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1. Zahájení
2. Doplnění programu
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
4. Zpráva kontrolní a revizní komise
5. Zpráva pokladníka
6. Návrh činnosti na rok 2016
7. Vystoupení hostů
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Usnesení
10. Závěr

Zpráva o činnosti za rok 2015
Základní organizace českých včelařů ve Vlčnově měla ke dni 31. 12. 2015 31 členů, kteří
chovají 414 včelstev. Dva včelaře máme z jiných základních organizací. Je to přítel Wnuk, který má
včely na č.p.507 a přítel Miklánek, který má včelstva za mysliveckou chatou. Celkem se na našem
katastru nachází 40 stanovišť se včelstvy.
Během roku jsme brigádnicky pracovali na naší klubovně. Odpracovali jsme 320 hodin.
Celkem za tři roky je to 2 130 hodin. V loňském roce jsme dokončili práce na sociálním zařízení,
podlahy průjezdu a v čelní straně domku jsme umístili vitrínu se sv. Ambrožem. Patrona včelařů
nám zhotovil a daroval náš rodák, akademický sochař Josef Kadlčík.
Léčení včelstev: Po vytočení medu jsme aplikovali kyselinu mravenčí, podzimní a zimní
léčení jsme provedli dvakrát fumigací a jedenkrát aerosolem. Během roku jsme dezinfikovali úly a
nářadí preventivně proti včelím chorobám, zvláště moru, prostředkem „Bee-safe“.
Na tuto desinfekci nám Obecní úřad Vlčnov poskytl částku 10 000Kč.
Majetek spolku: ponorné čerpadlo, kompresor s vyvíječem, dva kusy vařáku na vosk - starý
železný a plastový párový, vysavač, spotřební zboží na domečku (nádobí, skleničky).
Se souhlasem obecního úřadu jsme domeček začali pronajímat naším spoluobčanům na malé
rodinné oslavy. Tuto službu využilo sedm občanů naší obce. Půjčka klubovny stojí 500Kč. Naši
členové ZO a jejich rodinní příslušníci nájem neplatí.
Koncem léta při příležitosti dne otevřených dveří jsme v domečku uskutečnili ochutnávku
medu místních včelařů s vyhodnocením. Vzorků bylo 18. První místo získal přítel Jan Černík – med
lipový. Druhé místo – přítel Miroslav Bařina – med květový. Třetí místo – přítel Petr Švanda – med
medovicový. Návštěva veřejnosti byla hojná, více jak 200 lidí. Akce byla úspěšná a tento rok ji rádi
zopakujeme.

Návrh činnosti pro rok 2016
důkladné léčení včelstev
dovybavení klubovny
4x štokrlátko
dva stoly pod přístřešek za domem
knihovna
přístřešek na zrekonstruované staré úly
dodělat průjezd a čelní fasádu
uskutečnit malou včelařskou výstavu k 90. výročí založení spolku + ochutnávka medu
zhotovení webových stránek našeho spolku – správcem: přítel Petr Pavelčík (stav stránek:
rozpracovány)
Do konce května dle nového občanského zákoníku musíme zaregistrovat naši základní
organizaci jako pobočný spolek – Český svaz včelařů bude hlavní spolek a my spolek
pobočný. U této změny musíme stanovit také sídlo našeho spolku.

