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

ZÁPIS
č. 1 / 2020
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
konané dne 4.3.2020 od 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Kanada“.
Přítomni:

ŘV:
RK:

Program:

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

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,
Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek
František Zeman – předseda
Kontrola usnesení z podzimní Zemské konference
Zemské soutěže MSS 2020 – propozice a ocenění
Zemské závody 2020 – organizace a přeprava
Návrh rozpočtu na rok 2020
Příprava jarní Zemské konference
Zemská výstava 2020 - pořadatel
Organizační záležitosti

1. Kontrola usnesení z podzimní Zemské konference
-

Konference uložila pokladníkovi MSS vyřešit finanční rozdíly zaslaných finančních prostředků
z ČMS. Vzhledem k tomu, že ještě není dokončen převod účtu na nového pokladníka, navrhuje
ŘV peníze přerozdělit z pokladny MSS. Pokladník připraví faktury a dobropisy pro tuto transakci
a chybějící rozdíl bude doplacen svazem po schválení na příští svazové konferenci.

2. Zemské soutěže a závody - propozice a ocenění
-

-

Na základě rozhodnutí delegátů z podzimní zemské konference ŘV MSS vypracoval a schválil
následující závodní plán ZZ na rok 2020:
14.6.2020 (Ne)
ZZ Krajková-Katowický memoriál
4.7.2020 (So)
ZZ Cloppenburg
1.8.2020 (So)
ZZ Knokke
ŘV MSS schválil propozice a ocenění Zemských závodů a soutěží, které přednesl výcvikář MSS
Ing. Novotný.
Propozice zůstávají prakticky totožné jako v loňském roce. Jedinou změnou je snížení střední
vzdálenosti na 600 km v pásmu pro závody započítávané do MMDT.
V soutěžích mladých chovatelů do 25-ti let je nutné, aby OS doložily a garantovaly, že jimi
přihlášení mladí chovatelé jsou skutečně samostatně závodící. Tato podmínka bude na
odpovědnosti každého OS a bude upřesněna na konferenci.
Ocenění soutěží MSS a ocenění ZZ zůstává beze změn. Nově bude zařazeno i finanční ocenění
pro první tři holuby ze závodů Knokke a Cloppenburg i v každém pásmu.
ŘV požádá konferenci o schválení uvolnění 50% z výtěžku komerčních akcí pořádáných MSS na
zvýšení ocenění ZZ jak v celkovém pořadí, tak i v pásmu. Důvodem je snaha o zatraktivnění
těchto závodů.
ŘV MSS informuje, že i v letošním roce bude spuštěna internetová aukce MSS, jejíž výtěžek
bude použit kompletně na ocenění v roce 2020. Přípravou aukce byl pověřen Ing. Novotný a
MVDr.Polášek.
Propozice i ocenění budou v kompletním znění vyvěšeny na web. stránce svazu. Na webu budou
vyvěšeny i propozice jednotlivých pásem. Tyto propozice zašlou koordinátoři pásem na adresu
výcvikáře Ing. Novotného nejpozději do 31.3.2020

3. Zemské závody - přeprava
-

Na základě zaslaných, zatím předběžných, počtů na ZZ Knokke a Cloppenburg bude ŘV MSS
organizovat přepravu jedním přepravním prostředkem na závod Knokke a dvěma přepravními
prostředky na závod Cloppenburg.
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-

-

-

ŘV MSS obdržel nabídky na přepravu ZZ Knokke od OS Uh.Hradiště a na přepravu ZZ
Cloppenburg od OS Hodonín a OS Karviná-Ostrava.
ŘV MSS ukládá předsedům žadatelů o přepravu z OS Uh.Hradiště, Hodonín a Karviná-Ostrava,
aby do termínu jarní konference vypracovali podrobnou přílohu k žádosti s informacemi o
nabízeném přepravním prostředku. Příloha bude obsahovat:
- typ přepravního prostředku
- podrobný popis boxů (materiál, skladba jednotlivých stěn, rošty)
- celkový počet boxů s přesnými rozměry boxu (š / h / v)
- podrobný popis systému napájení, krmení a ventilace
- garanci, že přepravní prostředek splňuje všechna nařízení §13 Závodního řádu
- garanci rozvozu vyčištěných a vydesinfikovaných boxů do svozových míst
s dostatečným předstihem.
Tuto přílohu zašlou předsedové dotčených OS na adresu tajemníka MVDr.Poláška do 17.3.2020
a následně přednesou na jarní konferenci ke schválení.
ŘV MSS dále ukládá předsedům všech OS, aby nejpozději do 31.3.2020 nahlásili přesné počty
přihlášených holubů na ZZ Cloppenburg a Knokke na adresu tajemníka MVDr. Poláška.
Na základě těchto počtů pak ŘV vypracuje rozdělení jednotlivých OS do přepravy, určí svozové
uzly a vypracuje svozný plán.
Ing.Novotný informoval ŘV, že se vzdává funkce startéra a nebude dále startovat Zemské
závody. ŘV MSS následně rozhodl, že startéra, nebo startéry, určí a schválí Zemská konference.

4. Návrh rozpočtu na rok 2020
-

ŘV MSS odsouhlasil návrh rozpočtu, který vypracovala jako pokladník MSS Dagmar Bortlová.
V rozpočtu jsou nově vyčleněny finanční prostředky pro činnost posuzovatelů a na dva
workshopy pro mládež, které uspořádá ŘV MSS.
Návrh rozpočtu bude přednesen ke schválení na jarní Zemské konferenci.

5. Příprava jarní Zemské konference
-

Jarní Zemská konference se uskuteční ve středu 18.3.2020 od 17 hodin v hotelu Hesperia v
Olomouci.
Jednací sál v hotelu Hesperia na daný termín je již zajištěn.
Program konference spolu s pozvánkou již byl zaslán všem předsedům jednotlivých OS,
členům ŘV a členům RK.

6. Zemská výstava 2020 - pořadatel
-

ŘV MSS obdržel pouze jedinou žádost na pořádání Zemské výstavy, a to od OS Uh.Hradiště.
Po posouzení žádosti a na základě pozitivních zkušeností z minulých výstav pořádáných tímto
oblastním spolkem, rozhodl ŘV o přidělení pořadatelství OS Uh.Hradiště.
Výstava se bude konat 21.11.2020 v Babicích v prostorách místního Kulturního domu.

7. Organizační záležitosti
-

RSDr.Uherek požádal RK MSS o přezkoumání rozhodnutí volební konference na doplnění
volební kandidátky. Své vyjádření přednese RK MSS na jarní zemské konferenci.
Dagmar Bortlová rozdělila razítka MSS. Razítko obdrželi: předseda RSDr.Uherek (razíko č.1),
tajemník MVDr.Polášek (razítko č.2) a pokladník Dagmar Bortlová (razítko č.3).
Ing.Novotný informoval, že rozeslal na předsedy testy vedoucích zasazovacích středisek. Školení
vedoucích ZS zakončené testem proběhnou v jednotlivých OS tak, aby byly výsledky zaslány
nejpozději do 30.dubna na adresu tajemníka svazu Ing.Hlaváčka.
Miroslav Uherek přednesl žádost Slovenského maraton klubu na přepravu závodu Knokke. ŘV
tuto přepravu odsouhlasil.
ŘV MSS projednal plán kontrolní činnosti v MSS pro rok 2020. Plán kontrol vypracuje Marek
Skrbek a přednese jej na jarní konferenci.
RSDr.Uherek informoval o přípravě jarních trhů, jejichž výtěžek bude celý použit na ocenění
soutěží a závodů a na další činnost MSSCHPH. Veškeré informace jsou umístěny a průběžně
doplňovány na webu ČMSCHPH. ŘV MSS žádá předsedy OS, aby na svých oblastních
konferencích informovali své chovatele o konání této akce a aby tuto akci podpořili svou účastí a
tím podpořili i činnost MSS.
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-

Shrnutí termínů a úkolů:
do 17.3.2020 zašlou dotčené OS na tajemníka MSS MVDr.Poláška přílohu k žádosti
o přepravu ZZ Knokke a Cloppenburg
do 31.3.2020 zašlou všechny OS na výcvikáře MSS Ing.Novotného schválené závodní
plány, složení týmů a garantovaný seznam mladých chovatelů do 25ti let
do 31.3.2020 zašlou dotčené OS na výcvikáře MSS Ing.Novotného předjednané
kooperace závodů
do 31.3.2020 nahlásí všechny OS na adresu tajemníka MSS MVDr.Poláška přesné počty
přihlášených holubů na ZZ Knokke a Cloppenburg.
do 31.3.2020 zašlou koordinátoři pásem na výcvikáře MSS Ing.Novotného propozice
a závodní plány pásmových soutěží
do 30.4.2020 zašlou všechny OS informaci o proběhlém školení a výsledky testů
vedoucích ZS na adresu tajemníka svazu Ing.Hlaváčka

V Holešově dne 4.3.2020
Zapsal: MVDr.Martin Polášek
Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH
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