2016
Naše základní organizace má k 1.1.2016 93 členů řádných, 8 členů neorganizovaných,
5 registrovaných a 1 včelařský kroužek
Nově přijatí členové: př. František Herbst, př. Miroslav Průka, př. Antonín Marek,
př. Marek Veska, př. Jan Hammerschmied, př. Ladislav Prachař, př. Jan Nový,
př. Mačí Jaroslav, př. Petr Marek, př. Hana Šrámková, př. Jaroslav Míšek
Zemřel: př. Karel Jindra, př. Ladislav Jan, př. Stanislav Bican, př. František Herbst
Výročí: 90 let př. Jan Kouba, 80 let př. František Pancíř
výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
místopředseda př. Pancíř František
jednatel př. Tláskal Pavel
pokladník př. Hruška Ladislav
administrátor CIS př. Zmeškal Karel
zdravotní referend př. Jann Adolf
členové výboru: Klimeš J., Pašek B., Brabec J., Síkora J., Zmeškal K.
Počty včelstev, produkce, příspěvky
Zazimovaná včelstva k 1.9. 819 na 124 stanovištích
Produkce medu 13 550 kg produkce vosku 441 kg
vychováno včelích matek 86
Dotace na zazimování včelstev činily 151 Kč na včelstvo
Od města Trhové Sviny, jsme dostali příspěvek v celkové výši 10 000 Kč, další příspěvky pak
od obcí Ločenice, Sv. Ján, Římov a ZD Ločenice
Akce, přednášky, činnost
13.února se konala výroční členská schůze, letos podruhé v kulturním domě v Trhových
Svinech, z okresního výboru hostovala př. Dana Ottová, ta přednesla příspěvek o nákazové
situaci, z naší ZO se zůčasnilo 65 členů.
Na rok 2016 byl odsouhlasen jednotný členský příspěvek 500 Kč na člena.
V diskuzi př. Němeček přednesl, že příštím rokem končí výbor a je třeba, aby se funkcí ujali
mladší členové a dále hovořil o možnosti rozdělení organizace na dvě, tři menší, poněvadž
v tomto množství členů se to už nedá zvládat.
Během roku se konalo 8 výborových a 3 členské schůze.
Od dubna se na výborových schůzích začínají řešit organizační záležitosti a také po novu
zápis ZO do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, nově se sídlem
Rejta 1272, 37401 Trhové Sviny

23.2. Kurz pro začínající včelaře v Otěvěku u př. Pancíře
Medobraní – Opět pěkná návštěvnost a krásné slunečné počasí provázelo naše Medobraní
2016, které se již po třetí konalo na Buškově hamru v Trhových Svinech. Exponáty našich
včelařů rozložené v zahradě této technické památky působily přinejmenším stylově a to
hlavně ty, které se na hamru mohly vyskytovat v době jeho hamernické činnosti. Prodej medu,
ochutnávka medoviny i ukázka živých včel nemohli na tradičním medobraní samozřejmě
chybět.
18.června se naše ZO poprvé organizovaně zúčastnila 5. Ročníku „Dny ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství“ v Nových Hradech.
V červnu př. Němeček prezentoval ukázku živých včel a voskových výrobků před základní a
mateřskou školou v Trhových Svinech
Včelařský rok, počasí
Letošní zima byla opět mírná a krátká, málo sněhu a žádné velké mrazy, občas i prolety včel.
13. dubna rozkvétají třešně. Poslední dubnový týden se silně ochladí, noční teploty i pod bod
mrazu, přes den padá sníh a při tom je příroda v plném květu. I přes to je výnos květového i
lesního medu nadprůměrný. Na přelomu listopadu a prosince se citelně ochladí, včely
přestávají plodovat, takže poslední ošetření aerosolem by mělo býti účinné. Koncem roku
dochází k poměrně velkému úhynu včel. Někteří chovatelé jsou téměř bez včelstev (spíše
v okolních organizacích)
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měli ze 108 stanovišt, z toho bylo 77 pozitivních (14 stanovišt
s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 31 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 M-1)
Mor včelího plodu
Z ochranných pásem Budějovicko a Novohradsko se odebíraly směsné vzorky ze zimní měli,
všechny negativní.
Z grantu Jihočeského kraje byly vyšetřeny vzorky sebrané z konce roku 2015, týkalo se to
stanovišť mimo ochranná pásma…4 stanoviště v Branišovicích, Něchově a Jílovicích byly
pozitivní (v dubnu se provádějí prohlídky, zatím bez klinických nálezů)
25.5. jsou zrušena obě pásma Novohradsko a Budějovicko

