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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ
2015 – 2019

Vážení přátelé včelaří,  vážené přítelkyně včelařky, vážení hosté, dovolte,

abych Vás ještě jednou přivítal na našem dnešním jednání. Bude trochu odlišné

od těch předcházejících, neboť budeme bilancovat období posledních pěti let, tj.

Období od posledního celostátního sjezdu včelařů, který se uskutečnil v Praze v

roce  2015.  Také  si  dnes  zvolíme nový  výbor,  novou  kontrolní  komisi  a  další

orgány  spolku.  Zároveň  zvolíme  delegáty  na  okresní  konferenci,  která  se

uskuteční   18.dubna na Borku u Českých Budějovic.  Připomeneme si  650let,

které uplynuly od první písemné zmínky o existenci obce Mladošovice,  150let

organizovaného  včelaření  na  českobudějovicku,  100let  od  vzniku  ČR a  90let

trvání spolku. Jak sami vidíte, bylo to období významných výročí a událostí. A jak

jsme se s tím jako včelaři vyrovnali, uslyšíte v další části této zprávy. Tolik na

úvod a nyní přikročím ke stručnému hodnocení jednotlivých let. 
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Rok 2015

Jak už bylo v úvodu zmíněno, ve dnech 12. a13. Prosince 2015 se v Praze

uskutečnil X.sjezd ČSV. Do vrcholových orgánů za okres Č.Bu. byli zvoleni př.

Ing.  Petr  STIBOR  –  republikový  výbor  a  př.  Ing.  František  LUST  Ústřední

kontrolní komise.

V tomto roce také opustili naše řady bývalý předseda spolku Vladimír KAHOUN

a jednatel RNDr. Vladimír PÁVEK.

V souladu s plánem práce jsme realizovali celkem 3 přednášky a 1 kurz.

Statistické údaje:

Spolek měl k 1.9. 31 řádných členů,  k 1.9. 254 včelstev. Vyprodukovali jsme

celkem 5.389kg medu, průměr na včelstvo 21,22kg,  201,6kg. vosku, průměr na

včelstvo 0,79kg  odchováno bylo celek 30 včelích matek                

Řešili jsme ještě některé pozůstatky z minulosti – odevzdání vzorků měli

po 5-ti letech po ukončení OP na vyšetření MVP, to se týkalo př. Miloše TABERY

a Jana MAŠKA oba z katastru SPOLÍ. Oba vzorky byly negativní.

Také zde připomenu případ, kdy byly do katastru obce MLADOŠOVICE přivezeny

dvoje včelstva bez řádného dokladu o jejich zdravotním stavu. Případ řešil dr.

POKORNÝ z KVS České Budějovice. Dotyčný, který už není naším členem musel

dát vzorky měli na vyšetření. Naštěstí se ukázalo, že jsou negativní. Následoval

pro něj nějaký finanční postih. 

18.dubna 2015 se konala na Borku u Českých Budějovic okresní konference. Za

náš spoek byli jako delegáti zvoleni př. Pavel KUČERA a Miroslav JELÍNEK.

23.srpna se uskutečnil 7.ročník Medového dne v jehož rámci byly zasazeny dvě

sakury k soše sv. Ambrože. Slavnosti se zúčastnil člen předsednctva RV ing. Petr

STIBOR a za okres př.ing. Josef LINHART. Sakury pak po slavnostním projevu

předsedy spolku požehnal P. Mgr. Ivo PROKOP. V dopoledních hodinách se v

kostele  sv.  Bartoloměje  v  Mladošovicích  uskutečnil  koncert  barokní  hudby  v

podání hudebníků ŽESTĚ DVĚSTĚ.

Dotace 1.D:

V tomto roce činila 128Kč na včelstvo. Od svazu jsme obdrželi celkem 32.896Kč,

které byly vyplaceny všem včelařům, kteří o dotaci požádali. Členské příspěvky

na rok 2016 pak činily 9.549Kč
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V  tomto  roce  jsme  na  svých  katastrech  měli  také  rergistrované  včelaře,  na

Lhoteckém  Lenku  TRMALOVOU  –  ZO  Třeboň  20  včelstev,  na  Petrovickém

E.DROBILA st. a ml. 10 včelstev  ze ZO Borovany a Štěpána KAVANA ze ZO

České Budějovice – katastr LHOTA 24 včelstev. Na katastru Libnín to byli pak

Blažkové ze ZO Borek  celkem 16 včelstev.

Ještě zmíním, že naši dva včelaři př. Dalibor ADAM a Hana BUŠKOVÁ měli svá

včelstva -13 na katastru Šalmanovice.

V  tomto  roce  také  došlo  k  podstatné  změně,  skončila  všechna  občanská

sdružení  včetně  včelařských  a  byly  nahrazeny  spolky,  v  našem  případě

zapsaným  spolkem.  Naše  organizace  byla  do  spolkového  rejstříku  zapsána

27.11. 2015 jako první z okresu Č. Budějovice. 

V září jsem se spolu s Miluškou zúčastnil zájezdu do Slovinska. Navštívili jsme

MARIBOR a jeho okolí. Zdejšímu včelařskému družstvu jsme předali plaketu sv.

Ambrože a Almanach.

V  tomto  roce  jsme  také  uspořádali  5.ročník  AKM.  Jako  už  tradičně  ŽESTĚ

DVĚSTĚ zahráli  koledy  a  ještě  před  tím vystoupily  děti  vedené  pí  učitelkou

Mikutovou  se  svým  samostatným  programem.  Po  mši  svaté  jsme  společně

poděkovali našemu patronu a ochránci sv. Ambrožovi za ochranu. Rok 2015 byl

pro nás úspěšný a všechny plánované úkoly byly splněny.

Rok 2016

Podle  plánu  práce  na  tento  rok  jsme  měli  naplánováno  několik

vzdělávacích  akcí,  bylo  to  7  přednášek  a  dva  kurzy.  Nebudu  je  podrobně

rozebírat,  to  bylo  uděláno  na  VČS  při  hodnocení  roku.  Zmíním  však  jednu

přednášku RNDr.  ŠVAMBERKA na téma APIMONDIA 2016 JIŽNÍ  KOREA.  Tu

jsme zorganizovali společně se ZO České Budějovice a uskutečnila se v aule

stavební průmyslovky. Máme o tom  zápis v kronice od dr.  Šbvamberka i  od

výkonné ředitelky spolku MAJA paní Radky INGROVÉ.

Musím zde také zmínit, že nás v tomto roce opustil dlouholetý člen spolku pan

Karel VONDRÁK st.
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Statistické údaje:

K 1.9. měl spolek celkem 31 členů z toho 4 bez včel

267 včelstev

celkem jsme vyprodukovali 3.821kg a 240,5kg vosku. To představuje průměr na

včelstvo: 14,31kg medua 0,9kg vosku

odchovali jsme 42 včelích matek

Zdraví včel:

K laboratornímu vyšetření jsme odevzdali celkem 29 vzorků od 27 chovatelů. Z

tohoto počtu bylo 9 pozitivních (více jak 3 roztoči na včelstvo), tj. 31%. 3 vzorky

byly  bez  nálezu.  Z  toho  vyplynula  nutnost  celoplošně  provést  jarní  ošetření

včelstev nátěrem plodu M-1 AER a následnou fumigaci Varridolem.

V  tomto  roce  byl  také  v  rámci  Jihočeského  kraje  organizován  celoplošný

monitoring MVP hrazený z prostředků kraje. K 1.3. bylo předloženo k vyšetření

celkem  23  vzorků.  Všechny  byly  negativní.  V  této  době  jsme  byli  sevřeni

ochrannými pásmy, z nichž se některé dotýkaly hranic našich katastrů. Celkem

nezáviděníhodná situace.

Kulturně osvětová činnost:

Uspořádali  jsme jako už  tradičně poslední  srpnový týden 8.ročník  Medového

dne. V jeho rámci byla odhalena  Pamětní deska připomínající zejména mladším

generacím hrůzy 2.sv. války a její konec zde v Mladošovicích. Autorem projektu

je bývalý kronikář, pamětník, přítel Jiří MELICHAR. Deska je umístěna na plášti

budovy Obecního úřadu. 

V  tomto  roce  také  došlo  ke  změně  v  obsazení  farního  úřadu v  Borovanech.

P.Mgr.  Ivo  PROKOP odešel  do Jindřichova Hradce a na jeho místo přišel  P.

Ondřej URBISH. Spolupráce s farním úřadem pokračuje i nadále velmi dobře. 

V prosinci jsme také podle plánu zorganizovali 6.ročník AKM. 

V  říjnu  ve  dnech  20.  až  21.10.  se  na  Slovensku  v  Trenčíně  uskutečnila  XX.

konference zlepšovatelů a vynálezců v oboru včelařství. Z našeho spolku se jí

zúčastnil  přítel  Pavel  KUČERA,  Miluška PERNICKÁ a já.  Zájezd do Trenčína

organizoval  př.  ZIMEN-předseda OO. Účastníci  mi jistě dají  za pravdu,  že to

stálo zato.
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Dotace 1.D:

Její výše byla stanovena na 151Kč.  Na základě žádosti nám byla přidělena suma

ve výši 38.807Kč. Ta také byla v plné výši vyplacena všem žadatelům. Zároveň

byly zaplaceny i členské příspěvky na rok 2017 ve výši 9.590Kč.

Na tomto místě je potřeba konstatovat,  že i  nadále pokračovala velmi dobrá

spolupráce s Obecními úřady Mladošovice, Jílovice a Libín.

Pokud jde o zahraniční kontakty – byl uskutečněn zájezd do Slovinska i s účastí

členů našeho spolku. Tentokrát to bylo město CELJE a jeho okolí. 

V roce 2016 jsme splnili všechny úkoly tak, jak byly v Plánu práce na rok 2016.

Rok 2017

Nejdůležitější  událost  roku  –  oslava  650let  od  první  písemné  zmínky  o

Mladošovicích v  rámci Medového dne a 150 let  organizovaného včelaření  na

českobudějovicku. Podrobněji v další části.

Začnu  opět  problematikou  vzdělávání.  V  tomto  roce  jsme  měli

naplánovány 4 přednášky a 2kurzy. Jejich podrobné hodnocení bylo provedeno

na  VČS  2018  ve  zprávě  o  činnosti.  Chci  jen  podotknout,  že  tuto  oblast

nezanedbáváme a už vůbec ji nechápeme jako něco formálního, naopak velmi

důležitého pro každého našeho člena. Vždyť sami všichni víte kolik je problémů

a jak se nám na ně mnohdy nedostává odpovědi. Vzdělání by nám mělo pomoci

v jejich řešení.

Statistické údaje:

k  1.9.  měl  spolek  30členů,  z  toho  5  bez  včel  s  241  včelstvy,  dále  pak

7registrovaných

Členství  ukončili:  př.  Ing.  Karel  DVOŘÁK,  Barbora  PLOJHAROVÁ,  Hana

BUŠKOVÁ a ing. Dalibor ADAM

Novými členy se stali: ing. Jindřich SKAMENE, Mgr. Nikola HOVORKOVÁ, Hana

KUKAČKOVÁ a Miluška PERNICKÁ

V tomto roce jsme vyprodukovali celkem 5.305kg medu a 221,5kg vosku, což

představuje 22,1kg medu/včelstvo a 0,92kgvosku/včelstvo

Vychovali jsme 44včelích matek
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Zdraví včel:

K laboratornímu vyšetření jsme odevzdali celkem 26 vzorků od 231 včelstev.

Výsledky:  z  26  předložených  vzorků  měli  bylo  6  s  nulovým  nálezem   21  s

nálezem  a 6 vzorků s nálezem nad 3 roztoče VD.  Tzn.,  že 81% vzorků bylo

pozitvních.  Z  toho  jasně  vyplynula  potřeba  provést  důkladné  jarní  ošetření

nátěrem  a  následnou  fumigaci.  To  také  bylo  provedeno.  Jediný,  kdo  vzorek

neodevzdal byl př. THÉR. Ten se automaticky počítá jako pozitivní.

Další ošetření včelstev v průběhu roku bylo z části děláno samotnými včelaři –

formidol  a  z  části  komisionelně  –  podzimní  a  zimní  ošetření.  Podotýkám,  že

zdraví včel je alfa-omega úspěščného chovu. 

Kulturně osvětová činnost:

Jak  jsem  už  v  úvodu  hodnocení   roku  2017  naznačil  oslavili  jsme  v  rámci

9.ročníku Medového dne 650 let od první písemné zmínky o obci Mladošovice.

Včelaři věnovali a obci slavnostně předali  dokument „Zápis dějinných událostí

tak,  jak  šel  čas“.  V  něm  jsou  ve  velmi  koncentrované  podobě  zachyceny

nejdůležitější  události  od  počátku  obce   až  po  současnot.  Tento  dokument

můžete vidět v kanceláři Obecního úřadu v Mladošovicích. 

Obec na oplátku věnovala našemu spolku vyšívanou stuhu připomínající 650 let

obce. Mj. jsou na ni jména všech včelařů, kteří v té době byli členy spolku. Ta je

také k vidění  na obecním úřadě,  je  uložena spolu se spolkovým praporem v

zasklené vitrině.

Druhá velká a významná událost roku 150-té výročí organizovaného včelaření na

českobudějovicku. Oslavy tohoto výročí probíhaly prakticky celý rok. Významným

momentem oslav byl slavnostní aktiv konaný v rámci celostátní výstavy Země

živitelka. Součástí aktivu bylo i předávání ocenění včelařům, kteří se svou prací

zasloužili o rozvoj oboru a jeho dobrou pověst. 

Z naší ZO byly oceněni tito členové a členky:

Čestné uznání okresní organizace obdrželi:  

přítel Karel VONDRÁK, Miloš TABERY a Miluška PERNICKÁ

Vzorný včelař:

přítel Pavel CANDRA, Stanislav KADLEC, Pavel KUČERA a Jiří MELICHAR

Čestné uznání PRV obdržel Miroslav JELÍNEK
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Dotace 1.D:

V tomto roce činila 156Kč/včelstvo.  Celkem o ni  zažádalo 26 žadatelů s 241

včelstvy.  Obdrželi jsme částku ve výši 37.596Kč. Ta byla vyplacena v plné výši.

Členský příspěvek na rok 2018 pak činil 9.986,40Kč a byl v této výši odveden na

účet svazu.

V tomto  roce  požádal  přítel  Jiří  MERLICHAR o  ukončení  funkce  spokovbého

kronikáře ze zdravotních důvodů-zhoršení zraku. Jeho žádosti bylo vyhověno a

jeho funkci převzala Mgr. Nikola HOVORKOVÁ. Slavnostní akt předání a převzetí

funkce se uskutečnil při VČS. Předseda spolku poděkoval Jiířímu MELICHAROVI

za odvedenou práci  a  zároveň mu předal  foto s věnováním.  Nové kronikářce

popřál  hodně  elánu  a  chuti  pokračovat  ve  vysoce  nastavené  úrovni  práce

spolkového kronikáře.

Malá poznámka, přítel Pavel KUČERA pokračuje i nadále ve vedení obrazové

části kroniky a podotýkám velmi dobře.

Spolupráce  s  místní  samosprávou  pokračuje  i  nadále  velmi  dobře  a  naše

poděkování patří všem třem obecním úřadům, které máme ve svém teritoriu.

I v tomto roce se v první polovině  září uskutečnila návštěva slovinských včelařů.

Tentokrát jsme navštívili slovinsko-maďarské pomezí se střediskem v Odranci. 

I přesto, že tento rok na nás kladl zvýšené nároky, myslím, že mohu konstatovat,

že úkoly před nás postavené byly splněny se ctí.

Rok 2018

Tento rok byl pro celou naší společnost významný tím, že jsme společně

oslavovali 100 let trvání republiky. Na tuto skutečnost jsme i my včelaři naší

malé  organizace  pamatovali  a  tak  významné  výročí,  které  už  mimo  jiné

nebudeme mít možnost prožít,  jsme oslavili  vysazením dvou památných lip a

instalací  kamenného bloku  s  pamětní  deskou,  jež  připomíná  zmíněné výročí.

Nezapomněli  jsme  ani  na  oslavu  Celosvětového  dne  včel,  který  připadá  na

20.květen. Obě výročí jsme spojili do společné oslavy a to na 20.květen.

V tomto roce jsme měli naplánovány dvě přednášky a jeden kurz. Všechny

vzdělávací  akce byly  splněny a zcela určitě přispěly  k zvýšení  úrovně našich

znalostí v oblasti včelařství. 
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Zdraví včel:

Jako každoročně i letos jsme splnili povinnost odevzdat zimní měl na vyšetření.

Celkem  jsme  předložili  27  vzorků,  z  toho  7  z  nich  bylo  s  více  jak  3-mi

roztoči/včelstvo. Pouze jeden vzorek měl nulový nález (ze dvou včelstev). Z toho

jasně vyplynula potřeba plošného jarního ošetření tak, jakto ukládá metodika

ošetřování včelstev. Léto roku 2018 bylo nejteplejší za celou dobu co se provádí

měření  a  proto  také  byl  problém  s  aplikací  formidolu  při  vysokých  denních

teplotách.  Bylo  zapotřebí  sledovat  počasí  a  využít  krátkého  přechodného

ochlazení k aplikaci formidolu. Letní ošetření je pro zdraví včel stejně důležité

jako  jarní či podzimní. 

Abychom zkvalitnili  zejména aerosolové ošetřování,  zakoupili  jsme bezolejový

kompresor s tlakovou nádobou o objemu 50 litrů. To nám pohodlně vystačí na

ošetření  cca  12  včelstev,  aniž  bychom museli  být  závislí  na  zdroji  elektřiny.

Využíváme jej pro všechny včelaře, kromě včelařů z Libína a Spolí. Doposud se

velmi osvědčil.

Statistika:

K 1.9. 2018 jsme měli celkem 29 včelařů, z toho 4 včelaři bez včel

Spolek vykazoval 249 včelstev

V  tomto  roce  jsme  vyprodukovali  celkem  3.914kg  medu  a  242kg  vosku,  to

představuje průměrný výnos medu na jedno včelstvo 15,75kg a u vosku je to

0,97kg. 

Vychovali jsme 34 včelích matek

Kulturně osvětová činnost:

V tomto roce jsme uspořádali  celkem 3 větší  společenské akce.  První z nich

byla oslava 100 let trvání republiky spojená s oslavou Celosvětového dne včel,

který připadá na 20.květen. Jak jsem se už zmínil v úvodu včelaři našeho spolku

instalovali pamětní desku, která připomíná toto významné výročí a zasadili dvě

památné lípy jako symbol republiky.  Pamětní  deska je osazena v kamenném

bloku  a  je  v  prostoru  před  vchodem  na  mladošovický  hřbitov.  Zhotovitelem

celého projektu byl pan Tomáš FRANTA, kterému tímto ještě jednou veřejně

děkuji. 
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Druhou  neméně  významnou  akcí  byl  10.  ročník  Medového  dne,  který  se

uskutečnil  26.  srpna.  Tentokrát  jsme  byli  ochuzeni  o  koncert,  neboť  někteří

hudebníci ŽESTĚ DVĚSTĚ byli ještě na dovolené. Byla ale mše svatá a po jejím

skončení jsme za doprovodu pana faráře Ondřeje URBISZE a jáhna pana ing.

POLÁČKA, ministrantů a ostatních přenesli spolkový prapor k soše sv. Ambrože

a zde poděkovali za jeho ochranu. 

A třetí neméně významnou společenskou událostí byl 8.ročník AKM. Tentokrát

mezi  nás zavítali  hudebníci  ŽESTĚ DVĚSTĚ a zahráli  vánoční  koledy.  Kromě

tradiční nabídky medu , medoviny a dalších produktů měli návštěvníci možnost

zakoupení  nové knihy od spisovatele  Jana LEBEDY. O této akci  vyšel  krátký

článek ve Včelařství č.12/2018.

V tomto roce oslavila naše sousední borovanské organizace 100 let svého trvání.

Jako delegát se za náš spolek zúčastnil přítel Pavel KUČERA.

Dotace 1.D:

Byla stanovena ve výši 149Kč/včelstvo. Žádost podalo 25 včelařů s celkovým

počtem včelstev 248. Od svazu jsme obdrželi sumu ve výši 36.952Kč. Ta byla

také vyplacena všem žadatelům. Na členských příspěvcích pro rok 2019 jsme

odvedli 9.240,80Kč

Webové stránky spolku:

V  tomto  roce  jsme  změnili  poskytovatele  služeb.  Dosud  to  byla  společnost

Banán s.r.o. Vzhledem k tomu, že neustále navyšovala poplatky za služby, byl

nalezen jiný poskytovatel, konkrétně firma Wedos, která je podstatně levnější a

má daleko přívětivější prostředí pro práci. Díky příteli Martinu PETERKOVI se

nám podařilo  včas  zazálohovat  vše potřebné pro plynulý  přechod na nového

poskytovatele.

Zmíním i  dobrou spolupráci se všemi obecními úřady včetně farního úřadu v

Borovanech. Díky jejich finančním prostředkům se nám daří zkvalitňovat naší

práci a ve formě společenských akcí se to snažíme vrátit. 

Pokud  jde  o  zahraniční  styky,  můžeme  konstatovat,  že  v  tomto  roce  byla

vykonána návštěva slovinských včelařů, tentokráte do oblasti CERKNA, poblíž

italských hranic. 
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Rok 2019

Tento rok byl pro nás včelaře spolku významný v tom, že jsme oslavili 90

let jeho trvání. Vše se odehrálo v rámci 11.ročníku Medového dne. Ve spolupráci

s  kronikářkou  spolku  Nikolou  HOVORKOVOU  byl  vytvořen  rodokmen,  který

symbolizuje strom - jeho plody a který jste  v rámci oslav dostali na památku. Ti

co jej ještě nemají,  protože se oslavy výročí nezúčastnili  ho dnes  dostanou.

Další důležitou událostí bylo přidělení prostoru autobusové zastávky pro využití

včelařskému spolku.  Poděkování  patří  Obecnímu úřadu.  Museli  jsme provést

některé práce, jako především výměnu původní podlahy. Vzhledem k tomu, že

objekt je ve vlastnictví obce, náklady spojené s tím šly za obcí. V současnosti

potřebujeme  udělat  nátěr  podlahy  a  vymalovat.  Musíme  vyčkat  teplejšího

počasí. Dvě místnosti, které máme k dispozici budou sloužit k uložení pomůcek

a dalšího potřebného vybavení ve vlastnictví spolku. 

Vzdělávací činnost:

V loňském roce jsme zorganizovali 1 přednášku a 2 kurzy. Na posledním kurzu –

Chov matek u přítele V. Zemánka v Cepu jsme měli kontrolu ze SZIFu. Výsledek

pro  nás  vyzněl  dobře,  splnili  jsme  všechny  podmínky  pro  udělení  dotace.

Můžeme říci, že všechny vzdělávací akce, které organizujeme plní své poslaní,

především tím, že oslovujeme kvalitní učitele, kteří nám mají co říci a předat. Ať

už je to př. ZEMÁNEK,  KŘENEK, PALEČEK, KŘÍŽ, ZIMEN, př. OTTOVÁ a další.   

Zdraví včel:

Výsledky rozboru zimní  měli  nám ukázaly,  že boj  s varroázou je pořeba vést

průběžně po dobu celého roku. Z 24 odevzdaných vzorků byl u 19 zjištěn VD. Z

toho u 4 vzorků byly více jak 3 roztoči na včelstvo. Logicky následovalo plošné

ošetření na jaře nátěrem plodu s následnou fumigací. Pokračovalo letní ošetření

formidolem  a  3  ošetření  v  podzimních  a  zimních  měsících  2019.  Dnes

odevzdáváme měl k laboratornímu vyšetření. O výsledcích budete informováni

prostřednictvím mailu a  důvěrníků.  Počítejte  však s tím,  že budeme  všichni

provádět  na  jaře  nátěr  plodu.  Léčivo  na  to  máme.  V  této  souvislosti  chci

zdůraznit,  že  zdravé  včely  jsou  základem  ke  všemu  ostatnímu.  Nebudou-li

zdravé, nebude nic. 
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Statistika:

K 1.9. měl spolek celkem 29 včelařů, z toho včelaři členové svazu 23, včelaři bez

včel 4 a 2 neorganizovaní včelaři.

K 1.9. jsme evidovali 238 včelstev. Bylo vyprodukováno 2.200kg medu a 161,7kg

vosku. To představuje průměr na včelstvo med 9,24kg a vosk 0,68kg. Je to za

posledních 5 let nejnižší výkon.

Vychovali jsme 39 včelích matek

Kulturně osvětová činnost:

Jak už bylo v úvodu zmíněno, v loňském roce jsme v rámci 11. ročníku Medového

dne oslavili 90. výročí trvání spolku. Jako už tradičně se uskutečnil prodej medu,

medového pečiva a ostatních včelích produktů. Pro děti byl přpraven program a

ti  nejlepší  dostali  jako  dárek  knihu  od  spisovatele  Jana  LEBEDY.  Jako

sponzorský  dar  ji  dětem věnovalo  nakladateltví  Brázda.  Samozřejmě se také

uskutečnila  mše  svatá  a  po  jejím  skončení  byl  spolkový  prapor  slavnostně

přenesen za doprovodu pana faráře, ministrantů a ostatních k soše sv. Ambrože.

Zde  předseda  spolku  přednesl  slavnostní  projev  ve  kterém  zmapoval

devadesátiletou   historii  spolku  od  jeho  počátků  až  po  současnost.  Poté

následoval  projev  starosty  obce  pana  Miroslava  LEŠTINY.  Po  něm  vystoupi

předseda  okresní  roganizace  v  Českých  Budějovicích  přítel  Josef  ZIMEN.

Následoval  přednes  básně  „Náš  kraj“  v  podání  přítele  Jana  LEBEDY.  V

samotném  závěru  P.  Ondřej  URBISZ  poděkoval  sv.  Ambrožovi  za  ochranu

včelařů a jejich včel.  Poté následoval  slavnostní  oběd pro včelaře a pozvané

hosty. Při obědě byly všem zúčastněným předány již zmíněné Pamětní listy s

rodokmenem.  Novinkou  tohoto  Medového  dne  byla  i  instalace  včelí  stezky,

kterou  si  náš  spolek  zakoupil  ve  Výzkumném  ústavu  včelařském,  když  nám

Obecní úřad v Jílovicích uhradil větší část její pořizovací ceny.  

Ani  v tomto roce jsme nevynechali  AKM, byl to již  9.ročník.  Koledy v podání

hudebníků ŽESTĚ DVĚSTĚ velmi podmanivě doplnily předvánoční čas. Nálada

byla  dobrá i  počasí  nám tentokrát  přálo.  Společně jsme také poděkovali  sv.

Ambrožovi za jeho ochranu.
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Dotace 1.D:

Žádost podalo 24 žadatelů s 238 včelstvy. Výše dotace na včelstvo: 154Kč

Obdrželi jsme částku 36.652Kč. Ta byla rozdělena mezi žadatele. V tomto roce

došlo také ke zvýšení členského příspěvku o 100Kč. Tedy z 200 na 300Kč. 

Na členských příspěvcích jsme odvedli celkem 10.915,20Kč

Tolik stručně k jednotlivým rokům pětiletého období od X.sjezdu ČSV, tedy za

léta 2015 až 2019

ZÁVĚR

Tak jako v předcházejícím období i v tomto jsme se snažili o dobré jméno

našeho spolku. Sami jste slyšeli co všechno jsme udělali. Snad toho nebylo tak

málo. Proto na tomto místě patří poděkování především těm našim členům, kteří

se  o  toto  dobré  jméno  zejména  zasloužili.  Jsou  přítel  Pavel  KUČERA,  Karel

VONDRÁK,  Jiří  MELICHAR,  Stanislav  ŠTĚTKA,  Stanislav  KADLEC,  Pavel

CANDRA,  Miloš  TABERY,  Štěpán  HANZAL,  Martin  PETERKA,  Miluška

PERNICKÁ, Jaruška GROSSEROVÁ a Nikola HOVORKOVÁ, Jan ŠIMÁNEK, Pavel

PEŠEK. 

Děkuji také starostům Obecních úřadů v Mladošovicích, Jílovicích, Libíně a panu

Františku RAMBOUSKOVI  za sponzorské dary.

Obecnímu  úřadu  v  Mladošovicích  za  bezúplatné  poskytnutí  prostor  pro  náš

spolek. 

Děkuji Vašim manželkám, přítelkyním za námahu, kterou vynakládají při pečení

sladkostí na naše medové dny. Bez nich by to nešlo.

Děkuji také nečlenům našeho spolku, kteří se podílejí na přípravách a průběhu

společenckých  akcí  Kateřině  DVOŘÁKOVÉ,  Milušce  ZBUDILOVÉ,  Miládce

VONDRÁKOVÉ.

Do dalších let nám všem přeji především pevné zdraví, zdravé včely, spokojený

rodinný život. 

Děkuji Vám za pozornost

Ve Lhotě 25.ledna 2020                                                            Miroslav J e l í n e k

předseda spolku

 


