2011
Naše základní organizace má k 15.9. 100 členů řádných a 5 členů neorganizovaných
Během roku ukončili členství: př.Buřič Jan, př.Krček Pavel, př.Hruška Jan
Nově přijatí členové: př.Krček Pavel ml., př.Buřičová Alena a Petr, př. Čermák Petr,
př.Maňásková Lenka, př. Tourková Lucie, př.Pícha Lubomír, př.Hajný Jan,
př.Jaroš Jaroslav, př. Martinus Miroslav, př.Přitasil Miroslav
Zemřel: př. František Klain – autonehoda
Jubilea: 65 let př. Němeček Stanislav
70 let př. Chromý Jan, Formánková Hana, Janeš Josef
75 let př. Mačí Jaroslav, Tomíček Bohumír
80 let př. Šedivý Ladislav
výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
jednatel př. Síkora Jaroslav
pokladník př.Padrta Antonín
zdravotní referend př. Jann Adolf

místopředseda př.Pancíř František

Počty včelstev, produkce, příspěvky
Vyzimovaná včelstva 679 ztráty 8 %
Zazimovaná včelstva k 1.9. 775 (z toho 2 včelstva svazová)
Produkce medu 17 526 kg produkce vosku 584 kg
vychováno včelích matek 140
Dotace na zazimování včelstev činily 98 Kč na včelstvo
Příspěvky z přednášek a kurzů 4 700 Kč
Od města Trhové Sviny jsme dostali příspěvek 5 000 Kč na činnost organizace.
Akce, přednášky
12.února se konala výroční členská schůze v kulturním domě Junior, z ústředního výboru
letos hostoval př. Stibor Petr.
Během roku se konalo 5 výborových a 3 členské schůze.
26.-27.3. ve včelařské škole v Nasavrkách proběhl „Kurz prohlížitelů včelstev“, z našich
včelařů se zúčastnil př.Němeček, př. Padrta, př. Tláskal a př.Jann. Koncem září pak všichni
absolovovali zkoušky a obdrželi atest „Prohlížitelé včelstev“.
8.4.-Kurz zdobení medového pečiva v kulturním domě v Otěvěku

18.6.-Medobraní na Rejtech – koho neodradilo téměř podzimní počasí mohl v sále na
připravené výstavě vidět pohled do minulosti, součastnosti, ale i do budoucnosti včelaření na
trhosvinensku. Již tradičně si mohl každý vyzkoušet vytáčení medu, výrobu svíček,
zatavování mezistěn. Samozřejmostí byl včelařský obchůdek „Včelka“ paní Fričové. O
teoretickou část se letos postaral př. Václav Kříž velice zajímavou přednáškou o biologii a
chování včel. Pro mlsné jazýčky byly připraveny cukrovinky z medu a zdobené perníčky.
Nechyběla ani ukázka a prodej ručně vyrobených předmětů z keramiky.
Včelařský rok, počasí
Letošní zima byla celkem mírná, teploty občas nad 12 st.C s prolety včel, 14. února teploty
nad 14 stupňů C - hromadný prolet včel s malou snůškou pylu. Konec února a počátek března
silné ochlazení, holomrazy, otepluje se až koncem měsíce na 18 st.C, v polovině dubna na 20
st.C, počasí slunečné, beze srážek. 11. dubna rozkvétají třešně. Snůška medu květového i
lesního byla v letošním roce velice slušná, v červenci se na většině stanovištích vyskytl
melycytózní med. Léto prakticky celé propršelo, pěkně se udělalo až ve druhé polovině srpna.
Podzim byl abnormálně suchý (podle statistik nejsušší za posledních 200 let). Poslední
hromadný prolet včel byl 27. listopadu.
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měli ze 103 stanovišť, z nich bylo 71 vzorků pozitivních ( 18
vzorků s více jak třemi roztoči na včelstvo) a 32 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 lednu přišly výsledky směsných vzorků odebraných v minulém roce – jeden vzorek ze
stanoviště Chvalkov a Kondrač byl pozitivní. Počátkem února provedl zde př. Němeček a př.
Jann prohlídku – výsledek bez klinických příznaků. V březnu byly na těchto stanovištích
znovu odebrány vzorky měli – výsledek opět negativní. Během roku se u sousední organizace
Horní Stropnice vyskytl mor včelího plodu, dvě stanoviště se pálily, z rozboru vzorků 13
stanovišť pozitivních.
Naše organizace je zatím těsně mimo ochranné pásmo.

