Zápis
z členské schůze chovatelů OS CHPH Tábor
ze dne 28.11.2015 v Dražicích.
P r o g r a m:
- Zahájení
- Zhodnocení závodní sezóny OS Tábor v roce 2015
- Žádost ZO Vlašim o roční hostování v závodní sezóně 2016 v OS Tábor
- Různé - do termínu 18.12.2015 předloží jednotlivé ZO v rámci OS Tábor:
- jmenný soupis svých členů včetně kompletních adres
- jmenný adresář členů výborů jednotlivých ZO včetně telefonického a e-mailového
spojení
- jmenný adresný seznam zájemců z řad chovatelů o odběr Informačního
zpravodaje 2016
- Informace o přepravní kapacitě našich PH pro sezónu 2016.
- Diskuze
- Závěr
Zahájení schůze provedl tajemník OS Tábor p.Čihák - požádal přítomné členy OS
v počtu 38 členů o schválení programu či případné připomínky. Jelikož připomínek
nebylo, požádal přítomné o schválení programu. Program byl jednohlasně schválen.
- poté požádal přítomné členy uctít minutou ticha památku našeho dlouholetého
chovatele, kamaráda a obětavého člověka, pana Václava Staňka, který bohužel letos
v průběhu naší závodní sezóny OS Tábor zesnul. Čest jeho památce!
- Tajemník přečetl přítomným zápis z minulé schůze výboru OS Tábor konané dne
7.10.2015. K zápisu nebylo připomínek.
- Úvodního slova se ujal předseda OS Tábor p.Čurda. Informoval přítomné o
legislativních změnách pro chovatele v České republice na základě nového Občanského
zákoníku, které se v příštím roce chovatelství PH v CZ dotknou. O všem jak budou
informace nabíhat budou chovatelé informováni. Konstatoval, že VČS OS Tábor, která
by měla proběhnou v I. čtvrtletí příštího roku budou dle vyjádření Svazu chovatelé jasné
informace o změnách. Poděkoval organizačnímu výboru a členům ZO Tábor za velmi
zdařilou výstavu PH v rámci OS Tábor. Dále informoval z posledního jednání Svazu, že
v současné době má Česká republika 3826 členů chovatelské základny. Dle infa ze
Svazu byla letošní CV poštovních holubů hodnocena kladně, na účtu Svazu je přes 2
mil.Kč. Dále podal zprávu, že pro sezónu 2016 bude cena gumiček 1,70Kc, rodový
kroužek 4,50Kc a IZ 170.-Kč. Svazová kancelář bude mít sídlo v Brně, propozice CV
v prosinci t.r. zůstávají stejné. Co se týče zpracovávání výsledků v rámci CZ bude nadále
využíván program p.Škovrana.
- Zhodnocení závodní sezóny 2015 - přednesl p.Řezáč B. - dle jeho vyjádření se závodní
sezóna ze SZ stabilizovala, což dokladuje bezkonfliktní dokončení závodní sezóny OS
Tábor 2015 a zvláště podtrhl tu zkušenost a hlavně bezproblémových dokončení závodů
holoubat naší OS, oproti jiným OS. Při hodnocení dlouhých trati nebylo připomínek a je
přesvědčen, že funkční období na 3 roky,kterou současný výbor dostal ze směru SZ
od Vás chovatelů OS Tábor zvládneme. Poděkoval kolegům Bendovi a Čihákovi jako
členům JURY za kvalitní spolupráci a tím prakticky bezproblémové starty včetně korektní
přepravy.

- Žádost ZO Vlašim o roční hostování v rámci OS Tábor - tajemník OS Tábor p. Čihák
přednesl členům oficiální písemnou žádost ZO Vlašim a rozdal přítomným mapku letové
zóny OS Tábor, ve které byla vyznačena i ZO Vlašim. Poté požádal zástupce ZO Vlašim,
aby se naším členům představili a zdůvodnili svůj záměr. Slova se ujal zástupce ZO p.
Lapáček. Jako hlavní problém uvedl dlouhodobý problém s přepravou - konkrétně kdy
jejich mateřské OS odmítalo zajíždět do ZS, kde nasazuje 10 členů a minimálně 5
přepravních boxů pro potřeby závodní sezóny. Dále představil jednotlivé přítomné členy.
V závěru svého přednesu potvrdil, že veškeré úkoly i podmínky OS Tábor plně
respektují. Poté tajemník OS p. Čihák požádal přítomné členy o dotazy na ZO Vlašim.
Jelikož dotazů nebylo, vyzval poté přítomné o hlasování přijetí. Ze stávajících
právoplatných hlasů
v počtu 33 bylo 21 členů pro přijetí, 1 hlas proti, 7 členů se
zdrželo hlasování. Tím bylo konstatováno, že ZO Vlašim byla pro sezónu 2016 na
hostování přijata. Zástupce ZO Vlašim p. Lapáček přítomným poděkoval za přijetí.
- Zajištění přepravy na rok 2016 a výpočet nákladů na přepravu - přednesl a vypracoval
p. Benda Jaroslav ze ZO Soběslav - uvedl, že se jedná o KT a ST s tím, že je v jednání
s přepravcem z Veselí/N.Luž. Cena za 1 km/ 12 Kč. Dle propočtů bez dalších nákladů
vychází cena necelých 3.000 Kč/box. Celkem se najede 12.500 km což je úspora oproti
letošnímu roku o 1.800km. Svozová vzdálenost byla počítána ze Soběslavi přes
Humpolec a Vlašim, kde prakticky ZS Vlašimi je 6,5 km od exitu dálnice D1.Nadále dle
infa p. tajemníka platí stále nabídka ze strany stávajícího přepravce p. Hanzlíkem.
- Diskuze - p. místopředseda Rytíř naznačil, že by byl velmi rád, kdyby se ZS Řepeč
vrátila, přestaly nesmyslné dohady, určitě po ročním hostování ve středočeském OS
došli chovatelé z Řepče sami k výhodám a nevýhodám svého rozhodnutí. Samozřejmě,
OS Tábor opět sezónu 2016 zvládne, ale osobně bere kolegy z Řepče stále jako své
přátelé a věří, že rozum a realita zvítězí.
- k diskuzi se přihlásil p.Vozábal z Řepče a rozdal přítomným členům tzv. kompromis
s vyjmenováním závodů a mapku startovních míst do Tábora. Dodal pokud by se
kompromis přijal, jsou chovatelé z Řepče ochotni se vrátit.

- k předloženému návrhu se přihlásil výcvikář OS p.Řezáč B. - vysvětlil proč v roce 2014
rozhodla o směru SZ VČS a dala mandát současnému výboru. Připomněl některým
členům, než odešli na hostování měli ze SZ velmi kvalitní výsledky. Je přesvědčen a
nejen on, že tímto dnešním nenadálým předložením "kompromisu" opět dochází
k rozdělování a nejednotnosti členstva OS Tábor. Osobně stojí za názorem celého
současného výboru OS Tábor, kde znovu upozornil že výbor dostal jasný mandát pro
volební období /min.3 roky/ t.j. včetně závodní sezóny 2016. Poté nechť opět především
členská základna rozhodne, kterým směrem se činnost OS od sezóny 2017 bude vyvíjet.
Na dotaz jak bude vypadat sezóna D.T. potvrdil ,že se čeká na informace ze Svazu a
kde zároveň se výbor OS připravuje na jednání s loňskými partnery.
- p. Benda- ZO Soběslav - osobně se nebrání kompromisu, ale je základní chybou
chovatelů z Řepče, že přicházejí s touto informací náhle a časově nevhodně.
- p.Šindelář J.- ZS Řepeč i tak předložila a žádá, aby se kompromis přijal!
- p.tajemník Čihák naznačil, že je to skutečně neočekávané a nekorektní. Přesto
předložil přítomným členům návrh nechť se o kompromisu hlasuje nyní, nechť nejen
výbor OS vidí, ale hlavně členská základna jako nejdůležitější faktor všeho důležitého
dění a směřování rozhodne hlasováním neboť výbor by nesměl být tím subjektem, který

rozhoduje systémem " o nás-bez nás", jak bohužel v minulosti se dělo! Proto
bezprostředně zahájil hlasování: kontrolou konstatováno, že je připraveno 38 členů
s právem hlasovat! Výsledek hlasování: pro setrvání směru SZ - 30 členů pro, pro
kompromis 6 hlasů, zdrželo se hlasování - 2 členové. Tajemník poděkoval za klidný
průběh hlasování, s tím, že výbor OS doporučuje p. Řezáčovi aby na jarní zasedání VČS
OS předložil přesný rozpis závodní sezóny 2016 ze severozápadu doplněný o D.T.
- p. Cibulka předseda ZO Tábor- hlasování dalo jasnou odpověď členské základny OS
Tábor, kam se máme nadále ubírat, některým chovatelům věřím že to naznačilo jak dál
přemýšlet o své chovatelské budoucnosti, nikdo nikoho neodsuzuje za jiný názor, ale
také doporučuji nikoho neprosit o to aby doplnili zbývající volné koše, doporučuje kdo se
dříve přihlásí tomu je přidělit!
- p. tajemník poděkoval za nevšední přístup p.Pechy Oldřicha za poskytování pomoci při
servisování přepravního vozíku a jeho kvalitní uskladnění! Taktéž poděkování
chovatelům ze ZO Č.Krumlov za kvalitní servis vozíku během závodní sezóny!
- p. Novák J. požádal chovatelé, kteří vystavují na CV, aby respektovali svozovou dobu
do Měšic.
Jelikož nebylo dalších připomínek, výbor OS Tábor popřál všem členům hodně zdraví,
stálých úspěchů a hezké prožití svátků vánočních. Mnoho závodních úspěchů v roce
2016!!!!!!!!!

Schůze v 19.15. hodin dne 28.11.2015 ukončena.

Zapsal: Čihák Josef tajemník OS Tábor

