Zápis
ze schůze výboru OS Tábor konané dne 7.10. 2015
v restauraci Petacar Tábor

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
- rekapitulace závodní sezóny OS Tábor 2015 včetně kontroly výsledků a zajištění
vydání Ročenky 2015
- projednání došlé žádosti ZO CHPH Vlašim o možnost hostování této organizace v
závodní sezóně 2016 v OS Tábor
- projednání námětů na přepravu poštovních holubů OS Tábor v roce 2016
- určení termínů konání VCS OS Tábor a termín zajištění Oblastní výstavy OS Tábor
včetně organizátora výstavy
- různé - dokladová část
- diskuze
- závěr
Schůzi zahájil předseda OS Tábor pan Josef Čurda a přivítal přítomné. Seznámil
přítomné s programem schůze výboru OS Tábor. Jelikož nebylo připomínek k minulému
zápisu ze schůze OS a navrhovanému programu schůze požádal tajemníka OS pana
Josefa Čiháka aby vedl schůzi.
1. Byla provedena rekapitulace a zhodnocení závodní sezóny OS Tábor v roce 2015,
bylo konstatováno, že předložené výsledky a jejích úprava jsou v pořádku, tudíž nic
nebrání tomu aby výpočtář pan Hradil Marek a tajemník OS pan Čihák Josef zajistili
bezprostředně zpracování včetně výtisku Ročenek 2015.
2. Pan tajemník všem přečetl došlou žádost ZO CHPH Vlašim o možnost hostování 10
členů této ZO v závodní sezóně 2016. Po vyjádření jednotlivých členů výboru tento
žádost projednal a dal doporučení, aby VČS OS Tábor rozhodla svým hlasováním o
přijetí.
3. Bylo členy výboru jednoznačně konstatováno, že přeprava našich poštovních holubů
přepravcem panem Hanzlíkem byla za poslední léta tou nejlepší, tzn. včas na startu
jednotlivých závodů, napájení či korektní vystupování včetně vypuštění. Pan tajemník
Čihák konstatoval, že při nedávné komunikaci s panem Hanzlíkem tento konstatoval, že
je připraven v sezóně 2016 opět zajistit přepravu našich PH přibližně své stejných
intencích jako v tomto roce. Zástupce ZO Soběslav a člen JURY pan Jaroslav Benda
informoval výbor OS, že se naskýtá možnost taktéž přepravce z okolí Soběslavi. Výbor
souhlasil s tím, aby ZO Soběslav předložila konkrétní nabídky výboru OS k posouzení.
Zároveň bylo jednohlasně členy výboru potvrzeno, že pro závodní sezónu 2016 je směr
nadále severozápad ! / místa startů ve většině případů stejné jako v roce 2015/

4. Po rozpravě o zajištění Oblastní výstavy OS Tábor, která se bude konat ve dnech
27.11 - 28.11 2015 v kulturním domě Dražice u Tábora přednesli pánové Cibulka a Volf
ze ZO CHPH Tábor předlohu, že tuto výstavu ZO CHPH Tábor zajistí. Výbor OS Tábor
jednomyslně schválil a doporučuje ostatním členům OS Tábor býti nápomocni při
výstavě jako v minulosti. Zároveň výbor odsouhlasil, že po skončení výstavy v sobotu
28.11 v odpoledních hodinách bude provedena VČS OS Tábor. Pan Cibulka Miroslavpředseda ZO CHPH Tábor oznámil, že v předstihu bude všem ZO v rámci OS Tábor
zaslána pozvánka s organizací výstavy.
5. Různé - pan Jaroslav Benda informoval výbor OS Tábor, že provede propočítání
ekonomiku nákladovosti pro rok 2016. Výbor souhlasil a uložil tajemníkovi panu
Čihákovi, aby do termínu nejpozději do 2.12.2015 všechny ZO CHPH v rámci OS Tábor
písemně zaslaly na email - cihak@pelhrim.cz počty požadovaných přepravních boxů pro
závodní sezónu 2016!!!!!!
6. Diskuze - probíhala hlavně kolem zajišťování Oblastní výstavy OS Tábor. Zároveň
bylo vysloveno veliké poděkování našemu členovi panu Oldřichu Pechovi za uskladnění
našeho přepravního vozíku v suchém prostředí haly v Lomu.
7. Závěr - ve 20.15hod. pan předseda Čurda poděkoval přítomným za účast a schůzi
výboru OS Tábor ukončil.

Zapsal: tajemníkem OS Tábor Josef Čihák

