Zpráva o činnosti kroužků ve Frýdecko Místeckém okrese
od jara 2015 – do podzimu 2015
.
V okrese Frýdek Místek na jaře 2015 pracovalo 9 kroužků mladých včelařiku:
ZO Frýdek Místek - 12 děti, ZO Kozlovice - 12 děti, ZO Mosty u Jablunkova - 14 děti, ZO
Sedliště – 14 děti, ZO Třinec Ropice- 19 děti a ZO Třinec- 5 děti, ZO Krmelin – 5 děti,
ZO Dobrá Dobratice - 6 děti a ZO Dobrá - 6 děti. Třinec a Dobrá mají po dva kroužky.
Celkem kroužky navštěvovalo 93 děti a pracovaly velmi dobře.
V tomto roce se konala ,,Zlatá včela“ v Sedlišti. Zúčastnilo se ji 89 děti.
Soutěžilo 64 děti v mládší kategorii, 25 děti ve starší kategorii. V mládši kategorii
zvítězil Weidinger Martin ze ZO Příbor na druhém místě se umístil Cviček Jan ze
ZO Kozlovice a třetí místo obsadil Horkel Jaromír ze ZO Příbor, ve starší kategorii
Zvítězil Krpec Ondřej ze ZO Kozlovice, Bula Daniel ze ZO Příbor a na třetím Češek Jan ze
ZO Třinec. Poslední tři postoupili do celostátního kola.
V celostátním kole se umistil na 10 místě Bula Daniel, na 11 místě Krpec Ondřej a
na 28 místě Češek Jan.
Jako každoročně probíhal i v tomto roce letní pobyt včelaříků v Chlebovících
Organizátorem byla ZO ČSV Frýdek-Místek. Zúčastnilo se ho 30 děti. V přištím roce
bude letní tábor probíhat v období od 9.7. - 17.7.2016 a budou se vybírat děti z řad členů
kroužků, ale v případě volných míst i děti, které mají zájem navštěvovat včelařský kroužek.
V novém školním roce mají kroužky tyto počty děti: FM - 11, Kozlovice - 11,
Mosty u Jablunkova I – 5 Mosty u Jablunkova II – 5, Třinec Ropice - 13, Třinec - 5,
Dobrá Dobratice - 5, Dobrá - 5, Sedliště – 12 a Krmelin – 16, celkem 88 děti z deseti
kroužků.
Je škoda, že vedoucí z Mostu u Jablunkova vede 2 kroužky a nic nenahlasil
okresnímu výboru včelařů jen poslal na republikový výbor evidenční listy, tím se ošidil o
přispěvek z OO ČSV a ještě se semnou hádal, proč by měl mi to nahlásit.
V poslední době se mi přihlásili dva vedoucí nových včelařských kroužků a to je
kroužek při ZO Moravka se šestnácti dětmi a kroužek při ZO Bystřice nad Olši – Košařiska
s deseti dětmi. Oba dva tyto kroužky mají odeslané registrační listy na republikový
výbor ČSV. Tak se počet děti zvýšil na 114 děti a počet kroužků je 12.

……………………………………
Stanislav Zielina

