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        V Mladé Boleslavi 19.6.2020 

     Vážení přátelé, 

chtěli bychom vás informovat o tom, že se nám podařilo získat dotaci od statutárního města 

Mladá Boleslav ve výši 30 000,-  a od města Kosmonos ve výši 24 500,- Kč na nákup 

speciálního krmiva pro včely, které je prodáváno pod obchodním názvem „Apivital“ 

(www.apivital.cz). V uplynulých čtyřech letech ho již někteří členové našeho spolku 

vyzkoušeli a konstatovali, že je to krmivo vhodné pro včely pro doplnění zimních zásob 

(tekutá forma). Protože chceme, aby se dodržel spravedlivý a rovný přístup ke všem členům 

spolku, rozhodl výbor spolku, že toto dotované krmivo, které se prodává na trhu za cenu cca 

22,- Kč za 1 kg (kontejnerové balení -  1400 kg), budeme pro naše členy prodávat za 

dotovanou cenu 12,- Kč. Je to dobrá zpráva, protože dodavatel krmiva doposud drží loňskou 

cenu. Nejsme však schopni garantovat, že za dotovanou cenu bude veškeré množství krmiva, 

o které budete mít zájem. Abychom vám byli schopni říct, o jaké množství za dotovanou 

cenu se bude jednat, potřebujeme znát váš zájem a závazný požadavek na celkové 

množství krmiva, které v letošním roce budete chtít odebrat. Po jeho zjištění vám 

každému jednotlivému zájemci sdělíme, o jaké množství se bude jednat za dotovanou cenu. 

Celkové množství pro zájemce, které se mezi ně rozdělí, budou 4 kontejnery.  

Připravte si také peníze, protože chceme, abyste je mohli uhradit na spolkový účet 

(0272915415/0300) a mohli jsme v krátkém časovém období začít vydávat toto tekuté 

dotované krmivo. 

Jako klíč se vezmou stavy včelstev, které jste měli k 1.9.2019 pro posouzení dotovaného 

množství. Váš závazný požadavek na celkové množství je nutné uplatnit do 10 dnů tj. do 

30.6.2020. Nárok uplatněte na mailu vsmbo@vsmbo.cz popř. ti, co nemají mail u 

jednatele našeho spolku př. Jana Hužery písemně na adrese Jan Hužera, U Stadionu 975, 

293 01 Mladá Boleslav ve stejném výše uvedeném termínu.  

Pokud nebudete chtít uvedené krmivo využít, a neuplatníte svůj požadavek do výše 

uvedeného data, pak bude dotované krmivo rozděleno ve prospěch ostatních zájemců -

členů. Mezitím necháme dovézt 2 kontejnery tekutého krmení.  

Odběr tekutého krmení bude vydáván tradičně u př. Ing. Miroslava Žahourka – v Dalovicích 

(u školy odbočka za hřiště = tj. slepá cesta, parcela na konci vpravo). O termínech výdeje a 

telefonním spojení a vykrytí zájmu vás budeme ještě přesně informovat dalším dopisem. 

Připravte si prosím s předstihem nádoby na tekuté krmivo!!! 
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Celý odběr krmiva se bude muset odehrát v maximálně krátkém čase – asi 14 dnů, protože 

př. Žahourek je zaměstnán a bude nutné akceptovat jeho časové možnosti. 

Prosím dodržte termín vznesení nároku 30.6.2020, uvedený výše, aby nedošlo 

k nepříjemnostem a handrkováním, že někdo zapomněl si svůj požadavek uplatnit a nyní se 

zpožděním krmivo chce. 

Za VS MBO z.s. 

 

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


