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Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 8. listopadu 2013
Přítomni: výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice,
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl /dle prezenční listiny/
1.
Zahájení konference
Výroční konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu
konference, který byl jednohlasně přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí
konference, které byly následně odsouhlaseny ve složení:
návrhová komise: Ing. Kaplan, Filipi J., Špaček J.
volební a mandátová komise: Ing. Blažek , Ing. Kaplan, Klement O.
2.
Průběh konference
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupili v dalším jednání se svými zprávami
jednotliví členové výboru, ve kterých bylo provedeno základní hodnocení sezóny 2013.
3.
Vyhodnocení mistrovství OS 2013
V rámci programu konference bylo předáno ocenění chovatelům umístěným v mistrovstvích OS
za rok 2013.
4.
Volby do orgánů OS
Delegáti konference za vedení volební komise v tajné volbě rozhodli o nových funkcionářích OS:
Do 5-ti členného výboru byli zvoleni:
Bouška Tomáš
Filipi Jan
Holub Zbyněk, Ing.
Horníček Pavel
Novák Josef
Předsedou OS byl zvolen Tomáš Bouška.
Do revizní komise byli zvoleni:
Janecký Jan
Loskot Miloš
Novotný Václav
Předsedou RK byl zvolen Novotný Václav.

Pro volby do ŘV ČS byli navrženi a následným hlasováním potvrzeni tito kandidáti:
Filipi Jan
Kaplan Jan, Ing.
5.
Projednání návrhu letového plánu 2014
V obsáhlé diskuzi byly diskutovány všechny došlé připomínky k návrhu plánu 2014 navrženého
výborem OS a dále alternativní návrhy ZO Proseč a Chrast. V následném hlasování v poměru
19:17 bylo rozhodnuto, že letový plán 2014 bude postaven na modelu celkového max. počtu 20
závodů. Pro přípravu definitivních návrhů splňující tuto a další základní podmínky byla
ustanovena pracovní komise ve složení: výcvikář OS, Ing. Blažek V., Sedlák B., Vild F.
6.
Žádost ZO Česká Třebová
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s žádostí ZO Česká Třebová z OS Svitavy o přijetí za
člena OS Pardubice. Po diskuzi a za předpokladu splnění dvou základních podmínek viz usnesení
se delegáti rozhodli pro přijetí této organizace.
7.
Organizační záležitosti
Předseda OS upozornil na termíny nahlášení evidence chovatelů a aktualizace odběratelů
časopisu Poštovní holub pro rok 2014.
8.
Výstava OS
Výbor rozhodl na základě došlých přihlášek o pořadatelství letošní oblastní výstavy. Výstavu
bude pořádat společný tým ZO Staré Ždánice a ZO Pardubice v termínu 14.-15. 12. 2013
v kulturním domě v Dříteči. Propozice na základní organizace budou zaslány do 25.11. 2013.
9.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení
a T. Bouška jednání oblastní konference ukončil.

Zapsal:
Schválil:

Ing. Jan Kaplan
Tomáš Bouška

8.11. 2013

Příloha:

Usnesení z oblastní konference
Jmenný seznam chovatelů ZO Česká Třebová

Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 8. listopadu 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Výroční konference schvaluje:

1.
2.

základní model letového plánu 2014 sestávajícího se z 20 závodů max.
vytvoření pracovní skupiny ve složení výcvikář OS, Ing. Blažek V., Sedlák B., Vild F.,
s úkolem připravit návrh (návrhy) plánu zohledňující došlé alternativní návrhy při splnění
základní podmínky 20 závodů max.
následující složení výboru OS: Bouška T., Filipi Jan, Holub Zbyněk, Ing., Horníček Pavel,
Novák Josef, předseda Bouška T.
následující složení revizní komise OS: Janecký Jan, Loskot Miloš, Novotný Václav,
předseda Novotný V.
přijetí ZO Česká Třebová viz přiložený seznam chovatelů za člena OS Pardubice při
splnění následujících podmínek:
- tato ZO si pořídí min. nutný počet boxů pro nasazování svých holubů do přepravního
prostředku OS z vlastních prostředků
- další přijímání členů z této oblasti v rámci nově vytvořených hranic OS Pardubice
podléhá schválení konference delegátů OS Pardubice

3.
4.
5.

B.

Výroční konference ukládá ZO:

1.
2.

do 20.12. 2013 provést revizi boxů v ZS a výsledek nahlásit výcvikáři OS
do 3.12. 2013 zaslat přihlášku holubů na výstavu OS na kontaktní osobu viz propozice
výstavy

