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        V Mladé Boleslavi 16.5.2018 

Vážení přátelé, 

chtěli bychom vás informovat o nových dvou skutečnostech, které se nám podařilo 

v poslední době zrealizovat. 

Členská schůze kladně rozhodla o nákupu nemovitosti – pozemku o rozloze 2 ary, na kterém 

stojí zahradní domek. Tuto koupi se nám podařilo zrealizovat a tak můžeme radostně 

konstatovat, že po 105. letech fungování našeho spolku konečně vlastníme nějakou 

nemovitost a postupně budeme moci veškerý inventář, který náš spolek vlastní, uskladnit ve 

vlastním prostoru. Nebudeme tak muset otravovat některé naše členy, u kterých až doposud 

tento materiál skladujeme. Pro ty, kteří nebyli na členské schůzi 24.3.2018, informujeme, že 

se jedná o pozemek za areálem Roin v blízkosti Pírkova sanatoria v Mladé Boleslavi. 

Pořizovací cena byla na boleslavské poměry příznivá a činila 260.000,- Kč. Myslíme si, že tato 

cena nemůže být i v budoucnu nikdy prodělečná, a umožní to spolku se dále rozvíjet, např. 

v budoucnu budeme moci nakoupit a uskladnit další věci v kontejneru, který zde můžeme 

umístit a na nějž můžeme požadovat i dotace od obcí. Na nákup nemovitosti se dotace od 

obcí žádat nemohou. 

Dále se nám podařilo získat dotaci od města Kosmonos ve výši 24 500,- Kč a částečně od 

Mladé Boleslavi ve výši 10 000,- Kč na nákup speciálního krmiva pro včely, které je 

prodáváno pod obchodním názvem „Apivital“ (www.apivital.cz). V uplynulých dvou letech ho 

již někteří členové našeho spolku vyzkoušeli a konstatovali, že je to krmivo vhodné pro včely 

jak na krmení oddělků (v podobě těsta), tak i pro doplnění zimních zásob (tekutá forma). 

Protože chceme, aby se dodržel spravedlivý a rovný přístup ke všem členům, rozhodl výbor 

spolku, že se toto dotované krmivo, které se prodává za cenu na trhu cca 20,- Kč za 1 kg 

(tekuté) a 34,- za 1 kg (těsto), budeme pro naše členy prodávat za dotovanou cenu 12,- Kč 

(tekuté) a 20,- Kč (těsto).  

Jako klíč se vzaly stavy včelstev, které jste měli k 1.9.2017. Nárok je uveden v příloze tohoto 

dopisu dle jednotlivých chovatelů a stanovišť a je nutné jej uplatnit do 14 dnů tj. do 

31.5.2018. Nárok uplatněte u jednatele našeho spolku př. Jana Hužery písemně na 

mail jan.huzera@gmail.com nebo dopisem na adrese Jan Hužera, U Stadionu 975, 293 01 

Mladá Boleslav. Zároveň uveďte, zda byste raději tekuté nebo krmivo ve formě těsta. 

Bohužel nemůžeme ale vždy tento požadavek splnit na 100%, protože těsto je baleno v 2,5 

kg zatavených sáčcích a tak půjde jen o orientační požadavek. Prostě až bude termín, tak 

kdo přijde dříve, ten si bude moci vybrat, pak už jen co zbyde. 
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 Pokud nebudete chtít uvedené krmivo využít, a neuplatníte nárok do výše uvedeného data, 

pak váš nárok zanikne ve prospěch ostatních členů, kteří nárok uplatnili. Pak se přepočtou 

zbylé nároky a ostatním chovatelům včel budou jejich nároky povýšeny o nevyužitý podíl. 

Mezitím necháme dovézt kontejner tekutého krmení a paletu těsta. Odběr tekutého krmení 

bude vydáván u př. Miroslava Žahourka – v Dalovicích (u školy odbočka za hřiště = tj. slepá 

cesta, parcela na konci vpravo). Těsto se bude vydávat u př. Jana Hužery, U Stadionu 975, 

Mladá Boleslav. O termínech výdeje a telefonním spojení vás budeme ještě přesně 

informovat dalším dopisem. 

Připravte si prosím s předstihem nádoby na tekuté krmivo.  

Celý odběr krmiva se bude muset odehrát v maximálně krátkém čase – asi 14 dnů, protože 

každý z členů, kteří budou krmivo vydávat, je zaměstnán a bude nutné akceptovat jejich 

časové možnosti. 

Prosím dodržte termín vznesení nároku 31.5.2018, uvedený výše, aby nedošlo 

k nepříjemnostem a handrkováním, že někdo zapomněl si nárok uplatnit a nyní se zpožděním 

krmivo chce. 

Za VS MBO z.s. 

 

Ing. Jiří Šturma, předseda, v.r.    Jiří Plaček, místopředseda, v.r.  

 


