Vážení přátelé, včelařky a včelaři,
protože nám současná situace neumožňuje naše společná setkání ani zasedání OO ČSV FM
v plánovaných termínech, obracím se na Vás s několika informacemi a připomínkami touto formou.
Předně bych Vás chtěl ujistit, že stávající předsednictvo naší okresní organizace řádně plní veškeré
povinnosti spojené s její činností.
Přestože ještě máte dostatek času na odevzdání podkladů pro vyúčtování administrace 1D (viz
informace na našich stránkách), některé ZO ČSV našeho okresu už je s předstihem stihly předat.
Znovu Vás, kteří jste tak ještě neučinili, chci upozornit, že pro úspěšné vyřízení je nutné dodat pouze
účetní doklady vystavené do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2020. Doklady vystavené po tomto
datu nebudou uznány. K těmto dokladům přiložte číslo účtu a jméno pokladníka nebo toho, kdo
hradil náklady na administraci (neuvádějte, prosím, číslo účtu Vaší ZO, protože vyúčtování přes tento
účet nelze provést) a vše doručte včas do sídla spolku – OO ČSV FM, Sadová 606, 738 01 Frýdek Místek. Výše příspěvku na administraci 1D bude přibližně ve stejné výši jako v loňském roce.
Dále pak bych chtěl upozornit či informovat ty členy naší okresní organizace, kteří se zajímají o
zveřejnění zápisu z Okresní konference, že k dnešnímu dni, tj. 5. 11. 2020, nebyl zapisovatelem
doručen do sídla našeho spolku, a tudíž není co zveřejnit. Průběh konference, která byla některými
funkcionáři OO ČSV FM a delegáty manipulována, a v některých jejích bodech dokonce došlo k
porušení Stanov ČSV, budou posuzovat odborné komise ČSV, a na základě výsledků těchto posouzení
bude rozhodnuto o platnosti Okresní konference.
Nejen na mailovou adresu našeho spolku, ale také na mnohé soukromé adresy našich členů, začaly
chodit maily s různými připomínkami, výzvami a dotazy. Jsem toho názoru, že nejsme spisovatelé,
nechceme si neustále dopisovat, protože to nám všem zbytečně ubírá čas, a že spousta těchto
záležitostí by se dala velmi rychle vyřešit prostřednictvím telefonu. Během mého působení v okresní
organizaci jsem Vám většinou telefon zvedl okamžitě, a jestliže to situace neumožnila, volal jsem Vám
v co nejkratším čase zpět. Pokud tedy máte nějaké problémy, které potřebujete konkrétně s mou
osobou vyřešit, nevypisujte je, ale zavolejte mi. Určitě tak vyřešíme operativně více věcí než
zdlouhavým a povětšinou zbytečným dopisováním a odesíláním mailů na spoustu adres. Věřte, že
většinu obeslaných členů Vaše problémy (vztahované toliko k mé osobě) nezajímají, někteří si
dokonce na tuto zbytečnou korespondenci stěžují a žádají o její zrušení. A pokud už budete něco
odesílat, zvažte pečlivě, zda všichni, kterým jste svou korespondenci odeslali, s ní mají co do činění.
Přeji Vám všem i v této složité době mnoho hezkých dnů a pevné zdraví!
Miroslav Poništ
Předseda OO ČSV FM

