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Vážení členové okresní organizace,     

                                          naše včelařská sezóna je u konce, máme zakrmeno a přeléčeno. 

Zbývá již jen poslední léčení jež odstraní poslední žijící roztoče kteří nám unikli, nebo ty, 

které si ještě naše včely přinesou v podzimních dnech.  Toto léčení již nemá vliv na zdraví 

dlouhověkých včel. Kdo v něm má nějaké nedostatky už to nezachrání, i kdyby nyní 

zlikvidoval posledního roztoče ve včelstvu.  Takže nyní už jen můžeme doufat, že jsme 

nic nezanedbali. V letošním roce si někteří z nás požádali o dotace poskytované 

každoročně Zlínským krajem. Mohli jsme požádat – každý člen - o 12 000 Kč na pořízení 

nového včelařského vybavení. Někteří o tom nevěděli. Asi tomu nevěnovali pozornost, 

přestože v našem Zpravodaji si to mohli podrobně přečíst. V našem svazu se událo 

mnoho věcí, které nám radost neudělaly. Ministr zemědělství je včelař, člen našeho 

svazu a náš svaz nedostal od jeho ministerstva žádnou dotaci na časopis Včelařství. Toto 

se nestalo za žádného ministra, toto udělal až ministr včelař a ještě v jubilejním  roce, 

kdy náš svaz slaví 150 let od svého vzniku. Nemohu k tomu slušného nic říct, tak raději 

pomlčím. Snad bych jen konstatoval, že náš původně veselý obličej po jmenování 

ministra se nám po čase sevřel do temnějších grimas. Budeme muset omezit hodně 

aktivit, i žákovské kroužky a soutěže Zlatá včela. Náš okres má v republikových orgánech 

svazu dosti silné zastoupení. Všichni máte svého zástupce v okresní organizaci, který by 

vám měl být k dispozici, případně dotazy můžete vznést přímo na mne. Podrobné 

informace o dění ve svazu najdete také na webových stránkách ČSV. Ještě připomínám, 

že každý včelař je povinen každoročně nahlásit počet včelstev k 1.9. do Ústřední 

evidence. Dále je třeba podat žádost o dotaci D1 u své ZO. Dotace D1 dostane každý kdo 

so o ni požádá a má tyto včelstva nahlášená v Ústřední evidenci. Dále upozorňuji, že 

členské příspěvky musí být odeslány na svaz do konce listopadu, aby mohl být od ledna 

všem těmto členům zasílán časopis Včelařství. Nezaplacením členských příspěvků logicky 

členství ve svazu zaniká, tak k 30.11. musí být jasno kolik výtisků Včelařství je třeba pro 

členy zajistit.                                                                                      

                                                                                                       Stanislav Doležel, předseda OO  



                                                                                   

Dotace Zlínského kraje pro včelaře 

Zlínský kraj letos opět podpořil včelaře. Ten, kdo měl o dotaci zájem a zároveň podrobně 

čte náš Zpravodaj, tomu tyto informace neunikly. Zlínský kraj schválil v letošním roce 

dotace pro 128 včelařů, každý z nich mohl dostat dotaci do výše 12 000 Kč. Většinou je 

dostali funkcionáři z našich organizací. Ne že by měli nějaká privilegia. Pouze to svědčí o 

jejich zájmu a aktivitě. Dotace mohl dostat každý včelař, nicméně je dostali to pouze ti, 

kteří toto dění sledují a o dotace si požádali. Nikdo jiný to za ně nemůže udělat. V našem 

Zpravodaji tato informace byla pro všechny členy, kteří jej dostávají. A to jsou ti, kteří 

mají mailovou adresu. Je jich drtivá většina.  Dotace z okresu Kroměříž dostalo 21 

včelařů, z nich bezmála jedna čtvrtina, tedy 5 včelařů  ze ZO Chvalčov – Podhostýnsko. 

Jak jsem se osobně přesvědčil, řada z našich členů o tom vůbec nevěděla. Co na to říct? 

Je to pouze jejich chyba, stačilo jen číst a to snad každý umí. Není k tomu co dodat. No 

tak příští rok budou snad mít šanci to napravit. Ještě uvedu, na co se dotace letos 

vztahovaly: 

Podporované aktivity v Programu:  

- Nákup základního vybavení (povinné) – 3 až 6 ks 
nástavkových úlů s varroa dnem, 50 až 300 rámkových 
přířezů nebo rámků.  

- Nákup doporučeného vybavení (nepovinné): včelařský 
kuřák, rojáček, rozpěrák, voskové mezistěny, zatavovač 
mezistěn, napínač/zvlnovač drátků, výkluzy (usazené i 
neusazené v desce), barva na matky, včelařský drátek, 
mezerníky, včelařské hřebíčky, forma na sbíjení rámků, 
krmítko, mateří mřížka, izolátor matek (klícka), ochranné 
pomůcky (včelařský klobouk, blůza, oblek, rukavice, 
ochranná maska/respirátor). 

- Nákup osiva nebo sazenic medonosných rostlin 

 

Jak naši včelaři čerpali dotace ve zlínském kraji v loňském a 
letošním roce? 

V roce 2021 bylo schváleno udělení dotace 117 včelařům: 

 
15,38 % okres Kroměříž 
28,21 % okres Uherské Hradiště 
22,22 % okres Vsetín 
34,19 % okres Zlín 

 
  
V roce 2022 bylo schváleno udělení dotace 128 včelařům: 

 
16,41 % okres Kroměříž                                                                                                                                     

28,91 % okres Uherské Hradiště 
24,22 % okres Vsetín 
30,47 % okres Zlín 
  

Z uvedených čísel je zřejmé, že včelaři našeho okresu jsou v získávání dotací, potažmo 

k přístupu k obnově zařízení nejhorší ve Zlínském kraji. Takže to shrnu. Podporovanými 

aktivitami v programu jsou nákup základního povinného vybavení, tedy tří až šesti kusů 

nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků, a rovněž 



tak nákup doporučeného vybavení (včelařský kuřák, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek). 

Nákupem včelařského vybavení se rozumí jeho nákup a následné použití. Předmětem 

podpory není nákup včelařského vybavení na sklad či do rezervy. Dotaci je možno získat 

ve výši od pěti tisíc do 12 000 korun. 

                                                                                                                                         F.Rudý 

 

 Exkurze ZO ČSV Chvalčov-Podhostýnsko v Banské Bystrici 

Dne 17. 9. Se uskutečnil zájezd  ZO Chvalčov-Podhostýnsko na včelařskou výstavu do 

Banské Bystrice.  Tato akce se uskutečnila na základě pozvání ředitele  SOŠ Pod Bánošom 

Pavla Fila.  (V loňském Zpravodaji s ním byl rozhovor). Několik včelařů naší ZO před 

nedávnem vyslechlo přednášku P. Fila na Tauferově veterinární škole v Kroměříži a ta 

nás tak nadchla, že jeho pozvání jsme nemohli nevyužít. Byli jsme v Banské Bystrici velmi 

srdečně uvítáni, v pátek nás pan ředitel provedl po škole a ukázal nám všechna 

pracoviště s odborným komentářem. V sobotu jsme se zúčastnili přednášek špičkových 

včelařů, prohlédli si exponáty a nakoupili různé včelařské potřeby, kterých tam bylo 

velké množství. Bylo z čeho vybírat. Ubytováni jsme byli v internátě školy, využili jsme 

také možnost stravování ve školní jídelně. Vše bylo perfektně zorganizováno, také je 

třeba pochválit kuchyni za výbornou stravu.  Celá akce se velmi vydařila a tak jsme pana 

ředitele poprosili, zda by nám udělal přednášku pro naši ZO Chvalčov - Podhostýnsko. 

Ochotně nám ji slíbil. Ptal jsem se ho, na jaké téma by byla – on s úsměvem odpověděl – 

„O včelách!“   Pokud bude zájem z ostatních ZO, můžeme ji uskutečnit pro širší okruh 

zájemců, stačí se ozvat. Pavel Filo je odborník z tak širokým okruhem vědomostí a má 

navíc mimořádnou schopnost zaujmout každého včelaře, takže by byla škoda této 

nabídky nevyužít. Navíc podle mých zkušeností naši včelaři potřebují informace jako sůl. 

Aktuální informace potřebuje každý včelař. Bohužel, akcí se většinou účastní ti, co tyto 

informace potřebují nejméně. Například jeden můj známý včelař se 120 včelstvy určitě 

přijede, přestože to má 60km. Podle toho to také vypadá. On má zcela jiné problémy než 

ti pasívní včelaři. A sice jak prodat med. Má ho hodně. Co se týká aktivit, byl jsem na 

srpnovém jednání OV ČDV nařčen z toho, že dělám akce jen pro vyvolené. Tato akce 

vznikla spontánně od čtyřech nadšených účastníků přednášky – (členů naší ZO Chvalčov 

– Podhostýnsko) - bezprostředně po jejím skončení. Přítel Zdeněk Mikulík, jednatel ZO 

Chvalčov – Podhostýnsko, se ujal organizování a dotáhl to do konce. Oslovil jsem tedy 

kolegu – kritika, zda má zájem o zorganizování společné přednášky pro obě naše ZO. Po 

projednání výborem jejich ZO jsem dostal odpověď. A sice 5 otázek a dále návrh, že když 

už to s P. Filem domlouvám, mohl bych to sám i zorganizovat a nakonec ještě poznámku  

- zatím neříkáme ne. Očekával bych spíše otázku jak si rozdělíme úkoly a kdy se do toho 

pustíme. Tak nevím zda přednáška nebude opět pro „vyvolené“. Nicméně vyvolení 

budou všichni, kteří o účast projeví zájem. Dám vám včas vědět na  stránkách tohoto 

Zpravodaje.mAmvšichnimzájemcimbudoumsrdečněmvítáni. mmmm    

Takmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                      F.Rudý 



 

 

 


