2017
Letošní rok slavíme 110 výročí založení naší Základní organizace Trhové Sviny
Naše základní organizace má k 1.1.2017 87 členů řádných, 17 členů neorganizovaných,
4 registrované a 1 včelařský kroužek
Katastry Mokrý Lom a Branišovice spadající pod obec Římov byly přičleněny pod ZO
Kamenný Újezd.
Jedná se o členy př. Bican, př. Janeš, př. Krych, př. Petrlík – ti přešli k ZO Kamenný Újezd,
př. Marek Antonín, př. Tybitancl Josef, př. Křenek, př. Přitasil zůstali nadále u naší ZO.
Výročí: 91 let př. Jan Kouba, 80 let př. Bohumír Tomíček
Udělená ocenění :
„Vzorný včelařský pracovník“ od vedení ČSV př. Stanislav Němeček
„Vzorný včelař“ př.Jaroslav Síkora, př.Stanislav Němeček
„Čestné uznání OO“ př.Adolf Jan, př.Pavel Tláskal, př.Karel Zmeškal
Výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
místopředseda př. Jaroslav Síkora
jednatel př. Marek Petr
pokladník př. Vaněčková Květa – ta koncem roku skládá funkci
referent pro osvětu př. Zmeškal Karel
zdravotní referend zatím neobsazen
Počty včelstev, produkce, příspěvky
Zazimovaná včelstva k 1.9. 744 na 113 stanovištích
Produkce medu 19 000 kg / průměr 25,5
produkce vosku 556 kg /průměr 0,75
vychováno včelích matek 79
Dotace na zazimování včelstev činily 156 Kč na včelstvo
Od města Trhové Sviny, jsme dostali příspěvek v celkové výši 10 000 Kč, další příspěvky pak
od obcí Ločenice (4 000,- Kč), Sv. Ján (2 000,-Kč), Kamenná, Slavče (po 3 000,-Kč) a ZD
Ločenice (2 000,-Kč)

Akce, přednášky, činnost
5.února se konala Výroční členská schůze, letos potřetí v kulturním domě v Trhových
Svinech, z okresního výboru hostovala př. Dana Ottová, za město Trhové Sviny
místostarostka paní Věra Korčáková, z naší ZO se zúčastnilo 86 členů.
Jako nejdůležitější bod programu byla volba nového pětičlenného výboru ( bohužel víc
kandidátů nebylo, takže funkce zdravotního referenda je zatím neobsazena), dále na rok
2017 byl odsouhlasen jednotný členský příspěvek 500 Kč na člena, také bylo odhlasováno, že
40 kg medu od svazových včel bude rozdáno do mateřských školek v působnosti naší ZO.
Během roku se konalo 8 výborových a 3 členské schůze.
Medobraní - Opět pěkná návštěvnost a krásné slunečné počasí provázelo naše Medobraní
2017, které se již po čtvrté konalo v sobotu 10.června na Buškově hamru v Trhových
Svinech.
17.června se naše ZO podruhé organizovaně zúčastnila 6. Ročníku „Dny ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství“ v Nových Hradech.
V sobotu 24. června jsme se zúčastnili Městských slavností v Trhových Svinech - 580 let od
udělení městských práv. V podloubí jsme měli přiděleny dva stánky, kde jsme prezentovali
svoji činnost, podobně jako na medobraní, nechyběly ani živé včely př. Němečka
Včelařský rok, počasí
V lednu konečně pořádná zima, sníh, vytrvalé mrazy k -15 st.C, počátkem února se však
otepluje, sníh pomalu mizí, od 5.února občasné prolety včel. Nástup jara je i přes aprílové
počasí rychlý, třešně rozkvétají okolo 5.dubna, pak se citelně ochladí, příroda stagnuje,
pampelišky a řepka rozkvétají až koncem měsíce . Na 1. Máje ještě padá sníh – koncem
měsíce ale už vytáčíme a medu je hodně, i potom lesního.
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měli ze 112 stanovišt, z toho bylo 81 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 Varidol)
Mor včelího plodu
Letošní rok u nás bez pozitivních nálezů

