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Střední Čechy
Příbram,Kolín

Příbram se
schodkem, Kolín
s přebytkem
Příbramský rozpočet na příští rok
počítá s příjmy 625 milionů korun
a výdaji 713 milionů, přičemž pů-
vodní návrh výdajů 730 milionů se
podařilo snížit. Schodek bude fi-
nancovaný ze zůstatku na účtech
města. Příbram bude pokračovat
v investicích do rekreačního areálu
Nový rybník a počítá se s přestav-
bou akvaparku. Oproti Příbrami
bude Kolín hospodařit v roce 2018
s přebytkem. Příjmy činí zhruba
1,244 miliardy korun a výdaje
1,240 miliardy. Do investic dá měs-
to 513 milionů korun, tedy zhruba
o 80milionů více než letos. (ČTK)
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Kraj pomůže
obcím domluvit
spoje
Hejtmanství v případě potřeby po-
skytne obcím kraje podporu při
jednáních s dopravci. Především
v případech, kdy bude přepravní
společnost požadovat navýšení
cen. „Nemůžeme vstupovat do
smluvních vztahů obcí, ale víme,
že je bude potřeba vypořádat.
Jsme proto připraveni starostům
nabídnout pomoc při komunikaci
s dopravci prostřednictvím odbor-
ných pracovníků středočeské inte-
grované dopravy,“ říká hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO). Půjde o spoje, které si obce
už dříve domluvily jako doplnění
základní obslužnosti. (cov)
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Obyvatel přibývá
díky migraci
Ve středních Čechách přibylo za
první tři čtvrtletí letošního roku
9 858 obyvatel. V nejlidnatějším
kraji Česka tak žilo 1 348 840 lidí.
Přírůstek byl nejvyšší mezi regio-
ny. Ke zvýšení počtu obyvatel při-
spělo stěhování zejména z Ukraji-
ny a Slovenska. Více lidí se také na-
rodilo, než zemřelo. Nejméně lid-
natým okresem je Rakovník, kde
na konci září žilo 55 342 obyvatel,
zato okres Kolín překročil hranici
100 tisíc obyvatel. (ČTK)

STŘEDNÍ ČECHY Místo včelích la-
rev jen propadlé buňky s hnědočer-
nými zbytky jejich těl na dně. Tak
to vypadá v úlu poté, co se v něm
rozmůže mor včelího plodu, po-
strach všech chovatelů. Středočeští
včelaři nyní chystají velký průzkum
ve svých řadách zacílený na tuto ne-
bezpečnou nákazu, proti které ne-
existuje léčba.
Sporymoru jsou odolné a přežíva-

jí desítky let. Když se bakteriální
onemocnění vyskytne, řešení bývá
drastické – spálení včelstva, což vět-
šina chovatelů nese velmi těžce, ob-
zvláště vmomentech, kdy se s naka-
ženými musejí pálit i včelstva zdra-
vá.

Inovativní kampaň
Aby takových nákaz bylo co možná
nejméně, přichystali středočeští
včelaři kampaň, která by se v bu-
doucnumohla stát vzorem i pro dal-
ší kraje v republice. Její zásadní sou-
částí bude plošné vyšetření včel-
stev na mor v celém kraji.
„Taková plošná vyšetření na kraj-

ské úrovni sice již existují, ale naše
kampaň je inovativní v tom, že si ne-
klade za cíl pouze samotné vyšetře-
ní, ale její nedílnou a možná i důle-
žitější součástí bude osvěta a pozi-
tivní motivace včelařů.
Nový bude i způsob komunikace,

oslovíme přímo všechny včelaře
bez ohledu na to, zda jsou členy
Českého svazu včelařů (ČSV),“ popi-
suje autor kampaně Rostislav Ovča-
rik, předseda slánské včelařské or-
ganizace.
V kraji je nyní podle ČSV 6 709

včelařů s necelými 83 tisíci včel-
stvy. K tomu ještě existují včelaři,
kteří jsou takzvaně neorganizovaní
– nejsou členy ČSV. Podle Dany Be-
lušové, krajské předsedkyně a jed-

natelky kladenské ČSV, je takových
včelařů odhadem kolem pěti pro-
cent.
„Počty včelařů se celorepubliko-

vě zvyšují od roku 2008, kdy v no-
vodobé historii poklesly k 45 tisí-
cům. Nyní se vracíme na stavy vče-
lařů z let 1998 a 1999, kdy jich
bylo přibližně 57 tisíc. Před 25 lety,
v roce 1993, bylo u nás evidováno
na 73 tisíc včelařů s 685 tisíci včel-
stvy, takových hodnot zatím nedo-
sahujeme,“ uvádí Belušová.

Středočeský projekt na prevenci
proti moru včelího plodu zaštítila
kladenská organizace ČSV, která
požádala Středočeský kraj o dotaci.
Krajští zastupitelé na zasedání za-
čátkem prosince přiklepli finanční
pomoc ve výši 1 165 000 korun, což
je částka, která pokryje 76 procent
nákladů kampaně.

Poradna pro včelaře
Včelaři za tyto peníze chtějí nabrat
minimálně dva tisíce vzorků stano-
višť vyšetřených namor včelího plo-
du, což představuje přibližně 25 ti-
síc včelstev. Po dobu kampaně, kte-
rá běží od letošního listopadu až do
června příštího roku, má fungovat
poradna pro telefonické a e-mailo-
vé dotazy umožňující i osobní ná-
vštěvy včelařů. Vzniknou také zcela
nové webové stránky, konference
pro zástupce včelařských organiza-
cí a sedm tisíc letáků se rozešle
všem včelařům.
Podle Státní veterinární správy

bylo letos ve Středočeském kraji

spálením zlikvidováno sedm ohni-
sek moru včelího plodu. Nákaze
včelstev a jejich likvidaci spálením
lze do velké míry předcházet pre-
ventivními opatřeními a těm by
podle Dany Belušové měli včelaři
věnovat větší pozornost.
„Prevencí, která riziko nákazy sní-

ží, je například obměna voskového
díla včetně rámků, lokální zpraco-
vání vosku, účinná dezinfekce úlů,
obchodování se včelami jen od pro-
věřených chovatelů, provádění jen
povolených přesunů včelstev a pro-
tirojová opatření,“ vyjmenovává
Belušová.
„Důležité je přesvědčit včelaře,

aby si včelstva nechávali sami pre-
ventivně vyšetřit a nestrkali před
problémem hlavu do písku. Něko-
mu je líto utratit byť jednu korunu
za péči o svá včelstva, jiní se zase vy-
šetření brání ze strachu, že v přípa-
dě pozitivního nálezu o svá včel-
stva přijdou nebo že budou stigma-
tizováni,“ říká Martin Kamler, od-
borný a výzkumný pracovník Zku-
šební a referenční laboratoře pro
nemoci včel Výzkumného ústavu
včelařského v Dole, který je odbor-
ným garantem projektu.

Riziko nemoci vzrůstá
Podle Martina Kamlera je na tom
Středočeský kraj v množství a čet-
nosti výskytu moru včelího plodu
ve srovnání s jinými kraji relativně
dobře, přesto ale včelařské organi-
zace neusínají na vavřínech.
Je totiž možné, že připravovaný

průzkum přinese taková zjištění,
která pohled na situaci zcela změ-
ní. Navíc se v posledních pěti letech
izolovaná ohniska nákazy vyskytují
v celém kraji. Aktuálně jsou takzva-
ná ochranná pásma po výskytu
moru v okrese Příbram, Benešov,
Praha-východ a Kutná Hora a do
mělnického a kladenského okresu
zasahují ochranná pásma z Ústecké-
ho kraje. „Obecně tak riziko nákazy
morem včelího plodu vzrůstá,“
upozorňuje Kamler.

NADĚLTE SI NA VÁNOCE
LETENSKÉ JARO

K zakoupení od 800 Kč online na ticketportal.cz. Při objednání do 15. 12. garance dodání do Vánoc.

Pořiďte sobě nebo svým blízkým jarní permanentku na Spartu a užijte
si spoustu společných večerů v Generali Areně na Letné.
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Počasí v kraji více informací
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Viktor Votruba
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tisíc včelstev mají čle-
nové ČSV (v kraji je
6 709 včelařů) ve
středních Čechách.

VčelyZe zákona semoremnakažená včelstva likvidují spálením. V případě,
že je nakaženo více než 15 procent včelstev na stanovišti, musí se spálit
všechna, včetně těch zdravých (na snímku). Foto: DanMaterna, MAFRA

5 °C

83

Kraj podpořil masivní kampaň
proti moru včelího plodu.

Fakta
Účast je jen dobrovolná

● V rámci kampaně nemají včelař-
ské organizace žádné nástroje,
jak chovatele včel k plošnému vy-
šetření donutit, nepoctivci tedy mo-
hou klidně zůstat skryti.

● Včelaře by mělo nalákat, že vy-
šetření včelstev bude bezplatné.

● Obvykle na mor včelího plodu vy-
šetřují svá včelstva jen včelaři, kte-
rým to ukládá zákon, tedy chovate-
lé včelích matek, producenti odděl-
ků nebo kočující včelaři.

ohnisek včelího
moru bylo letos v kra-
ji zlikvidováno spále-
ním.

jdou proti moru
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Včelaři


