
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.

Zprávajednatele VSMBO pro Valnou hromadu 26.6.202L

1. Koncem roku 2020 ČÍtala Členská základna 155 členů, jelikož nás během podzimu opustiili
dva naŠi dlouholetí vČelaři, přítel Pavelka a přítel Šulc, K 31.1.2021 jsme ukončili členstvii
ve spolku 3 členŮm, jelikož nereagovali opakovaně na wzvu k úhradě členského
příspěvku. Během března vstoupilo do našich řad 7 zájemců ze Za Doksy, čímž se
základna rozšffila na počet í59 členů. V současné chvíli naše členská základna číta 157
ČlenŮ, jetikoŽ nás během posledních měsícŮ na vždy opustili další dva dlouholetí včelaři
přítel Hajzler a přítel Bartošík. Od loňského roku se Výbor spolku rozhodl udělit čestné
Členství všem členům po dovršení 85 let věku. Nyní máme ve spolku 4 čestné členy,
Keří již nemusí hradit členské příspěvky se zachováním všech členských práv.

2. Zasílání hlášení s počtem zazimovaných včelstev do Hradišťka proběhlo opět s drobnými
nedostatky, kdy něKeří posílají stavy včelstev s předstihem, ťj. před řádným termínem,
ktený je stanoven na 1.9. Několik včelařů odeslalo vyplněný formulář poštou a neudělato
kopii, kterou zakládáme ve spolkor,ných dokumentech. Bohužel někteří posílají na spolek
kopii před koncem roku po mnoha urgencích, kdy jíž řešíme příspěvky a zbytečně tak
komplikují agendu spolku.

3. O Dotaci lD žádalo v záYí 2020 celkem 76 členl3 našeho spolku, což bylo o něco více,
neŽ v předchozích ]etech. Svaz včelařů evidoval přes 6000 chybně podaných žádostí
a v naŠem spolku se to týkalo pouze členů, kteří zaslali hlášenído Hradišťka před 1.9.,
ČÍmŽ se nahlášený počet včelstev připsal k roku 2019 a tím nesouhlasil počet pro dotaci
lD. I z tohoto dŮvodu je nezbytně nutné zasílat hlášení do Hradišťka až v záíí.

4, Tak jako v roce loňském, tak i letos dostal náš spolek účelovou dataci od primátora
Mladé Boleslavi a starosty Kosmonos na nákup inveftovaného krmiva pro včely. 0d
loňského roku byl jeden kontejner v Turnově a dva se za dotace zakoupili do Bolestavi,
O krmivo leltos projevil zájem menší počet našich členů, dohromady tedy 35.
Jeden Člen byl vyřazen ze žádostí o krmivo, jelikož neodevzdal v zimě měl, čímž porušil
jednu ze suých povinností, Odběr krmiva musel b,ýt rozdělen do dvou etap na dvou
mktech, jelikoŽ máme v Boleslavi jen dva kontejnery a třetí v Turnově. Celkový objenn
poŽadovan,Í naŠimi Členy byl 4730 kg, což jsou 4 kontejnery po 1400 kilogramech.
Za vybrané peníze bude dokoupeno krmivo pro dva kontejnery, které budou přes zimu
uskladněny u přátel z Turncrvska. Po naplnění budou osloveni členové, Keří své žádosti
zaslalijako poslednl aby si do Turnova dojeli vyzuednout požadované množswí. Zb,ývá
dobrat ještě 500 kg z celkového množství 2880 kg.
Na příští rok zbude v Turnově 2380 kg.

5. Posledním bodem mé zprávy, bych chtěl příEonrné požádat o schválení přihlášky nového
zájemce o Členství v našem spolku. Jde o včelaře Milana Bartáka z Katusic, ktený je
přítomen, takže by se nám rnrohl představit.

Na závěr své zprávy bych chtěl požádat přítomné o uctění památky našich přátel minutou ticha.

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2021
Vypracoval: Hužera
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