
Vážení přátelé včelaři, 
 
 vstoupili jsme do nového roku 2021 v naději, že nám přinese méně starostí a obav o vlastní 
zdraví a více úspěchů i radosti v našem snažení než rok minulý. 
 Na přelomu listopadu a prosince minulého roku jsme v našich chovech včel uskutečnili 
plošně v celé naší základní organizaci aerosolové ošetření včelstev proti varroáze. Ošetření 
proběhlo organizovaně, bez narušení a poděkování za odpovědný přístup k němu patří všem 
včelařům. Je přitom velmi potěšitelné sledovat, jak rok od roku stoupá kvalita chovů včel u členů 
naší ZO. Je stále více chovů, které je možno označit za příkladné a stále ubývá těch chovů, jimiž se 
jejich majitelé příliš chlubit nemohou. Je nesporné, že na vzestupné úrovni našich chovů včel se 
bezpochyby podílejí dotace poskytované Plzeňským krajem. Je však velmi dobré, že řada včelařů  
se nespokojuje pouze s obnovou pomocí dotovaných úlů, ale má celá stanoviště osazená v nových 
úlech a v přístupu k chovu včel využívá i vpravdě moderních a pokrokových metod chovu včel.   
 Pro naši ZO je charakteristický růst počtu jejích členů a velmi potěšitelné je, že se většina  
z těchto nových členů ve velmi krátké době zařazuje mezi ty nejúspěšnější včelaře. Na druhé straně 
je jedním z poznatků z aerosolového ošetření včelstev zjištění, že by pro některé včelaře, kteří si 
někdy při chovu včel nevědí rady a ani nepoznali, jak by měli svoje chovy uspořádat, případně kdy 
a jak by včelám měli věnovat potřebnou péči, bylo prospěšné navázat spolupráci s úspěšnějšími 
včelaři. Bylo by velmi užitečné podívat se na ty opravdu pěkné chovy a využít zkušeností jejich 
vlastníků. Budeme se této skutečnosti ve výboru ZO věnovat a prostřednictvím skupinových 
důvěrníků se budeme snažit pro tuto výměnu zkušeností vytvářet podmínky. V každé skupině se 
najde včelař s příkladně vedeným chovem, ale i takoví včelaři, jimž rada a pomoc přijde vhod. 
 Nyní k některým aktuálním otázkám. Dosud není znám termín, v němž bude možno 
uskutečnit výplatu dotace 1D. Byl předpoklad, že by k výplatě mohlo dojít někdy na přelomu ledna  
a února. Nabízela se možnost spojit výplatu dotace s uspořádáním výroční členské chůze  
a s výběrem vzorků zimní měli k vyšetření na varroázu. Dnes, na začátku ledna je však zřejmé,  
že tento postup s ohledem na protipandemická opatření nebude reálný.  
  Výbor ZO proto rozhodl o tomto řešení: 
- 1.  Výroční členská schůze bude termínově odložena na dobu, kdy to pandemická situace dovolí. 
- 2.  Sběr vzorků zimní měli bude zorganizován prostřednictvím skupinových důvěrníků tak,  
aby ke shromáždění vzorků došlo u výboru ZO do 30. ledna 2021. K tomu včelaři již předem 
obdrželi obalový materiál. Nejlépe o víkendu 23.- 24. ledna je potřeba zimní měl z podložek 
odebrat a podložky po očištění vrátit zpět do včelstev. Odebranou zimní měl v pokojové teplotě  
(ale ne přímo na topení) usušit, na sítu (mateří mřížce) ji zbavit mrtvolek včel, nasypat do kelímku, 
překrýt papírovým ubrouskem, zajistit gumičkou a odevzdat nejpozději do pátku 29.ledna svému 
úsekovému důvěrníkovi. Kelímky označit jménem chovatele, počtem včelstev, případně označit 
stanoviště, má-li jich včelař více. Štítky k přesnému označení kelímků budou vytištěny centrálně. 
Důvěrníci odevzdají shromážděné vzorky od všech včelařů v sobotu 30. ledna 2021 v kanceláři ZO 
u SMMS v době mezi 9 a 11 hodinou. Tento časový plán je nutno dodržet, aby výsledky vyšetření 
zimní měli byly pro ZO k dispozici do konce února, aby nebylo ohroženo včasné ošetření včelstev 
nátěrem včelího plodu. 
- 3. Výplata dotace 1D bude naplánována, jakmile budou známy podrobnosti o termínu, v němž 
budou peněžní prostředky poskytnuty z MZ. Následně bude stanoven termín a místo, v němž bude 
uskutečněna výplata jednotlivým včelařům. Skupinoví důvěrníci by měli předem počítat s tím,  
aby byli vybaveni plnými mocemi od včelařů, kteří se nebudou moci k převzetí dotace dostavit 
osobně. 
 Závěrem přijměte do nového roku 2021 přání pevného zdraví, mnoha úspěchů v osobním 
životě i ve včelaření a optimismu do lepších časů příštích. 
          Oldřich Koubek 


