
                                                               2020 
 

Naše základní organizace má k  1. 9.2 020 91 členů řádných, 14 členů neorganizovaných,  
                                                                                4 registrované  
Výročí:   
90 let př. Václav Kocina  
80 let př. Otakar Polášek 
75 let př. Josef Tybitancl, Jiří Vild                  
70 let př. Vladimír Duda, Miroslav Tůma 
65 let př. Jaroslav Síkora, Hana Šrámková, Jiří Vondrka 
60 let př. Jan Michalčák 
 

Výbor zvolený výroční členskou schůzí  2.2.2020 

předseda př. Němeček Stanislav                     místopředseda př. Jaroslav Síkora 
jednatel př. Marek Petr 
pokladník př. Zmeškal Karel 
člen př. Jan Adolf 
referent pro tlumení včelích nákaz př. Hamadejová Libuše 
 
 

Počty včelstev, produkce, příspěvky  

Zazimovaná včelstva k 1.9. 672 

Produkce medu 7 200 kg / průměr 11 kg na včelstvo     

produkce vosku 380 kg /průměr 0,60 kg na včelstvo       

vychováno včelích matek 96 

Dotace na zazimování včelstev činily 158 Kč na včelstvo  

Od města Trhové Sviny, dále pak od obcí Ločenice, Svatý Ján, Slavče, Čížkrajice a ZD 

Ločenice jsme dostali příspěvek na činnost spolku a tlumení včelích nákaz 

Akce, přednášky, činnost 
 

2.února se konala Výroční členská schůze v kulturním domě v Trhových Svinech, hostování 
přijala starostka města Trhové Sviny Věra Korčáková, z okresního výboru hostovala př. 
Dana Ottová, která měla příspěvek k léčení včelstev a boji proti varroáze. Zasloužilým 
členům př. Karlu Machovi, př. Václavu Kocinovi, př. Otakaru Poláškovi byla předána 
včelařská ocenění. Také byla odhlasována odměna důvěrníkům a to 100 Kč na člena ve svém 
obvodu. 
 



 
 

Medobraní 2020 se konalo v sobotu 30. května na hřišti v obci Bukvice 
 

4. července – Kurz tvorba oddělků a severské zimování u př. Standy Němečka v Bukvici - 
krásné počasí, hojná účast včelařů a odborný výklad našeho předsedy př. Standy Němečka 
 
 

Včelařský rok, počasí 

Letošní zima byla asi nejteplejší jakou kdo pamatuje. Místo sněhu vítr, vichřice, v lesích 
polomy. Od 1. února začíná prolet včel a snůška pylu. Třešně rozkvétají na velikonoce 9. 
dubna, řepka o týden později. Konec května, červen stále prší, bouřky, záplavy. Výnosy medu 
květového, tak lesního jsou spíše podprůměrné. 

 

Ošetřování včelstev a nákazová situace 

Varoa destruktor 
V lednu se odebírají vzorky měli ze 107 stanovišt, z toho bylo 92 stanovišť pozitivních (32 
stanovišt s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 15 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) 

Mor včelího plodu  
 

Letošní rok u nás bez pozitivních nálezů 

 

 

 

 

 

 


