Vážené předsedkyně, předsedové a kolegové funkcionáři ZO,
touto cestou Vás zvu na poslední zasedání VOO ČSV F-M v tomto našem volebním období,
které se bude konat dne 8. 12. 2019 od 9.00 hod. ve Frýdku-Místku na ulici Sadová 606 v
prostorách klubovny.
Na tomto zasedání bude probíhat i zasedání naší OO ČSV F-M podle plánu práce 2019.
Program připraví POO ČSV F-M na svém zasedání 14. 11. 2019, a proto Vám jej zatím
nemohu zaslat.
Milé přítelkyně a přátelé, funkcionáři ZO, uvědomuji si, že toto naše setkání bude zároveň i
poděkováním za Vaši práci, kterou jste za celé období udělali pro Vaše ZO ČSV našeho
okresu. Je mi líto, že mám informace od některých z Vás, že z různých příčin již nechcete
dále vykonávat své funkce pro další období.
Bylo mi ctí být v období 2015-2020 Vaším předsedou OO ČSV F-M, a určitě mi dáte za
pravdu, že jsme pro naše včelaře i mladé včelaříky ve VKM v tomto období udělali velké
množství práce a zajistili množství financí z dotačních titulů z MS kraje, ČSV a také
Magistrátu F-M. Připravujeme almanach, ve kterém budeme prezentovat nejen vše, co se nám
v letech 2015-2020 povedlo, ale i to, s jakými problémy jsme se po celé naše období museli
potkávat a řešit je tak, aby náš okres F-M byl hodnocen v rámci našeho ČSV pozitivně. Tento
almanach dostanete všichni před okresní konferencí našeho okresu F-M, která se bude konat
19. 4. 2020.
Na našem zasedání VOO ČSV F-M budeme znát i podrobnosti ke konání výročních
členských schůzí v ZO, které již budou volební. Na těchto schůzích by měli již být zvoleni
noví funkcionáři jednotlivých ZO, a také delegáti na okresní konferenci a kandidáti do
vyšších svazových orgánů. Věřím, že budete aktivní a z jednotlivých ZO se vyprofilují noví
funkcionáři ochotní pracovat i v naší OO ČSV F-M. Z vlastní zkušenosti Vám mohu říci, že
práce je velmi náročná a vyžaduje množství času, energie a kolikrát i nervů, aby vše
fungovalo dle našich stanov ČSV a potřeb našich členů - včelařek,včelařů a naší mládeže.
Nejdůležitějším úkolem však neustále je koordinace mezi ZO a OO a služba Vám,
funkcionářům, v oblasti podávání informaci prostřednictvím zápisů a osobních kontaktů s
Vámi. Myslím si, že naše OO ČSV F-M Vám nezůstala nic dlužná a spolupráce byla velice
dobrá až na malé výjimky, které nebyly způsobeny námi, ale malou skupinou funkcionářů,
kteří různými neopodstatněnými podněty otravovali nejenom mnohé z Vás, ale také úřady a
různé komise v našem ČSV. K tomu Vám mohu podat informaci, že ani jeden podnět
nedopadl v náš neprospěch, všechny byly odloženy nebo bylo konstatováno, že máme vše v
naprostém pořádku.
Pevně věřím, že toto naše poslední zasedání ve formátu, na jaký jsme zvyklí, bude vedeno
konstruktivně a v přátelské atmosféře. Velmi rád bych se setkal i s eventuálními novými budoucími funkcionáři, kteří by měli zájem pracovat jak v ZO, tak i v OO ČSV F-M. Touto
cestou bych je chtěl pozvat na toto zasedání, aby se mohli seznámit s atmosférou v naší OO
ČSV F-M. Žádám Vás tímto o nahlášení počtu účastníků - zástupců jednotlivých ZO ČSV
našeho okresu (max. 2 zástupci za ZO) a jmenovitě je nahlásit do 28. 11. 2019. Nahlášení je
velmi důležité z důvodu zajištění občerstvení na naše setkání.
Závěrem Vám přeji hodně zdraví, štěstí a sil při zvládání úkolů z administrace dotací 1D,
přeléčení včelstev a zajištění ostatních důležitých a náročných úkolů spojených s chodem
Vašich ZO.
S úctou
Miroslav Poništ - předseda OO ČSV F-M

