Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek - Místek
v Horní Lomné 128, dne 5. 9. 2020 v 8:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Poništ ml., Haleš, Polášek, Cholavová
Omluveni: Hajný, Burda
Nepřítomní: Machač
OKK: Carbol
Program:

1. Úvod, program, došlá a odeslaná pošta
2. Kontrola plnění úkolů
3. Výstava „Příroda a včely“
4. Příprava Okresní konference
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Dotace 2020
7. Organizační, diskuze
8. Závěr

Ad 1. Úvod, program, došlá a odeslaná pošta
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné, návrh programu zasedání byl jednomyslně
schválen.
Přítomní byli seznámeni s dopisem př. Carbola, ve kterém za OKK ČSV FM žádá o stanovení
termínu dokončení kontroly. Termín zatím nebyl stanoven, po dohodě s ostatními členy
stávajícího POO ČSV FM bude OKK sdělen.
Poté si předseda OKK ČSV FM př. Carbol stěžoval, že neobdržel pozvání na toto zasedání
POO ČSV FM. Předseda př. Poništ předložil vytištěnou kopii e-mailu i s adresami, na které bylo
pozvání odesláno, mimo jiné i s adresou stěžovatele a dalších členů OKK ČSV FM. Všichni
přítomní se shodli na tom, že stížnost př. Carbola je nepravdivá, a tudíž i neopodstatněná.
Ad 2. Kontrola plnění úkolů
a) Př. Haleš zajistil školení CISu v termínu 10. 10. 2020, v Sedlištích bude začínat v 8.00
hod., v Horní Lomné ve 14.00 hod.
b) Předseda př. Poništ informoval přítomné o tom, že v měsíci září by měl proběhnout Aktiv
zástupců ZO, OO a KKV. S ohledem na situaci související s koronavirovou pandemií se
v letošním roce neuskuteční setkání zástupců všech okresů najednou, ale v každém
okrese Moravskoslezského kraje budou samostatné aktivy. Pro okres Frýdek-Místek
stanoví termín aktivu nové vedení OO ČSV FM.
Ad 3. Výstava „Příroda a včely“
O přípravě výstavy informovala přítomné př. Cholavová: Výstava bude na nádvoří
Slezskoostravského hradu dne 12. 9. 2020, proběhnou opět soutěže o nejlepší med, nejhezčí
perník a nejlepší medovinu.
Byly osloveny včelařské kroužky našeho okresu s pozváním na soutěže pro děti, odpověděly
pouze 2 VKM (ZO ČSV Krmelín a Třinec), s tím, že se soutěže nezúčastní. Jsou zajištěny dárky
pro vítěze soutěží, propagační materiály, medové pečivo pro propagaci.
Účast na výstavě přislíbili př. Kožušník, Barták, Poništ ml., Cholavová, př. Haleš zajistí 1 člena
ze ZO Sedliště.
Plakát k výstavě bude zveřejněn na okresních stránkách a FB.

Ad 4. Příprava Okresní konference
Pro okresní konferenci je vše zajištěno, jsou vytištěny volební lístky, program konference a další
tiskopisy pro všechny delegáty této konference, místo konání i občerstvení pro zúčastněné.
Ad 5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
Předseda př. Poništ informoval, že okresní konference v rámci republiky vzhledem
k problematice jejich zajištění a dodržení všech hygienických opatření v některých okresech
ještě neproběhly. S ohledem na tuto situaci předsednictvo ČSV zvažuje i možnost odložení
konání XI. sjezdu ČSV na pozdější dobu.
Ad 6. Dotace 2020
Příspěvek z ČSV ve výši 20.000,- Kč už je na okresním účtu, dotace z Magistrátu FrýdkuMístku prošla 2. kolem schvalování a 16. 9. 2020 by ji mělo schválit zastupitelstvo. Od minulého
zasedání nedošlo k žádným změnám v dotacích z MSK – nelze o ně v letošním roce žádat.
Ad 7. Organizační a diskuze
a) Předseda př. Poništ seznámil přítomné s žádostí př. Krzoka ze ZO ČSV Smilovice na
náhradu škody ze svépomocného fondu ČSV. Původní žádost přesahovala částku
20.000,- Kč, po úpravě žádosti (vyjmutí rámků a úlů, na které se náhrada nevztahuje)
je škoda nižší než 20.000,- Kč, a tuto POO ČSV FM nemusí schvalovat.
b) Předseda dále navrhl do pracovního předsednictva Okresní konference př. Poništa a
ing. Matýska.
c) Termín dalšího zasedání POO ČSV FM stanoví nové vedení okresu.
Ad 8. Závěr
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem členům POO ČSV FM za pětiletou spolupráci,
popřál všem mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů, hlavně pevné zdraví a šťastný
návrat domů.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 14. 9. 2020
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

