
            Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

            Oblastní spolek Tábor 

 

zápis č.1/2018 z konference OS , která se konala 3.3.2018 od 10.00 hodin v restauraci  

Peta car v Táboře 

Přítomni viz. prezenční listina + hosté MS Sedlčany, MS Dobříš 

Program:  

    1) zahájení 

    2) návrh programu 

    3) volba návrhové a mandátové komise 

    4) přijetí rezignace tajemníka OS p.J.Vozábala a výcvikáře J.Bendy.  

        Jmenování do funkce tajemníka OS př.J.Lapáčka. Jmenování do funkce výcvikáře OS př.B.Řezáče 

    5) zpráva předsedy OS př. ing. D.Vantroby 

    6) přepravní vozík (kapacita) 

    7) zpráva pokladníka OS př.S.Sedláka 

    8) zpráva místopředsedy př.J.Rytíře  

    9) závodní plán na závodní sezonu 2018 – př.B.Řezáč 

 10) vyhodnocení závodní sezony 2017 

 11) diskuse 

 12) usnesení 

 13) závěr 

 

     Program konference byl jednohlasně odhlasován.  

 

1) Slova se ujal předseda OS Tábor př.ing. D.Vantroba a přivítal přítomné chovatele a hosty. 

 

2) Předseda OS př.ing.D.Vantroba seznámil přítomné s programem konference. 

     Nebylo žádného doplnění. 

      

3) Proběhla volba návrhové a mandátové komise.  

    Navrženi byli do návrhové komise: M.Cibulka, J.Novák, J.Čurda 

                             mandátová komise: J.Adam, J.Šindelář, M.Koleta 

     jednohlasně odsouhlaseno 

 

4) Předseda OS př.ing.D.Vantroba přečetl rezignaci tajemníka OS p.J.Vozábala a výcvikáře OS  

    př.J.Bendy. Na funkci tajemníka OS Tábor byl navržen a zvolen př.J.Lapáček. Na funkci výcvikáře 

    byl navržen a schválen př.B.Řezáč.  

    jednohlasně odsouhlaseno 

 

5) Předseda OS př.ing.D.Vantroba ve své zprávě vystihl průběh celé závodní sezony 2O17. 



      Po závodní sezoně abdikoval na svoji  funkci  předsedy př.J.Čihák ze zdravotních důvodů.  

      Z důvodů pracovní vytíženosti odstoupil s pozice výcvikáře OS J.Benda a posléze i tajemník OS 

      J.Vozábal. I přes velmi složitou situaci OS fungoval dále pod vedením předsedy 

      OS př.ing.D.Vantroby.   

      

 6) Oblastní spolek momentálně pracuje s otázkou přepravní kapacity. Nově zvolený výbor začal   

      okamžitě pracovat, jelikož závodní sezona se blíží a čeká nás všechny ještě mnoho práce a úsilí.    

      Byl odsouhlasen nákup nového přepravního vozíku (podvozku), jelikož stávající přepravní vozík  

      kapacitně neodpovídá našim požadavkům.  

 

7)  Pokladník OS  S.Sedlák přečetl zprávu o hospodaření OS za uplynulou závodní sezonu 2017. 

     Zpráva byla krátká a výstižná. Kdo bude mít zájem,  možnost zprávy k nahlédnutí buď u pokladníka  

     nebo u tajemníka OS. 

 

8) Výcvikář  OS př.B.Řezáč  seznámil přítomné se závodním plánem na sezonu 2018. 

     Byla zmíněna kooperace se sousední OS Horácko na dva závody Magdeburg III. a Magdeburg IV.  

      Kooperace odhlasována 18-3-6                                        

      Závodní plán  odsouhlasen 24-0-3 

     Závodní plán k nahlédnutí na webových stránkách OS Tábor. 

 

9) Zpráva místopředsedy př.J.Rytíře se týkala nákladů na závodní sezonu 2018. 

    Cena závodního boxu je 5 200kč pro členy OS Tábor.  

    Cena za box pro hostující členy OS Sedlčany je 6 200kč.  

 

10)Vyhodnocení závodní sezony 2017 se ujal výcvikář OS B.Řezáč  za pomoci předsedy OS  

      ing.D.Vantroby. 

 

11) Cena rodového kroužku na rok 2019 je odsouhlasena na 5.50kč.  

       1kč z této částky zůstane v pokladně OS. Cena gumičky 1.70kč.  

       Dne 13.4.2018 od 18:OO hodin se uskuteční školení vedoucích zasazovacích středisek a jejich  

       zástupců které proběhne v restauraci Peta car v Táboře.  

       Přinést sebou seznam členů odběratelů sms zpráv a vybrané peníze 50kč na osobu. 

       Dále vycvikáři OS p.B.Řezáčovi nahlásit počty holubů na DT  do 31.3.2018. 

       Byl navržen a odsouhlasen příspěvěk 200kč na závodícího chovatele na chod OS. 

       Odsouhlaseny nácviky Dobříš a Louny.  

       Nácvik Dobříš se poletí v sobotu 28.4.2018. Cena za 1 box  je 100kč.  

       Nácvik Louny se poletí v neděli 29.4.2018. Cena za 1 box je 200kč.  

       Připomínka zástupce MS Sedlčany a MS Dobříš př. P.Lundáka ohledně hostování. 

       MS Sedlčany a MS Dobříš bude dle dohody s OS Tábor, žádat po ukončení závodní sezony 2018  

       o přijetí za členy nastálo do OS Tábor.  Tento bod bude aktuálně k řešení na podzimní konferenci      

       OS Tábor . 

                                      

12) Konference bere na vědomí: rezignaci J.Vozábala na funkci tajemníka OS  

                                                                        a J.Bendy nafunkci výcvikář OS. 

      Do funkce tajemníka OS byl zvolen př.Jan Lapáček. 



      Do funkce výcvikáře OS byl zvolen př. Bohuslav Řezáč. 

      Byl odsouhlasen závodní plán na závodní sezonu 2018. 

      Cena rodového kroužku na rok 2019 je 5.50kč. Z této ceny zůstane v pokladně 1kč.  

      Byl odsouhlasen příspěvek na chod Oblastního spolku Tábor 200kč na závodícího člena. 

      Cena boxu na závodní sezonu 2018 činí 5 200kč pro závodící členy OS Tábor. 

      Cena boxu na závodní sezonu 2018 pro hosty MS Sedlčany a MS Dobříš  činí 6 200kč na závodícího  

      člena. 

      Byl odsouhlasen nákup nového přepravního vozíku (podvozku) . 

      Byla odsouhlasena kooperace s OS Horácko na dva závody-  Magdeburg III. a Magdeburg IV. 

      Zápis konference odhlasován v poměru: 25-2-0 

 

13) Závěrem poděkoval předseda OS ing.D.Vantroba všem zúčastněným chovatelům za hojnou 

       účast a popřál všem hodně úspěchů v závodní sezoně 2018. 

  

        

 

        zápis provedl J.Lapáček                                                                      kontrolu provedl  ing.D.Vantroba 

        tajemník OS Tábor                                                                               předseda OS Tábor 

 

 

 

 

 

 

 


