Zápis
č. 3/2017
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku
chovatelů poštovních holubů
konané dne 6.4.2017 od 18.00 hod. v Olomouci,
Přítomni:
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Zdeněk Jochman, Miroslav
Uherek, Dagmar Bortlová
RK: František Zeman – předseda
Omluven: Aleš Truhlář
Program:
1. Kontrola úkolů
2. Závodní plány
3. Přeprava zemských závodů
4. OS Znojmo – problémy v oblasti
5. Různé
1. Kontrola úkolů –nahlášení účasti MS holoubat v portugalské Miře –
přihlášky a případné náhradníky si koordinuje prezident svazu.
.
2. Závodní plány, kooperace – Jaroslav Novotný potvrdil, že všechna OS zaslala
své Závodní plány na rok 2017. Dále jsou přichystány seznamy mladých
chovatelů, k předání výpočtáři. Tito budou od počátku v programu označeni a tím
bude mnohem rychlejší zpracování mistrovství mladých chovatelů.
Dagmar Bortlová seznámila přítomné se zaslanými žádostmi o vydání společných
výsledků pro rok 2017. Všechny žádosti byla odsouhlaseny.
3. Přeprava zemských závodů – Miroslav Uherek seznámil přítomné s žádostmi o
přepravu zahraničních závodů i kalkulací ceny, která je od dopravců požadována.
Po zvážení všech okolností, a po doplňující komunikaci s dopravci, kdy jsme
požadovali snížení ceny byla přeprava dohodnuta takto:
Eidhoven – přepravu zajišťuje OS Haná a OS Hodonín
Knokke – přepravu zajišťuje OS Hodonín a OS Znojmo.
Cena za holuba je bez rozdílu kterým dopravním prostředkem budou
přepravování shodná na oba závody 31,-Kč.
Tímto žádáme jednotlivá OS o provedení úhrady za tyto závody do 31. 5. 2017
na účet MSS CHPH dle nahlášených počtů.
Dopravcům bude platba provedena ve dvou částkách a to 70% před
uskutečněním cesty, zbylá část po ukončení, provedení všech úkonů,
dokumentaci atd. Vypracováním těchto dohod byl pověřen Miroslav Uherek.
4. OS Znojmo – Již na předchozí schůzce ŘV (po konferenci) jsme projednávali
problémy v OS Znojmo, kdy část chovatelů zasílalo stížnosti. Jelikož toto
pokračovalo, zabýváme se tímto znovu. Po komunikaci předsedy MSS CHPH se
zástupci obou stran, došlo dle dalšího sdělení k dohodě – ústní.

ŘV doporučuje výboru OS Znojmo tuto dohodu provést písemně s podpisy a
založit do dokumentace OS. Tímto předejdete možným problémům během
sezóny.
Dále ŘV doporučuje výboru OS Znojmo prozkoumat zaslanou stížnost p. Raputy
adresovanou na předsedu MSS CHPH Romana Randjáka, kdy v závěru jsou
uvedeni 3 zástupci MS, jakožto „ podepsání“. Dle informací, které měl předseda
k dispozici, tito neměli o existenci tohoto dokumentu informaci, ani se s ní
neztotožňují. Pokud tomu je tak, že pisatel této stížnosti ji rozesílá jménem jiných
chovatelů (funkcionářů) bez jejich vědomí, doporučujeme výboru zahájit proti
němu Disciplinární řízení.
5. Různé
Dopingové kontroly – školení kontroloru proběhne 18. 4. 2017 v Brně – každé
pásmo vyšle zástupce
Kontrolní činnost – zprávu z kontrol je nutno zasílat co nejdříve po provedení
kontroly a to buď poštou na adresu
- Marek Skrbek, Velké Albrechtice 84, 742 91
- elektronicky na tajemníka dbortlov@seznam.cz, a ta předá v tištění verzi
koordinátorovi kontrolní činnosti
Doprava na závody pořádány MSS CHPH – vypracovat dohody s dopravci má za
úkol Miroslav Uherek. Podepsané dohody budou uloženy u tajemníka
Předat podklady mladých chovatelů výpočtáři je úkolem Aleše Truhláře.
Výstava MSS CHPH – termín 18. 11. 2017 v Prusinovicích, pořadatel MS
Holešov.
Výstava pásma Sever – termín 11. 11. 2017 kulturní dům Baška, pořadatel OS
Beskydy – MS Baška.

Jménem řídícího výboru Vám všem přeji krásné svátky
velikonoční, pohodu, žádnou nehodu a úspěšný start závodní
sezóny.

Dagmar Bortlová

Roman Randják

