Vážené funkcionářky a funkcionáři, přítelkyně a přátelé včelaři,
dnešním dnem končí část vládních opatření spojených s epidemií koronaviru, život se pomalu
dostává do normálních kolejí, a také naše spolková činnost se vrací k běžnému dění. Už v měsíci
dubnu 2020 měla proběhnout Okresní konference OO ČSV FM, ale s ohledem na výše uvedená
omezení jsme museli odložit termín jejího konání. Ze stejného důvodu v některých základních
organizacích ještě neproběhly ani výroční členské schůze (ZO ČSV Sedliště, Krmelín a Dolní
Domaslavice).
Na posledním zasedání POO ČSV FM dne 14. 5. 2020 jsme se dohodli na novém termínu jak
zasedání VOO ČSV FM dne 19. 6. 2020 v 17.00 hod., tak i okresní konference, která by se měla konat
21. 6. 2020.
Na zasedání VOO ČSV FM nebudou pozváni, jak bylo obvyklé, předsedové jednotlivých ZO, ale
tímto zveme na toto zasedání nové zástupce, kteří byli zvoleni na VČS do VOO ČSV FM a do OKK.
Toto naše zasedání VOO ČSV FM včetně hostů jsme schopni zajistit v Klubu seniorů ve FM, Sadová
606, jelikož se jedná o setkání cca 40 osob. Vzhledem k tomu, že stále přetrvávají některá omezení
nařízená vládou, nelze okresní konferenci uspořádat v tomto sále, kde jsou prostory pro větší počet
lidí nedostačující s ohledem na nutnost dvoumetrových rozestupů mezi jednotlivými osobami a na
předpokládaný počet účastníků na okresní konferenci (cca 90 osob). Hledáme proto náhradní řešení a
všechny zúčastněné budeme o místě konání včas informovat. Pokud víte o prostorách ve svém okolí,
které by vyhovovaly okresní konferenci jak svou velikostí, tak i finanční dostupností, dejte nám vědět,
budeme rádi za každý Váš návrh. Jak jistě víte, dle Stanov ČSV je nutno tuto informaci podat do 21
dnů před konáním konference. Přestože věřím, že se nám prostory podaří včas zajistit, může se stát,
že budeme muset z těchto organizačních důvodů konferenci znovu odložit. Pouze pro Vaši informaci:
okres Nový Jičín plánuje okresní konferenci v srpnu a okres Bruntál až na podzim. Nechceme jít touto
cestou a rádi bychom naši konferenci zvládli již v červnu, aby už mohl začít pracovat nový výbor
našeho okresu.
Při této příležitosti Vás zároveň žádám o potvrzení účasti na zasedání 19. 6. 2020 nejpozději
do 12. 6. 2020 na mailovou adresu okresfm@seznam.cz.
Vím, že nyní máte spoustu práce se včelami, stáčíte první med, ale i přesto Vás musím
upozornit na to, že většina našich základních organizací nemá po výročních schůzích hotovou
přeregistraci a některé ZO neposlaly zápisy z výročních členských schůzí (např. Frýdek-Místek a Mosty
u Jablunkova). Doufám, že všechny tyto nedostatky odstraníte v co nejkratší době, abychom do
termínu konání konference stihli dát vše do pořádku.
Potřebujeme od Vás také aktuální kontakty na jednotlivé funkcionáře, kteří byli zvoleni na
členských schůzích základních organizací, abychom na jejich základě mohli provést aktualizaci dat na
našich okresních stránkách v odkazu „Seznam organizací“. Jejich seznamy zašlete na mailovou adresu
shaft2@seznam.cz. Tyto údaje jsou pro nás velice důležité i z hlediska kontaktu na zdravotní
referenty, kteří v termínu do 15. 6. 2020 budou objednávat léčiva, pokud tak neučinili již dubnu 2020.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne obraťte stejně tak, jako jste byli zvyklí v minulosti, rád
Vám poradím nebo vypomůžu.
Přeji Vám i Vašim včelkám pevné zdraví, hojnou snůšku a těším se na červnové setkání se
zástupci Vašich základních organizací, kteří budou doufám rádi a s nadšením pracovat pro včelaře
našeho okresu.
S úctou
Miroslav Poništ
předseda OO ČSV FM

