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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 30. 1. 2020 v Sezemicích  
 
Přítomni: 
Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Zdeněk Málek, Milan Dubec 
Revizní komise: Luděk Hruška 
 
1. Evidence chovatelů OS Pardubice 2020 
Rekapitulace evidovaných chovatelů v jednotlivých MS na základě obdržené evidence: 
Přelouč  22 / 1 
Staré Ždánice 10 / 0 
Svítkov  11 / 0 
Pardubice 18 / 0 
Holice  10 / 1 
Chrast  12 / 0 
Proseč  15 / 1 
Vysoké Mýto 21 / 0 
Litomyšl 14 / 0 
Česká Třebová 14 / 0 
Čistá  22 / 2 
 
Celkem 169 / z toho 5 do 18-ti let 
 
2. Zemské závody 2020 
S odkazem na závěry jednání zemské konference ČS dne 30.11. 2019 a odsouhlasené Zemské 
závody 2020 vztahující se k OS Pardubice: 
21.6. Bad Vilbel (přesné místo bude ještě upřesněno) 
27.6. Knokke - Memoriál Vladimíra Kolaříka 
25.7. Hockenheim 
25.7. Belgie min. 700km –přesné místo bude upřesněno 
 
byl projednán s ostatními oblastními spolky Východních Čech návrh na trať Zemského závodu 
v termínu 25.7., který by splňoval podmínku min. 700 km na nejzápadnější chovatele z kooperace 
MDTVč. Po odsouhlasení bude k ŘV ČS zaslán společný návrh na startovní místo Hannut, Fin de 
la rue d'Italie +504097,2 +055745,0, který figuruje také na seznamu oficiálních vypouštěcích 
míst na území Belgie. 
Do schváleného závodního plánu 2020 by tak byl zahrnut ZZ Hannut po jeho oficiálním vyhlášení 
ŘV ČS. Výbor OS navrhuje zařadit ZZ Hockenheim konaný v tom samém termínu pouze jako 
závod jednotlivců. 
 
3. Návrh na rozdělení finančního příspěvku od ČMS 
S odkazem na usnesení celostátní konference ze dne 16.2. 2019 a následně zemské konference 
ze dne 30.11. 2019 o převodu souhrnné částky na jednotlivé oblastní spolky dle klíče 500 Kč na 
evidovaného člena podle stavu k 1.1.2018, navrhuje výbor OS tuto částku dále poukázat 
jednotlivým místním spolkům dle uvedeného pravidla. Další využití těchto prostředků by bylo na 
rozhodnutí každého MS. Tento návrh bude předložen delegátům jarní oblastní konference. 



4. Stav dopravních prostředků 
Po dohodě s dopravcem a ve výboru OS jsou v různém stavu rozpracovanosti tyto investice do 
přepravních prostředků OS: 

 pořízení náhradních plastových čel v počtu 30 kusů pro průběžné opravy, pořizovací 
náklady celkem 10.800 Kč 

 výroba náhradních bočních dvířek v počtu dle dohody s dopravcem 
 dokončení rozšířené instalace nucené ventilace se samostatným napájením dle zadání 

v obou vozících a nástavbě 
 oprava izolačních panelů 
 připravit návrh na jednotný typ papíru pod rošty při zachování min. gramáže, tloušťky a 

celistvého formátu 
 
Zodpovědní za provedení: M. Brož, Z. Málek a L. Hruška, termín do 17.4. 2020 
 
Výbor OS schválil jednorázovou odměnu 500 Kč p. V. Novákovi, Ejpovice, za zprostředkování a 
koordinaci při výrobě plastových čel. 
 
5. Stav financí a plán revize 
Pokladník OS P. Horníček informoval o stavu financí Oblastního spolku. Veškeré výdaje a 
pohledávky spojené s rokem 2019 byly vyrovnány, pouze souhrnná platba od ČS (500 Kč/člen) 
nebyla dosud obdržena. Po dohodě byl stanoven termín provedení revize hospodaření a pokladny 
OS nově zvolenou revizní komisí nejpozději do 28.2. 2020. 
 
6. Volba předsedy revizní komise 
S odkazem na usnesení oblastní konference dne 17.11. 2019 výbor OS upozorňuje na nutnost 
dokončit na jarní konferenci delegátů volbu předsedy revizní komise zvolenou volební komisí, a to 
volbou ze dvou navržených kandidátů J. Pokorný a L. Hruška v rámci dalšího kola. Tajemník OS 
zajistí podklady pro oba možné způsoby volby – tajná /veřejnou aklamací (hlasovací lístky, 
prezenční listinu). 
 
7. Stav jednání o možném odkupu pozemku v Přelouči 
Předseda OS informoval o aktuálním stavu. Došlo k odsouhlasení převodu formou uzavření 
smlouvy mezi Pozemkovým fondem a městem Přelouč na parcely dosud městem Přelouč 
nevlastněné. Aktuálně je podána žádost o vklad u Katastrálního úřadu. Následně bude provedeno 
adresné zaměření a zadání úpravy geometrického plánu dle potřeb OS. 
 
8. Výstavní sezóna 2019 
Výbor OS vyjádřil spokojenost s uspořádanou oblastní výstavou a poděkování pořadatelskému 
týmu MS Staré Ždánice a Pardubice. Dále výbor OS touto cestou blahopřeje všem chovatelům, 
kteří reprezentovali v rámci kolekce OS Pardubice na CV v Brněa podíleli se tak na výborném 
umístění kolekce. Za organizační práci spojenou s účastí na CV patří poděkování P. Horníčkovi a J. 
Filipimu. 
 
9. Otázka průvodce 
Výbor OS projednal otázku zajištění úplného splnění ZŘ, par. 14, odst. 4c. S odkazem zkušenosti 
posledních let, dále na reálné technické možnosti u používaných dopravních prostředků a 
osvědčených modelů svozů provede písemnou formou potřebné proškolení všech osob, které 
budou v průběhu sezóny fyzicky účastny přepravy holubů na místa startu. 
Dalším z možných scénářů je návrat k modelu předchozích let a to ukotvení povinnosti vysílat 
odpovědnou osobu z místních spolků v pravidelném pořadí spolků. 
 
10. Mezisezónní dezinfekce dopravních prostředků 
Chovatelé MS Holice neprovedli dle usnesení konference z 17.3. 2019 kompletní dezinfekci 
přepravních prostředků OS, nepodali o tom žádnou zprávu. Odměna ve výši 1.700 Kč nebyla tudíž 



vyplacena. Výbor OS bude nicméně trvat na zajištění tohoto úkonu mezi sezónou starých holubů 
a holoubat a to ať už ze zdrojů vlastních (výzva k MS) nebo jiných založených na komerční bázi. 
 
11. Revize boxů v MS 
Výbor OS žádá chovatele jednotlivých spolků, aby v termínu do 1.3. 2020 nahlásili Z. Málkovi, E-
mail: zdmalek@seznam.cz počty boxů ve svých ZS a z toho počty nutné k opravě s popisem vady 
(čelní – boční dvířka, dno – strop boxu, jiné). Následně bude rozhodnuto o způsobu provedení 
oprav. 
 
12. Sankce za neprovedené kontroly 
Dle stavu posledních sezón, kdy si část místních spolků neplní svoji povinnost v provedení 
minimálního počtu předepsaných kontrol, výbor OS projednal a navrhne jarní konferenci delegátů 
schválit sankční poplatek ve výši 1.000 Kč za neprovedení jedné kontroly. 
 
13. Schválení  
Výbor OS projednal žádost MS Přelouč a schválil hostování chovatele Ing. Bareše a jeho zařazení 
do výsledků v roce 2020, za předpokladu umístění holubníku Svobodné Dvory, souřadnice 
49:58:55  15:27:00. 
 
14. Diskusní fórum  
Výbor OS se stručně zabýval některými diskusními příspěvky na webových stránkách ECOTEAM 
Matuška vztahující se k organizaci OS CHPH Pardubice. Neubírá právo komukoliv diskutovat, 
nicméně vyzývá touto cestou všechny diskutující, aby se při prezentaci svých názorů zdrželi 
osobních napadání, pomluv a nepravd, emoce nahradili pragmatickým uvažováním a fakty a 
snažili se především využívat standardní postupy dané našimi základními svazovými dokumenty k 
rozvoji našeho chovatelství. 
 
 
Tomáš Bouška 
 
 
Schválil: 13.2. 2020 


