
Kronika 1933 – 1950
Opis originálu Kroniky v ela ského spolku Nový Etynk a okolíč ř
Zpracoval p ítel Ferdinand Švec v roce 1962  ř

Tento opis pořídil v roce 2006 přítel Josef Nejedlý, toho času předseda spolku, po nalezení 
originálu rukopisu přítele Švece. Tento rukopis byl nalezen paní Vaňáskovou, bývalou manželkou 
pana Františka Váňáska ml., která při vyklízení domu před prodejem našla tyto včelařské 
dokumenty po bývalém předsedovi Františku Vaňáskovi st. dnešního dne, to je 17.dubna 2006, mi 
byly tyto dokumenty předány.

Josef Nejedlý

Úvod
Svatými patrony včelařů jsou sv. Medard a nejznámějším patronem včelařů je sv. Ambrož.

Městys Nový Etynk byl založen roku 1662 hraběnkou Hypolitou de la saga Paradis, rozené z 
Lodronu, jíž náležely statky Včelnice a Kamenice. Městys Nový Etynk patřil do obce Včelnice, 
založené dříve a to jak píše archivář Fr. Teplý ve svých Dějinách Jindřichova Hradce, I. díl, str. 28, 
že stará sídla poznáme také podle zaměstání osadníků a uvádí tam také Včelnicei Bližších zpráv 
není.

Obec má nadmořskou výšku 504 m.n.m. a katastrální výměru 1.004 ha. 
Náš spolek dosud kroniku neměl. Na schůzi výboru 13.ledna 1962 požádal mne předseda František 
Vaňásek, abch spolku našemu založil a psal kroniku.
Na valné hromědě základní organizace Čsl. Svazu včelařů v Nové Včelnice, konané v neděli 
dopoledne 04.února 1962 v hotelu u Jelena, byl jsem zvolen kronikářem spolku. Vím, že to není 
úkol snadný, ale doufám, že se mi podaří podle zápisů o schůzích spolku, seznamů členských a 
různé korespondence pokladních dokumentů a pamětí, kroniku sepsati k prospěchu a spokojenosti 
naší základní organizace Čsl. Svazu včelařů a příštích členů, kteří budou včelařit až my zde již 
nebudeme. Láska ke včelám odedávna spojovala mnoho dobrých lidí různého vzdělání a různých 
povolání.

Ferdinand Švec



Rok 1933
Ustavující schůze včelařského spolku pro Nový Etynk a okolí byla konána dne 8. ledna 1933 

dopoledne v hostinci u Miklů.
Schůzi zahájil přítel František Míchal. Schůze se zúčastnilo 54 členů a udělil slovo příteli 

učiteli včelařství Šilhánkovi z Hrdějovic, který uvítal přátele včelaře a přál jim mnoho zdraví v 
novém spolku a žádal přítomné, aby si zvolili předsednictvo.

Byli zvoleni: předseda Ferdinand Pařil
místopředseda František Míchal
jednatel Josef Šubr
pokladník Matěj Vlček

Dále v každé obci byl zvolen člen výboru, který by zastával funkci důvěrníka a na kterého se 
bude spolek obracet při spolkových záležitostech.

Důvěrníci:

Brabec František Domin
Hadravova Rosička František Šrůc
Lovětín Stanislav Švub
Malá Rosička Karel Houser
Starý Bozděchov Josef Krejčů
Štítné František Přibyl
Včelnice Jan Zoucha
Vlčetínec František Roubalík
Zdešov Ferdinand Švec
Žďár František Křehla

Náhradníci: Karel Hrneček
František Kupka

Revizoři: Josef Peroutka (řídící učitel v Okrouhlé Radouni)
František Hlava (řídící učitel v Novém Etynku)

Po volbě výboru přednesl přítel Šilhánek přednášku na téma „Rozprava o včelách“, v níž 
vylíčil chyby, jichž se včelaři nejčastěji dopouštějí.

Kdo je kdo

František Míchal 
Současně náš nejstarší zkušený včelař, narozen 3. srpna 1878 v Dívčích Kopech. Jediný na 
okrese totho času chová matky. Pečoval řadu let o včelstva na okrese jako včelař z povolání 
a byl v jeho práci podporován i okresním úřadem. Přítel Míchal dal podnět k založení 
spolku. Učil včelařit i přítele Pařila a jiné. Prodělal stavbu Chrámu Matek v Nebušicích u 
Prahy ve farnosti Kitzbergr.



Ferdinand Pa ilř  
zakládající člen spolku a dlouholetý přeseda.

Josef Šubr 
zakládající člen spolku, mistr v továrně firmy Heller & son. První jednatel spolku od roku 
1933 až 1937. Narozen 20. února 1875, zemřel 23. října 1943 v Novém Etynku.

Mat j Vl ekě č   
zakládající člen spolku, byl pokladníkem. Od roku 1933 do roku 1939 přednosta stanice. 
Narozen 15. února 1880 ve Velkém Oseku.

P íprava založení v ela ského spolku pro Nový Etynk a okolí.ř č ř

Přátelé včelaři z naší obce a okolí byli většinou člny včelařského spolku v Kamenici nad 
Lipou. Mnohým členům bylo pro vzdálenost obtížným schůze tam navštěvovati, cukr pro 
včelařskou potřebu odebírati, ano, i knihy z kamenicé knihovny si půjčovati. Vzniklo proto přání 
založiti spolek v Novém Etynku.

První, kdož se v této věci obrátil na zemské ústředí včelařského spolku pro Čechy, byl přítel 
Josef Šubr, kterému již 17. prosince 1931 ústředí odpovědělo, že k založení spolku musí býti 
nejméně 25 členů. Dále již s ústředím korespondoval s přítelem Ferdinandem Pařilem, kterému 
dává všechny potřebné informace ku založení spolku vlastního, jelikož do sousedních spolků je 
daleko.

Byla proto svolána první schůze na neděli 16. října dopoledne v hostinci p. Jindřicha Mikla, 
které se zúčastnilo 33 včelařů a na které promluvil přítel František Míchal z Dívčích Kop o 
zazimování včel. Přítel Ferdinand Pařil byl na ní členstvem pověřen uvésti spolek v život a 
obstarávati veškerou korespondenci až do volby definitivního výboru. Zemské ústředí dne 16. 
prosince 1932 zasílá schválené stanovy Zemským ústředím v Praze pod číslem 608.494ai 1932/19. 
A – 6308ai 1932. A současně všechny věci potřebné ku vedení spolku (kalendáře a spolkové 
razítko). Přítel Ferdinand Pařil dne 20. prosince 1932 Okresní politické správě v Kamenici nad 
Lipou uvadí, že náš spolek obdržel schválené stanovy a oznamuje tímto zahájení spolkové činnosti. 
Dále je přiložen seznam zakládajících členů.

Na první schůzi výboru dne 22. ledna 1933, jíž se zúčastnili přítel Míchal, Hlava, Boubalík, 
Křehla, Šrůc, Hrneček, Domin, Švec, Přibyl, Žahout, Šubr, Pařil, navrhl přítel Hlava zakoupit pařák 
na vosk a žádat o příspěvek na jeho zakoupení místní a v okolí spořitelní a záložní spolek. Dále 
navrhoval přítel Hlava, aby se konala jednou měsíčně schůze členů a to vždy první neděli v měsíci a 
on nám ukáže př. včelařům, zvláště začátečníkům, jak se pracuje s různým včelařským nářadím, což 
bylo schváleno a na členské schůzi 5. března 1933 za přítomnosti 32 členů předvedeno.

Dne 2. dubna na členské schůzi uvedeno, že spolková místnost bude u p. Jana Kejsta a 
přečtena byla došlá korespondence. Jelikož nebyl zaplacen vařák a spolek potřebný obnost neměl, 
přítel Karel Houser nabídl půjčit nám 400,00 Kč. A hned je vložil př. pokladníkovi, což bylo s díky 
přijato.

Další členská schůze byla 7. května 1933 za přítomnosti 55 členů, na které přítel František 
Míchal vykonal přednášku „K jarní práci na včelíně“, překládání a spojování včel a zdůraznil, 
abychom žádných slabochů na včelíně netrpfěli. Přítel Padrůněk ukázal vzorek mezistěn od firmy 
Ing. Skovkovský z Černošic a přítel Hlava přednášil o úlu „Hospodář“.



Na schůzi výboru konané 24. září 1933 bylo uvedeno, že bylo podáno dodatečně pro 
podzimní krmení 4 kg cukru na včelstvo.

 Na členské schůzi 29. října 1933, po zprávě jednatele, přítel Pařil navrhuje zavedení 
staniceoplozovací. Přítel Míchal sděluje, že to je velmi těžká práce a je třeba mnoho času. Pro 
malou účast nebylo o tom další usnesení.

První řádná výroční valná hromada spolku byla konána 26. listopadu 1933. Zapisovatelem 
byl zvolen přítel Josef Peroutka. V jednatelské zprávě podal přítel jednatel přehled o činnosti spolku 
za uplynulé období a vybízí k hojnějšímu užívání spolkového majetku (pařáků, lisů i včelařovy 
čítanky). Hotovost pokladní činila 1.250,00 Kč, příteli pokladníku bylo uděleno absolatorium. 
Přikročilo se k volbám předsedy, místopředsedy, 13 členého výboru a  2 revizorů účtů. Na návrh 
byly volby provedeny aklamací a přesedou byl opět zvolen Ferdinand Pařil, místopředsedou přítel 
Míchal. K volbě výboru a revizorů navrženo, aby zůstal starý výbor a revizoři beze změny. I tento 
návrh byl za všeobecného souhlasu přijat a zvolení volbu přijali. Přítel Švob podává referát ze župní 
valné hromady. Bylo projednáváno především vysazování zeleně, hlavně kaštanů (jírovců). Dále 
byla provedena volba delegátů do zemského ústředí. 1 člen a 2 náhradníci. Přítel Spejchal 39 hlasů 
– návrh na člena, přítel Studenovský – 39 hlasů, přítel Kolář – 42 hlasy návrhy na náhradníky. Dále 
bylo navrženo přispět na leteckou sbírku 50,00 Kč a usneseno každoročně na včelařskou knihovnu 
věnovati obnos 100,00 Kč. Přítel předseda žádá, aby přátelé rolníci seli každoročně více medonosné 
rostliny a valnou hromadu ukončil.

Na poslední výborové schůzi v tomto roce dne 10. prosince za účasti 12 členů byl opět 
zvolen pokladníkem přítel Matěj Vlček. Dále bylo učiněno usnesení o spolkové knihovně, její 
umístění a půjčování knih na dobu 1 měsíce.

Po et len  toho roku celkem 64. č č ů
Rolníci 40
Řemeslníci  5
Dělníci  5
Učitelé  5
Soukromníci  3
Železniční zaměstnanci  3
Úředníci  3
Obchodníci  1

Celkem bylo chováno 322 včelstev. Včelařilo se většinou v úlech Budečácích a Stojanech. Cena 
medu v průměru byla 1 kg 14,00 Kč. První rok spolkového života byl čilý a celkem uspokojivý. 
Proběhly 2 valné hromady, 4 členské schůze, 3 výborové schůze, 3 přednášky učitele včelařství. 



Rok 1934 
Na členské schůzi konané 28.ledna 1934 byla povstáním uctěna památka zemřelého člena 

přítele Františka Hlavy, řídicího učitele.

Usneseno bylo předplatit  „Včelařské rozhledy“ pro spolkovou knihovnu. 

Při doplňovací volbě výboru byl zvolen učitel Otto Brýna. Proveden byl mezi přítomnými 
31 členy soupis okrasných stromků k objednání.

Členskou schůzi 25.února 1934 zahájil místopředseda přítel František Míchal. Po přečtení 
došlé korespondence přítel pokladník uvádí, že oprava lisu na mezistěny obnáší 138,60 Kč a bylo 
žádáno, aby lis byl udržován v dobrém stavu. Přítel Míchal přednesl o jarní práci na včelíně a jak 
přikrmovati.Dále ukazuje novou sekci k chovu matek zhotovenou panem Šteflem z Dívčích Kop. 

Členskou  schůzi  25.března  1934  zahájil  přítel  jednatel  Josef  Šubr,  přítel  předseda  Pařil 
omluven  nemocen.  Bylo  nadneseno  žádat  ústředí  o  2000 sazenic  akátu  zdarma,  které  se  musí 
přeškolkovat a objednati 5 kg svazenky k rozdání členům zdarma a sazenic srdečníku. 

Při schůzi výboru 15.dubna 1934 bylo projednáno rozdělení došlých stromků a srdečníků. 
Spolek daroval 22 stromků k osázení cesty kolem nádraží. Akátových sazenic došlo 800 zaslaných 
zdarma. Při měsíční členské schůzi dne 29.duban 1934 přítel předseda sděluje, že pro zvelebení 
včelí pastvy bylo zakoupeno 100 javorů, 100 lip a 50 klenů a dány k přeškolkování zbylé sazenice 
akátu do školní zahrady v Novém Etynku 165 a 190 příteli Švobovi do Lovětína. Rozdáno členům 
100 kusů srdečníku. Usneseno objednat sklenice na med 100 kusů 1 kg a 100 kusů 0,5 kg. 

Na  schůzi  výboru  4.listopadu  1934  po  správách  funkcionářů  bylo  usneseno  předplatiti 
časopis  „Zemědělské  zprávy“  ročně  14,00  Kč.  Přijato  usnesení,  aby zbylý  cukr  převzal  přítel 
Míchal za 5,70 Kč za kg. Přítel Šubr sděluje, že sazenice byly zavadlé a ujalo se jich kolem 50 %.

2.řádná  valná  hromada  byla  konána  2.  prosince  1934. Přítel  předseda  vítá  účastníky  a 
sděluje že valná hromada jest schopná usnášení, protože je přítomno 43 členů. Zapisovatelem byl 
zvolen přítel Josef Peroutka. Jednatel přečetl zápis o minulé valné hromadě, který byl schválen. 
Dále podává zprávu o činnosti spolku za minulý rok.

Spolek čítal 77 členů se 471 včelstvem. Zemřel člen Jan Hroníček, jehož památka uctěna 
byla povstáním. Čísel jednacího protokolu bylo 48. Podle zprávy pokladníka hotovost spolku činí 
732,25  Kč  a  uděleno  mu  bylo  absolutorium.  Dále  bylo  přikročeno  k  volbám.  Když  předseda 
resignoval a nemohlo se dojíti ke konečnému cíli,  zvolen byl výbor ku sestavení kandidátek ve 
složení  přítel  Padrůněk,  Urbánek,  Křehla,  Peroutka  a  Švub.  Tento  výbor  navrhl  za  předsedu 
dosavadního předsedu přítele Pařila, který resignaci odvolal a volbu přijal. Za místopředsedu zvolen 
přítel Míchal.

Za členy výboru navrženi a zvoleni aklamací za Nový Etynk a Včelnici byli přítel Padrůněk, 
Hrneček, Zoucha, Houser, Vlček a Švec. Za Žďár - Křehla, za Hadravovu Rosičku Mach, za Dívčí 
Kopy Urbánek,  za Okrouhlou Radouň Peroutka,  za Horní  Radouň Kyrián,  za Štítné  Přibyl,  za 
Brabec Domin, za Lovětín Švub, za Malou Rosičku Hrbek, za Vlčetínec Holoubek a za Litkovice 
Vondrák.

Přítel  Míchal  navrhuje,  aby  se  ve  spolku  nehromadil  kapitál  na  penězích,  ale  aby  se 
zakupovaly potřeby pro včelaře. S tím projeven souhlas. Přítel Švub podal zprávu ze župních schůzí 
v Táboře. Za delegáty zvoleni (na 25 členů 1 delegát) přítel Švub, Křehla, Mrkvička a Řebecký. Na 
ustavující schůzi výboru konané po valné hromadě 2.prosince 1934 byl zvolen po delším jednání 
jednatelem přítel Padrůněk, pokladníkem přítel Vlček a revizory účtů přítel Peroutka a Holoubek.

Spolek konal toho roku 1 valnou výroční hromadu, 4 členské schůze, 3 schůze výboru, 1 
přednášku. Čísel jednacích bylo 48. 

V tomto roce 1934 spolek pečoval hlavně o rozšíření včelí pastvy.



Rok 1935 
Na měsíční schůzi 24.února byla zpráva zemědělské rady o přijetí našeho spolku za člena. 

Ustaven byl pastevní odbor, předsedou zvolen přítel Rychna jednatelem přítel Švub. Členy výboru 
přítel Marek Novém Etynku, Houser ve Včelnici, Vondrák v Litkovicích, Multerer ve Žďáře, 
Míchal v Dívčích Kopech, Peroutka v Okrouhlé Radouni, Vondruš v Karlově, Budař v Hostějevsi, 
Hrbek v Brabci, Přibyl ve Štítné, Šrůc v Hadravově Rosičce, Boubalík ve Vlčetínci, Kyrián v Horní 
Radouni, Kopřiva v Kostelní Radouni, Longin v Lovětíně, Kučera ve Zdešově.

Při medové akci bylo vybráno 5 kg a124,00 Kč. Zakoupeno 15 kg za 165 Kč. Rozdíl 41,00 
Kč doplacen ze spolkové pokladny.

Na mimořádné valné hromadě 31.března bylo navrženo a schváleno, by polovina hotovosti 
byla dána k disposici pastevnímu odboru. Byla podána stížnost na Ústředí spolků včelařských v 
Praze, že korespondenci našeho spolku není věnována náležitá pozornost. Dne 28.dubna konána 
byla členská schůze za účasti 14 členů na které sdělil přítel předseda, že cestné delegátům na župní 
schůzi musí vyplácet spolky samy.

Usneseno objednati mezistěny od firmy Bratři Švarcové v Kolči. Celkem 25 kg. Přítel Švub 
daruje knihovně 3 ročníky „Včela Moravská“.

Do našeho spolku přistoupili 4 členové Josef Koska a František Zoucha z Lovětína, Václav 
Houdek ze Starého Bozděchova a Bedřich Šmol z Karlova. Přítomní členové si prohlédli patentní 
zámek „Vácha“. 

O členské chůzi dne 2. června předseda pastevního odboru sděluje, že celkem bylo 
vyčerpáno 638,50 Kč na medonosné rostliny.

Př.předseda oznamuje, že valná hromada v Praze byla rušná ohledně Medokomise, která 
měla schodek t.č. asi 171.000,00 Kč. Bylo přání aby Medokomise byla zrušena. 
Usneseno zakoupiti spisek „O svazence“.  Zvolen výbor pro odběr cukru t.r. přítel Vlček, Rychna a 
Švub.
Do spolku přistoupil přítel Šimek ze Starého Bozděchova .

Na členské schůzi 24.listopadu přítel Míchal podrobil likvidovanou Medokomisi ostré 
kritice spojené s nedůvěrou v podobné podniky. Výroční valná hromada byla konána 15. prosince 
za účasti 56 členů. Zapisovatelem byl zvolen přítel Peroutka. Po zprávě jednatelské, přítel 
pokladník sděluje, že hospodaření za rok 1935 končí ziskem 542,10 Kč.

Dále přistoupeno k volbám. Na návrh zvoleni jednomyslně dosavadní, předsedou přítel 
Pařil, místopředsedou přítel Míchal a též jednomyslně ponechán výbor s výjimkou, že za ubyvšího 
přítele Brýnu zvolen přítel Rychna a za odstupujícího přítele Padruňka přítel Švec, odborný učitel, 
který byl také pověřen funkcí jednatele. Přítel Rychna zvolen revizorem účtů. Příspěvek stanoven 
na 18,00 Kč, ústředí, 4,0 Kč spolek .

Navrženo ,zříditi skříň na knihovnu ve spolkové místnosti. 
Spolek toho roku měl 88 členů s 545 včelstvy, knihovna má 28 svazků, konány byly 2 valné 
hromady, 4 členské schůze. Čísel jednacích bylo 32.

Z našich řad odešel přítel Jan Štěbeták z Horní Radouně (zemřel 9. ledna 1935). 



Rok 1936
Na členské schůzi 26.ledna po zprávě jednatele bylo oznámeno že úmrtí přítele Štěbetáka z 

Horní Radouně se oznámí redakci Českého Včelaře.
Do spolku přistoupil přítel Ludvík Multerer z Okrouhlé Radouně. Přítel předseda po pěkné 

rozpravě o chovu našich matiček, navrhuje zříditi odbor pro chov matek. 
Na členské schůzi dne 23.února 1936 se zúčastnilo 45 členů. Po jednatelské zprávě podal 

delegát přítel Švub zprávu ze schůze VIII. župy, konané 2. února 1936 v Táboře. Do spolku 
přistoupil Jan Dvořák z Horní Radouně.

Na mimořádné valné hromadě 29. března 1936 bylo usneseno dáti zhotoviti skříň pro 
spolkovou knihovnu příteli Kyriánovi z Horní Radouně za 250,00 Kč. Přítel Pařil sděluje obsah 
došlého jednacího řádu odborů pro chov matek. Po debatě bylo usneseno „Každý chovatel, aby 
choval matičky sám, spolek chovatele podpoří. Značka matky far bílá.

Na členské schůzi 26.dubna se zájmem byla vyslechnuta zpráva delegáta přítele Švuba o 
mimořádné valné hromadě Zemského Ústředí, úpadek Medokomise jest zaviněný. Na přítele 
Čermáka učiněno bylo trestní oznámení, náhrada škody vymáhána též na jeho společníkovi paní 
Kolmanové. Předseda pastevního odboru rozdal k setí 11 členům 9,70 kg svazenky.

Na členské schůzi 29.června 1936 za účasti 49 členů vykonal přednášku učitel včelařství 
Vojtěch Jelínek „Práce na včelíně“. Do cukerní komise pro tento rok byli zvoleni přítel Vlček, Šubr 
a Švec.

Na schůzi výboru 5. července bylo usneseno, oznámiti členům stanovenou cenu medu v 
drobném prodeji 13,00 Kč.

Spolek stane se členem Medokomise nákupního a prodejního družstva v Praze s 1 podílem 
75,00 Kč.

Veškeré včelařské potřeby vezme k prodeji místní sklenář přídel Karel Dědič. Spolek najme 
2 míry pole asi za 120,00 Kč. Na dva roky k osetí svazenkou po jeteli. Přítel Šrůc zaručil se 
pozemek obdělávati.
K 1. červenci 1934 mělo 98 členů 571 včelstev.
Na schůzi výboru 27. září 1936 bylo Lidové škole hospodářské v Novým Etynku na žádost 
podepsáno toto prohlášení „Včelařský spolek pro Nový Etynk a okolí, vítá zřízení poradního 
kroužku zemědělského a přislibuje mu svoji morální podporu“. 

Na členské schůzi 25.října přítel Míchal pěkně pojednal z vlastní dlouholeté zkušenosti o 
zazimování včel a hotovení úlů.

Přijat návrh přítele Šubra, aby spolek dal zhotoviti lis na dělání slaměných rohoží. Přítel 
jednatel rozdal důvěrníkům kalendáře na rok 1937 a odznaky.

Zapisovatelem na valné hromadě konané dne 10.prosince 1936 byl zvolen přítel Švub. Po 
zprávě činovníků spolku, kde pokladník odhaduje přebytek spolkových peněz obnosem 1.056,00 Kč 
bylo přání, aby zvoleni byli dosavadní funkcionáři, což bylo provedeno aklamací jednohlasně. 
Tento rok bylo konáno 5 členských schůzí, 2 výboru, 2valné hromady a 2 přednášky.

Na schůzích byl projeven všeobecný zájem o chov včelích matiček. Knihovna toho času čítá 
32 vázaných knih a 3 nevázané. Nájem 2 měr polí k osetí medonosnými rostlinami se neuskutečnil.
Cukerní komise rozdělila 6.937 kg cukru nezdaněného.
Jednacích čísel v protokolu bylo 67. Účast na schůzích byla jen 30%.
21. června 1936 zemřel Antonín Marek řídící učitel ve výslužbě. Památka zemřelých uctěna 
povstáním všech členů.



Rok 1937
Na členské schůzi 28.února bylo usneseno, aby náš včelařský spolek stal se členem spolku 

pro okrašlování a ochranu domoviny s příspěvkem ročně 50,00 Kč. Dále zakoupiti v Kelči 100 
javorů mléčů na osázení Kozlovské Hráze, zbytek dáti do okolí a objednati 30 kg svazenky 
pro členy.

Městská rada v Novém Etynku z 9. března 1937 číslo jednací 342 děkuje za zakoupení 
javorů k osázení Kozlovské hráze. Přítel Ladislav Švub traťmistr z Lovětína daroval knihovně 
spolku cestopis „Dvojím rájem“ 2 díly vázané, napsali Dr. Daneš a Dr.Domin. Knihu od H. J. 
Týneckého „Nezabiješ“, nevázané. Všechno v ceně 70,00 Kč. Do seznamu spolkové knihovny bylo 
zapsáno mých 10 vázaných knih (psáno přítelem Švecem).

Do spolku přistoupili 25.dubna přítel Karel Sosna z Brabce a přítel Jaroslav Petrů ze 
Zdešova. Takže spolek čítá toho času 100 členů. Dne 20.června byla konána zdařilá přednáška a 
praktický kurz na včelíně učitele včelařství přítele V. Jelínka, který rovněž účastníkům ( 25 členů) 
prospěl. Schváleno, aby cena medu byla 13,00 Kč. Vosk za 22,00 Kč.

Na členské schůzi 24.října 1937 přítel předseda Pařil vzpomněl úmrtí prvního presidenta 
Osvoboditele T. G. Masaryka, jehož památka uctěna byla povstáním.

Státní úřad statistický žádá oznámiti průměrný výnos medu od jednoho včelstva tohoto roku 
7 kg medu, 0,15 kg vosku.

Zakoupen byl pro knihovnu časopis Rádce, ročník 1937 za 20,00 Kč ( z Předmostí).
Výroční valná hromada byla konána 12. prosince 1937 v hostinci U nádraží za účasti 52 členů.
Jednatel m.j. uvádí že t.č. spolek čítá 101 členů z 20 ti. okolních obcí a osad. Dále přednesl zprávu 
pokladního odboru přítel Švub z Lovětína. Do cukerní komise byli opět zvoleni Vlček, Švec, Šubr. 
Rozděleno bylo 98 členům celkem 5 734 kg nezdaněného cukru.

Do biografu Sokol dal spolek promítati za účelem propagace medu 2 diapozitivy a 
11.prosince 1937 byl zahájen kurs medového pečiva pro ženy, za vedení Flory Jelínkové z Vlašimě 
(její dopis nebo fotografie kursistek sežene-li se).

Listů jednacích toho roku 79.
Přítel pokladník uvádí , že zisk za rok 1937 činí 452,50 Kč. Celkový hrubý příjem činil 29.737,10 
Kč, vydání 25.630,20 Kč. Příteli pokladníku vyslovena pochvala a uznání a zpráva schválena.
Ohledně volby předsedy, místopředsedy, 18 členů výboru a 2 revizorů účtů navrženo, by zůstalo vše 
při starém, což všemi schváleno. Volba do výboru župy konána byla lístky a zvolen přítel František 
Vondra Pelhřimov jako člen výboru, náhradníkem přítel Eduard Spejchal z Bechyně a přítel 
Vladimír Hanuš z Milevska.
Spolek toho roku konal 4 členské schůze, 4 výborové, 1 přednášku, 2 kursy.
Knihovna vzrostla na 42 svazky.
Značnou pozornost a zájem měl kurz medového pečiva.



Rok 1938
Dne 27. února 1938 na členské schůzi bylo jednáno o práci pastevního odboru a usneseno 

objednati 26 jeřábů jedlých k vysazení podél silnice k Židovskému hřbitovu. 2. dubna 1938 jeřáby 
zasázel jednatel přítel Švec s žactvem 3. ročníku měšťanské školy.

Dne 26.června 1938 na členské schůzi bylo usneseno jednomyslně darovati na obranu státu 
jeden tisíc korun Čsl.

Téhož dne učitel včelařství Eduard Spejchal okresní pomolog v Bechyni vykonal přednášku 
o chovu matiček.

Zemské ústředí ze dne 1. července 1938 oznamuje, že v ČSR  jeví se nedostatek medu na 
trhu. Medokomise platí členům 11,00 Kč za 1 kg medu.

27. listopadu přítel František Kvapil, podnáčelník vv. proslovil přednášku o šlechtění 
ovocných stromů, kterou doplňoval pěknými obrázky a ukázkami roubování. Přednáška jeho 
vzbudila zájem o ovocné stromy.

Výroční valná hromada se konala v neděli 18. prosince 1938 dopoledne v hotelu U nádraží. 
Po zahájení byla uctěna povstáním památka zemřelého starosty Zemského ústředí Z. Vančury.
Během roku do spolku přistoupili 3 nový členové přítel Kryštof, přítel Štěpán a vystoupili 2 členové 
přítel Čeněk Kalkus z Etynku a přítel František Bednář z Kamenného Malíkova. Počet členů k 31. 
prosinci 1938 jest 94 a mají celkem 580 včelstev.
Z celkového počtu členů jest rolníků 70 učitelů 3, zřízenců 12, živnostníků  9, dělníků 1, 
soukromníků 4. 

Spolek pořádal 1 výstavu vydělaných králičích kůží a 2 přednášky.
Jedno včelstvo toho roku dalo průměr asi 8 kg medu, vosku 0,16 kg. Cena medu byla 13,00 Kč, 
vosku 20,00 Kč za 1 kg.

Počet schůzí byl celkem 7. Z toho 3 výboru, 3 členské a 1 valná hromada. Počet členů na 
výborových 41, na členských 72 a na valné hromadě 52 členů, celkem byla účast pod 50 %. Stav 
knihovny je 51, z toho přibylo knih 9. Vypůjčeno bylo 20 knih 13. čtenáři.
V obvodu našeho spolku nevyskytly se žádné nemoci nebo nákazy u včelstev. Pro Horní Radouň a 
okolí byl zakoupen spolkem lis od firmy Svoboda v Mostě. 

Cukerní komise rozdělila toho roku 59 q nezdaněného cukru. Jednací protokol má t.č. 67 
čísel. V tomto roce byl vyseto 15 kg svazenky.
Přítel pastevní referent nabádá k zvelebení včelí pastvy.
Pokladní hotovost koncem roku obnáší 3.790,30 Kč. Předsednictvo i výbor zůstává dosavadní. 
Členský příspěvek stanoven na rok 1939 je 20,00 Kč a ústředí 4,00 Kč za člena spolku.



Rok 1939
Dne 26. února 1939 bylo poděkováno příteli pokladníku Vlčkovi, který odchodem do 

výslužby a změnou bydliště vzdává se funkce. Za jeho dlouholetou a obětavou práci bylo 
poděkování uveřejněno v Zájmech Českomoravské vysočiny. Novým členem výboru a 
pokladníkem byl zvolen přítel Stanislav Garhofer.

12. března 1939 za přítomnosti zástupce Lidové školy hospodářské pana řídícího učitele 
Dvořáka a zástupce Okrašlovacího spolku pana odborného učitele Borovičky, přednášel okresní 
pomolog Eduard Spejchal o významu vysazování ovocných stromů pro včelí pastvu. Přednášky 
zúčastnilo se přes 60 občanů. Odpoledne předvádělo se praktické prořezávání ovocných stromů.
15.října 1939 bylo usneseno přiděliti došlé stříkačky na ovocné stromoví. Pro Nový Etynk a okolí u 
přítele Pařila, Okrouhlá Radouň u přítele Čeňka Žahoura, Štítné u přítele J. Hospodáře.

26. listopadu 1939 byla konána veřejná přednáška „Ochrana ovocných stromů proti 
škůdcům“ s Lidovou školou hospodářskou „O včelích škůdcích a jejich hubení“ přednášel pan 
odborný  učitel Aleš Bezecný.

Spolek čítá toho roku 94 členů z 20 okolních obcí.
Roztočová nákaza v N. Etynku zanikla, zjištěna nákaza nosemová.
Úředně stanovená cena medu16,00 Kč.

Pro zvelebení včelí pastvy vysázelo členstvo 295 keřů angreštů a rybízů a pro lidovou školu 
zakoupeno 1000 pláňat.

Delegáty pro zájezdy do Prahy a Tábora byli zvoleni přítel Švub a Morava.
Členský příspěvek ponechán 4,00 Kč.
Počet schůzí členských 1,  výboru 4, valné hromady 2, přednášky 2, kurs 1.
Odešli z našich řad přítel František Přibyl ze Štítné a Eligius Kopřiva z Kostelní Radouně. 
Povstáním vzdána pocta zemřelým.



Rok 1940
13. května 1940 byla konána velmi pěkná a poučná přednáška známého včelařského 

pracovníka profesora Šístka z Hlinska. Zlepšení včelí pastvy. Doporučuje postřik ovocných stromů 
prostředky nejedovatými. Též poučil přítomné o základních příznacích roztočové nákazy.
25. srpna 1940 vykonal přednášku okresní pomolog Spejchal o velmi důležité práci včelaře 
„Zazimování včelstev“. Řádná valná hromada byla konána 29. prosince 1940. Počet členů k 31. 
prosinci 1940 jest 106, včelstev celkem 742. Předběžně členové hlásili 111 uhynulých včelstev z 
jara, nebyla nikde úředně zjištěna nákaza nebo nemoc včel. Jedno včelstvo dalo v průměru asi 0,25 
kg medu a 0,05 kg vosku.

Úřední cena medu byla stanovena na 26,00 Kč, vosku 27,00  Kč, mezistěn 45,00 Kč za 
kilogram.
Počet schůzí byl celkem 7. Z toho výboru 4, členských 2, valná hromada 1.
Přednášky 2 velmi hodnotné. Počet knih k 31. prosinci 1940 je 64 z toho přibylo 5 knih. Odebírán 
časopis Rádce.
Čísel jednacích 113. Poštovné činilo 143,90 Kč.
V tomto roce bylo pro členy objednáno stromků a keřů celkem za 1.768,0 Kč.
Cukerní komise ( Pařil, Švec, Šubr), rozdělila celkem 77 q a 15 q 24 kg nezdaněného cukru.
Jmění spolku k 1. lednu 1941obnáší 3.457,03 Kč.
I v tomto roce byli zvoleni dosavadní funkcionáři i výbor.
Při spolku byl vytvořen odbor plemenného chovu Pařil, Míchal, Werner, Altrichter, ing. Houser, 
Boubalík, Padrůněk a Švub).



Rok 1941
16. března 1941 byl projednán přípis Svazu z 26.března 1941, č.852 o členství ve 

včelařských spolcích a obvodech spolku a bylo usneseno aby obce z jiného soudního okresu 
Lovětín, Zdešov, Štítné, Litkovice a Hostějeves zůstaly v našem obvodě.

Dne 4.května 1941 vykonal za přítomnosti 33 členů poučnou přednášku učitel včelařství 
Eduard Spejchal o chovu matiček a 10. srpna přednášel přítel profesor Šístek o včelí pastvě a 
zazimování včel. Přítel delegát Švub podal zprávu o valné hromadě v Praze.

Byl hlášen Z.Ú. případ pobodání včelami na obličeji ve Štítné dne 18. srpna 1941.
Na základě přípisu z 5. září 1941 č.j. 9600 jmenováni byli referentem pro včelařskou osvětu a 
vyučování Josef Rychna, ředitel hlavní školy vv. Nový Etynk, pro plemenný chov včel Ferdinand 
Pařil strojmistr vv. Nový Etynk, pro zřizování včelích výrobků Karla Stiborová, manželka 
četnického praporčíka Nový Etynk, pro zlepšení včelí pastvy pro včelí nemoci a nákazy Stanislav 
Švub traťmistr Lovětín, pro racionalizaci ve včelařství František Popelka rolník Zdešov.
Počet schůzí 5 z toho 3 členské a 2 výborové, přednášky 2. 
Počet členů 109, nový členové 3 Arnošt Kolář, Karel Poláček a Petr Kryštof. Včelstev 712.
Jedno včelstvo dalo průměrně 0,25 kg medu.
Čísel jednacích 88. Knih ve spolkové knihovně 68. Pro členy bylo objednáno celkem 1.000 kusů 
medonosných květin z Hlinska.
V 1 případě se vyskytla v Novém Etynku nákaza roztočová.



Rok 1942
8. března 1942  na valné hromadě na opětovné přání členů zůstal výbor i činovníci 

dosavadní. Jedině nově byl zvolen pokladníkem přítel Josef Rychna ředitel školy vv. a revizorem 
přítel Stanislav Švub traťmistr. Předseda poděkoval bývalému pokladníku příteli Garhoferovi
7. června 1942 přednesl referát o úkolech včelařství v rámci výrobní bitvy v zemědělství přítel 
Ferdinand Švec, řídící učitel. Dne 17. července 1942 byla konána výborová schůze o stavu včelstev 
a medné snůšky k přípisu ZŮ z 15. července 1942. Celkem ze zpráv 18 zástupců obcí bylo hlášeno 
že včely snůšky nevyužily pro deštivé počasí a ve Vlčetínci i následkem nosemy, v Hadravově 
Rosičce roztočové nákazy.

22. listopadu 1942 vykonal přednášku o zazimování včelstev učitel včelařství Eduard 
Spejchal z Bechyně. Špatné počasí zavinilo malou účast.

Dne 27. prosince 1942 byly provedeny volby podle nových jednacích stanov na 3 roky. 
Zvoleni předseda Ferdinand Pařil strojmistr, Nový Etynk, jednatel Ferdinand Švec řídící učitel  
Zdešov, pokladníkem Josef Rychna ředitel školy Nový Etynk, hospodářem Antonín Kršek kovář 
Nový Etynk.

Za členy výboru jako odborné referenty pro plemenný chov František Boubalík  Vlčetínec, 
pro včelařskou osvětu František Multerer Žďár,  pro včelí pastvu Stanislav Švob Lovětín, pro 
zužitkování František Vaňásek Štítné, pro racionalizaci Jan Brus Horní Radouň, pro včelí nemoci 
František Míchal Dívčí Kopy.
Revizory účtů Ing. František Houser Brabec, Jan Hrbek Malá Rosička. Na 1 rok delegáty spolku 
Stanislav Švob Lovětín, František Morava Kanenný Malíkov
Usneseno dáti rozdělovači cukru odměnu ročně 300,00 Kč.
Počet členů t.r. 109 se 639 včelstvy. 
Odešli z našich řad přítel František Jirků, řídící učitel v Horní Radouni a František Mikš, pokrývač 
v Lovětíně. Jejich památka byla uctěna povstáním.



Rok 1943
20.června vzat byl na vědomí Z.Ú. v likvidaci z 13. května 1943, č.j. 6960 o sloučení Z.Ú. 

včelařů, se Zemským svazem okresních sdružení chovatelů hospodářského zvířectva.
Učitel včelařství Spejchal přednášel o chovu včelích matiček.

Počet členů spolku koncem roku 1943 byl 100. Během roku přibylo 6 nových členů Josef Malý 
Okrouhlá Radouň, Mach Žďár, Zevel Nové Etynk, Tomšů Hadravova Rosička, Brýna Štítné a 
Blažek Jan Nový Etynk.

Zdravotní stav včelstev se v tomto roce zlepšil, třebaže se opět ve 2 případech vyskytla 
roztočová nákaza a to v Novém Etynku a Kamenném Malíkově.

Spolek konal v tomto roce 1 členskou schůzi a několik porad předsednictva s místními 
důvěrníky, 1 přednášku.
Knihovna čítá koncem roku 75 svazků, včetně časopisů, Československý včelař a Rádce z 
Předmostí.
Čísel jednacích bylo 84. Poštovné za rok 1943 činilo 211,00 Kč.

Dne 21. října 1943 bylo koupeno pro členy od přítele Eduada Spejchala z Bechyně za 
1.710,00 Kč angreštů, rybízů a jiných medonosných rostlin.
Jmění na vkladní knížce činí 1.669,50 Kč. Zůstatek pro rok 1944 činí 151,50 Kč.



Rok 1944
V tomto válečném roce se konala jen 1 schůze a to řádná valná hromada 16. ledna 1944 za 

přítomnosti 31 členů.
Před zahájením přítel předseda spolku vyzývá přítomné, aby povstáním uctili památku 

zemřelého člena spolku prvního jednatele, přítele Josefa Šubra, byl to člen který pracoval pro náš 
spolek hlavně v jeho začátcích v roce1933 – 34. Zapisovatelem o této valné hromadě byl zvolen 
Bohumil Macek, řídící učitel z Okrouhlé Radouně.

Protože členové z území Moravy Kamenný Malíkov, Hostějeves a Lovětín nemohou být 
členy od 1. ledna 1944 zdejšího spolku, zvolen byl za přítel Švuba z Lovětína členem výboru jako 
referent pro včelí pastvu přítel Bohumil Mach, řídící učitel v Okrouhlé Radouni. A delegátem 
spolku přítel Ferdinand Pařil z Nového Etynku. Přítel předseda děkuje za spolupráci všem členům z 
území Moravy a přeje jim mnoho zdaru v jejich nových spolcích.

Stav koncem roku 1944 byl 95 členů včelstev bylo 684. V 1 případě ve Zdešově byla 
zjištěná nosemová nákaza.
Knihovna má t.č. 77 svazků.
Čísel jednacích bylo 93.
Výtěžek medu v průměru byl 2,17 kg, vosku 0,04 kg. Cukru bylo rozděleno celkem 4.700 kg.
Celkový stav jmění činí 2.595,00 Kč. Pokladní hotovost pro rok 1945 jest 925,50 Kč.



Rok 1945
V tomto roce spolek konal jen 1 řádnou valnou hromadu a 1schůzi výboru.

Předseda s jednatelem téměř celý rok stále spolupracovali o různých přípisech a nařízeních došlých 
spolku. Z obvodu našeho spolku byly vyřazeny Litkovice a přidělena osada Vodná. S přivezením 
cukru byly toho roku potíže, konečně byl dovezen z cukrovaru Vrdy autem zdejší továrny.

Pro včelí pastvu nebylo toho roku možno něco koupiti.
Na dodávku medu za rok 1945 bylo přihlášeno celkem jen 68 kg.
Do spolku nově přistupují Bohumil Zeman  Brabec, Karel Míchal Nový Etynk, B. Starka  Včelnice.
Do našeho spolku přestoupilo z Kamenice n/L 11 členů z Vodné.
Odešel z našich řad přítel Václav Schneider z Horní Radouně. Jeho památka uctěna povstáním.
Čísel jednacích 112.
Stav jmění k 1. listopadu 1945 na vkladní knížce Kampeličky 2.276,70 Kč.
Včelařský majetek 9 včelstev Němce barona Rudolfa Geymilera v lese na Vodné byl zajištěn.



Rok 1946
24. února 1946 na valné hromadě spolku předseda spolku přítel Ferdinand Pařil m.j. 

pravil: ,, Po šestileté okupaci plné hrůzy a násilí, jsme zase, přičiněním našeho pana presidenta 
Beneše a jeho zahraniční vlády osvobozeni Rudou armádou a západními spojenci, jimž všem patří 
náš nejvroucnější dík. Stali jsme se opět svobodnými občany naší osvobozené vlasti a můžeme zase 
zahájiti spolkový život.

Na této valné hromadě byli zvoleni na 3 leté období předsedou přítel Ferdinand Pařil 
strojmistr vv. Nový Etynk, jednatelem přítel Ferdinand Švec, řídící učitel ve Zdešově, pokladníkem 
přítel Karel Králka, úředník Nový Etynk a hospodářem přítel Antonín Kršek, Nový Etynk.

Za členy výboru jako odborné referenty pro plemenný chov František Boubalík Vlčetínec, 
pro včelařskou osvětu František Multerer Žďár, pro včelí pastvu řídící učitel Bohumil Macek 
Okrouhlá Radouň, pro zužitkování Oldřich Vrbík Štítné, pro racionalizaci Jan Brus Horní Radouň, 
pro včelí nemoci František Míchal Dívčí Kopy.
Revizory účtů Ing.František Houser Brabec, Jan Hrbek Malá Rosička.
Delegáty spolku na 1 rok přítel Ferdinand Pařil a přítel Ferdinand Švec.

Usneseno vyhověti žádosti včelařů z Lovětína, Hostějevce a Kanenného Malíkova a 
přijmouti je do našeho spolku, když je spolek v Jindřichově Hradci propustí. Zemské Ústředí z 13. 
března 1946 sdělilo že souhlasí, aby včelaři z uvedených obcí byly členy našeho spolku.

Počet členů byl 115. Podle politických obcí Dívčí Kopy  2, Hadravova Rosička  4, Horní 
Radouň 10, Hostějeves  5, Kostelní Radouň 14, Lovětín 7, Okrouhlá Radouň 10, Štítné  8, Vlčetínec 
5, Nový Etynk Včelnice 30, Zdešov  4, Žďár 16.
Spolek konal 1 valnou hromadu a 1 schůzi výboru.
Čísel jednacích 56.

Přítel jednatel Švec byl dlouhodobě nemocen od června do října a v této době za něho 
ochotně konal jednatelskou práci přítel předseda Pařil.

Jak uvádí novinářská zpráva, snůška medu byla nejhorší za posledních 20 let, vinou 
špatného počasí. Teprve v srpnu přinesly včely trochu zásob.

Na jeře 1946 zakoupeno bylo ve Vyklanticích 120 ovocných stromků pro 19 členů. Na 
podzim 1946 z Bavorova 25 ovocných stromků pro 5 členů.

MNV v Novém Etynku vyšel našemu spolku vstříc tím, že nechal kolem plotu nového 
hřbitova vysázeti pámelník, celkem 3.000 keřů v ceně 8.700,00 Kč. Spolek MNV přispěl na úhradu 
pámelníku 2.500,00 kč.

Celkový příjem v roce1946 byl 9.776,20 Kč. Celkem vydání v roce 1946 bylo 8.872,40 Kč. 
Celkový stav jmění vázaný vklad 3.485,80 Kč. Koupena byla stříkačka na ovocné stromoví za 
257,00 Kč.

Z našich řad odešel přítel Bartoloměj Houser ze Štítné. Jeho památka byla uctěna povstáním.



Rok 1947
Jelikož se rozešel Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva, byly na jeho žádost 

jeho spolkové věci za rok 1941 – 1946 vzaty do úschovy našeho spolku. 
Dne 6.července 1947  přítel učitel včelařství Spejchal vykonal přednášku „Včelařství ve 

dvouletce a zušlechtění včelstev dobrými mladými matičkami“.
Počet členů ke dni 31. prosince 1947 byl 96, kteří měli podle stavu k 1. září 1947 celkem 

631 včelstev, z toho Dívčí Kopy  42, Hadravova Rosička 15, Horní Radouň 50, Hostějeves 23, 
Kostelní Radouň 53, Lovětín 65, Nový Etynk + Včelnice  132, Okrouhlá Radouň 64, Štítné 50, 
Vlčetínec 46, Zdešov 23, Žďár 68. 

Spolek konal toho roku jen 1 valnou hromadu, 1 členskou schůzi s přednáškou.
Okresním včelařským důvěrníkem byl zvolen 28. září 1947 přítel Josef Mikš odborný učitel v 
Kamenici n/L.

K podpisu pozdravné adresy do SSSR byli vysláni za včelařský spolek přítel jednatel Švec a 
přítel místní důvěrník Tomáš Matějka.
Spolková knihovna měla koncem roku 1947 83 svazků. 
Jednacích čísel bylo 110.
Celkový stav jmění vázaný vklad byl 3.378,80 Kč.



Rok 1948
Dne 4.března 1948 bylo hlášeno ustavení akčního výboru, který provedl přehled o očistě 

členů spolku po zprávách MNV.
Na členské schůzi 13. června 1948 bylo usneseno nezakládati místní včelařské družstvo, 

protože náš spolek nemá pomocná zařízení ani k tomu pozemky.
11.července 1948 přednášel přítel řídící učitel František Polák. Racionalizace ve včelařství, 

velmi pěkně promluvil o teple, o výživě, o stravě, o energii včelstev (kalendář včelí pastvy).
K 1. prosinci 1948 zimovalo 104 členů 638 včelstev.
Čísel jednacích bylo 104.
Kontingent medu byl za rok 1948 stanoven na 563 kg.

Celkový stav jmění včetně podílu Včelařského nákupního družstva Praha 5.538,10 Kč. 
Hotovost z cukerního hospodářství 1.845,10 Kč.

Přítel  Ing. František Houser navrhl odměny za práci funkcionářů spolku předsednictvu a 
místním důvěrníkům.Třebaže návrh byl schválen, nebyla uvedenými činovníky odměna v Kč 
přijata.
Z našich řad odešel toho roku přítel Tomáš Hrdlička z Vodné.



Rok 1949
Na řádné valné hromadě konané 16. ledna 1949 byli pro rok 1949 – 1951 zvoleni

předsedou přítel Ferdinand Pařil, jednatelem přítel Ferdinand Švec, pokladníkem přítel Josef 
Červenka, hospodářem přítel František Vaňásek.

Členy výboru jako odborní referenti, pro plemenný chov přítel František Boubalík, 
včelařskou osvětu přítel Karel Králka, včelí pastvu přítel Bohumil Mach, racionalizaci přítel Jan 
Brus, zužitkování přítel Oldřich Vrbík, včelí nemoci přítel František Míchal.

Revizory účtů přítel Arnošt Kolář a přítel Jan Hrbek.
Na návrh předsedy přítele Pařila zřízen byl chovatelský odbor a uvolněno bylo na počáteční potřeby 
k chovu 1.000,00 Kč.

Spolková knihovna byla přenesena k příteli Červenkovi na Faru. 
12. června 1949 bylo usneseno podati zprávu o povodni z 31. května 1949. Ústředí pro hospodaření 
se zemědělskými výrobky Jednotě včelařů, KNV a ONV.

V seznamu členů na rok 1949 bylo uvedeno 102 členů ve 12 politických obcích, kteří měli 
celkem k 1. červenci 1949 518 včelstev.

Spolek konal 1 výroční valnou hromadu, 1 schůzi výboru, 1 poradu s místními důvěrníky.
Rozpis dodávkového medu na rok 1949 činil celkem 580 kg.Odvedeno bylo 504,30 Kg.
Stav knihovny 90 svazků.
Čísel jednacích 108.
Pokladní hotovost k 31. prosinci 1949 byla 2.807,50 Kč.
Na podporu včelí pastvy bylo věnováno 659,00 Kč. Nájem 3 měr pole nebyl využit. Komisí MNV 
schváleno.
Škoda způsobená povodní 31. května 1949 byla v pěti případech.



Rok 1950
Pro rok 1950 byl členský příspěvek stanoven takto členský příspěvek Jednotě včelařů činí 

50,00 Kč. Příspěvek spolku činí 30,00 Kč a z každého včelstva 3,00 Kč.
Dne 29. května 1950 učitel včelařství přítel Ladislav Maleček ze Stranné promluvil na téma 

příprava včelstev na hlavní snůšku.
K 31. prosinci 1950 bylo 87 včelařů z 12 politických obcí.

Počet uhynulých včelstev  v zimě 1949 - 50 činil 62. K 31. březnu 1950 bylo vyzimováno 
celkem 477 včelstev. Během léta byl stav zvýšen o 65. Celkový počet zazimovaných včelstev v roce 
1950 byl 539.

Čs. státním lesům bylo dodáno v roce 1950 celkem 9 rojů. Ze 477 včelstev byla předepsána 
dodávka medu celkem 715,50 kg. V obvodu našeho spolku byla snůška medu průměrná i 
podprůměrná, činila na 1 včelstvo asi 3 kg.
Na zvelebení včelí pastvy bylo věnováno 2.179,00 Kč.
Roztočová nákaza včel byla zjištěna ve Štítné.
V roce 1950 konal náš spolek schůzí 1 výborovou, 2 členské a 1 přednášku.
Knihovna čítá 93 svazků, výpůjček bylo jen 11.
Čísel jednacích bylo 130.
Spolek toho roku koupil 2 kontrolní váhy úlové, škálové.
Náš spolek byl MNV pozván k slavnosti Vánočního stromu16. prosince 1950.
Závazek k akci „Mír dětem na celém světě“ přednesl přítel jednatel.
Funkci sběrače medu převzal přítel Ferdinand Pařil.
Rozdělovačem cukru přítelem Františkem Pařilem bylo dáno jako mimořádné příspěvky na včelí 
pastvu a pro chovatelský odbor celkem 4.267,60 Kč.
Pokladní hotovost činila v roce 1950 2.670,40 Kč.
Z našich řad odešli v tomto roce přítel Šimon Štefl z Horní Radouně a přítel František Boubalík z 
Vlčetínce. Jejich památka uctěna povstáním.
Noví členové v roce 1950, Bohumil Štefal z Hostějevse, Josef Kupka a Jan Šamal z Nového 
Etynku.  Přestoupili do spolku v Kamenici n./L členové z Vodné.

Toto je prozatímní konec zápisů ve včelařské kronice zapsaný přítelem Švecem v tomto konceptu 
včelařské kroniky.
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