Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
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________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 12. 1. 2016 v Sezemicích
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan
Filipi, Josef Novák st.
1. Zemská konference ČS CHPH
Předseda OS Tomáš Bouška informoval výbor o průběhu podzimní Zemské konference ČS CHPH.
Zápis z této konference je k dispozici na stránce http://postovniholub.cz/zapisy/CS151127.pdf
2. Evidence chovatelů OS Pardubice
Pavel Horníček seznámil členy výboru se stavem chovatelů OS Pardubice. K 31. 12. 2015 bylo
evidováno celkem 204 chovatelů, z toho 7 chovatelů do 18-ti let.
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3. Dopis chovatelů ZO Česká Třebová
Výbor OS projednal dopis ZO Česká Třebová, ve kterém tato organizace protestuje proti
hlasování o zařazení nebo nezařazení některých členů do ZO Česká Třebová / OS CHPH Pardubice
a požaduje, aby hlasování o přijetí nebo nepřijetí jejich členů bylo prohlášeno za zmatečné a
neoprávněné a vyškrtnuto ze Zápisu z konference OS Pardubice dne 31. 10. 2015.
Výbor OS k tomuto požadavku uvádí, že rozhodnutí konference delegátů může být revidováno
pouze dalším rozhodnutím přijatým konferencí delegátů OS.
Zároveň je nutné připomenout stále platné Usnesení z oblastní konference delegátů OS CHPH
Pardubice ze dne 8. 11. 2013, ve kterém konference schválila 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 konferencí delegátů OS Pardubice

Nerespektováním uvedených podmínek, stanovených konferencí delegátů při přijetí ZO Česká
Třebová, pak tato organizace zpochybňuje celý proces svého začlenění do organizační struktury
OS Pardubice a vystavuje se tak nebezpečí případného kárného postihu a s tím souvisejícími
sankcemi.
Výbor OS Pardubice proto ukládá ZO Česká Třebová, aby respektovala podmínky jasně
stanovené při přijetí této organizace do OS CHPH Pardubice a zároveň doporučila nepřijatému
chovateli p. Jaroslavu Nedělovi řešit svoje zařazení v rámci struktury Moravskoslezského
zemského spolku, kam přešel v roce 2014.
4. Místo startu závodu dlouhých tratí dne 2. 7. 2016
Předseda OS informoval o probíhajících kooperačních jednáních, které jsou určující pro stanovení
místa vypuštění závodu z dlouhé tratě dne 2. 7. 2016. Dle předběžně uzavřené dohody by se
výše uvedený závod měl uskutečnit z místa vypuštění Sint Niklaas, a to ve spolupráci s OS Polabí,
Praha, Sever, při použití přepravních prostředků OS Pardubice. Přeprava holubů na všech 5
závodů dlouhých tratí by tak byla realizována dopravním prostředkem OS Pardubice.
5. Návrh OS Uničov
Výbor OS projednal žádost OS Uničov na společné vypuštění holubů s OS Pardubice. Návrh OS
Uničov předpokládá pouze společný start a vydání společných výsledků, ne společnou přepravu
holubů. V návrhu jsou uvedeny 2 termíny – Krajková 4 (26. 6. 2016) a Gotha 2 (16. 7. 2016).
Výbor OS ponechá rozhodnutí o realizaci uvedených společných závodů na rozhodnutí jarní
konference delegátů.
6. Žádosti ZO Čistá a ZO Polička
Členové výboru projednali žádosti ZO Čistá a Polička o zajíždění dopravního prostředku do jejich
zasazovacích středisek. Nově upravený model svozu, umožňující chovatelům z uvedených ZO
nasazovat holuby ve vlastních organizacích, předpokládá vytvoření tzv. pomocného svozu, který
by nasazené holuby ze ZO Česká Třebová, Litomyšl, Čistá a Polička přepravil do ZO Proseč, kde
by došlo k překládce holubů a pokračování v obvyklém modelu svozu. Tento systém by umožnil
uvedeným ZO nasazování holubů v jejich střediscích za podmínek časového a finančního
nezatížení ostatních základních organizací, při respektování všech ustanovení ZŘ. Detailní návrh
svozu bude dopracován do 31.1. 2016 a následně zaslán všem ZO OS Pardubice k seznámení tak,
aby o jeho přijetí mohlo být rozhodnuto na jarní konferenci delegátů.

Zapsal: Pavel Horníček dne 12. 1. 2016
Schválil: Tomáš Bouška

