
Kronika od roku 1978
Zpracoval přítel Josef Nejedlý

Rok 1978
Činnost organizace v tomto roce se skládala ze 6 schůzí výborových, 4 schůzí 

členských a 1 schůze výroční. Byly uspořádány 2 odborné přednášky a promítány 2 
včelařské filmy.

V měsíci květnu byl proveden zájezd do pokusného včelínu Filipov a prohlídka
zemědělského a včelařského muzea na zámku Kačina.

V měsíci červnu byl zájezd do chovatelské stanice v Rosicích u Brna s prohlídkou 
šlechtitelské stanice v Želešicích (pěstování růží, okrasných trvalek a dřevin).
Bylo dodáno 1.400 kg medu.

Na spolkovém včelínu bylo vychováno 23 včelích matek od inseminovaných matek.
Bylo odpracováno 243 brigádnických hodin při úklidu obcí, 441 hodin při pomoci 
zemědělství a 50 hodin na spolkovém včelíně.

V tomto roce bylo též vysázeno 23 medonosných stromů a 239 medonosných keřů.

Rok 1979
V tomto roce proběhlo 6 schůzí výborových, 4 schůze členské, z toho byla 1 výroční.

V tomto roce zemřel přítel Kupka z Nové Včelnice, přítel Karel Sosna z Brabce, dlouholetý
člen revizní komise, přítel Karel Bednář a Josef Kobza z Bukovky.
Včelaření zanechala přítelkyně Kryštofová z Okrouhlé Radouně.
Ze spolku vystoupil přítel František Houdek, dlouholetý místopředseda spolku.
Bylo zakoupeno 11 šlechtěných matek.
K 1. říjnu 1979 bylo zazimováno celkem 422 včelstev u 59 včelařů.

1



Rok 1985
V tomto roce bylo v organizaci evidováno 58 včelařů s 556 včelstvy.

Rok 1986
V tomto roce bylo v organizaci evidováno 56 včelařů s 558 včelstvy.

Rok 1987
V tomto roce bylo v základní organizaci evidováno celkem 527 včelstev u 53 

chovatelů.
Bylo svoláno 6 výborových schůzí, které projednávaly především běžné řízení základní 
organizace. Dále byly svolány 3 členské schůze, z toho byla 1 výroční, která se konala dne 
10. ledna 1988. Tato schůze byla volební a hodnotila uplynulé 3 leté období. I v tomto 
období byly problémy s účastí členů na jednání schůzí, především členských a výročních 
členských.

V uplynulých třech letech zemřeli tito přátelé Jan Dvořák z Horní Radouně, 
Bohuslav Němec z Hadravovy Rosičky, Jan Vacík z Vlčetínce a Jan Šamal z Nové 
Včelnice. Členství v organizaci zrušili tito členové Jan Mikl z Kostelní Radouně, Jaroslav 
Pavliš z Plané n. Lužnicí, Kryštof z Kostelní Radouně a František Houdek z Nové 
Včelnice. 

V tomto roce byl pořízen první aerosolový vyvíječ na ošetření včelstev aerosolem.
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Rok 1988
Výroční členská schůze se konala 27. listopadu 1988 v kavárně bufetu v Nové 

Včelnici. V tomto roce bylo zazimováno celkem 480 včelstev u 52 včelařů, dva členové byli bez 

včelstev, celkem bylo v tomto roce 54 členů spolku. Zemřel dlouholetý člen spolku přítel 
Karel Míchal (sedlář), včelaření po něm se ujal syn Karel Míchal ml. Začal včelařit jako 
nečlen ZO. Josef Nejedlý dostal 3 roje od přítele Voráčka ze Žďára.

Při bouři dne 24. července 1988 byl poškozen spolkový včelín pádem několika 
stromů, které stály na samém vršku Šibenného vrchu přímo nad včelínem. Bylo poničeno 
oplocení na západní straně pozemku a střecha včelínu. Tento vichr poničil celý Šibenný 
vrch.

Rok 1989
Základní organizace měla v tomto roce 55 členů, kteří obhospodařovali celkem 540 

včelstev. Byla uskutečněna přednáška přítele Štíchy na téma práce na včelíně.
Dále se podařilo zorganizovat chovatelský den na spolkovém včelíně, kterého se 

zúčastnili také naši noví členové.
Byl opraven spolkový včelín a oplocení po loňských škodách, které napáchala letní 

bouře. Ze svazového svépomocného fondu nám byla vyplacena částka 1.837,00 Kčs.

Rok 1990
Je registrováno 53 členů základní organizace. Tito včelaři chovají v tomto roce 588 

včelstev.
Konala se okresní konference, z naší ZO byli delegováni přítel Miloslav Zdeněk a 

Vladimír Hrbek. O uvolnění z funkce předsedy požádal předseda přítel František Vaňásek 
st., po dohodě s výborem odložil toto o rok. V měsíci březnu byla uskutečněna přednáška 
na téma chov silných včelstev.
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Rok 1991
V tomto roce se konaly 4 výborové schůze, jedna členská a jedna výroční. Nebyla

uskutečněna přednáška Dr. Pokorného na téma včelí produkty. ZO má v tomto roce 56 
členů, kteří chovají celkem 616 včelstev. Byly velké problémy s odbytem medu, především 
řepkového. Došlo ke zhroucení centrálního výkupu medu, takže nebyl přehled ani o 
celkovém množství vyprodukovaného medu. Každý včelař prodával, kde dostal za med 
více.

Rok 1992
Od tohoto roku se konají výborové schůze dle potřeby tak, aby byl zajištěn chod 

organizace. Výroční schůze za rok 1992 byla konána 9. února 1993 na Nechybě. Za člena 
byl přijat nový včelař přítel Josef Nejedlý, který včelaří na zahradě čp. 101 (u Šímů) od r. 
1988. Celkem bylo v organizaci zazimováno 534 včelstev.

Byla zjištěna dvě ohniska varroázy v ZO a to u přítel Voráčka ve Žďáře a u přítele 
Prokýška v Nové Včelnici. Na těchto stanovištích bylo poprvé v naší ZO provedeno jarní 
ošetření včelstev nátěrem plodu.

Rok 1993
Na výroční schůzi 21. února 1993 odstoupil starý předseda přítel František Vaňásek

st. Novým předsedou byl zvolen přítel Josef Nejedlý z Nové Včelnice.
Organizace má v tomto roce 59 členů a 535 včelstev.
Za řepkový med se v tomto roce platilo v průměru 16,00 Kč.
Začíná se projevovat chaos v trhu s medem, kde obchodníci a zpracovatelé mají zisky na 
úkor včelaře. Sklenice medu stojí v obchodě 73,00 Kč.
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Rok 1994
Dne 7. srpna 1994 se nad naším regionem přehnala silná bouře spojená s krupobitím.

V důsledku toho tato bouře zavinila škody na včelařském majetku, především přítele 
Voráčka ve Žďáře, kde se odlomila část velké třešně a spadla mu na střechu včelína. V 
Pejdlové Rosičce u přítele Ladislava Vetýšky spadl starý strom (lípa) na včelín a prolomil 
krov. Celková škoda zde byla vyčíslena na částku 6.200,00 Kč.

Rok 1995
Nejhorší situace s varroázou byla v tomto roce v Nekrasíně, Hostějevsi, Zdešově, 

Kostelní Radouni a v Dolní Včelnici. V ostatních obcích byly výskyty ojedinělé. Proto bylo
v tomto roce provedeno podletní léčení Gabonem a podzimní 2x Varidolem. Do budoucna 
je nutné věnovat zvýšenou péči právě podletnímu léčení, vždy podle nákazové situace. 
Bude důležité vypracovat určité plány péče o včelstva tak, aby se omezilo rozšiřování 
tohoto parazita.

Rok 1996
Na podzim roku 1995 bylo zazimováno 518 včelstev. Na jaře roku 1996 bylo 

vyzimováno 428 včelstev.
V tomto roce byly konány 2 výborové schůze a 2 členské, z toho na jaře výroční, 

všechny schůze se konají v různých hostincích a restauracích v Nové Včelnici a okolí. 
Začínáme se důsledněji věnovat zdravotnímu stavu včelstev, především léčení včelstev 
proti roztoči varroa.

K 1. září 1996 bylo na léčení nahlášeno celkem 448 včelstev. Léčení bylo provedeno 
fumigací přípravkem (Varidol fum).

Za léčivo v tomto roce bylo celkem zaplaceno 1.165,00 Kč.
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Rok 1997
V tomto roce se konaly dvě členské schůze, z toho 9. února 1997 výroční a 16. 

listopadu 1997 členská, s výplatou dotací na zazimování včelstev (150 + 40 Kč, celkem na
jedno včelstvo 190,00 Kč).
Bylo vyzimováno k 1. květnu 398 včelstev.
Na podzim k 1.září byla zazimováno 403 včelstev.

Některé žádosti o dotace neodpovídaly požadavkům, jak mají žádosti o dotace o 
státní příspěvek splňovat, členové se dostatečně nevěnují vyplňování potřebných údajů.
Výborová schůze se konala 9. října v bufetu v 19:00 hod. Důvěrníkům bylo předáno léčivo 
a byly vybrány žádosti o dotace.

Rok 1998
V tomto roce se konaly 2 výborové schůze a 2 členské schůze. Výroční se konala 5. 

dubna 1998. Členská schůze s výplatou dotací se konala 22. listopadu 1998.
Do výboru byli doplněni z Vlčetínce přítel Miloslav Bártů, z Nekrasína přítel Pavel 

Křivka, z Okrouhlé Radouně přítel Bohumír Štefl.
Do ZO byl přijat nový člen přítel Antonín Tůma z Jindřichova Hradce (švagr 

Míchala Rudolfa), který bude včelařit ve Vlčetínci.
Léčení v tomto roce probíhalo ve dvou termínech, a to v podletí Gabonem a na 

podzim Varidolem.
Na jaře tohoto roku k 1. květnu bylo vyzimováno 357 včelstev, na podzim tohoto 

roku k 1.září bylo zazimováno i s rezervními včelstvy celkem 443 včelstva.
Za léčivo v tomto roce bylo celkem zaplaceno 6.645,00 Kč, to je 15,00 Kč na 1 

včelstvo.

Rok 1999
Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 398 včelstev k 1. květnu 1999. Tento stav byl 

nahlášen k dalšímu zpracování na OV do J. Hradce.
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Podzimní stav včelstev k 1. září byl 429 včelstev včetně rezervních.
Pokladníkem byl na místo odstupujícího přítele Urbana na výroční schůzi zvolen přítel 
Bohumír Štefl, zastupující Okrouhlou Radouň. Zároveň bylo provedeno předání 
dokumentů a pokladní hotovosti.

V tomto roce bylo nejvíce pozornosti věnováno zdravotnímu stavu včelstev, když 
byl na základě jarního vyšetření měli zjištěn vysoký spad roztoče varroa. Naše výsledky 
byly nejhorší spolu se ZO Deštná v celém okrese Jindřichův Hradec. Tento stav byl řešen 
spolu s OV a Okresní veterinární správou. Léčivo bylo ponecháno ve stejném složení jako v
předešlém roce a to podletí Gabon, podzim Varidol fumigace. Hlavní pozornost je třeba 
věnovat odběru měli a to především čištění podložek po posledním ošetření alespoň 2x 
omést podložky.

V roce 1999 se konaly 2 výborové schůze a 2 členské schůze, výroční byla konána 
dne 21. března 1999. Členská schůze s výplatou dotací se konala 14. listopadu 1999. Dále 
bylo předsedou připomenuto na jednání výboru i na členské schůzi, že v příštím roce bude 
nutné na výroční schůzi zvolit nový výbor.

Rok 2000
Výroční členská schůze s volbou nového výboru se konala dne 20. února 2000 v 

10:00 na Nechybě. Za okresní výbor byl přítomen přítel Moučka z Jindřichova Hradce 
jednatel OV a náš zástupce v ústředním výboru. Na návrh výboru ZO byl výbor 
zredukován na předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka, zdravotního referenta, 
chovatelského referenta a osadní důvěrníky, celkem okolo 15 členů.

Ve volbách byli zvoleni přátelé Bohumír Štefl, František Vaňásek st., Bohumil 
Horák,
Miroslav Hron, Josef Nejedlý a Jan Sedláček.

Za osadní důvěrníky byli zvoleni:

Kostelní Radouň Miloslav Hron
Okrouhlá Radouň Čestmír Žahour
Horní Radouň Jan Vališ
Bozděchov František Vaňásek st.
Vlčetínec Miloslav Bártů
Hadravova Rosička Miloslav Zděnek (Zadák Karel)
Žďár př. Voráček
Nekrasín, Hostějeves, Pejdlova Rosička Pavel Křivka
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Kamenný Malíkov Miroslav Kašparů
Zdešov Miroslav Kučera
Nová Včelnice, Malá Rosička Jan Valek

Jako emeritní (doživotní) člen byl zvolen za svoji dlouholetou práci ve výboru ZO 
jako jednatel přítel Miloslav Zděnek.

Na návrh členské schůze byl do funkce předsedy potvrzen opět přítel Josef Nejedlý,
místopředseda přítel Horák, jednatel přítel Tomáš Vaňásek, pokladník přítel Bohumír 
Štefl, zdravotník přítel Miroslav Hron, chovatelský referent přítel Jan Sedláček. Do 
revizní komise byli zvoleni přítel Miroslav Kučera, Rudolf Míchal, Jiří Šívr. Předsedou 
komise byl zvolen přítel Miroslav Kučera. Na návrh výboru ZO byl bývalému 
dlouholetému předsedovi příteli Tomáši Vaňáskovi udělen diplom OV za dlouholetou práci 
pro včelařství.
Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 408 včelstev.
Na podzim byla zazimována 443 včelstva.
Cena léčiva na jedno včelstvo byla 16,00 Kč.

Do části naší ZO zasahovalo ochranné pásmo z ohniska „MORU VČELÍHO 
PLODU“ v Jarošově nad Nežárkou u Hánovského rybníka mezi Jarošovem a Lovětínem. 
Dotčená stanoviště byla v Kostelní Radouni, na Karlově, na samotách u Janouchů a v 
Nekrasíně, pásmo končilo u Pavla Říhy a Rudy Míchala.
V tomto roce se konaly 2 výborové schůze a 2 schůze členské.

Při bouři v červenci padl vzrostlý smrk v Dívčích Kopech na kraji lesa za Šteflovými
na vůz přítele Jana Sedláčka. Na likvidaci této škody dostal příspěvek ze svépomocného 
fondu v hodnotě 30% z celkové sumy.

Rok 2001
V tomto roce se konaly dvě schůze výboru a dvě členské schůze, z toho jarní výroční.

VČS se konala dne 4. března 2001 v bufetu. Členská schůze uložila předsedovi a 
pokladníkovi zajistit výplatu dotací přes účet OV, aby nebylo nutno zřizovat vlastní účet 
jen kvůli těmto dotacím. Léčivo v tomto roce stálo na jedno včelstvo 17,00 Kč. Dále byl 
navýšen registrační poplatek ze včelstva z 2,00 Kč na 4,00 Kč.

Ukončení členství v tomto roce oznámili přítel Vondrák z Horní Radouně a přítel 
Souček z Nové Včelnice. Zemřel přítel Šiman z Bozděchova. Nyní má ZO 42 členů.
Vyzimováno bylo 414 včelstev. Na podzim bylo k 1. září 2001 zazimováno 475 včelstev.
Bylo vytočeno celkem 3.798 kg medu což je v průměru 8 kg na včelstvo.
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Rok 2002
V tomto roce se konaly opět 2 výborové a 2 členské schůze. Jarní výroční schůze se 

konala 10.března 2002 v bufetu v 10:00.
Dne 23. října 2002 byl proveden inventární soupis majetku spolku.komise ve složení

Rudolf Míchal předseda revizní komise, Josef Nejedlý předseda ZO, Bohumil Horák 
místopředseda ZO, Bohumír Štefl pokladník ZO, Jan Sedláček člen výboru, Čestmír 
Žahour osadní důvěrník za Okrouhlou Radouň a Jan Valek správce spolkového včelína .O 
soupisu byl proveden podrobný zápis. Závěrem k tomuto bodu lze konstatovat, že cena 
movitého inventáře se proti posledním letům snížila stářím téměř na nulovou hodnotu. 
Nemovitý majetek by se musel nechat odhadnout znalcem. Vzhledem k pasivitě určitých 
osadních důvěrníků a jejich neochotě spolupracovat při řešení zajišťování léčení včelstev 
podal předseda návrh na své odstoupení. Tento návrh nebyl přijat, ale bylo výborem 
doporučeno provést určité organizační změny, které by zaktivizovaly tyto neochotné členy.
Správcem spolkového včelína nadále zůstává přítel Jan Valek.

V tomto roce bylo poprvé provedeno zimní ošetření včelstev aerosolem s acetonovou
emulzí. Bylo doporučeno co nejdříve koupit pro účely tohoto léčení mobilní kompresor na
benzinový pohon.
Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 442 včelstva.
Zazimováno bylo k 1. září 449 včelstev.
Přítel Hanus z Karlova se přestěhoval do Mostečného takže byl převeden do ZO Deštná.

Rok 2003
V tomto roce se konaly 3 výborové schůze a 3 členské z toho 1 výroční a 1 slavnostní

k výročí založení spolku.
Tato schůze je slavnosti (70 let od založení naší organizace) konala 18. října 2003 

v sále hostince v Hadravově Rosičce začátek byl stanoven na 9:00. Program: zahájení a 
stručné připomenutí historie spolku, přednáška Dr.Veselého z VÚ včelařského (pro nemoc 
přednášejícího odpadla). Jako hosté se zúčastnili přátelé ze Slavonické ZO přítel Voral 
předseda revizní komise OV, přítel Slavík člen OV.

Vzhledem ke zrušení odborné přednášky byla delší beseda s přítelem Voralem který je
chovatelem matek a zároveň je spolupracovníkem Dr.Veselého při křížových testech na 
účinnost léčiva proti roztoči (varroa). V úvodu schůze předseda seznámil přítomné 
podrobně s historií spolku od data jejího založení dne 8. ledna 1933.
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Dále byl v tomto roce pořízen mobilní kompresor na ošetření včelstev aerosolem. Na 
tento kompresor finančně přispěli jednotlivé obecní úřady obcí v působnosti naší ZO:

Hadravova Rosička 2.000,00 Kč
Horní Radouň 2.000,00 Kč
Nová Včelnice 10.000,00 Kč
Okrouhlá Radouň 1.000,00 Kč
Vlčetínec 3.000,00 Kč

Všem obecním úřadům bylo poděkováno dopisem .
Výroční schůze se konala dne 9. března u Jelena. Členská schůze s výplatou dotací 

byla dne 9. listopadu 2003 u Jelena. Na výborové schůzi dne 15. května 2003 byl přijat 
nový člen a to přítel Jaroslav Brus z Dívčích Kop.
ZO má v tomto roce 43 členů.

Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 395 včelstev, na podzim bylo zazimováno 457
včelstev.

Dále v tomto roce byla vyplacena mimořádná dotace na obnovená včelstva, která 
uhynula v zimě 2002 – 2003 a v roce 2003 byla obnovena tato dotace, činila 1.300,00 Kč 
na obnovené včelstvo.

V prosinci tohoto roku zemřel dlouholetý člen ZO přítel Miroslav Kučera ze 
Zdešova. 

Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 395 včelstev, na podzim bylo zazimováno 457
včelstev.

Rok 2004
V tomto roce se konaly 3 výborové schůze a dvě členské schůze z toho výroční se konala 7.
března 2004 u Jelena.

V tomto roce bylo přijato několik nových členů a to přítel Ladislav Zadák 
z Hadravovi Rosičky, Pavel Vokuš z Nekrasína, Jaromír Suchánek z Kamenného 
Malíkova ( původem z Břeclavi), Ondřej Ševčík z Horní Radouně a Miroslav Kučera 
mladší ze Zdešova.

Na schůzi výboru dne 2. září 2004 odstoupil pro nemoc pokladník přítel Bohumír 
Štefl. Další schůze výboru byla svolána na 23. září 2004 s programem volby pokladníka. 
Zde muselo proběhnout vše velmi rychle vzhledem ke zpracovávání žádostí o dotace na 
zazimování. Výbor se sešel ve složení Josef Nejedlý, Tomáš Vaňásek, Miloslav Zděnek, 
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Miroslav Hron, Vladimír Hrbek, Jaroslav Brus, Jan Sedláček, Jan Valek a Jiří Šívr. 
Jednohlasně byl pokladníkem zvolen přítel Miroslav Hron Miroslav z Kostelní Radouně.

Členská schůze s výplatou dotací se konala dne 21. listopadu 2004 v 10:00 u Jelena
(restaurace u Žida). Dále se tato členská schůze zabývala přípravou výroční schůze 
v příštím roce na jaře kde proběhnou volby nového výboru ZO.

V polovině měsíce prosince zemřel náš bývalý pokladník přítel Bohumír Štefl. Na
posledním rozloučení v Jindřichově Hradci se sešla většina včelařů z našeho spolku.V 
příteli Bohumíru Šteflovi odešel dlouholetý a zkušený včelař a svědomitý pokladník našeho
spolku. Čest jeho památce.

Na jaře tohoto roku bylo vyzimováno 419 včelstev, podzimní stavy k 1. září byly 
554 včelstev.

Rok 2005
V roce 2005 byly 2 výborové schůze a 2 schůze členské z toho jarní výroční s volbou

nového výboru ZO.
VČS se konala dne 6. března 2005 v Hadravově Rosičce.

Zvoleni byly tito členové předseda přítel Josef Nejedlý, místopředseda Rudolf Míchal, 
jednatel Tomáš Vaňásek, pokladník Miroslav Hron, zdravotní referent Jan Sedláček, 
členové výboru přítel Bohumil Horák a Miloslav Zdeňek.

Osadní důvěrníci
Hadravova Rosička Karel Zadák
Dívčí Kopy a Vlčetínec Jaroslav Brus
Bozděchov Tomáš Vaňásek
Horní Radouň Jan Vališ
Okrouhlá Radouň Čestmír Žahour
Kostelní Radouň Miroslav Hron
Nekrasín, Hostějeves Pavel Křivka
Kamenný Malíkov Miroslav Kašparů
Zdešov Miroslav Kučera
Malá Rosička Vladimír Hrbek
Nová Včelnice Jan Valek
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Revizní komise
předseda Jiří Šívr
členové Pavel Vokuš a Miroslav Kučera

V tomto roce byli přijati do spolku tito členové přítel František Vondra z Bozděchova a 
Jan Bareš z Okrouhlé Radouně.

V tomto volebním roce se konala i okresní konference a sjezd ČSV v Praze. Jako 
delegát na okresní konferenci byl zvolen předseda přítel Josef Nejedlý, náhradníkem Tomáš
Vaňásek. Na okresní konferenci byl příteli Josefu Nejedlému udělen odznak Vzorný včelař,
za soustavnou péči, která je v ZO věnována zdravotnímu stavu včelstev, především v boji 
proti varroáze.

Pro volby nového OV byl přítel Josef Nejedlý zvolen předsedou volební komise, 
členové komise byli přítel Jan Jahn a Václav Šefčík.
Jako zástupce okresu do ÚV byl zvolen přítel Jan Moučka.

V tomto roce se konala první společná spolková výstava zahrádkářů, včelařů, 
myslivců a rybářů v Nové Včelnici. Exponáty pro tuto výstavu dodal přítel Josef Nejedlý a
Tomáš Vaňásek.Výstava se konala v restauraci na Nechybě. Hodnocena byla vcelku 
pozitivně proto se organizátoři dohodli na jejím příštím ročníku.

V červenci tohoto roku zemřel přítel Kazbunda z Okrouhlé Radouně.
Na jaře v tomto roce bylo vyzimováno k 1. květnu 534 včelstev, na podzim k 1. září bylo
zazimováno 494 včelstva.

Rok 2006
V tomto roce byly konány 2 výborové schůze a 2 členské schůze .

Výroční členská schůze proběhla v Hadravově Rosičce 12. března 2006 v 9:00.
K dnešnímu dni má ZO 46 členů, kteří včelaří na 51 stanovišti se 494 včelstvy, 

která na podzim zazimovali. Léčeno bylo celkem 517 včelstev + 23 včelstev přítele Jana 
Bareše, který žádal o dotaci ještě v Chlumu u Třeboně.

Od 1. ledna 2006 byly přijati za členy Jan Bareš st.a Jan Bareš ml. z Okrouhlé 
Radouně.
Zimní měl byla předána na vyšetření do 20. ledna 2006 odeslána 23.ledna 2006, výsledky 
došly 20. února 2006. Největší problémy na 2 stanovištích a to u přítele Vladimíra Fojta 
na Malé Rosičce, kde tento problém přetrvává v posledních letech pravidelně což svědčí o 
nedostatečném přístupu včelaře při čistění podložek před sběrem měli.
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Totéž platí i o příteli Miroslavu Kašparů z Kamenného Malíkova. Ostatních 6 
stanovišť je víceméně náhodný stav.

Nedostatečná pozornost je ze strany včelařů věnována každoročnímu hlášení 
trvalých stanovišť včelstev obecním a městským úřadům. U nenahlášených stanovišť by 
mohlo v případě vypuknutí moru nebo jiného onemocnění včelstev a jejich případné 
likvidaci k problému s vyplacením státní úhrady za zlikvidovaná včelstva.

Dalším problémem stejně opomíjeným a stejně důležitým je nahlášení registračních 
čísel stanoviště a chovatele podle kterých se bude žádat o dotace na léčení.
Kdo nebude mít nahlášena čísla na ta stanoviště se nebude moct požádat o dotaci na 
léčivo.

Zpráva o hospodaření
Pokladník seznámil členskou schůzi s výdaji a příjmy spolku za rok 2005. Doklady 

jsou k nahlédnutí u pokladníka.
Revize byla provedena 12. března 2006. Zprávu podepsal předseda revizní komise 

přítel Jiří Šívr.
V diskusi bylo odsouhlaseno, že dotace na léčení aerosolem za rok 2005, které 

přijdou dodatečně až v tomto roce budou ponechány v pokladně, jako záloha na nákup 
léčiva v tomto roce. O přesném postupu se domluví výbor ZO po obdržení dotací.
VČS byla ukončena v11:00 promítnutím DVD Nástavkové včelaření.
Dále v tomto roce byli přijati za členy spolku přítel Bohumil Daňhel z Vlčetínce a Daniela
Šívrová z Nové Včelnice .

Společná výstava činnosti Zahrádkářů, včelařů, rybářů a myslivců na Nechyba 
10:00 – 17:00.

Exponáty vystavované přítelem Josef Nejedlým, všechny 4 druhy medu s certifikáty,
stříbrná medaile za pastovaný med roku 2005.

Odvíčkovací vanička, vidlička, trn, podložka na sběr měli, vychytávací příklopka na 
matku, značky na matku, voskové koláče z vosku ze starého díla a z víček a výřezů 
divočiny, včelařova čítanka z roku 1925, lahvička propolisové tinktury, surový propolis, 
třístranné dno s nástavkem pro chov matek.
Přítel Tomáš Vaňásek vystavil třírámkový medomet a další včelařské potřeby .

V tomto roce bylo k 1. květnu vyzimováno 429 včelstev, na podzim tohoto roku k 1 
září bylo zazimováno 538 včelstev na dotace a 40 včelstev jako rezervních.
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Rok 2007
Od tohoto roku se mění název Český svaz včelařů na Český svaz včelařů občanské 

sdružení. Z tohoto důvodu bylo nutné předělat razítka a další zřizovací listiny.
Toto bylo vyřízeno přítelem předsedou a pokladníkem. 

Byly konány 2 výborové a 2 členské schůze.
4. března 2007 Výroční členská schůze v Nové Včelnici v restauraci Zámecká (u Hanušů).

Počet členů k dnešnímu dni je 48 kteří včelaří s 538 včelstvy na 51 stanovištích.
K 1. lednu 2007 přijat nový člen přítel Pavel Němec ze Žirovnice, který bude včelařit ve 
Zdešově na zahradě.

Na základě došlých výsledků vyšetření měli bylo provedeno jarní ošetření včelstev 
v týdnu od 19.do 25. února 2007. Ošetření bylo provedeno u všech včelařů, kteří měli spad 
3 a více roztočů na včelstvo.Bude vypracován protokol a tento bude odeslán na OVS do 
Jindřichova Hradce.

Přítel Jan Bareš dovezl na území naší Z.O. roje (oddělky) z jiného okresu 
(Pelhřimovsko – Chválkov) bez veterinárního potvrzení toto je proti veterinárním 
předpisům a není to možné tolerovat.(mor, varroa a jiné nemoci). Příteli Barešovi toto bylo 
důrazně vytknuto na členské schůzi.

Nutno hlásit stanoviště na obecní úřady, v případě likvidace včelstev bez nahlášení 
není možno proplacení škody.

Nutnost vypracování seznamů příjemců dotací na léčivo a ošetření aerosolem a jejich
opětovného vrácení do spolkové pokladny k okamžité potřebě spolku.
V měsíci březnu 20.března zemřel přítel Antonín Tůma z Jindř.Hradce, včelařící ve
Vlčetínci.

V měsíci říjnu 5.a 6. proběhla již tradiční společná spolková výstava zahrádkářů, 
včelařů, myslivců a rybářů. Výstava se tento rok konala v sálu hotelu Jelen. Exponáty i 
tentokrát zajistili přítel Josef Nejedlý a Tomáš Vaňásek. Výstava byla tentokráte 
hodnocena velmi pozitivně především k jejímu přesunu do prostor sálu u Jelena a tím 
působení celé výstavy jako celku. Na Nechybě se vystavovalo ve třech samostatných 
místnostech a tím byly expozice roztrženy a nepůsobyly celistvým dojmem.

Členská schůze s výplatou dotací se konala 25. listopadu 2007 v restauraci u Žida 
(hotel Jelen). Program byl především výplata dotací a organizace zimního léčení aerosolem, 
zhodnocení prvního kola, které tentokrát proběhlo v předcházejícím týdnu.

Vzhledem k počasí, které bylo se první kolo léčení úspěšně podařilo, díky příteli Janu
Valkovi, Rudolfu Míchalovi a osadním důvěrníkům. Totéž platí o Okrouhlé Radouni, kde 
léčení provedli přítel Čestmír Žahour a Jiří Šívr.

Druhé kolo léčení se vlivem počasí protáhlo na dva týdny, dokončeno bylo 5. 
prosince 2007. V polovině prosince zemřel přítel Karel Král z Okrouhlé Radouně.
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Rok 2008
Tento rok začal jako již pokaždé sběrem vzorků měli a jejím vyšetřením ve VÚ 

včelařském v Dole. Výsledky byly vcelku uspokojivé, proti loňskému roku došlo ke snížení 
počtu napadených stanovišť, která je nutné na jaře léčit.

Republikově je situace ovšem opačná. Napadení roztočem se zvýšilo a došlo 
k hromadným úhynům včelstev. V některých okresech byly zimní úhyny až 80%. U nás 
uhynulo 94 včelstev to je 18,1 %, takže situace u nás je stabilní.

Hlavním problémem v tomto roce byl boj s roztočem a aplikace léčiva ve stanovených
termínech, tak aby byla účinnost léčiva optimální. 

Koncem května byly nahlášeny stavy včelstev na léčení. Na tato včelstva bylo 
objednáno léčivo. Formidol, gabon a varidol fumigace a aer na léčení aerosolem. Termíny 
léčení se podařilo časově zajistit s termíny vývoje včelstev, tak aby vývoj dlouhověkých včel
byl co nejméně napaden roztočem. Samozřejmě zde působí také lidský faktor, jek se kdo 
včelstvům věnuje.

Gabon byl nasazen po vytočení medu, varidol fumigace koncem září a léčení 
aerosolem koncem listopadu a začátkem prosince v rozmezí jednoho týdne. V tomto ohledu 
bylo uděláno vše co se pro zdraví našich včelstev dá udělat. Dále byla zajištěna dotace na 
léčivo od EU.

V tomto roce byla vyplácena mimořádná národní dotace na obnovená včelstva po 
loňských zimních úhynech ve víši 453,00 Kč na obnovené včelstvo.

Tento rok nepřál produkci medu. Výnosy byly podprůměrné, květového medu byl 
ještě dostatek ale medovicový byl v minimálním množství. Příčinou bylo špatné počasí, kdy
byla chladna a v zápětí velká vedra, což nesvědčí tvorbě medovice.

V tomto roce byly přijati čtyři nový členové přítel Petr Hronek z J.Hradce (Brabec), 
Michal Kupka Nová Včelnice (Dívčí Kopy), Jana Buřičová ze Žirovnice (Houšková ze 
Zdešova) a přítel Milan Ondřej z Hostějevse.

Dne 24.11.2008 zemřel náš v současnosti nejstarší člen přítel Ladislav Vetýška Z 
Pejdlovy Rosičky ve věku 88 let.

V tomto roce se konaly 2 členské schůze, výroční v březnu a výplata dotací v 
listopadu. V měsíci prosinci byl zaslán příspěvek do lednového Novovčelnického 
zpravodaje o stavu včelaření na novovčelnicku v tomto roce.
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Rok 2009
Tento rok začal mrazivím počasím, což po teplém prosinci je příznivé pro klid 

včelstev. Dále se od začátku roku mění veterinární předpisy vtom, že měl se již nebude 
odesílat přímo do VÚ do Dolu, ale bode se shromažďovat na KVS Jindřichův Hradec a 
potom hromadně za celý okres odeslána. Nově se toto vyšetření nebude platit včelařem, ale 
bude toto hradit stát. Náš spolek odevzdal vzorky 22. ledna 2009.

V období okolo 20. února přišly výsledky vyšetření měli. Po loňských nezdarech jsou 
letošní výsledky milým překvapením z 54 stanovišť je jich 30 bez roztoče a zbytek je v 
průměru do 3 roztočů na včelstvo. Takže se v tomto roce nikde nemusí na jaře přelečovat.
V okrese Jindřichův Hradec je celkem 5 ZO s negativním výsledkem.

Výroční členská schůze se konala 8. března v hotelu u Jelena v 9:30. Účast byla 
vcelku dobrá proti předcházejícím rokům, sešlo se nás okolo 35. Toto je hlavně díky mladým
členům. Byl přijat nový člen Petr Machoň z Okrouhlé Radouně.

Z výboru a z funkce zdravotního referenta odstoupil přítel Jan Sedláček, novým 
zdravotním referentem byl zvolen přítel Jan Valek.

Léčení v tomto roce se bude provádět Formidolem v létě, Varidolem fum na podzim 
a na přelomu listopadu a prosince voridolem aerosolem. Konečná situace v nákaze na 
území naší ZO nakonec dovoluje, že bude provedeno léčení jen v letním období Formidolem
a v zimním období 2x varidolem AER. Podle výsledků vyšetření jarní měli na jaře roku 
2010 se poté určí léčení v následujícím roce, tak aby bylo použití chemie na co nejnižší 
úrovni a zároveň vyhovovalo jak veterinárním nařízením, tak stavu nákazy v naší 
lokalitě.

V Hostějevsi převzal včelstva po svém zemřelém otci přítel Miloslav Vetýška a bude 
se učit včelařit za pomoci přítele Pavla Křivky z Nekrasína.

K rybníku Vidlák do oblasti zvané v Americe umístil včelstva přítel Václav Janů na
pozemky svého tchána Miloslava Pfausera ze Žďáru. Do Kamenného Malíkova přemístil 
včelstva přítel Jiří Sedlák z Vlčetína, který zde se zde přiženil na pilu a bude zde mít 
trvalé bydliště.

Členská schůze s výplatou dotací se konala 26. listopadu 2009 v 19:00 v sále hotelu 
Jelen (dnes restaurace u Žida). Jednací den byl čtvrtek a účast byla vcelku slušná sešlo se 
32členů. Hlavní bod programu byl výplata dotací, dále se jednalo o přípravě výroční 
členské chůze na jaře příštího roku, která bude po 5ti letech volební a hlavně o kádrovém 
zajištění nového výboru, dále se jednalo o zajištění organizace léčení aerosolem. Této akce 
se ujal jako každoročně přítel Jan Valek, který již zná umístění všech stanovišť v celém 
spolku. Léčení včelstev aerosolem bylo letos prováděno od 20. listopadu až do 14. prosince 
2009. Vzhledem ke špatnému počasí se tento termín protáhl asi o týden proti předchozím 
rokům. Toto nestálé počasí se protáhlo až do konce roku.
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Rok 2010
Výsledky vyšetření měli byly v tomto roce o něco horší než loni, ale žádná tragédie.
VČS byla letos již poslední únorovou neděli díky tomu, že je sjezdový rok a schůze jsou 
volební. Výbor byl zvolen téměř v totožném složení, v jakém pracoval v předchozím 
období. Změna nastala u důvěrníků v Horní Radouni, místo přítele Jana Vališe dělá 
důvěrníka přítel Ondřej Ševčík. Nově byl zvolen kronikář a to přítel Karel Zadák. Novým 
členem spolku je přítel Karel Dvořák (starosta Nově Včelnice). Prozatím beze včel.

Zima trvala do půlky března. Poté začalo tát. Jaro bylo chladné i začátek května 
byl chladný a vlhký.

Dne 8. května 2010 došlo k hromadnému úhynu včelstev u přítele Jana Sedláčka, 
Karla Míchala a Bohumila Daňhela. Příčina byla zjištěna v postřiku řepky v oblasti mezi 
Žďárem a Vlčetíncem na Bahnech. Vše se začalo hned řešit s místním ZD. Celý případ byl 
dořešen dne 12. května 2010 za účasti veterinářů, fitozoologů, zástupců ZD, naší ZO a 
postižených včelařů. Vše bylo nakonec vyřešeno dohodou. Veškeré náhrady byly vyplaceny 
pojišťovnou ku prospěchu obou stran.

22. května 2010 se konala okresní konference, které se zúčastnili přátelé Miroslav 
Hron, Rudolf Míchal a Josef Nejedlý. Přítel Josef Nejedlý byl zvolen do volební komise a 
dále byl zvolen jejím předsedou. Přítel Miroslav Hron byl zvolen do okresní Kontrolní a 
revizní komise jako člen. Přítel Hron byl za svoji dlouholetou práci pro včelařství v okrese 
a ZO oceněn titulem „Vzorný včelař“. Přítel Josef Nejedlý byl oceněn diplomem OV za 
dlouholetou činnost pro včelařství v okrese.

Léčení v letošním roce bylo provedeno v letním období Formidolem, v podletí po 
posledním medobraní ve východní části spolku Gabonem, v západní části Varidolem Fum. 
Zimní ošetření bude provedeno v celé organizaci 2x aerosolem.

V celostátní soutěži Med roku 2010 získali zlatou medaili přítelkyně Jana Buřičová
ze Zdešova za med medovicový a květový pastovaný a přítel Josef Nejedlý za med květový
pastovaný, med smíšený a med medovicový.
Dne 25. září 2010 byla zřízena mailová schránka ZO vcelarinv@seznam.cz. Tato adresa je
uvedena v prezentaci na webových stránkách Města Nové Včelnice www.vcelnice.cz. 
Přítel Karel Dvořák začal včelařit ve Včelnici na Doležalově stráni nad novou městskou 
ČOV pod zastávkou Nekrasín. V prvním roce zazimoval 6 včelstev v nástavkových úlech 
OPTIMAL rámková míra 42x17 cm.

V měsíci říjnu byly vytvořeny a zprovozněny internetové stránky našeho spolku. 
Přítel Josef Nejedlý dodává informace a přítel Karel Dvořák vše upravuje tak, aby stránky
vypadaly tak, jak mají.

Členská schůze s výplatou dotací se konala ve čtvrtek 25.listopadu 2010 v restauraci
u Žida ( u Jelena). Účast byla okolo 35 členů. Členstvo bylo seznámeno s průběhem okresní
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konference, která se konala v květnu letošního roku v Jindřichově Hradci. Z našeho spolku
je přítel Miroslav Hron členem okresní kontrolní a revizní komise. Dále byl příteli 
Miroslavu Hronovi udělen titul „Vzorný včelař“ za dlouholetou práci v okresním výboru. 
Přítel Miroslav Hron byl v 80. a začátkem 90. let předsedou OV. Až nyní byla jeho práce 
po zásluze oceněna.

Hned začátkem prosince zamrzlo a napadlo 30 cm sněhu, který velmi znesnadnil 
přístup na stanoviště. Celé léčení se opět protáhlo do konce roku.

Rok 2011
Letošní rok začal mrazivým počasím a napadlo poměrně dost sněhu. Toto počasí 

trvalo až do 22. ledna, poté přišla obleva a všechen sníh uplaval. Včely, které mají 
stanoviště na slunci, měly prolet.

Dne 15. února 2011 došly výsledky rozborů měli. Nákazová situace se o něco 
zlepšila proti předcházejícímu roku.

6. března 2011 byla výroční členská schůze v sále hotelu Jelen. Příteli Zdeňkovi byl 
na návrh vedení spolku udělen titul „Vzorný včelař“.

Výsledky vyšetření zimní měli dopadly vcelku dobře, bylo pozitivních 113 včelstev 
na 11 stanovištích. Promořenost byla 19%. Dále předseda zdůraznil, že se včelstvy je 
nutné pracovat celý rok a nespoléhat se jenom na zimní ošetření a myslet si, že včelstva 
budou prosta roztočů. Boj proti varroáze je nutné provádět celý rok a v daných termínech.

13. dubna 2011 došlo oznámení MěÚ o zamítnutí žádosti o dotaci na provoz 
internetových stránek bez reklamy. Důvod nepropagujeme město.

14. dubna 2011 jsme byli osloveni MěÚ, abychom se jako včelaři podíleli na 
organizaci Novovčelnického medobraní (pouti). Toto bylo s díky odmítnuto s odůvodněním,
kdo zamítl dotaci, ať organizuje medobraní.

V letošním roce jsou opět problémy s distribucí léčiva (formidolu - kyselina 
mravenčí), bylo nám dodáno poloviční množství z našeho požadavku. Toto dodané léčivo 
bylo dáno starším včelařům a ti mladší aplikovali kyselinu nalévanou, napuštěnou na 
houbičky nebo do odpařovačů.

24. srpna 2011 byla na včelnici u přítele Josefa Nejedlého (zahrada) uspořádána 
veřejná ochutnávka medu. Za 2 hodiny této akce byla účast 298 občanů. To byl veliký 
úspěch. 10. září 2011 se konal krajský aktiv, tentokrát opět v Českých Budějovicích. 
Zúčastnili se přítel Miroslav Hron a Josef Nejedlý.

V celostátní soutěži Med roku 2011 získala přítelkyně Jana Buřičová Zlatou 
medaili za med medovicový a květový pastovaný. Přítel Josef Nejedlý získal stříbrnou 
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medaili za med květový pastovaný, med květový smíšený, květový smíšený pastovaný a 
medovicový. Toto je opět výrazný úspěch kvality našeho medu.

V měsíci říjnu proběhlo ošetření včelstev fumigací. Spady byly u některých včelstev 
po prvním ošetření až zarážející. Druhé ošetření mělo spady, které se už daly spočítat.
V listopadu proběhlo ošetření aerosolem a bylo využito příznivého počasí. Ošetření bylo 
ukončeno 24. listopadu 2011. Spady po prvním ošetření byly celkem normální, po druhém 
byly téměř nulové. Toto svědčí o dobré účinnosti léčiva.

Letošní členská schůze s výplatou dotací byla dne 24. listopadu 2011 v sále hotelu 
Jelen. Účast byla velmi dobrá, celkem 38 členů.

28. listopadu 2011 byl přítel Karel Dvořák zvolen starostou města Nová Včelnice. 
Můžeme se těšit na lepší spolupráci se všemi spolky v městě, nejen se včelaři. Vždyť v celém
světě se od činnosti spolků odehrává činnost obecních zastupitelstev a celý kulturní život v
obcích. Přejeme hodně úspěchů v této náročné práci.

V letošním roce začali včelařit přátelé Jaromír Krejča v Hostějevsi, Barbora 
Kučerová ve Zdešově a Michaela Matiášková z Kostelní Radouně v Bozděchově.

Ještě začátkem prosince bylo poměrně pěkné podzimní počasí s teplotami vysoko nad
bodem mrazu.

Zhodnocení ročního provozu našich internetových stránek. Dá se říci, že toto 
hodnocení může být kladné. Když je hodnotíme podle návštěvnosti 20 návštěvníků denně, 
je to výborné. Takže nový způsob komunikace se členy a hlavně veřejností se prosazuje i v 
našem spolku a potvrzuje zájem o včelařství jako takové.

Rok 2012
Tento rok začal téměř předjarním počasím. Okolo 20. ledna 2012 se ochladilo a 

začaly velké mrazy, které vydržely až do konce února. Poté se začalo počasí postupně 
střídat, chvíli mrzlo, chvíli byly plískanice. Ale vcelku se dá říci, že bylo počasí normální. 
Začátkem měsíce dubna začalo jaro, postupně začaly nakvétat jívy a pak vrbičky. Sakury 
v Ruchařově ulici nakvetly letos 14. dubna, to je o 5 dnů později než loni.

27. dubna rozkvetly trnky ve Žďáře. Naplno kvetou peckoviny, počasí je téměř letní.
26. května dokvétá řepka. V polovině května 18. byl ráno mráz -5°C hodně ovoce pomrzlo.
25. května 2012 zemřel přítel Ondřej Ševčík, místní důvěrník z Horní Radouně ve věku 
nedožitých 28 let. Čest jeho památce. Další úmrtí, tentokrát zemřel náš nejstarší člen, 
vzorný včelař a emeritní člen našeho výboru, jehož názorům a radám jsme vždy velmi 
pozorně naslouchali, přítel Miloslav Zdeněk z Hadravovy Rosičky. Zemřel dne 23. června 
2012 v krásném věku nedožitých 90 let. Téměř až do smrti v plné aktivitě a zájmu o 
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všechno lidské. V příteli Miloslavu Zdeňkovi jsme ztratili nevyčerpatelnou studnici 
vědomostí a informací. Čest jeho památce.

V rámci Novovčelnické pouti dne 18. a 19. srpna byla uspořádána spolková výstava,
které se zúčastnily místní spolky. Na této výstavě se představil svojí expozicí i náš 
včelařský spolek. Byla zde ukázka staré techniky na získávání medu (staré medomety), 
dále současné zařízení tohoto druhu, současný moderní vařák na vosk a různé další drobné
chovatelské pomůcky. Dále byly k vidění různé propagační materiály a byla zde 
ochutnávka medu vyprodukovaného na Novovčelnicku. Prodeje místního medu se ujala 
přítelkyně Buřičová Jana ze Zdešova. Celkově byla výstava veřejností přijata s velmi 
kladným ohlasem. Včelařskou expozici zajistili přátelé Tomáš Vaňásek, Josef Urban, 
Rudolf Míchal, Karel Dvořák a Josef Nejedlý.

Včelařská organizace dostala v rámci dotační politiky města příspěvek na činnost v 
tomto roce 2.100,00 Kč. Tato suma bude ke konci roku vyúčtována.

8. září 2012 se konal krajský aktiv, kterého se zúčastnili přítel pokladník Miroslav 
Hron a předseda Josef Nejedlý. Jako již pravidelně byla podána informace o průběhu 
výplaty dotací 1D a důležité téma bylo nákazová situace v kraji a její zvládání.

Letošní léčení aerosolem začalo v první polovině listopadu po předchozím chladném 
počasí, kdy teploty klesaly týden pod 0°C. Toto byly příznivé podmínky pro léčení 
vzhledem k přerušení plodování včelstev vlivem nízkých teplot.

Letošní členská schůze s výplatou dotací se konala 22. listopadu 2012. Přítel 
předseda Josef Nejedlý se ve své zprávě zabýval přístupem některých začínajících včelařů k
plnění svých povinností ve vztahu k hlášení stavů a léčení včelstev. Někteří mladí členové 
si nepřipouštějí povinnosti, které jim vyplývají ze zákona o chovu domácích zvířat.

Rok 2013
Rok 2013 byl pro náš spolek po deseti letech opět rokem, ve kterém jsme si 

připomněli
celou historii našeho spolku. Od 08.01.1933 až po dnešek.

Slavnostní výroční členská schůze se tentokrát konala ve velké zasedací síni Mě 
úřadu v Nové Včelnici. Podrobnosti jsou na našich stránkách www.vcelarinvcelnice.cz.

V boji s varroázou jsme letos léčili kyselinou mravenčí (formidolem) v létě, v podletí 
to byl gabon a zimní ošetření aerosolem bylo mezi 24. listopadem až 10. prosincem, kdy 
letos bylo příznivé počasí pro tento léčebný zásah.

Sakury letos nakvetly 12.04. Peckoviny nakvetly na plno 05.05.2013.
Počasí ovšem celkově včelaření nijak nepřálo. Byly velmi prudké změny teplot a včelstva se
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nestíhala svým vývojem těmto změnám přizpůsobit. Toto se projevilo jak na medných 
výnosech tak na stavech včelstev.

Rovněž chov matek byl velmi komplikovaný, kdy během vývojového stádia matky se 
velmi radikálně změnilo počasí z tepla na chlad a při dalším chovu to bylo obráceně.

V letošním roce jsme opět dostali dotaci od Mě úřadu na činnost v hodnotě 3.000,00 
Kč.
Klokánku v Jindřichově Hradci jsme darovali 12 kg medu pro děti. A na místní vánoční 
besídku pro děti jsme darovali 1.100,00 Kč na nákup perníčků.

V měsíci listopadu zemřel přítel Bohouš Matějka z Jindřichova Hradce (původem z
Bozděchova kde také včelařil). Čest jeho památce. Po něm bude včelařit jeho vnuk.

Rok 2013 se s námi rozloučil téměř předjarním počasím teploty na vánoce neklesají v
noci pod 0°C, ovšem je inverze. Když se oblačnost rozpustí je krásné počasí a teploty až 
+10 °C.
Toto byl ve stručnosti rok 2013.

Rok 2014
Rok 2014 začal nezimním počasím. Ještě pořádně nezamrzlo. Po 20. lednu byly 

odebrány vzorky měli a odeslány k vyšetření. Výsledky byly známy v polovině února. 
Nákazová situace na území naší organizace je vcelku příznivá. Došlo jak ke snížení počtu 
napadených včelstev, tak počtu napadených stanovišť. Tyto výsledky byly potvrzeny 
celorepublikově. Ale neznamená to přerušit boj s tímto parazitem. Jaro se nám probudilo 
zase o nějaký ten den dříve a sakury v Ruchařově (Riegerově) ulici rozkvetly 6.4.2014. Vše 
kvetlo a květového medu bylo nadprůměrně. To ovšem bylo vše. Medovice díky deštivému 
počasí nebyla téměř žádná. Toto počasí nahrávalo tvorbě rojů. Ale co je nejhorší toto vše 
byly příznivé podmínky pro rozvoj roztoče.

Kdo tento rok nezačal včas včelstva krmit (nedodával včelstvům potřebné množství 
zásob potravy – cukru), měl velké problémy s loupeží. A některá včelstva dokonce hynula 
hlady. Další úhyny byly v důsledku napadení roztočem (nacházely se prázdné úly bez včel, 
ale plné zásob). Toto byl další potencionální zdroj loupeží.

Poslední ošetření včelstev proběhlo v posledních dvou týdnech listopadu a v prvním 
týdnu prosince.

Členská schůze s výplatou dotací se konala 20.11.2014 v sále hotelu Jelen a bylo 
přítomno 39 členů. Jeden z důležitých bodů, které zmínil předseda bylo personální zajištění
nového výboru ZO. Po VČS, která se bude konat v únoru 2015. Za odstupujícího jednatele
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přítel Tomáše Vaňáska byl navržen přítel Karel Dvořák. Další členové vedení spolku v 
případě zvolení jsou ochotni ve svých funkcích pokračovat v dalším volebním období.
V průběhu měsíce prosince jsou celorepublikově hlášeny opět zvýšené úhyny včelstev a
začíná se opakovat stav z roku 2008, kdy byly rovněž velké úhyny. U nás je to 
individuální, ale celkem jsme zase tak do 20. %. 

Toto byl ve stručnosti rok 2014.

Rok 2015
Podobně jako rok předešlý tak i tento rok 2015 začíná počasím ne zrovna zimním. 

Ale to je důsledek celkových změn klimatu na planetě. V půlce měsíce ledna byla odebrána 
měl od včelstev a odeslána na rozbor. Výsledky jsou ne příliš lichotivé, ale zase se ne příliš 
vymykají se z normálu. Z těchto výsledků vyplývá jarní ošetření včelstev a dále tvrdší 
celoroční postup proti roztoči.
 

Výroční členská schůze se letos konala 12.února .Byl to čtvrtek večer. Sešlo se 27 
členů, těsně nad polovina, takže jsme mohli volit a usnášet se. Poslední doba je 
charakteristická, nezájmem členů o život spolku a o spolkovou práci vůbec. Ale to je opět 
dáno celospolečenskou situací a všeobecnou občanskou pasivitou.

Výbor a důvěrníci byly volbou potvrzeni ve svých funkcích na další volební období, 
akorát přítele Tomáše Vaňáska ve funkci jednatele spolku nahradil přítel Karel Dvořák . 
A do funkce kronikáře nebyl zvolen přítel Karel Zadák, s tím, že kroniku bude nadále psát
přítel Josef Nejedlý, který jako předseda ví o veškerém dění ve spolku.
 

Složení výboru po volbách 12.02.2015
Předseda přítel Josef Nejedlý
Místopředseda přítel Rudolf Míchal
Jednatel přítel Karel Dvořák 
Pokladník  přítel Miroslav  Hron
Zdravotní referent přítel Jan Valek
Revizní komise:

předseda přítel Jíří Šívr
členové přítel Pavel Vokuš, Miroslav Kučera
Osadní důvěrníci přítel Miroslav Neuhort, Čestmír Žahour,Jan Vališ,Tomáš 
Vaňásek  Jaroslav Brus, Ladislav Zadák, Jan Valek, Pavel Křivka, Miroslav 
Kašparů, Miroslav Kučera
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Delegáti na okresní konferenci přítel Josef Nejedlý, Rudolf Míchal a Karel Dvořák 

V měsíci květnu začal včelařit v Hostějevsi přítel Filip Řeřicha s (přítelem Milanem 
Nemeškalem jeho tchán). Vybudovali včelín z bývalé garáže a je osazen 8. včelstvy. 
Přejeme mnoho úspěchů a hlavně trpělivosti s těmi našimi chovankami.

Letní léčení proběhlo koncem měsíce června a začátkem července.(Kyselina 
mravenčí). Většina chovatelů tyto termíny respektuje, ale jsou další, kteří nemají potřebné 
uvědomění v této oblasti a tím kazí práci i všem ostatním přes všechnu osvětu.
Další ošetření bylo koncem července a začátkem srpna (gabon). Toto je pro některé včelaře 
ještě větší problém, pro určité přežívající názory, že přijde pozdní snůška z jetele. A to je 
ten základní omyl, ona nepřijde, protože u nás nejsou podmínky. A léčení je odkládáno na 
konec měsíce ne-li na září, čímž nejsou ochráněny dlouhověké včely.

Na podzim koncem  měsíce listopadu a začátkem prosince jako vždy proběhlo 2x 
ošetření aerosolem.

Mezi 15.a 20. prosincem proběhl sběr měli na plošné vyšetření na mor včelího plodu 
(celokrajská akce). Takže se ukáže stav této nemoci v kraji.

V září na výborové schůzi byl přijat nový člen přítel Miroslav Kotek z Horní 
Radouně. Na členské schůzi v listopadu byli přijati 4 nový členové. Přítelkyně Lada 
Ševčíková a Lenka Rukavičková z Horní Radouně a přítel Pavel Novák a Pavel Miláček 
z Kostelní Radouně. Celkem za letošní rok máme 6 nových členů.

Počasí koncem roku připomíná stále podzim. Přimrzlo aspoň u nás v půlce listopadu 
čtyři dny, po kterých jsme začali léčit aerosolem a od té doby je stále teplo až 15°C. Na 
Štěpána 26.12. vyletovaly včely a bylo +14°C.

Tímto se loučíme s rokem 2015.

Rok 2016
 

Rok začíná mrazivým počasím . Hned na Nový rok začalo mrznout. Po 5-ti dnech se
oteplilo. A 16 ledna udeřily mrazy, čtyři dny bylo přes -20°C a 23.1. přišla obleva. Ráno 
ještě bylo -10°C v 8 hodin začalo sněžit a napadlo 10 cm sněhu a večer už poprchalo.

21. ledna byla odvezena měl na jarní vyšetření na OVS do Jindřichova Hradce. 
Výsledky vyšetření jsou více než uspokojivé. Přeléčit se musí jen 6 stanovišť.

Výroční schůze se letos konala 3.3.2016 opět v sálu hotelu Jelen. Součástí byla 
přednáška o chovu matek 2.část od př. Karel Dvořáka (Našeho učitele včelařství). 

Na přelomu roku 2015 a 2016 bylo provedeno sebrání vzorků vyšetření na mor 
včelího plodu. Pozitivní byl jen jeden člen (př. Petr Hronek - Brabec) se záchytem na 
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stanovišti Brabec v množství 10². Při provedení kontrolních vzorků koncem měsíce května 
byly i tyto kontrolní vzorky negativní. A budou provedeny opakované vzorky na jaře 
2017.
 V první polovině roku probíhala přeregistrace základních organizací z občanského 
sdružení na pobočný spolek. Samé vypisování a komunikace s Prahou. Ještě že je ten CIS. 
Ale stejně je to samá administrativ. Vše bylo hotovo až 20. července. Je třeba poděkovat 
jednateli př. Karlu  Dvořákovi, který měl toto na starosti.

Léčení  je letos zajištěno jako v předchozích letech. Při gabonu byl problém akorát u 
včelařů, kteří nezodpovědně navýšili včelstva a myslili si, že se to týká jen jich  (př. 
Ladislav Zadák navýšil o 25 včelstev). To je celé jedno balení léčiva a to musí být 
k dispozici. Menší problém, který byl vyřešen domluvou.

Snůškově byl letošní rok tím lepším v naší oblasti. Byl květový med i medovice. 
Konec snůšky byl okolo 25. července a nebylo na co čekat. Nějaké kilové snůšky neuživí 
včelstvo v plné síle a musí se začít krmit, aby nedošlo k přerušení plodování a tím 
k oslabení dlouhověkých včel.

Začátkem září byly vybrány žádosti členů o dotaci 1d. Dotace letos byla 151 Kč na 
včelstvo a výplata proběhla 24. listopadu při členské schůzi, která byla v sále u Jelena. Po 
schůzi byla přednáška př. Martina Palečka na téma zdravotní stav včelstev.
Léčení aerosolem letos skončilo 24. prosince.   

A jsou tady vánoce letos to vypadá, že budou trochu zimní. I když sněhu není moc 
tak aspoň přimrzlo což svědčí našim včelstvům. Klid a vzdušné zimování. Počasí se na 
vánoce troch polepšilo a poslední týden roku byl alespoň teplotně zimní. Když teploty 
padaly v noci až na -11°C. Ovšem sněhu byl jen poprašek.

Rok 2017
 

Rok začíná pravou zimou.Teplota klesá až na -20°C. To už dlouhé roky nebylo. 
Sněhu napadlo celkem 20-25cm, takže zima byla normální.

V polovině ledna jsme začali jako každoročně se sběrem měli a ke konci měsíce byla 
odevzdána na vyšetření na KVS do J. Hradce. Výsledky byly známy do týdne a tak bylo 
možné provést dodatečná jarní ošetření ještě v době s minimem plodu, tam kde to bylo 
nutné podle nařízení KVS.

Výroční členská schůze se konala v sále hotelu Jelen.
Hned začátkem března jsme objednali léčivo na rok 2017 a to hlavně Formidol, aby byl 
včas k dispozici pro aplikaci do včelstev začátkem měsíce června.

Členská schůze se konala již v nové hasičárně v ulici Štítného. Zde je nižší nájem a 
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hasiči nám zajistí občerstvení také a aspoň je tím podpoříme.
Rok byl v našich podmínkách příznivý na produkci medu. Hlavně medovicového. 

Léčilo se v letních měsících Formidolem a nalévanou kyselinou mravenčí. Na podzim 
varidolem a následoval aerosol 2x. Členská schůze s výplatou dotací  se konala koncem 
listopadu. Krajský aktiv včelařů se letos konal v Prachaticích a zúčastnili se ho za náš 
spolek přítel Hron a Nejedlý. V tomto roce začali včelařit v Horní Radouni přítel Beren a 
na Brabci přítel Holický. Z krajské dotace byly celookresně pořízeny strůpkové folie. Konec
roku byl ve znamení podzimního a nebo časně jarního počasí, které neprospívá ani 
včelstvům ani přírodě. Před vánoci zemřel přítel Fojt z Malé Rosičky. Toto byl rok 2017.

Rok 2018
Tento rok začínáme sběrem měli jako každoročně koncem ledna. Výsledky byly do 

týdne. Některá stanoviště měla větší záchyt roztoče, některá menší a některá nulový. Těch 
bylo minimum. Výroční členská schůze se konala 8.3. v nové hasičárně. Na této VČS 
odstoupil s funkce předsedy a člena výboru přítel Nejedlý. Do konce řídil schůzi přítel 
jednatel  Karel Dvořák. Dne 16.4.2018 se konala mimořádná schůze, kde byl za člena 
výboru zvolen přítel Petr Machoň, který byl následně zvolen předsedou.

Léčení v tomto roce: byla doporučena kyselina mravenčí a plošně byl dán gabon , 
1x fumigace a 2x aerosol.

Krajského aktivu se dne 1.9. zúčastnil přítel Hron. Tentokrát se aktiv konal opět 
v Českých Budějovicích na Borku.

Počasí bylo v tomto roce zvláštní . Až do konce března bylo celkem chladno a 
sychravo. Po 10. dubnu se oteplilo, dá se říci do začátku léta v květnu se ochladilo na 
začátek jara a po půli června začala horka s malými přestávkami až do konce září. Celé 
toto období bylo téměř bez srážek takže medovice zaschla a bylo minimum medovicového 
medu.

Dotace v tomto roce byla 149.00 Kč na včelstvo.
Členská schůze s výplatou dotací se letos konala 22.11. v klubovně hasičů. Léčení se 
protáhlo kvůli počasí do půlky prosince, ale můžeme říci, že termín a počasí se trefil, 
protože v tomto termínu jsou včelstva úplně bez plodu (nejkratší dny).

Počasí koncem roku téměř podzimní ale včelstva prolety nemají, takže jsou v klidu.
Toto bylo ve stručnosti dění v roce 2018.
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Rok 2020
Tento rok začíná jako již předchozí roky sběrem zimní měli a odevzdáním vzorků na 

rozbor.
Po  pěti letech je to opět rok volební, kdy na VČS se volí noví členové do vedení 

spolku. Letošní schůze se konala 13.2.2020. 
Do výboru byli zvoleni přátelé Hron Miroslav, Petr Machoň a Miroslav Kašparů.

Za delegáty na okresní konferenci byli zvoleni za náš spolek přítel Petr Machoň a Josef 
Nejedlý.

25.3.2020 nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil  (bývalý jednatel)  
přítel Karel Dvořák ve věku 58 let. Čest jeho památce.
Jaro letošního roku bylo poněkud uchvátané a vše začalo kvést zhruba o tři týdny dříve. V
půlce dubna bylo vše v plném květu, ale počasí snůšce nepřálo. Vlivem sucha nektar 
vysychal a včely měly slabou snůšku květového medu. Medovici pro změnu smyly deště 
takže rok 2020 byl na med v naší oblasti dá se říci chudý. V půlce července se muselo začít 
krmit, aby včelstva měla dostatek zásob na výchovu zimní generace včel.

V měsíci září rezignoval na funkci místopředsedy z důvodu stáří přítel Rudolf 
Míchal. Novým místopředsedou byl zvolen přítel Pavel Holický.

Složení výboru: Předseda: Petr Machoň 
Místopředseda: Pavel Holocký 
Jednatel: Miroslav Kašparů 
Pokladník a hospodář: Miroslav Hron 
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