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

________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 29. 9. 2011 v Sezemicích
Přítomni: T. Bouška, Ing. Z. Holub, J. Horáček, P. Horníček, Ing. J. Kaplan, V. Novotný

1.
Kontrolní činnost v průběhu sezóny 2011
Předseda RK V. Novotný seznámil členy výboru se stavem plnění kontrolní činnosti jednotlivými ZO.
Provedené kontroly byly provedeny v předepsaném počtu a bez zjištěných závad, nicméně nemalá část
kontrol byla provedena až po urgenci ze strany výboru během posledních závodů holoubat, což nemůže
být pokládáno za zcela uspokojivé.
2.
Ročenky 2011
Závodní ročenky 2011 byly na základě objednávek ze základních organizací zadány do tisku, jejich počet je
oproti minulým letům opět nižší, předpokládaná cena by se neměla výrazně lišit od předchozích let,
nicméně mírné zvýšení je možné. Distribucí ročenek byl pověřen výcvikář OS P. Horníček, platba
v hotovosti při převzetí.
3.
Vyúčtování č.2/2011
V příloze je vyúčtování č.2/2011 pokrývající zbývající nutné platby ZO do pokladny OS spojené s rokem
2011. Termín pro úhradu tohoto vyúčtování je 18.11. 2011. Zároveň do tohoto termínu základní
organizace zašlou vyplněný formulář o všech provedených platbách v průběhu roku 2011 na adresu
pokladníka Ing. Zbyňka Holuba, Za školou 648, 533 41 Lázně Bohdaneč, formulář je rovněž součástí
přílohy.
4.
Oblastní výstava 2011
Výbor OS upozorňuje základní organizace, které mají zájem pořádat oblastní výstavu OS, aby své přihlášky
zaslaly na adresu tajemníka OS Ing. Kaplana nejpozději do 11.11. 2011.
5.
Zpráva ze schůze zástupců MDTVč
Výbor OS projednal jednotlivé závěry ze schůzky zástupců OS sdružených v MDTVč. Plné znění zápisu je
k dispozici na webových stránkách OS Pardubice, pro rok 2012 byl většinou zástupců schválen tento letový
plán:
Herborn
Aachen
NZ Vierzon (pokud bude schválen na podzimní konferenci delegátů ČS CHPH)
Koblenz
Brusel
Rovněž byl deklarován jasný zájem organizovat společné závody na středních tratích s cílem
atraktivnějších jednotlivých závodů a zároveň pro efektivnější vytížení dopravních prostředků. Sestavením
návrhů možných tratí byl pověřen p. Dohnal z OS Jihlava ve spolupráci s ostatními výcvikáři
východočeských OS.

6.
Návrh letové sezóny 2012
Výbor OS projednal a předkládá základním organizacím k diskusi a připomínkám návrh letového plánu
2012, jenž je přílohou tohoto zápisu. Veškeré připomínky zasílejte k rukám výcvikáře OS Pavla Horníčka do
15.11. 2011. Po sumarizaci došlých připomínek výbor OS předpokládá uspořádání společné schůze se
zástupci ZO do konce listopadu 2011 – přesný termín a místo budou oznámeny.
7.
Opravy přepravních boxů
Výbor OS konstatoval značně neuspokojivý technický stav přepravních boxů OS, velké procento vykazuje
mechanické poškození různého stupně a povahy, proto po dohodě se zástupci ZO Přelouč rozhodl o
generální revizi a opravě boxů OS. Oprava bude provedena v garáži v Přelouči chovateli ZO Přelouč ve
dvou etapách, neboť bude třeba svézt boxy z jednotlivých ZS. Opravné práce vč. spotřebovaného
materiálu budou uhrazeny z prostředků OS, jednoznačnou prioritou je profesionální a jednotné provedení
oprav na celém rozsahu boxů v majetku OS.
8.
Zemská výstava 2011
Výbor OS zve všechny chovatele na 6. Zemskou výstavu nejvýkonnějších poštovních holubů Českého
sdružení chovatelů poštovních holubů, která se koná v KD Zámek v Polné u Jihlavy dne 26. 11.2011.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 09:00 hodin do 15:30 hodin. Vstupné 100,- Kč, , ženy, děti
zdarma. Součástí výstavy bude i minidražba holoubat od významných chovatelů z Čech a Moravy.

Zapsal: Ing. Jan Kaplan
Schválil: Tomáš Bouška
21.10. 2011

Příloha: Návrh letového plánu 2012
Vyúčtování č.2/2011
Formulář zaslaných plateb za rok 2011

