
VČELAŘSKÝ SPOLEK PRO RADIM A OKOLÍ

Založen byl roku 1914 z popudu Jakuba Anderle, mlynáře z Tužína. Ten v tu
dobu choval 100 včelstev v třípatrových stojanech. Členy přípravného výboru
byli : přítel Oldřich Ševců ze Lháně a přítel Jan Sedláček ze Studeňan. Tak,
jako farní kolatura, tak i včelařský spolek zahrnoval stejné okolní obce – 
kromě Radimi i Dřevěnici, Dolánky, Studeňany, Soběraz, Lháň a Tužín. Do 
spolku se přihlásilo 27 členů, spolkovou místností byl lokál v jednom ze tří  
radimských pohostinství.
Včelařilo se v třípatrových úlech dřevěných ale i kombinovaných se slámou.
Protože byl včelařský spolek založen na začátku 1. světové války a hodně vče-
lařů narukovalo, byl spolek v jakémsi útlumu a řídilo ho jen několik členů,
kteří narukovat nemuseli.
Na výroční schůzi dne 3.7.1915 byli zapsáni tito členové : Josef Nožička ze
Lháně, Jakub Anderle z Tužína, Vít Vindyš z Radimi, Jan Vágenknecht ze
Dřevěnice, Josef Bajer ze Soběrazi, Václav Gaizl (?), Josef Seliger z Tužína,
Jan Končinský ze Dřevěnice, Čeněk Vindyš, František Vindyš a František 
Andres, všichni z Radimi.
První poválečná schůze se konala 20.11.1919. Do této doby prakticky celou or-
ganizaci vedl přítel Josef Seliger z Tužína čp. 3. Na výroční schůzi mu byl vy-
sloven upřímný dík. Po dohodě byla navržena a schválena kandidátka nového
výboru, kde byly zastoupeny všechny obce. Předseda  Josef Seliger (Tužín),
místopředseda Jan Končinský (Dřevěnice), jednatel Jan Bajer (Studeňany),
pokladník Josef Nožička (Lháň), členové Josef Kraus (Tužín), Jan Vágen-
knecht (Dřevěnice), Čeněk Vindyš a František Barman (Radim), František
Krejčí (Lhota Bradlecká), Antonín Dlouhý (Soběraz) a Jan Sedláček (Stude-
ňany).
Mezi válkami spolková činnost kolísala. Dokonce se na valné hromadě v roce
1921, které se účastnilo pouhých 6 členů, jednalo o zrušení spolku. Ten měl na
kontě pouhých 31,50 korun. Malá činnost pokračovala až do roku 1932, kdy se
valné hromadě zúčastnilo 14 členů, což bylo 100 %. Na ní bylo zásadní jednání
o zdanění chovaných včelstev, což všichni odmítli. Od této doby byl předsedou
místo Josefa Seligera Jan Militký ze Železnice. Nastalo období oživení spolkové
činnosti. Byl zakoupen lis na vosk a instalován u přítele Josefa Bajera, dlouho-
letého jednatele v Soběrazi. Stál 440.- Kč. Cena medu se dlouhodobě pohybovala
na úrovni ceny másla. V této době byly včely často napadány nosemou a různý-
mi roztočovými nákazami.
Od roku 1939 do roku 1949 i  vzhledem k válečné vřavě se téměř spolková čin-
nost zastavila. Včelařilo se ale stále. Po této doby byl jednatelem přítel Václav
Polák. Přibyli také noví členové na celkových 25 a obhospodařovali cca 230 včel-
stev. V tuto dobu bývala snůška k květů stromů, luk a zahrad a v podletí medovi-
cová. Z polí to byla většinou rozkvetlá ohnice (plevel v jařinách) a jetel na semín-
ko. Chov včel patřil k doplňku úplné soběstačnosti rolnických chalup.



Od padesátých let se stále včelaření vyvíjelo. Získávaly se nové znalosti o racio-
nalitě, zaváděly se nové rámkové míry, stavby úlů, až se přešlo na moderní ná-
stavkové včelaření se silnými včelstvy a výkonnými matkami. Vývoj brzdily různé
nákazy a nemoci. Včelaři bojovali s nosemou, akarinozou, úplavicí, májovkou.
Přišla varaoza a přiblížil se mor včelího plodu. Na tlumení nákazy se používala 
různá léčiva, např. BEF, Fumagilin, Formidol, Variodol. Léky jsme podávali
preventivně a dále podle výsledků vyšetření. Bylo to vždy, když včely nebyly „na
medu“.
V současné době nás svírají ochranná pásma proti šíření moru včelího plodu.
Naše ZO SVČ o.s. Radim má k 1.1.2010 sedmnáct členů, kteří mají 200 včelstev.
Jsou to : Hynek Adolf, Radim 79, Bohuslav Bajer, Dřevěnice 4, Zdeněk Duchá-
ček, Tužín 2, Vladimír Hanke, Havlíčkova 179, Jičín, Jaroslav Kořínek, Radim
15, Vratislav Kříž, Radim 35, Ladislav Morávek, Podhájí 2, Josef Novosvětský,
Radim 38, Václav Nidrle, Radim 80, Břetislav Nožička, Bří Štefanů 806, Hradec
Králové, František Nydrle, Dřevěnice 67, Jiří Podrazil, Radim 31, Juraj Roman,
Studeňany, Václav Luňák, Podhájí 7, Václav Říha, Tužín 16, Zdeněk Šolc, Deni-
sova 425, Jičín, Hana Válková, Letohradská 805, Praha 7. Předsedou je Jiří
Podrazil, tajemníkem Václav Nidrle a hospodářem Jaroslav Kořínek, všichni z
Radimi.     


