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

________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 22.9. 2010 v Hostovicích
Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J., Horníček P., Ing. Jirout
1.
Projednání dopisu chovatele ZO Svítkov p. Waldhausera
Členové výboru byli seznámeni s obsahem dopisu zaslaného dne 13.9. chovatelem ZO Svítkov
O. Waldhauserem tajemníkovi OS T. Bouškovi. Obsahem tohoto dopisu je zpochybnění správnosti
souřadnic chovatele L. Zemana ze ZO Chrast a dále správnosti postupu dodatečného přiřazování čipů
holubům u téhož chovatele v roce 2008.
K projednání obsahu tohoto dopisu byl pozván jeho autor O. Waldhauser, který podrobně vysvětlil
všechny důvody, které ho k jeho napsání vedly.
Výbor přijal následují stanovisko v této kauze:
a) Souřadnice chovatele ZO Chrast L. Zemana
Výbor konstatoval, že na základě nově provedeného měření výcvikářem OS P. Horníčkem
počátkem září 2010 byla skutečně zjištěna odchylka od do té doby používané souřadnice. Zdroj
chyby se nepodařilo průkazně zjistit, neboť o provedeném měření, jakož i o přenosu jeho
výsledku od funkcionářů ZO Chrast přes výcvikáře OS k výpočtáři neexistuje žádný písemný
doklad. Nicméně na základě zjištěné skutečnosti byla již přepočítána sezóna závodů holoubat
2010 a výcvikář OS byl pověřen kontaktovat výpočtáře pro zajištění přepočítání sezóny starých
holubů 2010.
Dále výbor uložil výcvikáři OS zpracovat pro sezónu 2011 návrh systému správy souřadnic všech
chovatelů OS zahrnující jednoznačné a průkazné záznamy o provedeném měření v souladu
s ustanoveními ZŘ a dále rovněž o komunikaci směrem k výcvikáři OS a výpočtáři OS.
b) Manipulace s EKS při dodatečném přiřazování čipů u chovatele L. Zemana v r.2008
Výbor uložil KRK prověřit dostupné záznamy o přiřazení čipů holubům chovatele L. Zemana
z počátku a průběhu sezóny 2008.
Chovatel Ota Waldhauser se omlouvá L. Zemanovi za použití slova podvod ve věci manipulace s EKS
při dodatečném přiřazování čipů u tohoto chovatele v r.2008, nicméně trvá na přešetření této věci
pro podezření z porušení platných ustanovení ZŘ.

2.
Slavnostní vyhodnocení MDTVč 2010
Dne 9.10. 2010 se koná od 9 hodin v Hostovicích slavnostní vyhodnocení Mistrovství dlouhých tratí
Východních Čech 2010. Pozvánka již byla zveřejněna na webových stránkách OS a ČMS CHPH. Zveme
všechny chovatele k návštěvě této společenské akce východočeských chovatelů.

3.
Volby v základních organizacích
V příloze je formulář pro nahlášení nově zvolených funkcionářů ZO a kandidátů pro volby do orgánů OS.
Žádáme o jeho zaslání na adresu tajemníka OS T. Bouška nejpozději do 30.10. 2010.

4.
Volební konference OS
Výbor OS si dovoluje pozvat všechny delegáty základních organizací na jednání volební konference OS
CHPH Pardubice, která se uskuteční dne 14.11. od 9 hodin v Hostovicích, hostinec Na rozcestí. Klíč pro
počet delegátů je 1:5.

5.
Vyúčtování č.2/2010
V nejbližších dnech bude rozeslán na ZO rozpis plateb - vyúčtování č.2, které bude zahrnovat úhradu
z přihlášky na lety holoubat a dále úhradu za holuby nasazené navíc v sezóně starých holubů a holoubat.

Zapsal: Tomáš Bouška
22.9. 2010

Příloha: formulář nově zvolených funkcionářů ZO

Funkcionáři ZO ………………….. zvolení pro volební období 2010-2013

Výbor ZO:
Předseda: ……………………………………………………………………………………
Místopředseda: ………...……………………………………………………………………
Tajemník: ………………………………………………………………...…………………
Výcvikář: ……………………………………………………………………………………
Pokladník: ………………………………………………………………………………...…

Revizní komise:
Předseda: ……………………………………………………………………………………
Člen: …………………………………………………………………………………...……
Člen: …………………………………………………………………………………...……

Kandidáti pro volby do orgánů OS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Za ZO CHPH …………………….

……………………………………….
Podpis

Dne:

