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________________________________________________
Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 31. října 2015
Přítomni: výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice,
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Polička, Čistá /dle prezenční listiny/
1.
Zahájení konference
Oblastní konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu
konference, který byl přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly
následně odsouhlaseny ve složení:
návrhové komise: Horníček P., Ing. Kaplan, Novák J. ml.
mandátová komise: Němec V., Horníček P., Jetmar Z.
2.
Informace předsedy OS
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupil v dalším jednání se svojí zprávou předseda
T. Bouška a informoval o:
- Aktuální situaci v OS CHPH Pardubice,
- úspěšném naplnění kooperačních dohod v letošní sezóně,
- záměru výboru OS o vylepšení přepravních podmínek,
- uskutečnění výstavy OS dne 6. 12. 2015 v Obecním domě v Dříteči.
3.
Informace výcvikáře OS
Výcvikář OS Pardubice Jan Filipi informoval o:
- Průběhu letové sezóny 2015,
- dosažených úspěších našich chovatelů v nadoblastních soutěžích.
4.
Zpráva o hospodaření v r. 2015
Pokladník OS Ing. Holub seznámil přítomné s dílčí zprávou o hospodaření OS Pardubice v roce
2015, vyzdvihl zlepšení finanční situace při pořádání závodů na středních a dlouhých tratích.
5.
Vyhodnocení Mistrovství OS Pardubice
Předseda a výcvikář OS Pardubice vyhodnotili mistrovství OS Pardubice a předali ocenění
úspěšným chovatelům.
6.
Projednání odvolání Miroslava Kysilka proti uloženému disciplinárnímu trestu
Předseda OS seznámil delegáty s odvoláním Miroslava Kysilka proti uloženému disciplinárnímu
trestu. Miroslav Kysilko popsal situaci při doletu svých holubů ze závodu Oostende. Po diskuzi a

hlasování delegátů bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání uvedeného chovatele proti uloženému
disciplinárnímu trestu.
7.
Projednání žádostí členů ZO Svitavy k přijetí do ZO Česká Třebová
Dále byly projednány jednotlivé žádosti chovatelů ZO Svitavy k přijetí do ZO Česká Třebová a
zařazení do struktury OS Pardubice. Zástupci ZO Litomyšl zpochybnili možnost přijetí těchto
chovatelů do základní organizace Česká Třebová, a to z důvodu překážek uvedených ve vnitřních
předpisech svazových orgánů a také z důvodu finančního nevyrovnání mezi členy ZO Svitavy.
Po diskuzi a vyjasnění některých skutečností bylo přistoupeno k hlasování delegátů.
Chovatelům: Pavel Hlouš, Tomáš Žličař, Vojtěch Žličař, Roman Žličař a Karel Nečas bylo
v žádostech vyhověno a schváleno jejich členství v ZO Česká Třebová a zařazení do struktury OS
CHPH Pardubice s tím dodatkem, že chovatelé Pavel Hlouš, Roman Žličař a Karel Nečas uhradí
do 31. 12. 2015 do pokladny OS Pardubice každý částku 2000,- Kč a předloží potvrzení o
vyrovnání všech závazků z přestupující základní organizace ZO Svitavy.
Jaroslavu Nedělovi bylo delegáty vysloveno zamítnutí jeho žádosti k přijetí do ZO Česká Třebová
a zařazení do struktury OS CHPH Pardubice.
8.
Projednání návrhu letového plánu 2016
Předseda OS seznámil přítomné s došlými návrhy na doplnění návrhu letového plánu 2016 a
vyzval jednotlivé navrhovatele, aby odůvodnili své požadavky. Po obsáhlé diskuzi delegáti
hlasovali o došlých návrzích jednotlivě.
Letový plán 2016, předložený výborem OS, bude doplněn o následující:
- Dne 24. 7. 2016 se spolu se závodem Gotha uskuteční mistrovský závod Krajková –
Květná,
- nácviky a závody holoubat 2016 se uskuteční s odstupem od sezóny starých holubů a
v termínech upravených dle kalendářního roku 2016 tak, jako v roce 2015,
- závod holoubat Krajková - Květná bude nahrazen závodem Rakovník,
- závod Sint Niklaas dne 2. 7. 2016 bude v letovém plánu označen pouze jako „závod DT“,
konkrétní místo závodu vzejde z následujících kooperačních dohod MDTVČ,
- výcvikář OS připraví návrhy na uskutečnění nácviků v průběhu letové sezóny starých
holubů s tím, že tyto budou realizovány pouze za podmínek finanční rentability.
9.
Rozdělení finančních prostředků ČMS CHPH
Předseda OS informoval o záměru ČMS CHPH rozdělit vyšší finanční částku mezi nižší složky
svazu. Delegáti pověřili zástupce našeho OS k hlasování o rozdělení těchto financí mezi oblastní
sdružení v poměru k členské základně jednotlivých OS s doporučením použít tyto prostředky jen
pro investice směřující k rozvoji chovatelské činnosti.
10.
Žádost chovatelů ZO Čistá o zajíždění dopravního prostředku do zasazovacího střediska
ZO Čistá
Zástupci ZO Čistá vysvětlili důvody pro opětovné podání své žádosti – časová a finanční
náročnost svozu jejich holubů do ZO Česká Třebová a opotřebení boxů při této přepravě.
Předseda OS vysvětlil těžko řešitelné problémy s prodloužením doby přepravy holubů a přislíbil
předložení návrhu na řešení problémů ZO Čistá s dovážením holubů.

11.
Organizační záležitosti
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s nejbližšími organizačními záležitostmi, tyto včetně
termínů jsou uvedeny v usnesení.
12.
Diskuze a závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení
a T. Bouška jednání oblastní konference ukončil.

Zapsal:
Schválil:

Pavel Horníček
Tomáš Bouška

Dne 31. 10. 2015

Přílohy:

Usnesení z oblastní konference
Letový plán 2016

