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Rok Rok Rok Rok 2010201020102010    
 

 Dne 17.ledna se uskutečnila Výroční členská schůze ZO, která byla 
vyjímečná v tom, že hodnotila celé pětileté období, tj. období od posledního 
VIII. Sjezdu včelařů. Hlavní zprávu přednesl předseda základní  
organizace ing. Miroslav Jelínek a dotkl se v ní všech zásadních oblastí a 
událostí tohoto časového úseku. Tato VČS si mimo jiné zvolila nový výbor, 
který je ve složení:  

předseda:                   Ing. Miroslav Jelínek       (Mladošovice) 

místopředseda:          Pavel Candra                    (Libín) 

jednatel:                    RNDr.Vladimír Pávek     (Vlachnovice) 

pokladník:                 Pavel Kučera                    (Lhota) 

Revizní komise :       Ing. Jan Mašek, František Divoký, Miroslav Vojáček 

Důvěrníci :    Ing. Miroslav Jelínek (Mladošovice, Vlachnovice, Kojákovice) 

                      Pavel Kučera (Lhota, Petrovice) 

                      Pavel Candra (Libín, Spolí) 

 VČS také přijala Plán činnosti na rok 2010Plán činnosti na rok 2010Plán činnosti na rok 2010Plán činnosti na rok 2010, ve kterém bylo 
odhlasováno uspořádat nejméně dva kurzy, dále uspořádat Medový den Medový den Medový den Medový den 
MladošoviceMladošoviceMladošoviceMladošovice a v jeho rámci odhalit sochu sv. Ambrožeodhalit sochu sv. Ambrožeodhalit sochu sv. Ambrožeodhalit sochu sv. Ambrože, patrona včelařů.  

Úkoly se nám podařilo splnit, v dubnu 17-tého jsme pro naše členy 
uspořádali kurz pro začátečníky, který vedl učitel včelařství ing. Aleš 
Křenek z Českých Budějovic, v následujícím měsíci 22.května jsme 
realizovali přednášku na téma Ošetřování včelstev během kalendářního roku 
rovněž s ing. Alešem Křenkem s praktickými ukázkami na stanovišti 
včelstev „Loučka“ u přítele ing. Miroslava Jelínka a 8. srpna kurz pro 
provozně-ekonomicky orientované včelaře, který vedla pí.Jiřina Síkorová z 



     

                        

Trhových Svinů. Posledně jmenovaný kurz měl velmi vysokou účast, zde se  
naše manželky, přítelkyně ale i ostatní ženy učily techniku zdobení 
medového pečiva.  Všechny uvedené akce lze hodnotit jako velmi zdařilé a 
rozhodně napomohli  k rozšíření znalostí v oboru a také k lepšímu 
vzájemnému poznání. 

 Medový den Mladošovice byl naplánován na 22.sMedový den Mladošovice byl naplánován na 22.sMedový den Mladošovice byl naplánován na 22.sMedový den Mladošovice byl naplánován na 22.srpnarpnarpnarpna a v tento den 
byla také slavnostně odhalena a vysvěcena socha patrona včelařů sv. odhalena a vysvěcena socha patrona včelařů sv. odhalena a vysvěcena socha patrona včelařů sv. odhalena a vysvěcena socha patrona včelařů sv. 
AmbrožeAmbrožeAmbrožeAmbrože. Příprava stánků a všeho co souvisí s organizací Medového dne 
započala už od časného nedělního rána. Přijeli pozvaní stánkaři  se svými 
výrobky a nebyla opomenuta ani skutečnost, že návštěvníci budou 
potřebovat občerstvit svoje tělesné schránky a o to se bezvadně postarala 
paní Batystová z Netolic se svými lahůdkami. Škála nabízeného zboží byla 
slušná a návštěvníci všech věkových kategorií si tak mohli uspokojit svoje 
potřeby. Tentokrát byl i dostatek medu. Nelze nezmínit prodej medového 
pečiva vyrobeného manželkami našich včelařů, který už jako tradičně měl 
vysokou úroveň a pečivo šlo dobře na odbyt. Finanční výtěžek z tohoto 
prodeje také napomohl k hrazení nákladů sochy sv. Ambrože.Velmi 
zajímavým a hojně navštěvovaným  byl stánek přítele ing. Petra Sedláčka z 
Třeboně, který s sebou přivezl prosklený úl se včelami. Mnozí návštěvníci 
viděli takto včely poprvé ve svém životě a k atraktivnosti napomohl i  
zajímavý výklad o jejich životě. Propagaci včelařství dozajista napomohla i 
výstavka včelařských pomůcek. A tak v přátelské, ještě prázdninové 
atmosféře ubíhalo celé nedělní sváteční dopoledne. Ti návštěvníci, kteří měli 
potřebu, se mohli zúčastnit v kostele sv. Bartoloměje mše svaté. 

Po jejím ukončení  okolo poledne se věřící, včelaři a ostatní návštěvníci 
přesunuli do prostoru před budovou bývalé školy, kde proběhl slavnostní akt 
odhalení a vysvěcení sochy sv. Ambrože.                                       

Sochu zhoSochu zhoSochu zhoSochu zhotovil přítel Tomáš Frantatovil přítel Tomáš Frantatovil přítel Tomáš Frantatovil přítel Tomáš Franta, sochař trvale žijící v obci Mladošovice 
a se všemi poctami k tomu náležejícími ji vysvětil pan farář Petr Plášilvysvětil pan farář Petr Plášilvysvětil pan farář Petr Plášilvysvětil pan farář Petr Plášil z 
Borovan. Hlavní projev přednesl předseda včelařské organizace přítel ing. 
Miroslav Jelínek, přítel Tomáš Franta jako autor  pohovořil o motivech a 
pramenech, které jej vedli ke konečné podobě díla, dále vystoupil zástupce 
Okresního výboru včelařů v Českých Budějovicích přítel ing. Josef Linhart a 



     

                        

starosta obce Mladošovice ing. Jiří Podolák. Všichni se pochvalně vyjádřili 
na adresu těch, kteří se o realizaci myšlenky zasloužili.    Socha sama je 
symbolicky umístěna před budovou školy, kde kdysi právě jako učitelé 
působili zakladatelé Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí páni 
učitelé Krátký a Adámek. V souvislosti s touto slavností byla zhotovena 
plaketa s reliefem sv. Ambrože a návštěvníci Medového dne Mladošovice 
měli možnost si ji zakoupit v podstatě za symbolickou cenu 150Kč a tak  
napomoci k úhradě nákladů spojených se zhotovením sochy. Celkové 
finanční náklady spojené s výrobou sochy sv. Ambrože byly vyčísleny na 
50.000Kč. Tyto byly ve dvou splátkách uhrazeny panu Tomáši Frantovi 
jako zhotoviteli. Na závěr celé slavnosti byl uspořádán v místním hostinci 
oběd, kterého se zúčastnili přítomní včelaři a pozvaní hosté. Lze říci, že jak 
Medový den a v jeho průběhu odhalení a vysvěcení sochy sv. Ambrože se 
velmi vydařily. Nemalou měrou k tomu napomohlo i krásné, teplé sluneční 
počasí. Byla to událost roku jak pro včelaře, tak i pro obec samotnou.Socha 
sv. Ambrože tak bude trvale připomínat zakladatele spolkového   včelaření 
v Mladošovicích a nejbližším okolí. Stala se tak jedním ze symbolů, ke 
kterým se současná i budoucí generace mohou obracet. Nutno ještě dodat, že 
ani tisk na nás nezapomněl, vyšly články v Českobudějovických listech, 
Právu a v našem odborném časopise Včelařství. 

 A pomalu jsme se přehoupli do podzimu, nastal čas krmení a příprav 
na zazimování našich včelstev. K 1.září tak jako každoročně jsme hlásili 
počty zazimovaných včelstev. V naší ZO tento počet dospěl do čísla 210, 
což je ve srovnání s rokem předcházejícím o 40 včelstev více. To je jistě 
pozitivní jev. Vyprodukovali jsme 2.465kg medu, 101,5kg vosku a odchovali 
59 matek. 

Podzimní léčení v naší organizaci proběhlo v souladu s metodikou Krajské 
veterinární správy, ve třech po sobě jdoucích ošetřeních. V tomto roce jsme se 
rozhodli, že poslední dvě ošetření provedeme aerosolovou technikou s 
využitím lékárenského acetonu a tak se také stalo. Byl zpracován podrobný 
harmonogram a každý včelař tedy věděl kdy a v jakém čase budou jeho 
včelstva ošetřena. Tento způsob ošetřování včelstev chceme zachovat i do 
budoucnosti. Měl určenou k vyšetření včelaři odevzdají na Výroční členské 



     

                        

schůzi 30.ledna 2011. Jaké budou výsledky vyšetření na varroázu a také 
mor včelího plodu budeme očekávat v průběhu února 2011. 

 V průběhu celého roku 2010 také bezvadně fungovaly webové stránky 
naší organizace (jsou veřejně přístupné od 5.10.2009) a to především díky 
jejich správci dr. Vladimíru Pávkovi. K 31.12.2010 je navštívilo cca 6.000 
návštěvníků. Ukazuje se, že tento způsob distribuce informací má své 
oprávněné místo a je žádoucí pokračovat v nastoupeném trendu i v příštích 
letech. 

 Ve dnech 4.a 5.prosince 2010 se v Praze uskutečnil IX. Sjezd Českého 
svazu včelařů. Jeho jednání se zúčastnil za Okres České Budějovice i přítel 
ing. Josef Linhart, který se pravidelně jako delegát OV účastní našich 
Výročních členských schůzí. Tento sjezd si zvolil svoje vrcholné 
představitele, předsedou svazu se stal ing. Josef Mandík a nahradil tak ve 
funkci Mgr. Luďka Sojku. Na tomto sjezdu byly přijaty nové Stanovy 
Českého svazu včelařů, o.s. 

 

 
 
 
 
             


