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     Vážení přátelé, 
 
v těchto dnech jste dostali nebo ještě dostanete kontaktní údaje či předvyplněné povinné hlášení stavu včelstev 
k 1.9. běžného roku, které je zasíláno na Českomoravskou společnost chovatelů v Hradištku (ČMSCH). Tak jako 
loni je možné tuto povinnost splnit klasicky v papírové nebo v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že každým 
rokem zaznamenáme větší či menší množství nesprávně vyplněných či v nesprávný okamžik odevzdaných hlášení, 
chceme našim členům pomoci ulehčit splnění této povinnosti.  
 
Dle loni vyplněného hlášení všem chovatelům přijde nový dotazník poštou či elektronicky. Každý včelař si dnes 
může vybrat, zda hlášení pošle vyplněné poštou zpět a zároveň udělá kopii pro náš spolek nebo využije možnost 
vyplnit hlášení elektronicky a zajistí, aby se informace dostaly i do našeho spolku. Tou poslední možností, kterou 
nabízíme všem našim členům je, že dotazník, který každý obdrží v průběhu měsíce srpna 2020, odešle s informací 
o počtu včelstev na adresu našeho spolku nebo přinese kopii tohoto hlášení na valnou hromadu, jejíž pozvánku 
přikládáme. Výbor v termínu do 15. září zkontroluje informace o stanovišti v katastru a odešle do centrální 
evidence elektronicky. 
Tím zajistíme správné informace zadané do portálu a zároveň budeme mít uložen počet včelstev pro potřeby 
spolku. Včelaři, který využije tuto možnost, odpadne každoroční starost o dodání kopie hlášení k nám na spolek. 
 
Nedodání kopie s počtem včelstev komplikuje před koncem roku práci s příspěvky na další rok, rozdělení léčiv pro 
jednotlivé včelaře nebo také žádosti o dotaci 1.D, takže bychom tomu chtěli letos předejít hromadným zadáním 
počtu včelstev našich členů. Tím však nikomu nechceme bránit, aby si zaslání písemně nebo elektronicky vyřídil 
sám a jen v kopii informoval náš spolek. Pokud bude někdo zasílat hlášení přes webové rozhraní, nezapomeňte na 
vytvoření kopie hlášení ve formátu PDF, které můžete obratem zaslat na naši mailovou adresu. 
 
Na každém dotazníku je uvedeno jednorázové heslo pro přístup do portálu, které se každým rokem bude měnit, 
takže nikdo nemusí mít obavy o jakékoli zneužití. Je tedy na každém včelaři, zda využije naši nabídku a do 5.9.2020 
doručí dotazník Hlášení počtu včelstev, který obdržel z ČSMCH do našeho spolku. Buď elektronicky s oznámením 
počtu včelstev k 1.9.2020 na adresu spolku nebo na adresu jednatele (př. Jan Hužera, U Stadionu 975, 293 01 
Mladá Boleslav, tel: 603 969 029).  
Členové z Hruboskalska mohou též využít př. Tobišku, který hlášení do Hradištka a žádosti o dotaci 1.D  předá na 
valné hromadě. 
 
Poslední možností, pro obzvláště „lenivé“ je možnost zaslat na mail spolku či na telefonní číslo jednatele SMS 
zprávu s údaji – číslo chovatele, počet zazimovaných včelstev a kód přístupu z obdrženého mailu nebo opsaný ze 
záhlaví papírového formuláře. Výbor zajistí předání těchto údajů do centrální evidence.  
 
Jednoduchost vidíme v tom, že každému odpadne myslet na vytvoření kopie pro náš spolek. Při elektronickém 
doručení se email přepošle s doplněným počtem včelstev na vsmbo@vsmbo.cz . 
 
Pozn.: 
Nezapomeňte, že jako včelstvo se počítá a hlásí pouze včelstvo, které odpovídá definici -  „Včelstvo je 
společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná 
míra rámků se přepočítává.“ A připomínáme, že pouze na takovéto včelstvo je možné žádat o dotaci 1.D. 
 
Pokud členové budou chtít, mohou podklady pro výše uvedené hlášení i vyplněnou žádost o dotaci 1.D 
(Požadavek na dotaci 1.D) přinést společně na valnou hromadu 5.9.2020. 
 
Výbor se bude těšit na spolupráci se všemi včelaři našeho spolku a možnostmi uvedenými výše chce pomoci i těm 
včelařům, kteří se „nekamarádí“ s výpočetní technikou. 
 
V Mladé Boleslavi 16.8.2020 
 
Jan Hužera v.r., jednatel      Jiří Šturma v.r., předseda 
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                                                     Pozvánka 

na valnou hromadu Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., která se koná v  s o b o t u  

dne 5. září 2020 v Domě kultury v Mladé Boleslavi, boční vchod – „Plzeňský šenk“. 

     Zahájení v 9:00 hod., členy výboru prosíme v 8:30 hod. ! 

                                            Program: 

1. Zahájení  
2. Volba zapisovatele  
3. Volba návrhové; mandátové komise – př. Volf, Tobiška; Jambrózy, Poušek. 

 4.  Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze včetně činnosti chovatelů včel z         

       Hruboskalska 

 5. Informace o nákazové situaci a ošetření včelstev – 2020  

 6. Dílčí zpráva o hospodaření  

 7. Návrh rozpočtu na rok 2021 

 8. Zpráva jednatele – hlášení do Hradištka, žádostí o dotaci 1.D – chovatelé z míst, kde       

     nepůsobí ČSV, z.s., průběh akce Dotované krmivo;  

9. Navýšení finančních prostředků Svépomocného fondu 

10. Diskuze 

 11. Návrh usnesení a jeho schválení   

            12. Závěr 

    

Od cca 11:00 přednáška př. Vítková nebo př. Žáka – plemenářská práce  

  

V Mladé Boleslavi dne 16. srpna 2020 

 

 

   Ing. Jiří Šturma v.r.                    Jiří Plaček v.r.   Jan Hužera v.r. 

       předseda                              místopředseda               jednatel 


