Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________
Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 2. března 2012
Přítomni: výbor OS, členové RK, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov,
Holice, Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl (dle prezenční listiny)
1.
Zahájení konference
Konference byla zahájena minutou ticha za uctění památky našeho významného chovatele p.
Zdeňka Mašína z Chrasti, který opustil řady chovatelů ve věku 86 let.
Předseda OS Tomáš Bouška seznámil přítomné s návrhem programu konference, který byl bez
dalšího doplnění jednohlasně přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí konference:
návrhové komise ve složení Ing. Kaplan J, Filipi J., Špaček J.
mandátové komise ve složení Ing. Kaplan J., Málek Z., Novák J.
Složení obou komisí bylo odsouhlaseno.
2.
Průběh konference
Po kontrole usnesení z minulé konference – všechny úkoly splněny, vystoupili v dalším jednání
se svými hodnotícími zprávami jednotliví členové výboru OS.
Ze zprávy předsedy:
NZ Orleans neschválen, pro rok 2012 ŘV ČSCH nevyhlásí žádný NZ
Informace o schválených doplňcích svazových dokumentů
CV 2013 bude pořádat MSS CHPH v Hluku
ČMS CHPH bude pořadatelem Evropské výstavy 2014
Záměr prezídia ČMS zahájit dopingové kontroly již v r. 2012
Potvrzeno ustanovení ZŘ, kdy na závod lze přijmout do přepravy jen holuby označené závodním
označením
Letový plán MDTVč shodný s plánem r. 2011, z MDTVč odchází OS Jihlava
Ze zprávy výcvikáře:
Předneseny návrhy na možné změny v letovém plánu 2012:
- přesun termínu závodu Bochov 1 z 12.5. na 13.5.
- z důvodu kolize s Katowickým memoriálem – celomoravským závodem z Chebu 9.6.
zvážit možné scénáře zajišťující nenarušený průběh závodu OS
- potvrzení závodu Oostende v termínu 30.6.
- z důvodu kolize s VCS Gotha 14.7. zvážit záměnu startovního místa na Bamberg
- statut letu Slaný 1 (závod jednotlivců nebo trénink)

-

pozměňující návrh ke krizovému scénáři

Ze zprávy pokladníka:
Navzdory mírnému poklesu ve snížení příjmů a reálnému zvýšení výdajů a nákladů,
způsobenému vyšší cenou pohonných hmot, placením průvodce a celkovou generální opravou a
desinfekcí boxů, se podařilo roční hospodaření uzavřít s pozitivním výsledkem.
Ing. Holub navrhl konferenci zachovat ceny za nasazované holuby na závody v roce 2012 na
úrovni r. 2011.
Ze zprávy člena výboru zodpovědného za dopr. prostředky OS:
J. Horáček informoval o stavu boxů (celkem 254 ks), o průběhu generální opravy a desinfekci
v ZO Přelouč, vzhledem k novým roštům s malými oky již nelze na rošty pokládat další papír,
pouze pod rošty, apeloval na maximálně šetrné zacházení s boxy. Dopravní prostředky prošly
technickou kontrolou a mají nové obutí.
Ze zprávy předsedy RK:
Předseda RK V. Novotný se vyjádřil k všem kontrolám a kontrole pokladny, vše proběhlo bez
závad a připomínek.
3.
Diskuse
V diskusi byly probrány a odsouhlaseny jednotlivé návrhy na doplnění – změny v letovém plánu
2012, model svozového plánu 2012, závazná podoba krizového scénáře v případě nepříznivé
předpovědi počasí, otázka předsezónního rozvozu boxů, otázka vhodnosti přepravního
prostředku OS Svitavy na DT a další. Odsouhlasené podoby diskusních příspěvků jsou zakotveny
v usnesení z konference.
4.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení a jeho doplnění byla hlasováním potvrzena konečná
podoba usnesení a Tomáš Bouška, s přáním mnoha zdraví a úspěchů v nastávající sezoně 2012,
jednání oblastní konference ukončil.
Zapsal:
Schválil:

Ing. Kaplan Jan
Bouška Tomáš

Příloha:

Usnesení z oblastní konference
Schválený letový plán 2012
Objednávka pro sezónu starých holubů 2012

