
Zápis z členské schůze ZO ČSV Vlčnov dne 14. září 2016 v domečku V Pustém

1. Zahájení – schůzi zahájil př. Kovář Vlastimil

2. Seznámení s programem - 
        

      Hlavním programem bylo zajištění oslav k 90. výročí spolku ČSV ve Vlčnově.   Akce
se uskuteční ve dnech 23. - 25. září 2016.

23. září proběhne v naší klubovně pro žáky základní a mateřské školy komentovaná prohlídka
včelařských potřeb a  proskleného úlu,  který zabezpečí  př.  Kovář.  Komentovanou prohlídku
provede Mgr. Pavelčíková z Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště.
Na závěr bude soutěž o drobné ceny.
Přítomen z naší ZO bude př. Kovář, Švanda a Bařina Josef.

24. září ve 14,00 hod. bude slavnostní schůze s rodinnými příslušníky. Pozvaní budou hosté –
zástupci obce Vlčnov, starosta obce Vlčnov p. Pijáček a místostarostka p. Pešlová, a dále dva
zástupci okresu. Účast přislíbili zástupci Slováckého deníku.
Zajištění propagačního materiálu a promítačky – zajistí př. Švanda
Zajištění občerstvení – 400 vdolečků u p. Fibichrové – objedná př. Hradílek
                                 -  8 kg masa krkovičky na grilování – zajistí př. Švanda
                                 -  pivo 30 l, voda, nealko, chleba – zajistí př. Kovář
                                 - víno 5 l bílého – zajistí př. Hradílek, víno 4 l červeného – př. Kovář
                                 - zajištění grilovačky – př. Hradílek

25. září  v 15,00 hod. proběhne požehnání Sv. Ambrože v domečku V Pustém farářem obce
Vlčnov. Bude pozván p. Kadlčík, autor sochy Sv. Ambrože.
Odpoledne proběhne ochutnávka medu spojená s výstavbou úlú a včelařských potřeb.
Sklenice na med zajistí př. Kovář.

Dalším programem bylo odevzdání formuláře na dotaci. 

Bylo projednáno zhotovení fotografií členů naší ZO. Fotografování a výrobu fotek zajistil př. 
Bařina Josef. Tyto fotky budou orámovány paspartou a následně osazeny do rámečku. Osazení 
fotek do paspart zajistil u p. Jany Zemkové př. Jedlička. 

V pondělí 19. září proběhne příprava na slavnostní den – po domluvě s p. Zemánkem bude 
zapůjčeno 7 setů nábytku na dvůr, dále výzdoba domečku, fotografií, sečení trávy apod.

Pamětní medaili vyrobil  př. Černík.
                                                                                                                                                   
Bylo provedeno obrovnání domečku, které bylo svěřeno p. Kučerovi.

3. Diskuze 

      4. Závěr

Ve Vlčnově dne 14. září 2016

Zapsal:  př. Jedlička Štěpán


