
                                                               2021 
 
Naše základní organizace má k  1. 9. 2021 93 členů řádných, 16 členů neorganizovaných,  
                                                                                       4 registrované  
Výročí:   
91let př. Václav Kocina 
85 let př. František Pancíř                  
80 let př. Josef Jiřík 
75 let př. František Štangl, Jan Šindelíř, Miroslava Veselá, Jiří Lísal, Jan Mikoláš 
65 let př. Antonín Michal, Bedřich Beran, František Krátký 
60 let př. Alena Buřičová, Petr Mráz, Pavel Tláskal 

Zemřel př. Jan Bíca 

Výbor ve složení: 

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 
 
1.května on-line volbou zvolen předseda Kontrolní a revizní komise př. Marek Roidl 
 

Počty včelstev, produkce, příspěvky  

Vyzimovaná včelstva 525, ztráty 147 včelstev 

Zazimovaná včelstva k 1.9. 636 

Produkce medu 7 500 kg / průměr 12 kg na včelstvo     

produkce vosku 440 kg /průměr 0,70 kg na včelstvo       

vychováno včelích matek 82 

Dotace na zazimování včelstev činily 160 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 
 
Letošní rok začíná ve znamení covidu a nouzového stavu, tudíž výroční členská schůze se 
nekoná. Dotace z loňského roku se vyplácí 15.3. ve výdejním okénku v klubovně na Rejtech. 
 
 



 
Medobraní 2021 se konalo v sobotu 29. května na hřišti v obci Bukvice. Letos krásné počasí, 
hojná účast, krom včelařské expozice a prodeje medu grilovaná kuřátka, medovina tekla 
proudem, vše doprovázela živá hudba. Nechyběl stánek s širokým prodejem včelařských 
pomůcek a včelích produktů z Českého Krumlova. 

10. července – Kurz severského zimování u př. Standy Němečka v Bukvici  - krásné počasí, 
hojná účast včelařů a odborný výklad našeho předsedy př. Standy Němečka 

Náhradní výroční členská schůze se koná koncem roku v menším počtu (z obavy covidu) 
v restauraci Junior v Trhových Svinech, zároveň se odevzdávají použité gabonové pásky. 
 
 

Včelařský rok, počasí 

Letošní jaro je asi nejstudenější za posledních 80 let, panuje aprílové počasí, pár dní teplo a 
pak severní proudění, sníh. Třešně rozkvétají až 25. dubna, řepka o týden později. Celkově je 
letošní rok hodně deštivý, medu je málo. Poslední den v roce na Silvestra nás včelky potěšily 
mohutným proletem. 

 

Ošetřování včelstev a nákazová situace 

Varoa destruktor 
V lednu se odebírají vzorky měli z 98 stanovišt, z toho bylo 77 stanovišť pozitivních (18 
stanovišt s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 21 stanovišť bez nálezu  
Jarní léčení provádějí včelaři s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo, ostatním je to 
doporučeno.  
V létě ošetřujeme kyselinou mravenčí, v srpnu podáváme Gabon, na podzim se provádí 2x 
fumigace a 1x aerosol (přípravek Varidol) 

Mor včelího plodu  
 
Letošní rok u nás bez pozitivních nálezů 

 

 

 

 

 

 


