Zápis výborové schůze OS Haná ze dne 21.9.2012 v Olomouci
Přítomni: Hradil, Škovran,ing. Smékal,ing. Hrubý
Omluveni: Křížek
1. Po zvážení a přehodnocení situace v OS předseda ve funkci setrvá .
2. Zhodnocení závodů holoubat: Po katastrofických doletech je nutné změnit přístup k závodům holoubat a
zachovávat jeden směr. Není vhodné měnit směry a skoky Benešov-Slaný, Vlašim-Nymburk. Zachovat směry
Pardubice, Nymburk s co nejvetším odklonem od Prahy. Zvolit více společných nácviků., …. A toto držet tak
jako to bylo v minulosti. Není to mířeno proti pásmu Prostějov.
3. Zpráva dopravního referenta: Je provedená technická na vozíku který se v sezóně velmi osvědčil. Je plně
funkční bez nutnosti dalších investic. Nyní se opravy zaměří na nádstavbu, která byla upravena na kapacitu
60 boxů. Auto půjde v listopadu na technickou prohlídku a poté bude zazimována. Největší oprava letos
proběhla na motoru a na vstřikovači v ceně 69000Kč - - Pizoelektrického vztřikovače motorové nafty
(vysokotlaké vstřikovače) ,vyměněno všech šest trysek,opravu provedl autorizovaný servis Iveco Olomouc .
Drobné opravy na autě provádí nadále p.Trunda, ty se vlezly do plánovaných oprav. V sezoně najeto
24314km , 4905 l nafty v ceně 187045Kč za mýto 57100Kč a za mzdy 111 100Kč
4. Zpráva pokladníka: stav k 1.1.2012 – 256022kč a k dnešnímu dni stav 293939Kč. Jen opravy auta letos stály
130000Kč. Zbývá uhradit ročenky, ocenění a poplatky na Moravu střed. Nám dluží za přepravu OS Beskyd.
Výsledek bude mírný zisk i přes náročnou opravu auta.
5. Zpráva výcvikáře: Sezóna byla náročná ale podařilo se uskutečnit závody ve všech termínech. U závodu
Wertheim bylo rozhodnutí o zkrácení na Bayreuth ovlivněno Moravou střed. Pro příště z toho musí plynout
ponaučení.
6. Dražba: Proběhne internetová dražba jako v loňském roce. Budou osloveni špičkový chovatelé OS Hané.
Dražba proběhne tak aby byla ukončena před setkáním mistrů ve Šternberku kde by mohla být holoubata
předána. Vybraná částka za dražbu pak bude převedena na ocenění finančně ohodnocených závodů dle
plánu. V případě nižší vybrané částky bude ocenění kráceno v případě vyššího zisku z dražby se částka navíc
převede do dalšího roku.
7. Ocenění výstavy – Bude nabídnuto zda oceněný chovatel obdrží finanční ocenění v hodnotě poháru nebo
pohár. Toto nahlásí chovatel do 30.10.2012 na jednatele pokud nebude nic nahlášeno chovatel obdrží
automaticky pohár. Oceněni budou vítězové závodů a soutěží pořádaných OS Haná a ČMS CHPH ve stejném
rozsahu jako loni.
8. Výstava OS Haná: - O pořádání výstavy se uchází jen ZO Prostějov. Nutnost ze strany pořadatele zajistit
ozvučení výstavy a také místnost pro pořádání konference. Součástí výstavy bude i konference OS Haná.
Temín pořadatel nahlásí na výbor do 15.10.2012. Výbor zajistí posuzovatele kterým bude umožněn vstup na
výstavu zdarma.
9. Ostatní – ZO Dubany se zbývající chovatelé sloučí se ZO Blatec a ZO Dubany zaniknou. Tři boxy se převedou
do ZO Blatec.Dva boxy ze ZO Dubany budou převedeny nově příchozím chovatelům do ZO Lipník.
10. Výbor bude apelovat na změnu ZŘ aby chovatelé nasazující ve středisku na dva současně zasazující závody
budou započteni jako zasazující obou závodů pro potřebu dodržení počtu minima 5ti zůčastněných
chovatelů.
11. Kritika ze strany ŘV ohledně přepravy na Nordhorn byla z našeho pohledu neoprávněná. Cena za přepravu
byla adekvátní, při čištění boxů po provedeném závodě a následném rozvozu boxů do zasazovacích středisek
by se musela zvýšit cena za přepravovaného holuba. Navíc kritika za přepravu nebyla provedena za naší
přítomnosti s možností naší obhajoby. Nicméně by měla být povinnost ZO čistit a měnit papíry v boxech a
jejich čištění.
Zapsal :
předseda OS
Škovran Stanislav
Hradil František

