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Zápis z výroční konference OS CHPH Pardubice konané dne 9.3. 2008

Přítomni: výbor OS, členové KRK, delegáti ZO Svítkov, Přelouč, Pardubice, Březhrad, Staré 
Ždánice, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl (prezenční listina uložena u tajemníka OS)

1. Zahájení konference
Výroční konferenci zahájil předseda OS Ing. Blažek. Úvodem vzpomněl nedávné úmrtí našeho 
člena a dlouholetého funkcionáře p. Ladislava Krále a minutou ticha uctili všichni přítomní jeho 
památku. Dále seznámil přítomné s návrhem programu konference, který byl bez dalších doplnění 
schválen. Ing. Blažek dále navrhl vytvoření návrhové komise ve složení T. Bouška, Z. Novotný, 
Ing. Kaplan. Tento návrh byl v následném hlasování přijat.

2. Průběh konference
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupili v dalším průběhu jednání se svými 
hodnotícími zprávami předseda, výcvikář, předseda revizní komise a pokladníci (odstupující a 
nově zvolený). Z nejpodstatnějších informací:

• oceněn zodpovědný přístup chovatelů OS Pardubice k dodržování vyhlášených 
veterinárních opatření při výskytu ptačí chřipky v našem kraji

• vzhledem k nedokončené sezóně 2007 bylo umístění naší kolekce na CV v Hluku 
hodnoceno jako velmi dobré

• po loňském nedokončeném seriálu závodů MDTVč je letos opět připraven již 7.ročník této 
soutěže a naše oblastní sdružení chce i nadále v tradici tohoto společného zápolení na 
dlouhých tratích pokračovat

• České sdružení s cílem podpořit nasazování holubů na DT schválilo pro letošní rok dotaci 
ve výši 3,- Kč na holuba

• v přepravních prostředcích byl konstatován konsolidovaný stav bez předpokládaných 
velkých investic v nejbližší době, v majetku OS jsou dva moderní vleky o kapacitě 50 a 60 
boxů, dále je používána nástavba v majetku dopravce o kapacitě 24 boxů, pro zlepšení 
nasazovacích podmínek bylo rozhodnuto o pořízení dalších 30 boxů, které budou 
k dispozici na zahájení sezóny 2008

• s výhledem do budoucna bude třeba věnovat pozornost i majetko - právním vztahům 
jednotlivých základních organizací - nasazovacích středisek, zejména vlastnictví pozemků, 
na nichž se nasazovací střediska nacházejí

• příští Celostátní výstava se bude konat v Lysé nad Labem ve dnech 2.-4.1. 2009, 
pořadatelem je České sdružení chovatelů poštovních holubů

• v průběhu března budou spuštěny webové stránky OS sloužící jako zdroj základních 
informací a zároveň jako prostředek propagace naší činnosti

• s ohledem na loňské přijetí dvou základních organizací bude svoz holubů o cca půl hodiny 
prodloužen, přesný harmonogram svozu bude dopřesněn na dubnové schůzi výcvikářů

• byla představena nová soutěž v rámci OS – mistrovství holubic, propozice jsou uvedeny 
na schváleném letovém plánu 2008

• kontrolní činnosti bude i nadále věnována maximální pozornost s cílem zajistit regulérnost 
pořádaných závodů a soutěží



Následovalo vyhodnocení jednotlivých mistrovství OS v r. 2007 a předání pohárů umístěným 
chovatelům. 

3. Diskuse
V dalším programu vystoupili v rámci diskuse jednotliví delegáti se svými příspěvky.

• návrh ZO Pardubice na zavedení závodních soupisek nebyl po diskusi v hlasování přijat
proti: ZO Přelouč, Svítkov, Holice, Chrast, Vysoké Mýto, Litomyšl 
pro: ZO Pardubice, Březhrad, Staré Ždánice, Proseč

4. Závěr
Po přednesení návrhu na usnesení a jeho doplnění byla hlasováním potvrzena konečná podoba 
usnesení a Ing. Blažek jednání výroční konference ukončil a popřál všem chovatelům mnoho 
zdraví a úspěchů v nadcházející sezóně 2008.

Zapsal: Tomáš Bouška

V Pardubicích 18.3. 2008

Přílohy: usnesení z výroční konference zde…
objednávka boxů pro schválený letový plán 2008
vyúčtování č.1/2008

http://www.ospardubice.wz.cz/zapisy/usneseni_konference_090308.pdf
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