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

________________________________________________
Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 15. března 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:
návrhové komise: Ing. Kaplan, Hruška L., Novák J. ml.
mandátová komise: Ing. Kaplan, Němec V., Filipi J.
2.
Průběh konference
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupil v dalším jednání se svou zprávou předseda
T. Bouška.
- evidence chovatelů OS Pardubice na rok 2013 je 162 chovatelů, z toho 2 mladší 18 let
- s ohledem na aktuální podobu ZŘ v bodě min. nutné účasti holubů pro možnost vydat
výsledky na úrovni OS bude problematické vydat výsledky v kategorii holubic ze všech
pořádaných závodů
- seznámení se závěry dohod ze schůzky MDTVč, nutnost odsouhlasit změny u DT závodů
v termínech 1.6., 13.7. a 27.7. s cílem sladit plán OS s plánem MDTVč
- potvrzeno konání pěti společných závodů v kategorii ST s OS Trutnov, konkrétní závody
jsou vyznačeny v přiloženém definitivním letovém plánu 2013
- nutnost rozhodnout o formě letu ze Slaného dne 4.5. 2013 (závod jednotlivců nebo
nácvik)
- podána základní informace o propozicích dvou zemských závodů Orleans (13.7.) a
Oostende (27.7.)
- informace o organizaci společného závodu Aschaffenburg
- na MS holoubat v Portugalsku bude mít OS Pardubice své reprezentanty prostřednictvím
účasti holoubat chovatelů L. Zemana a V. Novákové
- na podzim 2013 budou probíhat volby na všech úrovních řízení ČMS CHPH
3.
Zpráva o hospodaření v r. 2012
Pokladník OS Ing. Holub seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření OS Pardubice
v roce 2012, tato je přílohou zápisu.

4.
Zpráva revizní komise za r. 2012
Předseda revizní komise V. Novotný seznámil přítomné se zprávou revizní komise za rok 2012.
5.
Doplnění/změny letového plánu 2013
Byly odsouhlaseny změny u tří DT závodů tak, aby byl dán plán OS Pardubice do souladu
s plánem MDTVč, dále byla odsouhlasena forma letu ze Slaného 4.5., viz usnesení.
6.
Organizační záležitosti
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s nejbližšími organizačními záležitostmi, tyto včetně
termínů jsou uvedeny v usnesení.
7.
Pozvánka na schůzi výcvikářů
Výbor OS si dovoluje pozvat předsedy a výcvikáře ZO na tradiční společnou schůzi, která se bude
konat 12.4. 2013 od 18,30 hod. v Kuněticích, hostinec U přívozu.
8.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení
a T. Bouška, s přáním úspěchů v nastávající sezoně 2013, jednání oblastní konference ukončil.

Zapsal:
Schválil:

Ing. Jan Kaplan
Tomáš Bouška

Příloha:

Usnesení z oblastní konference
Definitivní letový plán 2013
Objednávka pro sezónu starých holubů 2013
Zpráva o hospodaření OS v r. 2012

