Zpráva z činnosti včelařského kroužku za rok 2016
V lednu 2016 jsme měli 6 členů (šk.rok 2015/2016). Bednář Radim, Groh Ondřej, Kubík Matyáš, Kufka
Matěj, Willaschek Šimon a Sofie Stonišová.
Měli jsme 33 schůzek. Scházeli jsme se vždy ve středu 16-17 hodin. V zimě jsme byli klubovně,
v sezóně dle počasí buď na obecním úřadě nebo na spolkovém včelíně. Navštívili jsme stanoviště u
nás doma i na včelnici v lese.
V klubovně jsme většinou probírali teorii jako je Anatomie včely, včelí produkty a jejich význam,
Nástroje a jejich správné názvosloví, Botanika, Význam včelařství včetně historie a na prověření
znalostí jsme měli testy.
Nedílnou součástí kroužku musí být i praktická část. V této části se děti seznamovaly s přípravnými
pracemi na sezónu, jako je sbíjení rámků, zatavování mezistěn, práce ve včelách, poznávání
pracovních pomůcek se kterými pracujeme a pro děti velmi očekávané medobraní. Musím říci, že je
tato činnost jistě bavila více než teorie.
Poprvé jsme se zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v městě Příbor. Konkurence byla veliká,
ale naše děti nám ostudu neudělaly, ba naopak byly velmi šikovné a umístily na krásných místech.
Matyáš Kubík obsadil 5. místo, Ondřej Groh 17. místo a Radim Bednář 24. místo.
Na jaře jsme přebírali 4 zazimované včelstva, které byly umístěny ve spolkovém kočovném včelíně.
Vytočilo se celkem 142 kg medu. Byl vytvořen 1 oddělek a na zakrmení se použilo 79 kg cukru.
V září začíná nový školní rok. Většina členů kroužku zůstala, jen Sofie Stonišová již nepokračuje, zato
k nám přibyl Jan Duchoň a nyní po novém roce Jakub Konečný z Píště.
V loňském roce byl pro kroužek pořízen 1celodřevěný úl, odvíčkovací talíř, Konferenční stůl + židle
(sponzor), podstavec pod úl, prosklený úlek, vozíček (sponzorský dar), trička a čepice, vysířovací
lampa a kniha Včelařství.
Kromě včelařských činností kroužku jsme se zúčastnili akcí společně se základní organizací, jako byla
na jaře„Ukliďme Česko - úklid okolo Vřesiny“, na konci srpna „Ukončení prázdnin“ a na podzim
„Hlučínsko- Vřesinská šlápota“, kde se kluci velmi dobře zapojili do všech činností při seznamování
účastníků s životem včel.
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