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Předmluva

Tato knížka je pokračování již vydané knížky 100 let spolku včelařů
Chudenicka.
Je zde popsáno dění spolku včelařů od roku 2007 do roku 2017.
V průběhu těchto 10 let se událo mnoho nového.
Spolek se věnuje prvořadě zdravotnímu stavu včelstev v obvodu
organizace. Nezapomíná též na vzdělávání členské základny pomocí
„Přednášek a Besed“ o včelařině. Také pořádá různé výstavy nejen doma,
jak je psáno v knížce.
Závěrem chci popřát spolku včelařů zdravá včelstva a úspěchy
ve včelaření do dalších let.
Patriot Chudenicka a předseda spolku včelařů
Josef Kadlec
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2007
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE za rok 2007 konaná 9.3.2008 ve „Vinárně u Starého
zámku“ od 14 hod. Přítomno 21 členů Z.O. a 3 členové „Včelařského kroužku při Z.O.“
Hosté:
V. Svatoň – místostarosta Chudenic
Z. Mlnařík – Myslivci Chudenického sdružení
J. Lenk – Zahrádkáři Chudenic
B. Kopecký – Včelaři Klatovska
p.Janda – Včelaři Kolovče
K. Šlajs – Včelaři Dolan
V. Voráček, Vlasta Volfová – Včelaři Švihov
Předseda L. Davidovič zahájil přivítáním hostů v 14:15, seznámil s programem schůze, který byl schválen.
Zprávy přečetl:
předseda – L. Davidovič
ved. kroužku – J. Kadlec
KReK – Huf

jednatel – J.Kadlec
hospodář – Babková

Diskuze ke zprávám:
Jednatel Kadlec seznámil se stavem nemoci včel Varroázou v obvodech Z. O. Vzhledem k míře napadení je nutností včelstva přeléčit. Jarní ošetření 72 včelstev nátěrem
plodu a fumigací. V podlétí bude aplikován lék Gabon PA – 92 u všech včelstev Z. O.
Ze zprávy jednatele:
Z. O. sdružuje 28 členů s 275 včelstvy, včelařský kroužek 7 členů a 8 včelstev, neorganizov. 6 včelstev, 1 registrovaný s 12 včelstvy celkem 301 včelstev.
Rok 2007 byl rokem 100 let od založení 22. 4. 1907 spolku včelařů pro Chudenice
a okolí a 45 let založení „Kroužku mladých včelařů“. Tento rok byl též rokem dobré
snůšky medu, průměr na včelstvo nad 25 kg, rojů od včelstev bylo hodně. Cena medu
květový 30 Kč, medovicový 35 Kč za 1 kg. K tomuto výročí byla vydána knížka „Včelařský spolek Chudenice 100 let“. Sepsal jednatel Kadlec a byla vydáno 500 výtisků
ve spolupráci s městysem Chudenice a ČSV Praha.
Oslava započala již 21. 4. 2007 soutěží mladých včelařů oblastním kolem od 8:30
ve škole.
Pokračování 21. 4. setkáním absolventů včelařských kroužků za 45 let trvání ve škole od 14:00 s přednáškou RNDr. Václava Švamberka. Večer od 19:00 v restauraci
„Stará škola“ beseda s ředitelem Botanické zahrady Univerzity Karlovy Mgr. Václavem
Větvičkou a prodejem jeho knih s podpisem. Též „besedou“ se sólistkou opery Národního divadla Jitkou Soběhartovou, která má kořeny v Chudenicích, její otec a děda
včelařili v Chudenicích a též zde žili.
22. 4. 2007 v neděli od 9:30 Stará škola začal přednáškou přítele Jaroslava Sedláčka na téma „Rok na včelíně“. Též prodej včelařských pomůcek – Sedláčková. Oběd.
Pokračování od 14:00. Slavnostní schůze 100 let od založení spolku a 45 let kroužku
mladých včelařů. Zahájil předseda spolku Ladislav Davidovič.
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Hosté:
předseda svazu Mgr. Luděk Sojka
místopředseda Ing. Vilém Frisch
za městys Chudenice starosta David Klíma, místostarosta V. Svatoň
za O. V. Klatovy předseda p. Holeček, jednatel Kreuzer
přítomni též včelaři:
Domažlice – Švantner
Klatovy –p. Dražka, p. Kopecký, p.Neubauer
Švihov – p. Voráček
Dolany – K. Šlajs, p.Volák
Poleň – p.Šavel
Němčice – Baxa V.
Koloveč –V. Frisch
Schůzi a po schůzi zpříjemňovala kapela ATLAS s kapelníkem M. Čepickým.
Předány ocenění členům Z. O. Chudenice.
Čestné uznání Z. O. – předal Davidovič - Tykvart
Vzorný včelař – „odznak“ uděluje O. V. ČSV Klatovy Holeček – Kreuzer
Čestné uznání Ústředního výboru ČSV Praha předal Sojka – Frisch
Vystoupení všech hostů. Závěr udělal předseda svazu Mgr. Luděk Sojka. Následoval
přípitek medovinou, občerstvení a volná zábava za podpory ATLASu.
VÝBOROVÁ SCHŮZE s vydáním léčiva komisi 10. 10. 2007 od 19:00 Stará škola.
Členové byli seznámeni s přípravou Novoročního koncertu na den 4. 1. 2008 v kostele Chudenic od 17:00 zpěv Jitka Soběhartová, Červinka Pavel členové opery Národního divadla varhany – Lecián. Podpora obce 3000 Kč. Vydáno léčivo s poučením
aplikace fumigací, následně Aerosol 2X. Členská schůze 30. 11. 2007 od 19:00.
Stará škola s vydáním dotace 1D. Přítomno 19 členů.
Po zahájení předsedou Davidovičem uděleno slovo jednateli.
Kadlec s Varroázou v Čechách, není dobrá. Přečetl výsledky vzorků spadu v Z. O.
Chudenice po 1. fumigaci – stav není dobrý. Bude následovat 2. fumigace a pak 2x
Aerosol. Zimní měl od včelstev osušenou odevzdat do 30. 1. 2008. Cena za vyšetření
vzorku od výzkum ústavu je 20 Kč.

Slavnostní schůze 22. 4. 2007
zleva: L. Davidovič - předseda Z. O., Ing. Vilém Frisch - místopředseda svazu, Mgr. Luděk
Sojka - předseda svazu, Josef Kadlec - jednatel Z. O., MVDr. J. Holeček - předseda O. O.
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2008
Novoroční koncert konaný v Kostele svatého Jana Křtitele 4. 1. 2008 od 17:00 Chudenice. Zpěv Jitka Soběhartová, Pavel Červinka, varhany Josef Lecián. Koncert navštívilo více jak 100 lidí. Vybrané vstupné v částce 3030 Kč bylo věnováno na opravu
kostela v Chudenicích.
ČLENSKÁ SCHŮZE KONANÁ 23.2.2008 od 14:00 hodin ve Staré škole a přednáška MVDr.Jana Krabce na téma „ Tlumení nákaz včel „. Přítomno 19 členů, omluveni 4
členi. Předseda Davidovič zahájil ve 14:20 hodin a přivítal přítomné a přednášejícího
Jana Krabce. Jednatel Kadlec seznámil s došlou poštou. Zimní měl od včel byla odeslána 11.2.2008, počet vzorků 30. Výsledky měli došly 20.2.2008. Nad 3 roztoče
v průměru na včelstvo bylo zjištěno u 7 včelařů. Rozhodnuto – nátěr plodu u těchto
včelařů a okolí. Nátěr se uskuteční u 74 včelstev do 5.-10.4.2008. Objednávka léčiva
pro včelstva Gabonu. Včelaři nahlásí úhyny včelstev do 30.4.2008. Zaslán vzorek
měli na zjištění „ Moru plodu včel „ – výsledek negativní. Chov matek jako každý rok
ve škole. Následovala přednáška MVDr.Krabce, která byla velice poučná.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE za rok 2008 konaná 29.3.2009 od 14:00 hodin
ve Vinárně u Starého Zámku. Přítomno 18 členů z 27 členů.
Hosté:
obecní úřad – předseda D. Klíma
zahrádkáři – p.Řeřicha a p.Lenk
včelaři z Němčic – předseda V.Baxa

místopředseda V.Svatoň
včelaři z Klatov – jednatel p.Kopecký
včelaři ze Švihova – předseda p.Voráček

Předseda L.Davidovič zahájil ve 14:20 hodin, seznámil s programem, který byl schválen. Přečten zápis ze schůze z 9.3.2008 za rok 2007 .
Zprávy přednesl:
předseda Ladislav Davidovič
jednatel Josef Kadlec
vedoucí kroužku J. Kadlec
hospodář Marie Babková
KReK Jaroslav Huf
Diskuse ke zprávám nebyla. Jednatel Kadlec seznámil s výsledkama vzorků měli
ohledně Varroázy – bez problémů. Přesto doporučil objednání léčiva léto a podzim
2009. Požádáno o příspěvek na 3 úly pro 2 začínající včelaře. Připomněl rok 2010,
který bude rokem volebním. Byl věnován Ústředí zvonek na svolávání jednání a upozorňující začátek. Schváleno „ Usnesení „ na rok 2009. Závěr udělal předseda a následoval oběd.
Ze zprávy jednatele:
Z.O. sdružuje 27 členů s 276 včelstvy.
Členství ukončili:
Jan Berka z Biřkova, Josef Ploužek z Chlumské a Patrik Wiederstein z Chudenic.
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Nově přijmutí: Dušan Kubáň z Chudenic, Jana Střihavková z Vyšenska.
Celkem stav včelstev Chudenicko je 289.
Soutěž Zlatá včela se konala 26.4.2008 v Chudenicích.
Konání Besed a Včelařského podvečera
Konán – Kurz chovu matek 28.6.2008 pod vedením Františka Kiliána , návštěvnost
50 zájemců. Včelaři obnovili kříž na Karolinčině louce, na kterém se podíleli Stanislav
Kubeš a Josef Kadlec. Znovu vysvěcení tohoto kříže proběhlo 3.května 2008 v 18:00
hodin farářem Ludkem a kastelánkou Starého zámku Marie Rynešové. Zúčastnilo
se 40 – 50 lidí z Chudenicka. Včelařský podvečer nejen pro včelaře se uskutečnil
28.6.2008. Kurz pro začínající včelaře se uskutečnil 25.10. a 1.11. 2008. Závěrem
kurzu všech 44 účastníků obdrželo „ Osvědčení k chovu včel“ , které jim předal předseda svazu Luděk Sojka.
VÝBOROVÁ SCHŮZE konaná 8.10.2008 od 18:00 hodin ve Vinárně. Vydání léčiva na podzimní léčení. Schůzi zahájil předseda Davidovič. Jednatel Kadlec seznámil
s tím, že bylo požádáno o dotaci na použité léčivo 70 %. Vydáno léčivo komisím a připomenuto použití. Vzorky odebrat po 1. Fumigaci a předat jednateli.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 30.11.2008 od 14:00 hodin ve Vinárně. Vydání
dotace 1-D a D-1 k obnově včel. Přítomno 20 členů. Předseda Davidovič zahájil a seznámil s programem, jednatel Kadlec seznámil s poštou. Varroázy je na Chudenicku
po 1. Fumigaci málo. Léčení Aerosolem proběhne ve dnech 13. – 14. nebo 20. –
21.12. 2008. Zimní měl odevzdat suchou do 8.února 2009. Rok 2008 byl pro včelky,
ale i pro včelaře rokem dobré snůšky medu.
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2009
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. Chudenice konaná 15.2.2009 ve Vinárně od 13:00 hodin. Přednáška Ing.Jaroslava Hrabáka na téma „Ošetřování včelstev během roku“ .
Přítomno 20 členů a hosté. Schůzi zahájil předseda Davidovič. Hlášení stanovišť včelstev provede jednatel Kadlec za všechny včelaře. Vyšetření měli na Varroázu – Státní
zakázka zdarma. Objednávka léčiva dle výsledků měli. Výroční schůze bude v březnupozvánky budou rozeslány včas. Přednáška Ing. Hrabáka se líbila.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 28.února 2010 ve Vinárně u Starého Zámku
od 14:00 hodin za rok 2009. Schůze volební pro léta 2010 – 2015. Přítomno 18
členů. Za včelařský kroužek se zúčastnil Tomáš Převrátil.
Hosté:
Z.O. Švihov – V. Volfová, S. Volf
Z.O. Němčice – V. Baxa
za myslivce Chudenic – Z. Mlnařík

Z.O. Klatovy – B. Kopecký
za zahrádkáře Chudenic - J. Řeřicha

Předseda Ladislav Davidovič zahájil schůzi ve 14:15 hodin a požádal o schválení
programu schůze.
Volba – Volební, mandátové komise Pavel Burian, Stanislav Kubeš, Josef Voráček
Zprávy přednesl:
předseda – Ladislav Davidovič
jednatel – Josef Kadlec
vedoucí kroužku – Josef Kadlec
hospodář – Marie Babková
KReK – Jaroslav Huf
Zprávu za volební období 2005 – 2010 J.Kadlec. Diskuse k zprávám nebyla.
Jednatel Kadlec seznámil s výsledky měli od včelstev. Celkem bylo odesláno 32
vzorků. Vyšetření dopadlo dobře až na jednoho včelaře, který měl ve vzorku víc jak
3 roztoče na včelstvo. Včelstva tohoto včelaře byla ošetřena nátěrem plodu M-1 AER
zjara. Následovala volba výboru Z.O. Předseda volební komise Pavel Burian všechny seznámil s navrženými členy: Hájková Zuzana, Babková Marie, Kadlec Josef, Ing.
Tykvart Jan, Davidovič Ladislav, náhradník – Vachtl Pavel. Vše hlasováním schváleno.
Kontrolní a revizní komise ve složení: Huf Jaroslav, Fessl Vítězslav, Chval Václav – též
schváleno. Delegáti na Okresní konferenci : Davidovič a Kadlec, náhradník – Hájková
Zuzana. Zástupce do Okresního výboru Klatovy – Kadlec. Vše bylo zvoleno. Výroční
členská schůze též schvaluje rozpočet na rok 2010. Usnesení – Výroční schůze. Plán
činnosti pro rok 2010 – vše schváleno. Závěr udělal Ladislav Davidovič a pak následovalo pohoštění.
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 28.2.2010.
předseda – L. Davidovič
jednatel – J.Kadlec
člen – Z.Hájková

místopředseda – Ing.J.Tykvart
hospodář – M.Babková

6

110let_Brozura_vcelari_2017.indd 6

24.3.2017 10:07:27

Ze zprávy jednatele:
Z.O. sdružuje 28 členů a 277 včelstev. Včelařský kroužek má 5 členů a 8 včelstev.
Neorganizovaní jsou 2 včelaři s 4 včelstvy. Celkem je v obvodu Z.O. 289 včelstev.
Nový člen přijat od 1.1.2010 – Miroslav Pavelka z Lučice – 1 včelstvo.
Konané akce:
Včelařský podvečer
Besedy 10x za zimu
Včelařská výstava ZOO Plzeň – Kadlec Chov včelích matek od matek Inseminovaných
na školním včelíně od Sklenárky a Slovinky, celkem odchováno 46 matek. Z.O. se
podílela na včelařské výstavě v Domažlicích. Včelařský rok byl úspěšný, v průměru
se vytočilo 35 kg medu na včelstvo. Med se vykupoval ve výkupné za 60 Kč za 1 kg.
ČLENSKÁ SCHŮZE s výplatou dotace 1-D konaná 8.11.2009. od 14:00 hodin. Přítomno 21 členů. Schůzi zahájil předseda. Jednatel seznámil se vzorky měli po první
Fumigaci – spad Varroázy malý.
Dotaci na úly od Krajského úřadu obdrželi:
Jungvirthová – Slatina na 3 úly
Riedl Jaroslav – Chudenice na 3 úly
Ing.K.Kuneš – Chudenice na 3 úly.
Ošetření Areosolem bude 28. – 29.11.2009.
Zimní měl na vyšetření odevzdat do 28.1.2010.

Výroční schůze spolku Chudenic
zleva: L. Davidovič - předseda Z. O., Josef Kadlec - jednatel Z. O.

7

110let_Brozura_vcelari_2017.indd 7

24.3.2017 10:07:43

2010
ČLENSKÁ SCHŮZE A PŘEDNÁŠKA MVDr. Jana Krabce konaná 17.1.2010 od 14:00
hodin ve Vinárně. Přítomno 17 členů, 4 členi omluveni. Předseda Davidovič zahájil
a přivítal přednášejícího a členy Z.O. Jednatel Kadlec připomněl včasné odevzdání
zimní měli do 30.1.2010 - v podepsané krabičce suché a čisté. Objednávka léčiva
proběhne až dle výsledků. Přednáška probíhala na téma „ Nemoci včel“. Přednášející
nás seznámil se stavem Varroázy jak v Čechách, tak i v okolních státech, s různými
léčebnými postupy a s nemocí Tumidou tj. malý úlový brouk s jeho šířením a hrozbou.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. CHUDENICE konaná 6.3.2011 od 14:00 hodin
ve Vinárně. Přítomno 22 členů, 3 členi omluveni.
Hosté:
Z.O. Předslav – J. Kreuzer
O.O. Klatovy – J. Kreuzer
Z.O. Němčice – V. Baxa
myslivci Chudenice – P. Vachtl

Z.O. Klatovy – B. Kopecký
Z.O. Koloveč – Janda, Ing.V.Frisch
zahrádk. Chudenice – J.Lenk
včelaři Z.O. Švihov – Voráček, Volf,Volfová

Předseda Z.O. Ladislav Davidovič zahájil ve 14:20 hodin schůzi a seznámil s programem. Jednatel přečetl zápis z Výroční schůze ze dne 28.2.2010.
Zprávy přečetl:
předseda – Ladislav Davidovič
ved. Kroužku – J. Kadlec
jednatel – J. Kadlec
hospodář – M. Babková
KReK – J. Huf
Diskuse k předneseným zprávám nebyla. Jednatel Kadlec uvedl, že zimní vzorky měli
jsou dobré. Soupis léčiva – Formidol a Gabon – obstará Z. Hájková, hlášení počtu
včelstev na obce se nahlásí hromadně. Zdravice hostů.
Schvalování – Babková
- návrh hospodaření na rok 2011
- plán práce na rok 2011

- členské příspěvky na rok 2012
- usnesení

Vše bylo schváleno. Závěr udělal předseda Davidovič, popřál zdraví, též včeličkám
a dobrou snůšku. Následoval oběd.
Ze zprávy jednatele: Naše Z.O. sdružuje 30 členů a 298 včelstev. Ze spolku vystoupil
Zdeněk Mlynařík. Neorganizovaní jsou 3 včelaři s 8 včelstvy, včelařský kroužek má 7
členů a 9 včelstev. Celkem v obvodu Z.O. je 315 včelstev.
Konané akce
Včelařský podvečer
Besedy 10x za zimu
Výstava na Bolfánku
Výstava na Švihovském hradě
Výstava v ZOO Plzeň od 18.8. - 21.9. + komentář
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Zdravotní stav včelstev v obvodu Z.O. je uspokojivý. Letní přeléčení Formidolem a pak
podzimní 2x Fumigací a 1x Aerosolem. Mor včelího plodu se šíří na Plzni Jihu a též
na Horažďovicku. Snůšky medu bylo pro rok 2010 lepší průměr. Květový ( nektarový ) med byl průměr 25 – 30 kg ze včelstva. Medovicového medu bylo 20 – 25 kg
na včelstvo. Proto byl rok 2010 rokem dobré snůšky, v průměru 50 kg ze včelstva. Jen
výkupní cena medu je stále nízká, a tak včelaři prodávají med „Ze dvora“ každý sám
za lepší cenu. Na včelíně ve škole se uskutečnil chov včelích matek 5x – celkem bylo
odchováno 54 včelích matek. Kurz pro začínající včelaře jsme uspořádali ve zdejší
škole a na školním včelíně. Kurz se uskutečnil ve dnech 6.11. a 7.11.2010. Předseda
svazu Mgr, Luďek Sojka předal 24 absolventům „Osvědčení k chovu včel“.
VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 9.10.2010 od 19:00 hodin ve Vinárně. Komisím bylo vydáno léčivo pro léčení včel Varroázou. Předseda Davidovič zahájil schůzi. Jednatel Kadlec seznámil s průběhem podzimního léčení včelstev – 2x Fumigaci
a po 25.11.2010 Aerosolem. O dotaci požádalo 33 včelařů na 313 včelstev. Proběhlo
pozvání na Besedy, které budou ve Vinárně vždy ve čtvrtek každých 14 dní od 18:00
hodin dle rozpisu.
ČLENSKÁ SCHŮZE 28. 11. 2010 od 14:00 hodin ve Vinárně. Byla vydána dotace
1-D tj. 133,-Kč na včelstvo. Bylo přítomno 18 členů. Schůzi zahájil jednatel Kadlec,
předseda byl omluven. Připomenuto opožděné podání Žádosti o dotaci od členů.
Jednatel seznámil přítomné s výsledky kontroly měli na přítomnost Varroázy. Aerosol
bude aplikován dle počasí do 23.12.2010 jen v sobotu a v neděli. Poplatek za léčení
jednoho včelstva je 10,- Kč.

Kurz včelařů začátečníků 6. listopadu 2010 v Chudenicích
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2011
ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 20.2.2011 od 13:00 hodin a přednáška učitele včelařství Ing. Daniela Prokeše na téma „Včelaření během roku“.
Přítomno 20 členů, omluveni 3 členi. Předseda Davidovič zahájil schůzi a přivítal přítomné a seznámil je s programem. Jednatel seznámil přítomné s odeslanými vzorky
měli od včelstev na vyšetření Varroázy ve vzorcích. Vzorků bylo odesláno 34 od 298
včelstev. Hlášení stanovišť včelstev na obce bylo odesláno. Termín Výroční schůze
je předpokládán na 10.3.2011. Zimní úhyny včelstev členové nahlásí do 1.5.2011.
Oblastní kolo soutěže včelařských kroužků se bude konat v Chudenicích 30.4.2011,
přihlášeno je 42 dětí. Informace o konaném „Sjezdu ČSV“ ve dnech 4.-5.12.2010.
Přednáška učitele včelařství byla zajímavá a poučná.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. CHUDENICE za rok 2011 konaná 10.3.2012
ve Vinárně od 14:00 hodin. Přítomno 18 členů a 4 členi omluveni.
Hosté:
místostarosta Chudenic - V.Svatoň
Z.O.Klatovy – B. Kopecký
Z.O. Koloveč – Janda, V.Frisch
O.O. Klatovy – J. Kreuzer
myslivci Chudenic – Ing.V.Fessl

Z.O.Švihov – omluveni
Z.O. Němčice – V. Baxa
Z.O. Předslav – J. Kreuzer
zahrádk. Chudenic – J. Řeřicha

Předseda Davidovič zahájil schůzi ve 14:30 hodin. Seznámil přítomné s programem,
který byl schválen. Jednatel přečetl zápis ze schůze konané 6.3.2011.
Zprávy přečetl:
předseda – L. Davidovič
ved. Kroužku – J. Kadlec
jednatel – J. Kadlec
hospodář – M. Babková
KReK – J. Huf
Diskuse k předneseným zprávám nebyla. Jednatel Kadlec připomněl objednání léčiva na léto a podzim 2012. Doporučil Formidol na prevenci proti Varroáze v podletí.
Dotace na léčivo 70% hradí stát, včelař pouze 30%. Přečetl výsledky měli odeslané
v roce 2012 – byly dobré, až na 1 vzorek od včelaře z Bezpravovic, bude přeléčen
nátěrem plodu lékem M-1 AER do 10.4.2012. Výstava v ZOO Plzeň opět bude a zajistí
ji - Davidovič a Kadlec. Besedy přes zimní období byly málo navštěvovány členy Z.O.
Poděkováno příteli Stanislavovi Kubešovi za zhotovení pozorovacího skleněného úlku
pro výstavu v ZOO Plzeň. Následovala zdravice hostů a pak přestávka. Bylo schváleno:
návrh rozpočtu na rok 2012, plán činnosti Z.O. na rok 2012 a usnesení. Závěrem promluvil předseda Davidovič, kde popřál zdraví členům a též včeličkám a dobrou snůšku
medu. Nakonec bylo připraveno pohoštění pro přítomné.
Ze zprávy jednatele Kadlece ze rok 2011.
Naše Z.O. sdružuje 30 členů s 317 včelstvy. Roční nárůst je 19 včelstev.
Noví členi:
10
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Karel Pučelík – Trnčí
Tomáš Burian – Křenice
Neorganizovaní jsou 3 včelaři s 9 včelstvy, registrovaný je 1 včelař s 5 včelstvy a včelařský kroužek má 7 dětí a stará se o 9 včelstev- Celkem je v obvodu Z.O. 331 včelstev.
Akce konané v roce 2011:
výborové a členské schůze
Včelařský podvečer 1.7.2011
Výstava Bolfánek

přednáška - 1x
Besedy 10x za zimu
Výstava ZOO Plzeň s komentářem

Včelařský rok 2011 byl jeden z těch roků lepších. Květového medu bylo 25-35 kg
na včelstvo, medovicového bylo dalších 20-25 kg na včelstvo tj. kolem 50 kg na včelstvo. Výkupní cena medu byla rozdílná dle výkupce. Prodej „Ze dvora“ se pohyboval
100-120 Kč za 1 kg medu. Včelařský podvečer byl navštíven členy a hosty v počtu 40
zájemců. Občerstvení bylo zajištěno paní Davidovičovou a Hájkovou. Byla též hudba
– heligonkář Ladislav Čada. Zdravotní stav včelstev v obvodu Z.O. je uspokojivý. Mor
včelího plodu byl zjištěn na Domažlicku, ale vše se podařilo zdolat ke spokojenosti.
Odchov včelích matek dělán od Inseminovaných matek – Slovinky a Sklenárky dělán
4x. Odchováno bylo 48 matek + matečníky.
VÝBOROVÁ SCHŮZE s vydáním léčiva byla konána 7.10.2011 od 19:00 hodin ve Vinárně.
Předseda schůzi zahájil.
Jednatel seznámil s děním na výstavě v ZOO Plzeň. Besedy na zimu 2011-2012 dle
pozvánek. Velký výskyt Varroázy na Nýrsku „VAROVÁNÍ“. Instruktáž k léčení a vydání
léčiva komisím.
ČLENSKÁ SCHŮZE společně s vydáním dotace 1-D ve Vinárně 26.11.2011 od 13:00
hodin. Bylo přítomno 20 členů. Předseda zahájil schůzi ve 13:00 hodin. Jednatel přítomné seznámil s výsledky spadu roztočů v měli po první Fumigaci – velké množství.
Opatření – 2x Fumigace a 2x Aerosol 25. – 27.11.2011 a druhé začátkem prosincem.
Poplatek za obojí léčení byl 15,-Kč. Plánuje se přednáška na leden – únor 2012. Informace o odstoupení předsedy Svazu Josefa Mandíka z funkce, volba nového připadá
na začátek ledna 2012. Výplata dotace 1-D. Poté předseda schůzi ukončil.

Výstava v ZOO Plzeň - Chudeničtí včelaři pan Josef Kadlec
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2012
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. Chudenice ve Vinárně 12.2.2012 od 13:00 hodin a přednáška učitele včelařství Jaroslava Sedláčka na téma „Včelařův rok“. Přítomno 18 členů
a 5 omluveno. Předseda Davidovič schůzi zahájil. Jednatel Kadlec seznámil s počtem
vzorků měli od včelstev, 39 vzorků od 326 včelstev. Výroční schůze se bude konat
10.3.2012. Byli představeni noví začínající včelaři – od 1.1.2012 jsou to Tomáš Burian
z Křenic a Karel Pučelík z Trnčí. Hlášení stanovišť včelstev na obce nahlásí za všechny jednatel. Následovala přednáška Jaroslava Sedláčka.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. ČSV CHUDENICE konaná 17.3.2013 ve Vinárně od 14:00 hodin – za rok 2012. Přítomno 16 členů a 3 omluveni.
Hosté:
starosta – David Klíma
místostarosta – V. Svatoň
zahrád. Chud. – J.Řeřicha
myslivci Chud. – Ing.V.Fessl
Z.O. Klatovy – B. Kopecký
Z.O. Koloveč – p.Němeček
Z.O. Předslav a O.O. - J.Kreuzer
Z.O. Švihov – p.Voráček, S.Volf
Zástupci včel. Kroužku Chudenice – Tomáš Převrátil a Hynek Svatoň.
Předseda Z.O. Ladislav Davidovič zahájil schůzi ve 14:20 hodin a seznámil s programem schůze, který byl schválen. Jednatel přečetl zápis z výroční schůze ze dne
10.3.2012. Úvodem bylo poděkováno majitelce Vinárny paní Daně Fentové a byl jí
předán obraz s věnováním od Z.O. Bylo poblahopřáno a předán dárek panu Václavu
Hergetovi k jeho 70. narozeninám.
Zprávy přečetl:
předseda Z.O. L. Davidovič
ved. Kroužku J. Kadlec
jednatel Z.O. J. Kadlec
hospodářka M. Babková
KReK J. Huf
Diskuse k zprávám nebyla. Jednatel všem oznámil, že 27.10.2012 zemřel Vojtěch Neubauer, dlouholetý poradce Z.O. Chudenice a také se zasloužil o výstavbu našeho
školního včelína. Jednatel připomněl velký zimní prolet včel 7.3.2012. Byla projednána objednávka léčiva na rok 2013, Aerosolového vyvíječe pro členy spolku. Následovala zdravice hostů. Hospodářka přečetla návrh rozpočtu na rok 2013, plán činností
na rok 2013 a usnesení – vše bylo schváleno. Předseda ukončl schůzi a následovalo
občerstvení.
Ze zprávy jednatele Z.O. za rok 2012. Z.O. sdružuje 32 členů a 303 včelstev. Roční pokles byl o 14 včelstev. Nový člen od 1.1.2012 je Milan Vrba se 2 včelstvy. Neregistrovaní včelaři jsou: Z.Mlnařík, L.Škopková, M.Šnebergerová –mají 8 včelstev.
Registrovaný člen Z.O. Dolany nyní Bezpravovice – 5 včelstev. Včelařský kroužek má
6 členů a stará se o 8 včelstev. Celkem v obvodu Z.O. Chudenice je 324 včelstev.
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Akce v roce 2012
- výborové a členské schůze
- Včelařský podvečer 29.7.2012
- Výstava Bolfánek

- Přednáška 1
- Besedy zima 2012-2013 – 8x
- Výstava v ZOO Plzeň od 18.8.-20.9.2012

MAJETEK Z.O. je 1 kompresor, 2 Aerosolové vyvíječe, knihovna se 164 knížkami a 11 slovenských knížek, školní včelín s vybavením. Rok 2012 byl včelařsky rokem dobrým. Rojů od včelstev příliš nebylo. Výnosy květového medu byly 20-25 kg
na včelstvo a medovicového bylo 5 kg ze včelstva. Výkupní ceny medu se pohybovaly
kolem 50 Kč za 1 kg. Určitě lepší je prodávat med „Ze dvora“ za 100 Kč za 1 kg medu.
Včelařský podvečer s harmonikou a občerstvením se vydařil. Zdravotní stav včelstev
v obvodu Z.O. je dobrý. Letní monitoring ukazoval malé množství napadení Varroázy.
Po použití léčiva Gabon byl spad dost značný 20-50 roztočů na včelstvo. Vložený Formidol neprokázal velký spad roztočů. Odléčení po 10.10. Fumigací byl spad VARUJÍCÍ. Rozhodnuto léčit 2x Formidol a 2x Aerosol v roce 2012. Zimní měl dopadla ale
dobře, jen u jednoho včelaře bylo zjištěno více roztočů – následoval nátěr plodu. Bylo
odchováno 48 matek od Inseminovaných Kraněk, Slovinek 32 kusů a od Sedláčka –
Singr 14 kusů.
VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 12.10. 2012 od 18:00 hodin ve Vinárně s vydáním léčiva komisím na podzimní léčení. Přítomno bylo 6 členů. Předseda schůzi zahájil. Jednatel seznámil s objednáním peněz z dotace 1-D. Členské průkazky – možnost
nových od roku 2013. Souběžně budou platit i staré, známky již nebudou. Hrozba
Varroázy VELKÁ – včelstva hynou na Kdyňsku a Nýrsku. Rozpis besed na zimu 20122013 budou otištěn v časopisu Včelařství. Jednatel seznámil s „Aktivem“ v Klatovech.
Pak následovalo vydání léčiva.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 2.12.2012 od 13:00 hodin ve Vinárně a vydání dotace 1-D. Přítomno 20 členů. Předseda zahájil schůzi. Jednatel seznámil s výsledky
měli po 1. Fumigaci, spad byl. Rozhodnuto a potvrzeno léčit 4x. Zimní měl se bude
odesílat do laboratoře, a proto je třeba měl odevzdat suchou bez příměsí u jednatele
do 25.1.2013. Následovalo vydání dotace, kterou vydal Kadlec a Babková. Huf nechal podepsat ošetření Aerosolem a vybral od členů 15 Kč za včelstvo.

Výstava v ZOO Plzeň - Chudeničtí včelaři pan Josef Kadlec

13

110let_Brozura_vcelari_2017.indd 13

24.3.2017 10:09:22

2013
VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 8.2.2013 od 18:00 hodin ve Vinárně. Přítomni byli
4 členové výboru. Přítomen též za KReK Jaroslav Huf. Předseda zahájil schůzi v 18:10
hodin. Jednatel Kadlec seznámil s programem. Zimní měl od včelstev členů Z.O. byla
předána na veterinu do Klatov v počtu 38 vzorků od 304 včelstev. Doporučil zakoupení nového Aerosolového vyvíječe pro potřebu členů Z.O. Chudenic. Jednatel odůvodnil zrušení účtu u ČSOB z důvodu poplatků. Zřízení nového účtu u Poštovní spořitelna ERA, kde podepsáním nové smlouvy byli pověřeni Kadlec a Davidovič. Na Výroční
schůzi předat paní Fentové – majitelce Vinárny obraz s věnováním za dobrou spolupráci
se včelaři. Krajská dotace na rok 2013 přerozdělena Okresním výborem pro 1 člena
Z.O. Chudenic tj. 12000,- Kč – schváleno výborem pro Ing.Karla Pučelíka z Trnčí.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 10.3.2013 od 13:00 hodin ve Vinárně. Od 14:00
hodin přednáška učitele včelařství O.Dvorského z Přimdy. Přítomno 20 členů Z.O. Jednatel všechny seznámil s výsledky zimní měli od včelstev Z.O. Dopadly dobře, až na jednoho včelaře z Lučice, který má ve vzorku v průměru více jak 3 roztoče na včelstvo.
Včelstva budou přeléčena zjara. Úhyny včelstev nahlásí včelaři jednateli do 1.5.2013.
Přednáška O.Dvorského trvala 3 hodiny a byla velice zajímavá.
Výroční členská schůze Z.O.Chudenice za rok 2013 konaná 9.3.2014 ve Vinárně
od 13:00 hodin. Přítomno 21 členů.
Hosté:
starosta - D. Klíma
místostarosta - V. Svatoň
Z.O. Klatovy - p.Dražka
Z.O. Koloveč - Ing.V.Frisch
Z.O. Švihov - V. Voráček
myslivci Chudenice - P. Vachtl
Omluveni za O.O. a Z.O. Předslav p.Kreuzer a za Z.O. Koloveč p.Janda. Včelařský
kroužek zastupoval Tomáš Převrátil. Předseda Davidovič zahájil schůzi ve 13:20 hodin
a seznámil s programem, který byl schválen. Jednatel přečetl zápis z Výroční schůze ze
dne 17.3.2013.
Zprávy přečetl:
předseda - L.Davidovič
ved.kroužku - J.Kadlec
jednatel - J.Kadlec
hospodářka - M.Babková
KReK - V.Fessl
Diskuse k předneseným zprávám nebyla. Jednatel vzpomněl na velký pročišťovací prolet včelek 6.1.2013. Vzorky měli odevzdávané k vyšetření mají MALÝ obsah. Vytknuto
členům Z.O. malá účast na akcích a též pozdní odevzdání Žádostí o dotaci 1-D.
Záznam úbytku zásob na váze od podzimu je 10 kg. Členské průkazky byly rozdány členům – nové nejsou třeba. Pak následovalo vystoupení hostů.
Schvalování: Rozpočtu na rok 2014
Plán činnosti Z.O. na rok 2014
Usnesení - výroční členské schůze a dodatek
Vše bylo schváleno.
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Ze zprávy jednatele:
Naše Z.O. sdružuje 32 členů a 304 včelstev. Neorganizovaní včelaři jsou 3 s 8 včelstvy.
Registrovaní včelaři – 1 z Bezpravovic s 5 včelstvy
1 u Bezpravovic se 14 včelstvy
Včelařský kroužek má 7 členů, kteří se starají o 10 včelstev.
Od 1.1.2014 má Z.O. nového člena Ing. Oldřicha Vlasáka.
Celkem je v obvodu Z.O. 341 včelstev.
Akce konané v roce 2013:
Přednáška 1
Besedy 9x za zimu
Včelařský podvečer
Výstava Bolfánek
Výstava ZOO Plzeň
Akce Městský úřad Švihov
Rok 2013 byl co do snůšky medu slabý. Květového medu bylo v průměru 10 – 15 kg
na včelstvo. Tmavého medu bylo málo a ještě to byl med Melocitozní. Protože nebyla
v přírodě žádná snůška, muselo se začít s krmením v půlce července. Chov matek byl
dělán na školním včelíně 4x jednatelem Kadlecem. Odchováno bylo 46 matek a 38
matečníků z objednané Inseminované matky Kraňky – Sklenárky. Po podzimním léčení
včelstev – 2x Fumigace, 1x Aerosol Davidovičem a Hufem je zimní měl po vyšetření
VÝBORNÁ, netřeba jarního přeléčení v roce 2014.
VÝBOROVÁ SCHŮZe konaná 11.10.2013 od 19:00 hodin ve Vinárně spojena s vydáním léčiva komisím. Schůzi zahájil předseda Davidovič. Jednatel Kadlec seznámil s problémy Žádosti o dotaci 1-D. Monitoring spadu za červenec až říjen byl dobrý – roztočů
málo. Zakoupen nový Aerosolový vyvíječ za 4500,-Kč. Dotace od svazu na tento vyvíječ
byla 2200,-Kč. Včelař z Z.O. Poleň – včelstva u Bezpravovic brán na vědomí, má 11
včelstev, členi z Bezpravovic se budou o jeho činnost zajímat.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. CHUDENIC konaná 30.11.2013 ve Vinárně od 16:00 hodin
spojena s vydáním dotace 1-D. Kvůli nepřítomnosti předsedy, schůzi zahájil jednatel.
Přítomno bylo 13 členů. Jednatel seznámil přítomné se stavem Varroázy po prvém léčení Funigací – stav je dobrý. Léčení Aerosolem bude od 2.12.-10.12.2013. Poplatek za ošetření činí 10,-Kč
za včelstvo. Připomenut
zimní odběr měli – čisté
podložky vložit na 30 dnů
a pak odebrat měl a odevzdat do 30.1.2014. Jednatel též seznámil s Aktivem konaným v Klatovech
12.10.2013. Následovala
výplata dotace v hotovosti,
kterou uskutečnili Babková,
Hájková a Kadlec.
Ošetřování včelstev - komise z leva - Huf, Davidovič, Kadlec
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2014
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 5.1.2014 od 14:00 hodin ve Vinárně a přednáška
učitele včelařství L. Tomana. Přítomno 19 členů. Předseda Davidovič zahájil schůzi
ve 14.10 hodin. Jednatel Kadlec seznámil s Mimořádným jednáním Republikového
výboru dne 4.1.2014, kde Kadlec zastupoval O.O. Klatovy. Byl zvolen nový předseda
ČSV Dr. Brikner. Krajská dotace na nákup úlů pro Z.O. Chudenice, jeden začínající
včelař dostane 12000,-Kč a jeden stávající dostane 10000,-Kč. Zájemci o tuto dotaci
se přihlásí do konce ledna 2014. Možnost nákupu kompresoru na elektrický pohon
pro potřebu členů na léčení Aerosolem. Zimní vzorky je nutno odevzdat do 30.1.2014.
Směsný vzorek maximálně od 20 včelstev. Následovala přednáška Ladislava Tomana, která s promítáním ukázek trvala 3 hodiny.
VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 28.2.2014 ve Vinárně od 18:00 hodin. Přítomni
4 členi. Předseda Davidovič zahájil schůzi v 18:15 hodin. Jednatel Kadlec seznámil
přítomné s rozdělenou dotací od Krajského úřadu pro Z.O. je přiděleno O.O. 12000,Kč. Tuto částku jako začínající včelař dostane Ing. Oldřich Vlasák. Termín výroční
schůze je 9.3.2014 od 13:00 hodin, pohoštění zaplatí včelařský kroužek. Jednatel
seznámil všechny s výsledky zimní měli od včelstev. Bylo zjištěno malé množství nákazy včelstev, a proto není třeba jarního přeléčení. Členi pomůžou při soutěži dětí
z kroužku v „Oblastním kole“ dne 26.4.2014. Přihlášeno je 34 dětí. Nové členské
průkazky jsou možné, ale bez známek. V úterý 18.2.2014 natáčela Česká televize
u nás na včelíně za přítomnosti vedoucího kroužku Kadlece.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. Chudenice konaná 14.2.2015 ve Vinárně
od 14:00 hodin. Přítomno 23 členů.
Hosté:
starosta Chudenic - M.Dolejš
zahrádk.Chudenic - J.Řeřicha
myslivci Chudenic - Ing.V.Fessl
Z.O. Klatovy - Dražka, Kopecký
Z.O.Švihov - Tichota, Volf
Z.O.Dolany - K.Šlajs
Omluven za O.O. a Z.O. Předslav J.Kreuzer. Zástupce včelařského kroužku Tomáš
Převrátil. Předseda Davidovič zahájil schůzi ve 14:15 hodin. Byla přijata nová členka – paní Marie Remigerová z Chumeckého mlýna u Přetína. Členi byli seznámeni
s programem, který byl schválen. Jednatel Kadlec přečetl zápis z Výroční schůze
z 9.3.2014. Seznámil též s průběhem volebního období za 5 let. Byla zvolena „Volební komise“ – Burian, Kubeš, Vlasák.
Zprávy přečetl:
předseda Z.O. – L.Davidovič
ved.kroužku - J.Kadlec
jednatel Z.O. - J.Kadlec
hospodářka Z.O. – M.Babková
KReK – Ing.V. Fessl
Diskuse nebyla. Předáno ocenění za práci v Z.O. – odchod z výboru. Čestné uznání
O.O.Klatovy, dárkový balíček a poděkování přijali Ing.Jan Tykvart a Marie Babková.
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Ladislav Davidovič dostal Čestné uznání od O.O.Klatovy a poděkování za vykonávání
funkce předsedy Z.O. Chudenice.
Na návrh Z.O. dostal Pavel Burian odznak „Vzorný včelař“. Všechny ocenění předal
jako zástupce O.O. Josef Kadlec. Následovala zdravice hostů.
Poté byl schválen rozpočet na rok 2015, který přednesla paní Babková. Členské příspěvky na rok 2016 –ze včelstva 6,-Kč a za člena 25,-Kč – schváleno.
Volba orgánů Z.O. a do O.O.Klatovy.
Předseda Volební komise Pavel Burian přečetl návrh Výboru Z.O. na volební období
2015-2020.
Předseda Z.O. - Josef Kadlec
Místopředseda Z.O. – Ladislav Davidovič
Jednatel Z.O. - Pavel Vachtl
Hospodář Z.O. - Lenka Homolková
Zdravotní referent - Zuzana Hájková Náhradník - Josef Umprecht
KReK - předseda - Jaroslav Huf
1.člen - Ing.Vítězslav Fessl
2.člen - Václav Chval
Delegáti na Okresní konferenci – Kadlec a Vachtl
Zástupce do Okresu - Pavel Vachtl
Výroční schůze ve svém „Usnesení“ ukládá předání funkcí do 1 měsíce od Výroční
schůze.
Ze zprávy jednatele Z.O. za rok 2014:
Naše Z.O. sdružuje 34 členů s 315 včelstvy.
Nově přijatí členové od 1.1.2015:
Lenka Homolková
Bohumila Grigarová
Neorganizovaní členové:
Zdeněk Mlnařík 5 včelstev
Ludmila Škopková 2 včelstva
Registrovaní členové:
Jindřich Kadlec z Dolan – 5 včelstev Kott z Poleně – 10 včelstev
Včelařský kroužek má 9 členů a stará se o 8 včelstev. Celkem v obvodu Z.O. je 337
včelstev.
Akce konané v roce 2014:
Přednáška
Včelařský podvečer
Besedy
Výstava Bolfánek
Výstava ZOO Plzeň
Výstava Plzeň – Koterov
Zakoupen kompresor na léčení včelstev „Aerosolem“ Z.O. Rok 2014 byl rokem spíše
slabším na výnosy medu. Květového medu bylo v průměru kolem 25 kg na včelstvo.
Tmavého, smíšeného bylo kolem 5 kg na včelstvo. Chov včelích matek proběhl 4x
a bylo odchováno 38 matek. Zdravotní stav včelstev v obvodu Z.O. je dobrý. Po podzimním odléčení bylo zjištěno o 1. Fumigaci ve směsném vzorku stovky roztočů. Bylo
rozhodnuto léčit Aerosolem koncem listopadu. Začátkem prosince léčit 2x a za tyto
ošetření se platí 20,- Kč za včelstvo. Zimní měl byla shromážděna a předána na Veterinu v Klatovech – celkem 37 vzorků. K 30.1.2015 uhynulo 13 včelstev.
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VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 9.10.2014 od 18:00 hodin ve Vinárně a vydání
léčiva komisím. Přítomní členové výboru a komise v počtu 7 členů. Zakoupen kompresor na léčení za 2000,-Kč – hradil včelařský kroužek. Kadlec podal informace ze
ZOO Plzeň a z výstavy Plzně – Koterov. Na obou výstavách byly jako exponát živé
včely. Jednatel přednesl rozhodnutí, že končí ve funkci jednatele Z.O.
ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 15.11.2014 od 14:00 hodin ve Vinárně a vydání dotace
1-D členům dle Žádostí. Přítomno 20 členů Z.O. Předseda Davidovič zahájil schůzi
ve 14:15 hodin. Jednatel Kadlec připomněl problémy s nemocí včel. Varroázu doporučeno léčit 2x Aerosolem za poplatek 20,-Kč. Výplata dotace 1-D na včelstvo
126,- Kč. Zimní měl, směsný vzorek odevzdat do 30.1.2015. Z výboru Z.O. odstupují
– Tykvart a Babková. Možnost členů Výboru 5 nebo 7 členů. Za zpracování dotace
1-D, nákup kancelářských potřeb za 444,-Kč.

Oblastní kolo „Zlaté včely“ Chudenice
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2015
VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 30.1.2015 od 17:00 hodin ve Vinárně. Přítomni
4 členi. Předseda Davidovič zahájil schůzi. Jednatel seznámil s požadavkem opravy a seřízení Aerosolového vyvíječe od „Výzkumného včelařského ústavu“. Přijata
od 1.2.2015 nová členka Z.O. Bohumila Grigarová z Prahy, která má včelstva u pana
Chvala v Biřkově. Přednáška na 21.3.2015 učitelky včelařství Machové z Losiné. Výroční volební schůze bude 14.2.2015. Pohoštění bude do 120,-Kč na přítomného.
Končící členi Tykvart a Babková dostanou dárkový balíček. Ocenění dostane končící
předseda Davidovič. Pavel Burian dostane ocenění „Vzorný včelař“. Pozvánky budou
jako vždy rozeslány všem.
Volební komise – Burian a Kubeš.
Výbor Z.O. bude mít 5 členů a KReK 3 členy.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 12.2.2016 od 14:00 hodin v restauraci „Stará škola“. Přítomno 22 členů, omluveni 2.
Hosté:
místostarosta Chudenic – Bezděk
zahrád. Chudenic – J.Řeřicha
myslivci Chudenic – Ing.V.Fessl
Z.O.Klatovy – M.Bražka
Z.O.Švihov – Tichota, S.Volf
Z.O.Koloveč – Toupal
Z.O.Dolany – Zdebor, Altman
Ing. Vilém Frisch
Předseda Josef Kadlec zahájil schůzi ve 14:15 hodin. Začátkem byla uctěna památka
zemřelého člena v roce 2015 přítele Pavla Buriana. Životní jubileum – 60 let oslaví
Ing.Emil Skala. Předseda přečetl zápis z Výročky konané 14.2.2015. program schůze schválen s dodatkem – vystoupení hostů.
Zprávy přečetl:
předseda Z.O. - J.Kadlec
jednatel Z.O. - P.Vachtl
ved.kroužku - J.Kadlec
hospodářka - L.Homolková
KReK - J.Huf
Kadlec omluvil místopředsedu Davidoviče.
Předseda připomněl- soupis žadatelů o léčivo Formidol na rok 2016
- stavu váhy včelstev ze školního včelína
- oživit výstavu na Bolfánku
- požádal o pomoc při úklidu zlomaných tují na školním včelíně
- pomoc při úpravě a vybílení školního včelína
- zájezd Prachatických včelařů na Chudenicko
Zdravice všech přítomných hostů.
Návrh rozpočtu na rok 2016 přečetla Homolková.
Členské příspěvky pro Z.O. na rok 2017 budou – ze včelstva 6,-Kč a za včelaře 25,Kč.
Usnesení – Výroční členské schůze.
Plán činnosti na rok 2016.
Vše bylo schváleno.
Závěr výroční schůze v 16:30 hodin udělal předseda Kadlec.
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Ze zprávy jednatele Pavla Vachtla:
Členská základna má 36 členů a 328 včelstev. Dvě začínající včelařky zatím bez včel.
Registrovaný člen je jeden, který má 9 včelstev. Neorganizovaní včelaři jsou 2 a mají 7
včelstev. Zimní měl vyšetřena, byla zjištěna přítomnost Varroázy nad 3 roztoče na včelstvo. Jarní ošetření nátěrem plodu léčivem M-1 AER se ošetřilo 35 včelstev + Fumigace. V květnu jsme se zúčastnili „Okresní konference“ jednatel a předseda Z.O.
Na včelíně se konalo letní posezení. Letní přeléčení se uskutečnilo Gabonem, Formidolem hlavně u včelstev s větším nálezem roztočů. O dotaci 1-D zařádalo 35 včelařů
na 327 včelstev. Výplata dotace byla 28.11.2015. Od 10.10.2015 bylo uskutečněno
léčení Fumigací s odebráním vzorků poprvé a následně ošetření Aerosolem 2x. Také
se konaly oblíbené „Besedy“pod vedením předsedy Kadlece. Přednáška pana Dvorského byla též uskutečněna, byla velice přínosná z praxe. Závěrem bylo poděkováno
komisím, které léčily Aerosolem a též celému výboru Z.O. za spolupráci.
ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 18.7.2015 od 18:00 hodin na školním včelíně. Vydání
léčiva Formidol – 40,8
Gabon – Flum – 100 kusů.
Přítomno 18 členů. Předseda J.Kadlec zahájil a seznámil s programem, následovalo
proškolení použití léčiv za asistence zdravotní referentky Z.Hájkové. Použití léčiva bylo
názorně ukázáno na nástavkovém úle. Formidol – 40 použití jako léta předešlá.
Formidol 81 – nové způsoby použití názorně ukázány, ve včelstvu zavěšeno na 12 dní.
Gabon – Flum – léčivo nové řady , použití dle návodu na 28 dní, sledování spadu
„Monitoring“. Zapsané výsledky a použitá prkénka „Gabonu“odevzdat předsedovi
Z.O. do 15.10.2015. Výsledky předány předsedou panu Ing. Titěrovi z výzkumáku.

Výstava v Koterově 3. 10. 2015 (P. Kadlec. p. Převrátil)
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VÝBOROVÁ SCHŮZE Z.O. konaná 9.10.2015 od 18:00 hodin ve Vinárně. Pozvané
též komise na léčení podzim 2015. Přítomno 11 členů.
Předseda J.Kadlec zahájil a seznámil s programem. Seznámil s vydáním léčiva Formidolu a Gabonu na včelíně dne 18.7.2015. Informace o Monitoringu Varroázy léto
2015. Besedy budou pokračovat dle pozvánek. Nová členka paní Jana Chlustinová
přijata od 1.1.2016. Krajská dotace na nové úly – Lenka Homolková z Lučice a Bohumila Grigarová – Biřkov. Připomenut postup léčení po 10.10.2015. Léčivo vydala
zdrav. Referentka Z.Hájková.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 27.11.2015 od 16:00 hodin ve Vinárně spojena
s vydáním dotace 1-D. Přítomno 16 členů. Předseda Kadlec zahájil a seznámil s programem. Jednatel Vachtl seznámil s problémy „Žádosti“ o D-1. Podzimní léčení první
Fumigace velký spad. Léčení Aerosolem 2x, poplatek za léčení za včelstvo 25,-Kč.
Vybranou částku rozdělí zdrav.referent Z.Hájková na vydání s léčením a zůstatek rozdělí komisi za provedení léčení. Zimní měl odevzdat jako vždy čistou, suchou a v popsané krabičce do konce ledna Hájkové, Vachtlovi a Kadleci.
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2016
ČLENSKÁ SCHŮZE konaná 30.1.2016 od 13:00 hodin ve Vinárně, spojena s přednáškou pana Dvorského. Přítomno 17 členů.
Hosté:
Volf, Mlnařík ze Slatiny
Předseda Josef Kadlec zahájil schůzi ve 13:15 hodin a přítomné přivítal a seznámil
s programem. Jednatel Vachtl seznámil s novou žadatelkou o členství v Z.O. – vše možná ve hvězdách.
Předseda Kadlec připomněl odevzdání zimní měli do 6.2.2016 Vachtlovi, Kadlecovi
a Hájkové. Výroční schůze bude 12.3.2016 od 14:00 hodin s pohoštěním. Zprávy si
připraví všichni funkcionáři Z.O. Pozváni budou všichni – Pozvánkou s programem. Hlášení stanovišť na obce udělá společně jednatel. Stavy včelstev k 30.4.2016 nahlásí se
jen uhynulá. Zlepšit komunikaci mezi členy Z.O. o dění. Přednáška přítele Dvorského
trvala do 17:10 hodin. Závěr udělal s poděkováním předseda Kadlec.
VÝBOROVÁ SCHŮZE konaná 12.10.2016 od 18:00 hodin v restauraci „U Baláků“
s vydáním léčiva komisím na aplikaci podzimního léčení. Přítomno 9 pozvaných. Předseda Kadlec zahájil a seznámil s programem. Seznámení jednatelem s „Aktivem“ v Plzni
nebylo. Předseda připomněl oslavu v roce 2017 spolku včelařů 110 let – nutno započít s přípravou. Seznámil s přípravou „Vánočního koncertu“ zpěv – Jitka Soběhartová
a varhany – Josef Lecián. Včelstva přivezena do Biřkova bez vyšetření Moru – vyšetření
dodatečně provedeno – bez nálezu. Příprava Besed – začátek 11.11.2016 každých
14 dní. Předseda Kadlec přijal 12.6.2016 zájezd prachatických včelařů. Zajistil oběd
v Hájovně pod Bolfánkem, prohlídku okolí a besedu na včelíně s malým občerstvením.
Postup při léčení podzim 2016 – 2x Fumigace, začátek 10.10.2016 a podle výsledků
bude dělán Aerosol 1x nebo 2x. Vydání léčiva komisím uskutečnila Z.Hájková. Oprava
kompresoru – pohon benzinu se postarali Davidovič, Kadlec a Vachtl.
ČLENSKÁ SCHŮZE Z.O. konaná 25.11.2016 od 16:00 hodin s výplatou dotace 1-D
v restauraci Stará škola. Přítomno 19 členů. Předseda Kadlec zahájil schůzi v 16:15
hodin. Proběhla výplata dotace + srážka na léčení 2x Aerosolem ( poplatek léčení 25,Kč). Jednatel seznámil s Aktivem v Plzni a Klatovech. Připomněl o nedostatky při žádání
o dotaci 1-D. Předseda seznámil s žadatelem o přijmutí do spolku pana Aloise Vitanovského – PŘIJAT.
Seznámil s výsledky vzorků měli po 1x Fumigaci. Poněvadž bylo ve vzorcích mnoho
roztočů, bylo rozhodnuto dělat léčení Aerosolem 2x. Problémy s neorganizovaným
včelařem panem Kubecem – nenechal si odléčit včelstva od komise a neprokázal
léčení – nahlěšen na veterinu do Klatov panu Liškovi. Zimní měl odevzdat v pořádku
do konce ledna 2017. Besedy dle pozvánek. Připomenuta oslava 110 let spolku včelařů
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na Chudenicku na duben 2017. Adventní koncert v kostele Jana Křtitele se bude konat
27.12.2016 od 17.30 hodin. Pohoštění po koncertu pro aktery koncertu.
Z příspěvku jednatele Vachtla.
V roce 2016 máme 36 členů a 330 včelstev. 2 nečleny s 7 včelstvy. 2 neregistrovaní
s 16 včelstvy. Celkem máme v obvodu Z.O. 353 včelstev.

Oběd pod bolfánkem s včelaři Prachatic 12. června 2016
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Poslední beseda ve vinárně Chudenice
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