Výročná členská schôdza
30. novembra 2013 na chate H-Aluška nad Radošinou
alebo Mikuláš v prírode
Niektorí sme dorazili na chatu H-Aluška už v piatok popoludní. Chatu vykuroval Ferino Vičan, náš
nový člen, a čakala nás aj chutná večera, priamo s „varešky“ nášho hostiteľa. Jeho parížsky šalát s
vajíčkom bol „mňam“...
Ráno nás všetkých prekvapil sneh. Za dvanásť rokov, čo Mikuláša v prírode organizujeme, je to iba
druhý raz, že nám pod nohami vŕzgalo. Do desiatej, kedy bola naplánovaná túra, sme sa zišli všetci
ostatní, Bohušovci v plnom obsadení, Emil doviezol Janku i Jožka, Palino prišiel sólo. Prvá hodina
na túre bola najkrajšia, lebo bolo všetko biele. Potom sa už začal sneh topiť a padal nám zo
stromov na hlavu. Na Čertovej peci sme si zasadli za spoločný stôl, ohriali polievkou, čajom, či
studeným pivom, Peťo si pochutil na huspenine. Cesta späť už bola poriadne ublatená a v hustej
hmle...
Výročná členská schôdza začala hneď po príchode Majky s Marošom (Dominika už o turistiku
záujem nemá), dokonca prišla aj Macka s oboma babami z Myjavy, napriek tomu, že bola
poľadovica. Schôdzu otvorila a viedla Ala Dobiašová, ktorá bola na rok 2013 poverená vedením
klubu... A keďže sa schôdze zúčastnilo 13 členov nad 18 rokov, ktorí majú právo hlasovať,
z celkového počtu19, boli sme aj uznášaniaschopní. Štyria členovia sa ospravedlnili - pre pracovné
povinnosti Vladino a Jarino, zo zdravotných dôvodov Miro, pre materské povinnosti Mima, dvaja
ďalší asi výročnú nebrali vážne.
Prvým bodom programu bolo odovzdanie preukazu KST s členskou známkou Janke Rotterovej,
ktorej výbor klubu schválil pre rok 2013 čestné členstvo za aktívnu pomoc pri organizovaní
podujatí a za pomoc pri akciách s deťmi. Od októbra novému členovi Pavlovi Ďurišovi sme akosi
preukaz „zabudli“ vyhotoviť, bude mu odovzdaný v najbližšom možnom termíne (dostal ho pod
stromček). Novým členom - rodinke Bohušovcov – Katke, Radkovi, Danielke a Tomáškovi boli
preukazy odovzdané v septembri na Veľkom Inovci počas prechodu hrebeňom.
Správu o činnosti za rok 2013 predniesla Ala Dobiašová. Okrem iného zdôraznila, že počas celého
roka nebol nikto z členov výboru ani ostatných členov klubu schopný zorganizovať turistické ani iné
podujatie, okrem „z funkcie uvoľnenej“ predsedníčky Aly Borszékovej. Správu revíznej komisie o
hospodárení klubu, ktorú pripravila tiež Ala, predniesol člen revíznej komisie Martin Vičan. Klub
hospodáril len s príjmami z členských známok, z čoho takmer dve tretiny išlo nadriadeným orgánom
KST, v klube ostalo iba 45 eur, z toho 28,56 eur sa zaplatilo za webovú stránku...
Traja funkční členovia výboru – Ala ml., Ala st. a Peťo, so súhlasom Emila - predložili prítomným
členom päť variantov týkajúcich sa zmeny názvu a sídla klubu, resp. zániku nášho klubu. Dôvodom
bolo presťahovanie troch (vyššie menovaných) členov výboru do Uhrovca a predaj bytu na
Komenského ulici, kde malo naše občianske združenie KST Kamarát Partizánske sídlo.
Po viacerých návrhoch 11 dospelých členov z 19 schválili zmenu sídla na KST Kamarát Uhrovec.
Schôdza schválila jednohlasne aj zmeny v stanovách aj sedem členov výboru klubu v zložení:
predsedníčka Alena Borszéková, podpredseda Ing. Emil Benko, hospodárka Ing. Alena Dobiašová,
ďalší členovia výboru: PaedDr. Peter Borszék (člen výboru pre pedagogiku), Mgr. Vladimír
Dobiaš (člen výboru pre environmentálnu výchovu), Katarína Bohušová (členka výboru pre akcie
s deťmi), Mgr. Pavol Ďuriš (poverený vedením projektu nového náučného chodníka). Do revíznej
komisie sme zvolili za predsedu Martina Vičana, členov Janku Rotterovú a Juraja Píšťanskeho.
Diskutovalo sa aj o regionálnom zraze turistov v Skačanoch. Členovia klubu rozhodli, že nebudú

organizovať regionálny zraz kompletne (ako bolo predbežne prisľúbené na zraze 2013
v Práznovciach) , ale iba organizačne zabezpečia počas zrazu súťaže pre deti a mládež. Nechuť
organizovať zraz zapríčinili viaceré faktory, tým prvým a hlavným bola situácia, keď si
v Práznovciach prišli Skačanci prevziať štafetu od Práznovčanov... a nás nikto nepozval...
Členovia súhlasili aj s prípravou a realizáciou turisticko-stromáckeho projektu nového náučného
chodníka K prameňom Bebravy v obci Čierna Lehota a poverila ako zodpovedného koordinátora
projektu Pavla Ďuriša, nového člena výboru. Bol iniciátorom tejto myšlienky, nakoľko užíva v obci
chalupu po starých rodičoch.
Členovia poverili prípravou projektu environmentálnej výchovy Túlačka po Uhroveckej doline
vedúcu Alenu Borszékovú, ktorá predloží žiadosť o sponzorský dar spoločnosti EON cez jej
zamestnanca Petra Beláka, do roku 2013 čestného člena KST Kamarát Partizánske.
***
Rokovanie bolo únavné a dlhé. Najhoršie to znášali štyri deti, ktoré nás museli počúvať, resp.
museli byť ticho. Avšak, ihneď, ako sa schválil posledný bod, zaliezli sme do druhej izby a tam sme
za Mikuláša prezliekli Ferina a za anjela Janku. Bol to fakt dobrý nápad, lebo sme sa všetci
nesmierne bavili na Feriho výrokoch a na jeho exhibícii. A Janka zasa žiarila láskavosťou a
„drzého“ Mikuláša trochu krotila. Každému sa ušlo mikulášske vrecúško plné sladkostí, každému,
kto sa aspoň pokúsil čosi zarecitovať, zaspievať, či dokonca, tak ako ja „zatancovať“...
Nálada bola výborná a dlho do noci sa opäť, ako je už tradíciou na chate, hralo človeče nezlob sa
so štuplíkmi ...
Zapísala Ala Borszéková

