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     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 9 měsících. Nescházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně 

na jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli 

o dalším vývoji našeho nezávislého spolku, ale v termínu, který je pro naši práci 

nestandardním. Do naší činnosti vstoupila krize způsobená koronavirem a tak se jarní členská 

schůze nemohla uskutečnit. Celá činnost spolkové práce byla zmrazena, členové výboru 

spolu komunikovali pouze telefonicky a zabezpečovali pouze nejnutnější úkony. Přesto se 

nám podařilo chod našeho spolku zachovat a pro naše členy zajistit např. dostatek 

speciálního krmiva pro včely, což za stávající situace považuji za velký úspěch. Rovněž 

všechny požadované prostředky na ochranu našich včel (chemická léčiva) dle požadavků 

členů jsou na skladě u našeho nákazového referenta nebo předsedy. 

Tentokrát začnu trochu netradičně, tj. nebudu mluvit v úvodu našeho setkání o schůzové 

činnosti a práci výboru, ale začnu o věcech, které se bezprostředně týkají našich včel. Po 

normálním průběhu zimy a jara přišel chladný květen, a ten kdo má rojivější linie včel nebo 

později rozšířil svá včelstva, měl problémy s rojovou náladou. Rojů bylo i u nás docela hodně. 

Osobně jsem v průběhu června řešil denně po dobu 3 týdnů minimálně 3 telefonické hovory 

denně, že někde se usídlil roj a co s tím má občan dělat. Vždy jsem tlumočil názor – „nechte 

je být, nešťourejte do nich, nestříkejte na ně hadicí a oni do tří dnů odletí“. Nikdo se už pak 

neozval a tak předpokládám, že toto „opatření“ zabralo. Je nutné si však uvědomit, že tyto 

roje budou v blízké budoucnosti zdrojem kleštíka a hlavně zdrojem všech včelích virů, proto 

je nutné, aby včelař sledoval zdravotní situaci ve včelstvech a včas přijal účinná zdravotní a 

chovatelská opatření. Kritická bude situace po dobu líhnutí dlouhověkých zimních včel a tak 

v období od cca 15.7. do 15.9. je nutné použít všechny možnosti tlumení rozvoje všech typů 

varroózy. Chtěl bych o tom mluvit i ve dnešní přednášce. 

Celý průběh jara byl zpožděn minimálně o 14 dní až tři týdny. Ve svém důsledku to ale bylo 

pro naše včely příznivým momentem, protože se příroda probouzela pozvolna, rozhodující 

snůšková plodina – trnovník akát nezmrzl, dešťové srážky byly vydatné a tak po přibližně 12 

letech akát medoval a myslím si, že většina včelařů v naší oblasti může být spokojená. 

Protože je cesta chovu s minimem chemie či bez chemie v úlech velice i ekonomicky 

náročná, jsme rádi, že nás podporují místní samosprávy. Podařilo se zajistit nákup 2 

kontejnerů speciálního, invertního krmiva pro včely zn. Apivital. Odebrali jsme tak cca 2800 

kg. Z loňského roku jsme si nechali do rezervy 1 kontejnér a tak se nám podařilo uspokojit 

všechny požadavky našich členů. V současné době chceme dovézt ještě 2 náplně kontejnerů, 

dokrýt ještě několik objednaných požadavků a zbytek nechat na další sezónu, protože 

nevíme, jestli i v příštím roce budou naši sponzoři – statutární město Mladá Boleslav a město 



Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.       

 
 

Stránka 2 z 3 
Kontaktní adresy: Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s., Sídlo: 17. listopadu 1335, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 045 37 335,             

vsmbo@vsmbo.cz, číslo bank.spojení:  0272915415/0300; zapsán: Městský soud v Praze, L 63917; Datová schránka: hgz4sss                                                                                                                                             
Předseda:  Ing. Jiří Šturma, Hrdlořezy 169, 293 07 Josefův Důl, tel: 605 233 633                            

Místopředseda: Jiří Plaček, Galetova 425, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 734 602 671  

 

Kosmonosy schopné nám v těchto nákupech krmiva pomoci. Krmivo jsme prodávali našim 

členům za dotovanou cenu 12,- Kč, přestože pořizovací cena bez dopravy je 22,- Kč.  

Nyní mi nezbývá než se zmínit i o dotacích a darech, které máme možnost čerpat od 

spřízněných měst a obcí. V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Mladé 

Boleslavi, Kosmonos, Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Židněvsi, Čisté, Hrubé Skály, Dalovic, 

Bukovna a Března. Peníze jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace nebyla účelově vázána, 

a v případě Kosmonos a Mladé Boleslavi na nákup krmiv, jak jsem se již zmínil dříve. 

Poděkování za spolupráci při opylování zemědělských plodin patří i Zemědělské společnosti 

Bukovno, se ZEA-LAND Roudný máme rozjednánu stejnou spolupráci, tak jako v minulých 

letech. Všem těmto našim příznivcům chceme tímto velice poděkovat. Postupně předáváme 

vyúčtování účelově vázaných dotací a doufáme, že i v příštím roce bude probíhat tato 

úspěšná spolupráce. 

Nyní se vrátím k činnosti výboru, protože i tuto oblast naší činnosti dnes musíme projednat. 

Výbor se pravidelně měsíčně scházel s výjimkou období koronakrize a řešil dříve mnou 

uváděné činnosti. Zda je naše snažení úspěšné, to musíte zhodnotit vy, naši členové. 

Hospodaření našeho spolku je také zodpovědné. Snažíme se o uspokojování potřeb včelařů, 

ale vždy se spoluúčastí včelaře, aby finanční prostředky, se kterými hospodaříme, byly 

využity na maximum a byla vždy dostatečná finanční rezerva. Podrobnou zprávu za rok 2020 

přednese pokladník spolku př. Ing. Radko Radoš v samostatné zprávě. 

Musíme dnes také potvrdit zvolení nového jednatele, za kterého výbor navrhuje př. Aleše 

Horáka. Výbor zároveň děkuje př. Janu Hužerovi za dosavadní práci ve funkci jednatele. 

Přítel Hužera slíbil, že bude i nadále spolupracovat s navrhovaným jednatelem spolku. 

Chtěl bych vás ještě informovat o situaci s dotacemi na technická zařízení a prostředky na 

ochranu včelstev. V novém tříletém období Včelařského programu tj. pro roky 2019-2022 

bylo vládou ČR schváleno nové nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve kterém jsou stanoveny 

nové, odlišné podmínky čerpání dotací. Dotace se může čerpat pouze prostřednictvím 

zprostředkovatele – „žadatele“, kterým je u technické dotace a boje proti varroáze Český 

svaz včelařů, z.s.. Vznikl tak monopol žadatele a současné vedení ČSV tohoto postavení 

zneužívá. Vymyslelo si, že pro nečleny to zadarmo dělat nebude a požaduje v současnosti 5 

% poplatek z požadované dotace za její vyřízení. Tímto postupem dochází k nerovnému 

postavení žádajících subjektů, kdy jsou členové ČSV zvýhodňování oproti nečlenům. Dochází 

k tomu, že řada nečlenů své požadavky na dotaci stáhla a proto na členy ČSV zbyde více 

peněz. Proti tomuto postupu jsme protestovali, ale bohužel státní orgány se doposud k tomu 

staví netečně, s postupem, „vy tam dole si to nějak vyřiďte mezi sebou, nás nezajímá, že 

někdo dotaci nedostane“, (citoval jsem jednoho vedoucího pracovníka SZIFu). Do budoucna 

jsme chtěli tuto situaci řešit za účasti Asociace včelařských spolku, které jsme členy a 

prosazujeme, aby se tato asociace stala také „žadatelem“ a mohla pro členy, které zastupuje 
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žádat o tyto eurodotace bez vazby na Český svaz včelařů. Státní správa ale chce zachovat 

stávající situaci a nic neměnit, protože pro státního úředníka platí, že pokud něco funguje, 

tak proč to měnit, když nám “sluníčko svítí a peníze nám jdou“. 

Asi jste ale zaznamenali malilinkatý posun u národní dotace 1.D na zazimování včelstev. Zde 

se naopak podařilo prosadit ve spolupráci se SZIFem zlepšení postavení nečlenů ČSV. 

V současnosti žádají o dotaci 1.D všichni nečlenové ČSV na sekretariátu ČSV. Skončila tak 

snad éra doprošování se na základních organizací ČSV (ZO) o vyplacení této dotace. Bohužel 

zatím pro nečleny zůstala povinnost opatřit si Potvrzení o umístění včelstev na území, které 

„spravuje“ příslušná ZO. U míst, kde nepůsobí žádná základní organizace ČSV (např. u nás na 

mladoboleslavsku) není toto Potvrzení o umístění včelstev nutné. Pro členy našeho spolku 

zde, na území bývalé ZO Mladá Boleslav, je to veliká výhoda. Tento nový postup je obrovské 

zjednodušení a doufáme, že se v budoucích letech ještě podaří zrušit toto „potvrzení o 

potvrzení“, tím mám na mysli Potvrzení o umístění včelstev a nečlenové ČSV nebudou mít 

v oblasti dotací se základními organizacemi ČSV nic společného.  

 Bylo by toho ještě mnoho, o čem bychom mohli referovat. Věřím však tomu, že v diskuzi se 

vrátíme ke všem bodům a můžeme prodiskutovat další problematiku, která nás trápí. 

     Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem         

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel. 

V Mladé Boleslavi 26.06.2021 

Ing. Jiří Šturma, předseda 


