Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Vlčnov
dne 4. března 2017 v domečku V Pustém
1.
Zahájení – schůzi zahájil př. Kovář Vlastimil
Především byli přivítáni noví členové naší ZO – př. Jana Buršová a př. Kučera Pavel
Jako host se zúčastnil starosta obce Vlčnov, pan Matušík Jiří.

2.

Doplnění programu – program schválen bez doplnění

3.

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

ZO ČSV Vlčnov má 33 členů, kteří chovají 535 včelstev. Na domečku v Pustém bylo odpracováno
celkem 246 brigádnických hodin, za 4 roky je to celkem 2376 brigádnických hodin. V loňském roce
jsme dovybavili klubovnu 4 štokrlátky a 2 velkými stoly. Na zahradě se zhotovil přístřešek se
starými úly, které darovali a opravili naši členové. Dále se dodělal průjezd a čelní fasáda. Na
chodbě byla umístěná knihovna se včelařskou tématikou. Byly zhotoveny webové stránky našeho
spolku, správcem webových stránek je přítel Petr Pavelčík.
V minulém roce jsme oslavily 90. výročí založení našeho spolku. Při této příležitosti jsme
uspořádali výstavu včelařských potřeb a výukový program pro žáky naší základní školy (23. 9.
2016). Programem provázela p. Lenka Pavelčíková z Přírodovědného centra Trnka v Uherském
Hradišti. V sobotu 24. 9. proběhla slavnostní schůze, na které jsme si připomněli historii našeho
spolku, členům byla předána pamětní medaile, které zhotovil náš přítel Jan černík. Jako host
vystoupil starosta obce Jan Pijáček. V neděli 25. 9. oslavy vyvrcholily Dnem otevřených dveří a
požehnáním sošky patrona včelařů Sv. Amdrože. Sošku zhotovil a daroval akademický sochař Josef
Kadlčík, rodák z Vlčnova. Požehnání se ujal náš pan farář Ladislav Kunc. Jako hosté se zúčastnili
starosta obce Jan Pijáček, místostarostka Marta Mošťková, a zástupce OV ČSV Uherské Hradiště,
přítel Jan Weis a přítel Karel Hladiš. Čestným odznakem ,,Vzorný včelař“ byli oceněni přítel
František Tihelka a přítel Vlastimil Kovář. Pro veřejnost byla připravena výstava včelařských
potřeb, výtvarná dílnička a ochutnávka medu s vyhodnocením.
Léční včelstev: po vytočení medu proběhla aplikace kyseliny mravenčí nebo Gabon, podzimní a
zimní léčení proběhla dvakrát fumigací a jednou aerosolem.
Došli výsledky vyšetření měli na varoázu. Výsledky byly dobré, což svědčí o zodpovědném
přístupu našich členů k léčení včelstev.
Majetek spolku: ponorné čerpadlo, kompresor s vyvíječem, 2 ks vařáku na vosk, včelařské knihy,
spotřební zboží na domečku. Na závěr poděkování obecnímu úřadu za účelovou dotaci ve výši
20 000 Kč, kterou přispěl na projekt 90. výročí založení spolku a osvětu včelařství.
Návrh činnosti na rok 2017

4.





důkladné léčení včelstev
na zahradě postavit plot a nasazení medonosných rostlin
údržba domku, sečení trávy
dovybavení knihovny

5.

Správa kontrolní a revizní komise

Správu přednesla př. Marie Šubrtová. Účet je veden u Československé obchodní banky – obchodní
značka ERA. Bylo zjištěno několik drobných pochybení, ve spolupráci s pokladníkem př. Šupkou
byla sjednána náprava. Stav pokladny k 31. 12. 2016 je 6 017 Kč. Stav účtu k 31. 12. 2016 je 19
824 Kč. Revizní komise konstatuje, že péče o svěřený majetek je na velmi dobré úrovni, a oceňuje
pořízení knihovny a konstatuje, že její vedení díky př. Pavelčíkovi je vzorné.

6.

Zpráva pokladníka – správu přednesl př. Šupka Jan

Příjmy – 64 863 Kč – jednalo se o příspěvek na zazimování včelstev a sponzorské dary.
Výdaje – pojištění, výplata na zazimování včelstev, medaile, rámečky + fotografie, příspěvek na
DDM – platba za páteční program 23. 9., knihovna, občerstvení + oslava výročí, stříška na klát před
domečkem.
7.
Uložení starých kronik do Zemského muzea (zápůjčka, CD) – nebylo rozhodnuto, kde by
bylo uložení starých kronik nejvýhodnější, rozhodnuto bude na příští schůzi.
8.
Vystoupení hostů – starosta obce Vlčnov p. Matušík Jiří – možnost uložení kroniky v
archivu obce Vlčnov.
9.
Diskuze – př. Hradílek - všímat si, kdo se pohybuje kolem našich včelstev. Dochází ke
krádežím včelstev. Doporučuje se označit svoje úly na několika místech. Př. Mikulec Jiří – navrhl
objednat tubusy na měl na vyšetření na varroázu. Proběhlo hlasování, aby se tyto tubusy zakoupily,
1 tubus/20 Kč. Kdo má doma nějaké staré knížky se včelařskou tématikou, může je uložit do naší
knihovny. Pozvánka na IX. včelařskou akademii dne 1. dubna 2017 do akademického centra
Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Ve Vlčnově dne 4. března 2017

Zapsal: př. Jedlička Štěpán

