Zápis
č. 1/2015
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
10.3.2015 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.
Přítomni:

ŘV:

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing.Václav Švec,
Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek, Aleš Truhlář
RK:
František Zeman – předseda
Hosté: Jan Ponížil, Lubomír Kubáček

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek a přednesl program, dle kterého následně
celou schůzi řídil.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podzimní konference - úkoly pro ŘV
OS Svitavy - zařazení zbylých ZO do přilehlých OS
Zemské soutěže MSS 2015 - propozice a ocenění
Zemské závody 2015 - přeprava
Návrh rozpočtu na rok 2015
Příprava jarní Zemské konference MSS
Moravská zemská výstava - pořadatel
Projednání došlé korespondence a organizační záležitosti

1. Podzimní konference - úkoly pro ŘV
-

ŘV MSS podrobně projednal zápisy z konferencí ČMS, MSS a prezidia.
Předseda MSS RSDr. Uherek konstatoval, že úkoly pro ŘV MSS byly splněny. Pouze částečně
se podařilo úsilí o uspořádání celomoravského závodu na 500 km. V letošním roce došlo pouze k
dohodě mezi pásmy Střed a Jih na společném závodě. Pro rok 2016 bude pokračovat jednání o
společném závodu a bude také nutné vybrat vhodné vypouštěcí místo, které by vyhovovalo jak
kapacitně, tak vzdálenostně.

2. OS Svitavy - začlenění zbylých ZO
-

-

-

V loňském roce došlo k rozpuštění OS Svitavy, které proběhlo v rozporu s postupem rušení OS
schváleným prezídiem svazu. Část OS byla již před rozpuštěním přijata do OS Pardubice a část
do OS Vysočina. Nezařazeny zůstaly 3 ZO Svitavy, Jevíčko a M. Třebová.
ŘV MSS je na základě §16, odst. 9) Stanov povinen zařadit tyto ZO do přilehlých OS. Na základě
jednání s předsedy OS Uničov, OS Haná a OS Vysočina rozhodl ŘV MSS následovně:
ZO Jevíčko bude pro rok 2015 po dohodě s předsedou OS Vysočina zařazena do OS Vysočina.
ZO M. Třebová bude pro rok 2015 po dohodě s předsedou OS Uničov zařazena do OS Uničov.
ZO Svitavy bude pro rok 2015 zařazena do OS Haná. S tímto rozhodnutím vyslovil zástupce OS
Haná p. Ponížil nesouhlas.
ŘV MSS dále rozhodl, že zařazení ZO Svitavy, Jevíčko a Mor. Třebová do výše uvedených OS je
pouze pro rok 2015. Dotčené OS jim pro rok 2015 určí vhodná zasazovací střediska, svozová
místa a odpovídající kapacitu pro přepravu holubů.
ZO Svitavy, Jevíčko a Mor. Třebová si dále musí od roku 2016 zajistit trvalé přijetí do libovolných
OS a to do 31. 12. 2015.

3. Zemské soutěže 2014 - propozice a ocenění
-

-

ŘV MSS schválil návrh propozic Zemských soutěží a závodů v roce 2015, který přednesl Ing.
Novotný.
Propozice soutěží i závodů budou v kompletním znění vyvěšeny na webových stránkách svazu.
Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny také propozice soutěží jednotlivých pásem.
Koordinátoři pásem zašlou propozice na emailovou adresu výcvikáře MSS Ing. Novotného do
30.4.2015
ŘV MSS schválil návrh ocenění Zemských soutěží v roce 2015. Ocenění bude předneseno
předsedům OS na jarní Zemské konferenci a bude přílohou zápisu z konference.
I v letošním roce bude ŘV pořádat internetovou aukci holubů od předních chovatelů MSS, jejíž
výtěžek bude použit na navýšení ocenění ZZ Krajková - Katovický memoriál, Oostende a Bad
Bentheim. Za zajištění holubů a kompletní organizaci aukce bude odpovídat Aleš Truhlář.

-

ŘV MSS schválil plán kontrolní činnosti na rok 2015. Přesný plán nadoblastních kontrol a plán
kontrolní činnosti v roce 2015 bude přednesen na jarní konferenci.

4. Zemské závody 2014 - přeprava
-

-

-

MVDr. Polášek přednesl členům ŘV počty nahlášených holubů, které jsou na Oostende 3.311
holubů a na Bad Bentheim 5.936 holubů. Dále dle přihlášek představil zájemce o přepravu
Zemských závodů.
Na závod Oostende se přihlásilo pouze jedno OS se svým přepravním prostředkem, a to OS
Hodonín. Přepravní prostředek splňuje jak kapacitně, tak z hlediska welfare podmínky vydané
ŘV MSS. ŘV MSS proto odsouhlasil, že přepravu na závod Oostende bude zajišťovat svým
dopravním prostředkem OS Hodonín.
Na závod Bad Bentheim obdržel ŘV pouze jednu nabídku na přepravu, a to od OS Haná, která
nabízí kapacitu 2.500 holubů.
Na základě pouze jedné přihlášky a předložené kapacitě přepravního prostředku ŘV definitivně
nerozhodl o přepravě a přeprava na Bad Bentheim bude dořešena na jarní konferenci.
Ceny za holuba na závod Oostende i Bad Bentheim budou upřesněny na jarní konferenci.
Přesné a kompletní informace o přepravě přednesou přepravci na jarní Zemské konferenci v
Hesperii.

5. Návrh rozpočtu na rok 2015
-

Návrh rozpočtu přednesený pokladníkem MSS Ing. Švecem byl ŘV odsouhlasen a bude
přednesen na jarní konferenci.

6. Příprava jarní Zemské konference
-

Konference se bude konat v pátek 27.3.2015 od 17.00 hodin v hotelu Hesperia v Olomouci.
Jednací sál je již zajištěn a pozvánky s programem jsou již zaslány jednotlivým předsedům,
členům ŘV a členům RK.

7. Moravská Zemská výstava - pořadatel
-

ŘV MSS obdržel dvě žádosti o pořádání Zemské výstavy od OS Uherské Hradiště a ZO Holešov.
ŘV MSS rozhodl, že pořadatelem Moravské zemské výstavy bude v roce 2015 OS Uh. Hradiště
a výstava se uskuteční v Babicích.
Jelikož ZO Holešov jako neúspěšný zájemce o pořádání Zemské výstavy požádal o přidělení
pořadatelství pro rok 2016, rozhodl ŘV MSS také o pořadateli pro rok 2016. Výstava se bude
konat v Prusinovicích a pořadatelem bude ZO Holešov.

8. Organizační záležitosti a projednání došlé korespondence
-

-

-

ŘV MSS obdržel dopis paní Meislové, ve kterém žádá o zařazení do nadoblastních výsledků.
ŘV MSS konstatuje, že pokud paní Meislová nefiguruje ve výsledcích své vlastní OS, nemůže být
zařazena ani do nadoblastních výsledků, protože tyto vycházejí z výpočtu výsledků vlastního
OS.
Předseda MSS Dr. Uherek také informoval o zahájení organizace a příprav Celostátní výstavy,
kterou bude pořádat MSS v Hluku. Termín Celostátní výstavy bude 11.-12. prosince 2015
ŘV MSS obdržel a schválil následující žádosti o vydávání společných výsledků:
pásma Střed a Jih: 20.6. Mayen, 5.7. Wertheim
OS Valašsko + OS U.Hradiště: 1.8. Oostende
OS Opava + OS Hlučín: 1.8. Oostende
OS Hodonín + OS J.Morava: 17.5. Krajková, 31.5. Krajková, 7.6. Rottendorf, 14.6. Krajková-KM,
20.6. Mayen, 20.6. Tachov, 28.6. Tachov, 4.7. Bad Bentheim, 5.7. Wertheim, 12.7. Tachov, 18.7.
Leverkusen, 18.7. Tachov, 26.7. Wertheim, 1.8. Oostende, 13.9. Rokycany-holoubata
ŘV MSS taktéž schvaluje všechny společné výsledky pásem střed, jih, západ a sever dle
propozic jednotlivých pásem.
ŘV MSS neschválil žádost o kooperování mezi OS Třinec, Karviná-Ostrava a Beskyd, neboť
žádost nesplňuje usnesení celostátní konference. V případě, že tyto OS nesplňují počty na ZZ
Oostende, zašlou OS Třinec, Karviná-Ostrava a Beskyd do termínu zemské konference novou
žádost, která bude v souladu s usnesením celostátní konference.
ŘV MSS informuje, že vzhledem k inovovanému výpočetnímu programu proběhne školení
výpočtářů, které je předběžně určeno na sobotu 11.4.2015 v restauraci Tři věžičky ve Stříteži u
Jihlavy. Termín školení bude upřesněn.

-

Ing. Novotný informoval o možnosti pronájmu kanceláře svazu. Kompletní návrh bude přednesen
na zemských konferencích, které rozhodnou o možném pronájmu svazové kanceláře.
Na základě návrhu Aleše Truhláře, ŘV diskutoval nad možností pořízení přepravní kapacity na
cca 4000 holubů, která by sloužila pro přepravu zemských závodů MSS. Po širší diskusi a
vyjádření se všech členů se ŘV MSS jako celek s tímto návrhem neztotožňuje.

V Holešově dne 10.3.2015
Zapsal: MVDr. Martin Polášek

RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

