editorial

Vážení čtenáři,
blíží se vánoční čas a je dobrým zvykem se alespoň v tyto chvíle zastavit a svou mysl
upnout jen na ty nejnezbytnější věci. Když si totiž uvědomíme ty pravé hodnoty, které
na světě jsou, zjistíme, že klíč ke spokojenému životu drží každý z nás.
Pro nás včelaře je jednou z radostí života chov včel. Tento druh nám učaroval nejen
pro své produkty, ale hlavně pro fascinující způsob života, který je neustále opředen
tajemstvím přírodních zákonů. Je pro nás natolik důležitý, že jsme ochotni v rámci chovatelských aktivit pořádat konference, cestovat za informacemi o chovu včel stovky
kilometrů a trávit hodiny a hodiny na internetu diskusemi a hledáním informací. Tím
nejdůležitějším zdrojem informací a poznání jsou ale pro nás včelaře právě naše včelstva. Vlastní umění pozorovat a dávat si věci do souvislostí se tak musíme se včelami
naučit sami. České včelařství na toto trošku zapomíná a spíše se snaží o uniformitu
a organizovanost. Na té není nic špatného, spíše naopak, neměla by to být ale v žádném
případě uniformita názorová, neřkuli organizovaná. A tady se situace v českém včelařství začíná měnit a to se mi líbí. Začíná totiž přibývat skutečných včelařů, kteří o chovu
včel přemýšlí v souvislostech a podle toho taky ke svému chovu přistupují. Snad je to
trend, který českým včelařům vydrží, moc bych si to přál. Přeji Vám všem krásné svátky,
pevné zdraví a mnoho úspěchů v příštím roce.
Zdeněk Klíma, předseda PSNV-CZ

Novela evropských dotací pro ČR schválena
Vláda ČR na svém jednání 1. 12. 2010 schválila pro období 2010–
2013 návrh novely nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády 285/2007 Sb. Novela
zatím nemá číslo; účinnost se předpokládá od 1. 1. 2011.
zdroj: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

Podstatné změny
v jednotlivých opatřeních

slušného kalendářního roku občanským
sdružením soustavně působícím v oblasti
chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících příslušnému kalendářnímu roku,
2. trvala nejméně dvě hodiny každý kalendářní den, po který byla pořádána.

1. vedli nejméně 2 přednášející, kteří mají Změny ve výši dotace v opatření technická
středoškolské vzdělání v oboru vče- pomoc
lařství, popřípadě mají vysokoškolské
• 6 000 Kč na jednotlivý praktický kurz
vzdělání,
schválení žadatelem nebo
pro chovatele včel,
Technická pomoc
uvedení v seznamu předloženém žada• 6 000 Kč na jednotlivý seminář, trva– pořízení nových nástavkových úlů typu
teli do 31. ledna příslušného kalenjící 1 kalendářní den,
Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými
dářního roku občanským sdružením
• 12 000 Kč na jednotlivý seminář, trvarozměry 390 x 240 mm pro chovatele včel
soustavně působícím v oblasti chovu
jící nejméně 2 kalendářní dny,
evidovaného podle plemenářského zákona
včel nejméně po dobu 3 kalendářních
• 1 000 Kč na 1 nový nástavkový úl,
nejdříve v kalendářním roce předcházelet bezprostředně předcházejících přínejvýše však na nákup 4 úlů,
jícím kalendářnímu roku podání žádosti
slušnému kalendářnímu roku,
(určeno pro začínající včelaře).
2. trval nejméně 6 hodin každý kalendářní
– pořízení zařízení pro získávání vosku
Racionalizace kočování včelstev
den, po který byl pořádán.
(tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny).
– ruší se dotace na provádění kočování včel– pořízení zařízení pro získávání pylu.
– pořádání přednášek pro chovatele včel, pro- stev umístěním mimo jejich trvalé stanoviště
– pořízení pomůcek sloužících k diagnostice
káže-li žadatel, že jednotlivou přednášku: – ruší se dotace na speciální dopravní provarroózy (varroadna, monitorovací podložky). 1. vedl přednášející, který má středoškolské
středky určené k transportu včelstev v terénu
– pořádání praktických kurzů pro chovatele
vzdělání v oboru včelařství, popřípadě
včel, prokáže-li žadatel, že jednotlivý kurz:
Boj proti varroóze
má vysokoškolské vzdělání, schválený
žadatelem nebo uvedený v seznamu – ruší se dotace na aerosolové vyvíječe
- redakce předloženém žadateli do 31. ledna pří-
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