Včelařský spolek má 90 let
Nejstarší zmínky o včelaření ve Vlčnově
jsou sepsány v kronice včelařů na zvlášť vloženém papíře tak, jak je kdysi někdo zachytil, zřejmě ze vzpomínek různých osob.
Nepochybně však bylo ve Vlčnově více včel
a včelařů i před zmiňovanými daty. Toto jsou
první zapsaná data:
1869: Na škole bydleli dva učitelé i s rodinami. Byli to Jan Neumann a Jan Šebík.
Chovali 20 včelstev. Dále František
Moštěk (č. p. 34) měl 10 úlů.
1880: Na hospodě č. 124 byl Ignác Knotek
a mimo hospodářství, měl i 15 úlů.
V roce 1869 měl jen 5 úlů.
1890: Jan Matrenauer (nadučitel) choval 9
včelstev ve škole a na faře měl kněz
Karel Skopilík 9 úlů.
1900: Josef Pavelčík (č.p. 70) měl 3 úly.

Zakládající člen, přítel Josef Pešl

ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU
VE VLČNOVĚ V ROCE 1926
V roce 1926 nastal zlomový okamžik ve
včelaření ve Vlčnově. Byl založen včelařský
spolek s názvem Včelařský spolek pro Vlčnov
a okolí se sídlem ve Vlčnově. Zakládajícím členem byl Josef Pešl č.p. 647 (kolář).

Od roku 1926 máme z kroniky řadu údajů
o počtu členů spolku a počtu chovaných včelstev:
1920–1930: 30 včelstev, 6 včelařů
1940–1950: není záznam
1960:
219 včelstev, 39 včelařů
1970–1980: 292-389 včelstev, 56 včelařů
1990–2000: 215 včelstev, 23 včelařů
2000–2016: 414 včelstev, 31 včelařů
Na organizaci spolku se podíleli tito naši
členové:
1926–1938: Josef Pešl, č.p. 647, Karel Divoký,
č. p. 482, Jan Uhříček, č. p. 524,
Antonín Pavelčík, č.p. 622
1942:
Náš spolek byl přejmenován na
Včelařský spolek Vlčnov
1950–1967: Jan Uhříček (524), František
Koníček (143, Veletiny), Josef
Zemek (844), František Stloukal
(505), Jaroslav Moštěk (502),
Václav Vozár (845), Bedřich
Chaloupka (879), František
Tihelka (704)
1967–1997: Vl. Moštěk (908, 212), Václav
Vozár (845), Josef Knotek
(863, pokladník-funkce 30 let),
Oldřich Bouda (465)
1997–2016: Vlastimil Kovář (101), Jan Šupka
(895), František Cahel (712),
Pavel Hradílek (403)
NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z KRONIKY
VLČNOVSKÝCH VČELAŘŮ
Kronika je vedena od roku 1958. Po zběžném přečtení kroniky čtenář zjistí, že některé potíže, zájmy i akvitity včelařů jsou stále
aktuální bez ohledu na plynutí času. Často
se řešila malá účast na schůzích a jiných akcí
spolku a návrhy na jejich zlepšení. Podobně
aktuálním tématem jako dnes je přerozdělování různých dotací, ať už v podstatě příspěvků na cukr, dotace v podobě řeziva, nebo-li
pro současníky nepochopitelného cementu.
Například každý účastník schůze 17. dubna
1962 dostal metrák cementu. O tom, zda takto
měli být motivováni nepřítomní členové spolku, lze jen polemizovat, ale snadno se to tak
může jevit.
Celou historií se line také téma včelařského spolku při základní škole. Řeší se buď jeho
výborná činnost nebo naopak nutnost jeho
znovuoživení.

Přítel Vladislav Mošťek, jednatel spolku 1967–1997
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Ze zápisu ze schůze 30. srpna 1970 se
dozvídáme, že bylo uloženo dát do pořádku
školní včelstva a utvořit nový kroužek včelařů. Podrobnějším studiem kroniky zjišťujeme, že v některých obdobích toto oživování
probíhalo prakticky každoročně. Z kroniky
se tak dozvídáme, že vlčnovští včelaři nezapomínali ani na kulturní život a pořádali včelařské plesy, rovněž také pro své členy organizovali výlety do různých koutů naší vlasti
(Český ráj, Valašsko, Východní Čechy, České
Budějovice, Vsetín, Vídeň i jiné). Každoročně
pořádali přednášky různých učitelů včelařství,
ale několikrát i kurzy mikroskopování. Schůze
bývaly občas zakončeny promítáním filmů se
včelařskou tematikou. Filmy si včelaři našeho
spolku dokonce natáčeli i sami.
Častou aktivitou byla i výsadba pylodárných rostlin a jejich údržba. Například
10. března 1934 bylo vysázeno po vesnici od
č.p. 84, přes rybáře a Ploty, členy včelařského
spolku 200 lip z Hájka. V roce 1971 v zápise
včelaři uvádějí: „Ostříhali jsme okrasné keře
v počtu 350 kusů, ořezali jsme překážející haluze po celé vesnici. Nasadili jsme 30 kusů okrasných keřů, 15 lip na horním konci a 200 pámelníků, které jsme získali vyrytím z Padělků. Tyto
keře byly vysazeny do Rybář a horního konce.“
Včelaři v minulosti také pravidelně darovali
krev, přispívali na besedy s důchodci a pomáhali při různých akcích v obci.
Zajímavou akcí spolku byly také časté
kurzy pečení medového pečiva. V 70. a 80.
letech vlčnovští včelaři pravidelně pořádali
tyto kurzy a výstavy perníků. Velkou a úspěšnou aktivitou bylo také prodávání medového
pečiva na Jízdu Králů. Do této akce se zapojoval také tehdejší Svaz žen a také děti 8. až 9.
tříd ZŠ. V kronice je o tom pěkný zápis z roku
1972. Z Jízdy králů mimochodem na tuto perníkovou akci bylo spotřebováno 100kg mouky,
20kg medu tmavého, 25 kg cukru mletého,
25 kg cukru krystal, 5kg tuku, 20kg čokolády a 1l rumu. A prodáno bylo 200 ks koní po
7 Kč, 700 ks figurek s fotografiemi Vlčnovjanů
v krojích po 6 Kč, 200 ks balíčků po 10 Kč,
100 ks medvídků a včeliček po 4 Kč, 200 ks
drobného pečiva po 1,50 Kč a 300 ks koulích po 1 Kč. Zajímavostí je, že výše uvedené
zboží bylo prodáno za 2–2,5 hodiny. V dalších
letech množství upečeného pečiva gradovalo.
Až se z jednoho zápisu dovídáme, že se mísilo
těsto z 300 kg mouky. Na tyto akce si včelaři

Stojící: Vozár, Tihelka, Uhříčková, Koníček J., Juračka, Nevařil J.
sedící: Knotek J., Moštěk Vl.
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postupně pořídili vlastní pečicí troubu, robota
na mísení těsta, plechy, stoly a další vybavení.
Peklo se nejprve v pekárně vdolečků v pálenici
a později po vybudování včelařského areálu
tam. V souvislosti s pečením perníků je často
zmiňována paní Marie Schmiedová, učitelka
medového pečiva z Valašských Klobouk. Byla
i čestnou členkou našeho spolku.
V 80. letech je předmětem zájmu včelařů
vybudování včelařského zázemí. Včelaři začali areál budovat u koupaliště v budově bývalé
Mlýnkově pálenici. V 70. a 80. letech tam bylo
teraso-kamenictví a budova byla po požáru
určena k demolici. Po opravě tohoto objektu
byly prostory využívány včelaři na různé besedy, setkání a jubilea a pekly se tam perníčky.
Dokonce se uvažovalo o využití jako ubytovny pro zájezdy. V této době náš spolek vlastnil
velké množství nádobí, příbory a jiné vybavení, které se půjčovalo lidem v obci na pořádání různých oslav, hostin a svateb. V areálu
bylo mimo jiné toto nádobí skladováno. Z kroniky je zřejmá velká snaha a zaujetí včelařů
o vybudování vlastní klubovny. O to smutnější
je konec tohoto areálu. V roce 1991 a začát-

kem roku 1992 byla budova po neúspěšných
vyjednávání v restituci vrácena původnímu
majiteli a včelaři ji museli opustit a všeho vybavení se zbavit.
Po roce 1992 je znát velký útlum činnosti spolku. Přednášky se nepořádají, zájezdy
nikdo neorganizuje, je celkový úbytek členů
i včelstev. Oživení činnosti je patrné na přelomu tisíciletí, kdy byl znovu založen včelařský
kroužek a začínají se pořádat odborné přednášky a zájezdy.

V roce 2013 se spolku vlila nová krev do
žil díky získání nové klubovny „včelařského
domku v Pustém“. Ten náš spolek dostal do
nájmu od naší obce a nyní ho s její finanční
podporou opravujeme v duchu místní tradiční
architektury. Během tří let jsme na domečku
brigádnicky odpracovali 2 130 hodin a nyní
nám domek slouží k naší spolkové činnosti.
K dnešnímu dni se v naší obci nachází 444
včelstev, které obhospodařuje 31 včelařů.
K 90. výročí založení našeho spolku proběhne v naší klubovně v Pustém v pátek 23.
září výukový program pro děti s názvem
SEZNAMTE SE SE VČELAMI.
V neděli 25. září náš pan farář Ladislav
Kunc požehná sochu sv. Ambrože (patrona
včelařů), kterou nám zhotovil a věnoval akademický sochař Josef Kadlčík. Po požehnání
se uskuteční v domečku v Pustém ochutnávka
medu s malou včelařskou výstavou. Všichni
jste srdečně zváni.

Staří včelaři, přítel Vozár a Bouda

Vlastimil Kovář a Petr Pavelčík

Úspěšná soutěžní cesta našich hasičských žáků
Pro někoho možná ve vztahu k vlčnovským hasičům překvapivý nadpis, když si uvědomíme, že za posledních 17 let naši žáci jen
jednou chyběli na krajském kole hry Plamen,
tzn. jen jednou nepostoupili z okresního kola.
Po minulé úspěšné sezoně totiž letos odešla
většina týmu do kategorie dorostu a nový tým
až na tři závodníky se tvořil na základech druhého, záložního žákovského týmu. Popravdě
byl tento tým trochu podceňovaný, ne příliš
atletický, ale… Přes to všechno jsme si byli
vědomi, že tito žáci jdou spolu od mladších
žáků a jsou velmi dobrý kolektiv.
Okresní kolo, které proběhlo 14. května
2016 ve Starém Městě, se v podstatě, až na
jednu disciplínu, stalo přehlídkou vlčnovské
nenápadné ale velmi účinné jízdy. Po nemalé penalizaci a pátém místě v jedné ze štafet,
ostatní tři disciplíny byly za jedna a v součtu

David Nemrava překonává kladinu
ve štafetě 4x60 m – 1. místo, Staré Město

Miroslav Jedlička na posledním úseku štafety CTIF
krajské kolo, 2. místo, Horní Lideč
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s podzimními výsledky z toho byl nečekaný,
ale suverénní postup do krajského kola.
Krajské kolo hry Plamen tentokrát probíhalo na Vsetínsku a to v Horní Lidči 11. června 2016.
Naši žáci v konkurenci osmi nejlepších
žákovských týmů Zlínského kraje začali
velmi překvapivě vynikajícím druhým místem ve štafetě CTIF. Přes výborný začátek,
hned v průběhu druhé disciplíny, se nám zranil závodník. Tato skutečnost nás dokonale odrovnala v obou útokových disciplínách
(8. a 7. místo), na které jsme snad výsledkově
spoléhali nejvíce. A právě v tomto okamžiku se
projevila již zmiňovaná síla a přednost tohoto
kolektivu. Přes nepřízeň osudu naši žáci bojovali, dvakrát skončili třetí ve štafetách a čtvrtí v „branném závodě“. Celkové 4. místo a to
v konkurenci mnohdy seskládaných výběrů

a za daných vynucených podmínek je skutečně
výborný výsledek.
Závěrem tohoto článku je povinností poděkovat všem vedoucím a instruktorům, kteří se podíleli na nečekaném úspěchu
našich žáků a na výborné reprezentaci sboru,
obce a okresu Uherské Hradiště. Rád děkuji
Přemyslu Pavlušovi, Ondřeji Vozárovi, Jiřímu
Poláškovi a Ivovi Křapovi.
Našim žákům děkuji za celoroční a předvedené výsledky a přeji jim příjemné prožití
prázdnin. Těm, kteří končí v kategorii žáků,
přeji úspěšné účinkování v další velmi důležité
fázi jejich života. Po stránce hasičské věřím, že
se spolu budeme setkávat v kategorii dorostu
a při různorodé činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Žáci SDH Vlčnov při požárním útoku
1. místo, Staré Město

Patrik Pěrka přebírá z rukou hejtmana Zlínského
kraje MVDr. Stanislava Mišáka ocenění za čtvrté
místo – krajské kolo hry Plamen v Horní Lidči

Ondřej Miloš a David Nemrava při štafetě dvojic
krajské kolo, 3. místo, Horní Lideč
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