Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Moravskoslezský zemský spolek, z.s.
Vančurova 54, 618 00 Brno

Zápis
ZK č. 1/2022
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů, která
proběhla dne 11.3.2022 v Olomouci, hotel Hesperia.
Účastníci:
Omluven:

předsedové, nebo zástupciOS: Beskyd, Brno, Haná, Hlučín, Hodonín, Karviná,
Opava, Třinec, Uničov, Uh.Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo
členové ŘV a RK dle prezenční listiny
ŘV- Miroslav Uherek

Konferenci řídil tajemník MSS MVDr.Martin Polášek dle následujícího programu:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Volba návrhové a mandátové komise
Zpráva mandátové komise
Zpráva předsedy MSS CHPH
Zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce2021
Zpráva předsedy RK MSS CHPH
Návrh rozpočtu MSS CHPH na rok 2022
Zemské závody MSS CHPH 2022 – organizace, přeprava a cena
Zemské soutěže MSS CHPH 2022–propozice a ocenění
Kontrolní činnost v roce 2022
Návrhy na měny svazových dokumentů – dotazy
Termínový kalendář 2022
Organizační záležitosti a diskuse
Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

1. Volba návrhové komise a mandátové komise
-

Do návrhové komisepro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí jednohlasně
schváleni: Vladislav Lyžbicki, Jan Peroutka a Rostislav Duda
Do mandátové komise pro kontrolu hlasování byli navrženi a následně konferencí jednohlasně
schváleni: Ing.Karel Vašíček, Ing. Jiří Hošek a Lubomír Becha.

2. Zpráva mandátové komise
-

Mandátová komise konstatuje, žese konference účastní všech 14 delegátů OS v MSS a
konference disponuje celkovým počtem38 hlasů.Pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 20
hlasů.

3. Zpráva předsedy MSS CHPH
-

-

-

-

Předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek ve svém úvodním slově již tradičně obsáhle hovořil o
nejdůležitějších tématech a aktuálních problémech, které je nutné řešit. Popsat v konkrétnosti
všechny body úvodního slova předsedy je bohužel nad rámec tohoto zápisu a je úkolem
jednotlivých předsedů OS, aby závěry zprávy tlumočili mezi své členy.
V úvodu předseda připomněl, že v letošním roce je to 100 let od založení spolku, tehdy pěstitelů
poštovních holubů. Je na funkcionářích, aby naše činnost trvala nadále a aby byl naplněn odkaz
zakladatelů našeho spolku. Při této příležitosti oslav 100 let navrhl, aby byli oceněni
nejvýznamnější členové našeho svazu.
V krátkosti se vrátil k letům 2020 a 2021 a dopadech onemocnění Covid na naši činnost.
Obrovským zásahem bylo zrušení výstav na všech úrovních a tím nemožnosti setkávání se.
Velkým problémem byly také konference a schůze, které probíhaly virtuálně. Předseda MSS
vyjádřil přesvědčení, že osobní kontakt je při jednáních nenahraditelný. Vyzdvihl činnost a práci
funkcionářů v MSS, kteří i přes tuto těžkou dobu své povinnosti odvedli dobře.
Upozornil na to, že v letošním roce proběhnou volby na všech úrovních a nutnost se na ně
důkladně již nyní připravovat.
Dále předseda RSDr.Uherek upozornil na blížící se velký problém zmenšování OS a tím nutnosti
se spojovat již dnes do nadoblastních celků na stále kratších závodech. Ať už z důvodu

-

-

sportovního, ale zejména ekonomického. Je přesvědčen, že MSS je na tuto situaci připraven. Je
však nutné se zamyslet nad složením současných výpočtových pásem a možnostmi budoucích
kooperací.
Předseda MSS také neopomenul připomenout stávající situaci se zdražováním pohonných hmot.
Stanovit dnes pevnou cenu za přepravu je velmi složité. Konference se bude muset nad touto
situací dnes vážně zamýšlet a stanovit přívětivou cenu za přepravu pro chovatele. Vícenáklady na
přepravu pak předseda navrhl dotovat.
V závěru vyjádřil přesvědčení, že letošní rok proběhne lépe, než roky předešlé.

4. Zpráva o hospodaření MSS v roce 2021
-

-

Zprávu připravila Dagmar Bortlová a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu.
K 31.12.2021 je evidován dluh u MS Napajedla za neuhrazení splátky půjčky od MSS.
Tato pohledávka byla řešena na ŘV MSS (viz zápis ŘV č.1/2022) a měla být uhrazena do termínu
dnešní konference.
Protože splátka stále není uhrazena, konference jednohlasně odsouhlasila, že MS Napajedla je
povinen uhradit půjčku v celé výši nejpozději do 1.5.2022.
Výsledek hospodaření MSS za rok 2020 byl konferencí odsouhlasen. (pro 38 / proti 0 / zdržel 0)

5. Zpráva předsedy RK MSS
-

Zprávu připravil předseda RK MSS František Zeman.
Zpráva byla konferencí odsouhlasena (pro 38 / proti 0 / zdržel 0) a je v kompletním znění přílohou
tohoto zápisu.

6. Návrh rozpočtu na rok 2022
-

Návrh rozpočtu na rok 2022přednesla Dagmar Borlová.
Konference odsouhlasila úpravu rozpočtu tak, že došlo ke snížení finančního ohodnocení ocenění
v roce 2022 na 50%. Získané peníze z tohoto snížení budou použity na dotaci ceny za holuba na
přepravu na ZZ Borken, Cloppenburg a Brusel.
Rozpočet byl po úpravě konferencí schválen (pro 38 / proti 0 / zdržel 0) a je v kompletním znění
přílohou tohoto zápisu.

7. Zemské závody MSS 2022– organizace, přeprava a cena
-

-

ZZ v roce 2022 byly schváleny již na podzimní konferenci a startovní místa včetně termínů konání
jsou uvedeny v předešlých zápisech.
Pro přepravu na ZZ Borken a Cloppenburg se přihlásily OS Znojmo s kapacitou cca 1850 holubů,
OS Karviná s přepravní kapacitou cca 2200 holubů a OS Uh.Hradiště, které nabízí dva různé
přepravní prostředky s kapacitou 2300 holubů a 1800 holubů.
Pro přepravu ZZ Brusel je přihlášen pouze OS Uh.Hradiště s max. celkovou kapacitou 3500
holubů.
OS Znojmo podmiňuje svou nabídku jednodenním svozem.
Konečná organizace přepravy bude definitivně dořešena na schůzi ŘV MSS v měsíci dubnu až na
základě znalosti přesných počtů nahlášených holubů.
Po širší diskusi ohledně zvyšování cen nafty a tím i zvyšujícím se nákladům na přepravu holubů
konference jednohlasně odsouhlasila, že ceny za holuba budou totožné, jako v loňském roce, tj.
33,-Kč/holub na ZZ Borken a Cloppenburg a 35,-.Kč/holub ZZ Brusel. Rozdíl v nákladech na
dopravu a vybrané částky za holuba bude hrazen z pokladny MSS. Částka na úhradu rozdílu bude
získána z ponížení finančního ocenění ZZ (viz bod 6).

8. Soutěže MSS 2020 – propozice a ocenění
-

Propozice i ocenění byly schváleny na schůzi ŘV dne 14.2.2022 (zápis ŘV 1/2022), a konferenci
na vědomí je předložil výcvikář MSS Ing.Novotný. Seznámil přítomné se změnami, které se týkají
zejména výpočtů ZZ a soutěží MSS.
Propozice i ocenění budouvyvěšeny na webu ČMSCHPH.

9. Kontrolní činnost v roce 2021
-

Marek Skrbek informoval o kontrolní činnosti v roce 2021. Řekl, že všechny OS splnily počet
kontrol ve svých OS i nadoblastní kontroly a nebyly zjištěny žádné pochybení ZŘ.

-

Kontrolní činnost v roce 2022 bude mít na starosti Ing.Roman Randják.
Jednotlivé OS zajistí minimálně 5 kontrol v rámci své působnosti v sezoně 2022 a to zejménase
zaměřením na kontroly v zasazovacích střediscích.

-

Kontrolu zajistí jednotlivé OS také bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze
Zemskýchzávodů MSS.
Jednotlivé OS zajistí mimo vlastní OS jednu mezioblastní kontrolu se zaměřením na kontrolu
chovatele (kontrolu na holubníku) v návaznosti na termín konaného závodu, nebo kontrolu
přinasazování.
Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:
19. 6.
2. 7.
16. 7.
30. 7.

-

Závod :
Göttingen
Cloppenburg
Borken
Brusel

OS – kontrolující:
Karviná, Haná, Brno
Opava, Vysočina, Uničov, U.Hradiště
Beskyd, Valašsko, Hlučín
Třinec, Znojmo, Zlín, Hodonín

Kontroly budou uváděny a řádně vyplněny na oficiálních a aktuálních „Protokolech o kontrole“.
Aktuální protokoly jsou ke stažení na stránkách svazu na adrese:
http://www.postovniholub.cz/files/dokumenty/Prilohy_ZR.pdf
Všechny protokoly z kontrol budou OS zasílat poštou, nebo mailem na adresu:
Ing.Roman Randják, Lískovec 11, 73801 Frýdek-Místek, email: rrandjak@seznam.cz
Konference schválila Kontrolní činnost pro rok 2022(pro 38 / proti 0 / zdržel 0).

10. Projednání návrhů změn svazových dokumentů
-

Ing.Novotný ještě jednou seznámil přítomné s navrhovanými změnami svazových dokumentů a
vysvětlil případné nejasnosti. Tyto návrhy byly již dříve zaslány předsedům OS a po projednání ve
svých členských základnách byly na podzimní konferenci schváleny.
Definitivní schválení / neschválení navrhovaných změn proběhne na celostátní konferenci
26.3.2022

11. Termínový kalendář
-

Tajemník MSS znovu připomněl důležité termíny splnění úkolů. Kompletní termínový kalendář je
v zápise z ŘV MSS 1/2022.
Ing.Novotný připomněl termíny k přihlášce a dodání holoubat na MS a ME v Portugalsku.
Kompletní informace o MS a ME jsou vyvěšeny na webu svazu.

12. Organizační záležitosti a diskuse
-

-

-

Předseda OS Karviná Rostislav Duda navrhl, aby se konec závodní sezony starých holubů od r.
2023 zkrátil o jeden týden z důvodu snížení množství závodů. Dále navrhl, aby se MSS zúčastnil
mezinárodního závodu Brusel a navrhl také zařadit od r.2023 ZZ Tachov.
Tyto návrhy budou diskutovány v jednotlivých OS a konference se k nim vrátí na podzimní
konferenci.
Ing.Novotný předal předsedům OS poháry za ocenění celostátních soutěží 2020 a 2021 a požádal
je, aby poháry předali oceněným chovatelům ve svých OS.
Ing. Novotný dále požádal předsedy OS o provedení kontroly startovních míst v jejich garanci a
aktuálnosti kontaktních údajů.
Konference se také dotazovala na konání závodu holoubat z Krajkové. ŘV MSS potvrdil, že závod
se bude konat v termínu 25.9.2022. Garantem pro konání závodu byl pověřen Marek Skrbek a
nápomocen v organizaci mu bude Tomáš Hanzel. Propozice, svozové uzly a termíny k dodání
počtů holubů budou předány na OS v dostatečném předstihu.
Zástupce OS vysočina Ing.Hošek vystoupil s dotazem k závodu Borken, který není pro některé
členy OS Vysočina nad 700 km, zda je možné najít vhodnější místo. Výcvikář MSS vysvětlil, že se
nepodařilo najít vhodnější vypouštěcí místo, které by bylo pro tento závod vyhovující.
Předseda MSS Dr.Uherek upozornil, že prezidium přidělilo konání CV v roce 2023 MSS a výstava
se bude konat v Hluku. Je nutné se již nyní začít na tuto akci připravovat, aby organizace proběhla
bez problémů a ke spokojenosti návštěvníků.

13. Přijetí usnesení
- Usnesení z jarní Zemské konference, kterévypracovala návrhová komise přednesl Rostislav Duda
-

a je přílohou tohoto zápisu.
Konference usnesení schválila jednohlasně (pro 38 / proti 0 / zdržel 0).

V Olomouci dne 11.3.2022
Zapsal: MVDr.Martin Polášek
Schválil: RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

Přílohy:

1.) Usnesení
2.) Zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2021 a rozpočet 2022
3.) Zpráva RK MSS

Příloha č.1

USNESENÍ
U S N E S E N Í z jarní zemské konference Moravskoslezského spolku konané 11.3.2022v Olomouci
Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi
- zprávu o výsledku hospodaření MSS CHPH za rok 2021
- zprávu předsedy revizní komise
- rozpočet MSS CHPH na rok 2022
-snížení finančního ocenění v roce 2022 o 50%
-ceny za holuba na ZZ Cloppenburg, Borken a Brusel (33,-, 33,- a 35,-)
- propozice zemských soutěží a závodů vyhlášených ŘV MSS a jejich ocenění v roce 2022
-zprávu o kontrolní činnosti v roce 2021
- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2022 podrobně uvedený v zápise
Zemská konference bere na vědomí:
- zprávu předsedy MSS CHPH
- příspěvky zástupců OS v diskusi
Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:
- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu, včetně finančního postihu za
nesplnění kontrol
Zemská konference ukládá předsedoviMS Napajedla:
-uhradit celou částku půjčky MS Napajedla do začátku sezony (1.5.2022)

Návrhová komise: Rostislav Duda, Jan Peroutka, Vladislav Lyžbicki

Příloha č.2

Příloha č.3

ZPRÁVA
RK MSS CHPH
RK provedla kontrolu hospodaření k 31.12.2021. Kontrola byla provedena shlédnutím
položek příjmů a výdajů pokladní knihy a nebyly shledány žádné závady.
RK se shodla, že pokladna je vedena přehledně . Detailní finanční zpráva byla
přednesena pokladníkem a je bezpředmětné zde znovu uvádět jednotlivé položky
RK konstatuje, že v roce 2021 neobdržela žádný zásadní podnět k prošetření
Dále předseda RK děkuje všem členům za práci a přeje všem chovatelům PH osobní
pohodu a mnoho úspěchů v závodní sezoně 2022.
Za RK

předseda

František Zeman
Lubomír Becha
Jan Peroutka

