
                                                               2019 
 

Naše základní organizace má k  1. 1.2 019 84 členů řádných, 14 členů neorganizovaných,  
                                                                                 4 registrované a 1 včelařský kroužek 
Na počátku roku máme 119 stanovišť s 479 včelstvy (od 1.9.2018 ztráty 173 včelstev) 
Výročí:   
90 let př. Karel Mach,  
75 let př. Jaroslav Klimeš, př.Jaroslav Síkora                  
70 let př. Ing.Jiří Šíma 
65 let př. Jan Brabec, př. Zdeněk Dvořák, př. Zdeňka Farková 
60 let př. František Herbst, př. Jaroslav Mráz, př. Ludmila Medková 
 

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  

Zazimovaná včelstva k 1.9. 612 

Produkce medu 8 750 kg / průměr 14 kg na včelstvo     

produkce vosku 470 kg /průměr 0,76 kg na včelstvo       

vychováno včelích matek 123 

Dotace na zazimování včelstev činily 154 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 popáté v kulturním domě v Trhových 
Svinech, hostování přijala starostka města Trhové Sviny Věra Korčáková, z okresního 
výboru hostovala př. Dana Ottová, která měla zde i včelařskou přednášku. Z naší ZO se 
zůčastnilo 81 členů.  
   

Během roku se konalo 8 výborových a 3 členské schůze. 

11.května – Kurz chovu matek u př. Standy Němečka v Bukvici  - krásné počasí, hojná účast 
včelařů a odborný výklad našeho předsedy př. Standy Němečka 
 



 
Medobraní 2019 se konalo v sobotu 25.května na hřišti v obci Bukvice 
 
sobota 1. června - Dětský den v Ločenicích  - Nedutajíc s otevřenou pusou naslouchali 
někteří malí návštěvníci výklad u ukázky živých včel, jiní ve stejném duchu zdobili 
medocukrové perníčky a další měli plné ruce (očička) práce s hledáním včelí královny. 
 

15.června se někteří naši včelaři zúčastnili 7. Ročníku „Dny ochrany přírody, myslivosti, 
rybářství a včelařství“ v Nových Hradech.  

Včelařský rok, počasí 

Do poloviny února panuje pravá zima, hodně sněhu, mrazíky. Potom se prudce otepluje, 
začínají první prolety včel, kvetou lísky, včely začínají plodovat. Jarní ošetření včel 
provádíme již na přelomu února a března. Celý první kvartál je abnormálně větrný, v lesích je 
hodně polomů. Do velikonoc panuje teplé počasí, třešně rozkvétají 8. dubna, řepky na 
velikonoce 22.dubna. Pak se prudce ochlazuje, deštivo, noční mrazíky a trvá to až do konce 
května, je docela problém s chovem matek.  

Ošetřování včelstev a nákazová situace 

Varoa destruktor 
V lednu se odebírají vzorky měli z 89 stanovišt, z toho bylo 67 stanovišť s 362 včelstvy 
pozitivních (15stanovišt s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 22 stanovišť bez nálezu  
Jarní léčení provádějí včelaři s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo, ostatním je to 
doporučeno.  
 

V létě ošetřujeme kyselinou mravenčí, potom plošně dáváme Gabon a na podzim se provádí 
2x fumigace a 1x aerosol (přípravek Varidol) 

Mor včelího plodu  
 
Letošní rok u nás bez pozitivních nálezů 

 

 

 

 

 

 


