571 včelstvy 
pozitivních (39 stanovišt s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 16 stanovišť bez nálezu  
Jarní léčení provádějí včelaři s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo, ostatním je to 
doporučeno.  
V létě ošetřujeme kyselinou mravenčí, na podzim se provádí 2x fumigace a 1x aerosol 
(přípravek Varidol) 
 
Během října na některých stanovištích mizí včely přímo před očima !!! , k počátku roku 2019 
se jedná o cca 170 včelstev 
 

 

Mor včelího plodu  
 
Letošní rok u nás bez pozitivních nálezů 

 

 

 

 

 

 


