SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH V NÁMESTOVE ZA ROK 2015
Vážení priatelia chovatelia, dovoľte mi privítať Vás na dnešnej výročnej schôdzi v mene svojom
i v mene výboru našej základnej organizácie. Zároveň hneď v úvode Vám chcem všetkým popriať,
mnoho zdravia, šťastia, rodinnej pohody a hlavne veľa zdaru v chovateľskom úsili už v rozbehnutom roku
2016
Teraz by som Vám chcel pripomenúť predošlý rok očami našej základnej organizácie, ktorý
vychádzal zo schváleného plánu hlavných úloh.
Začnem oblastnou výstavou v dňoch 26-27.septembra, ktorá mala v názve 20. výstava, takže bola
aj trochu jubilejná. V tomto jubilejnom čísle sú započítané všetky miestne propagačné výstavy pri
príležitosti MDD, spoločné Oravsko-Liptovské, miestne výstavy a oblastné výstavy Oravy, ktoré naša ZO
usporiadala v priebehu rokov 1997 - 2015. Výstava sa líšila od predošlých ročníkov po viacerých
stránkach. Najviditeľnejší rozdiel bol v počte vystavených zvierat: Hydiny bolo v 77 voliérach 198ks,
holubov 104ks, králikov 114ks. Konečne sa nám podarilo pritiahnuť aj chovateľov z Liptova, čomu
predchádzala účasť niektorých našich členov na ich výstavách, za čo im v mene celého výboru veľmi
pekne ďakujem. Zvýšený počet vystavených zvierat sa však odzrkadlil aj na vyšších výdavkoch za
posudzovanie zvierat a v neposlednom rade hlavne na vynaloženom úsilí všetkých, čo sa na usporiadaní
podieľali. Prvé dva dni počas celého stavania klietok, posudzovania zvierat bolo veľmi nepriaznivé
daždivé počasie, čo nepridávalo nikomu na dobrej nálade. Podarilo sa nám to však zvládnuť, bez vzniku
nejakých problémov alebo nespokojnosti. Chcem Vám všetkým zúčastneným: pri stavaní klietok,
posudzovaní zvierat, strážení, garantom, pri vstupnom, rozoberaní po ukončení výstavy veľmi pekne
poďakovať, vysloviť vďaku, uznanie i obdiv. Len vďaka Vám sa podarilo výstavu úspešne zvládnuť.
Ďalšou pozitívnou správou je, že na jesennom jarmoku nechýbal náš stánok. Hlavne vďaka
priateľom Gnidiakovi, Kurtovi a Šimulčíkovi, ale aj ostatným čo dodali zvieratá. Zo strany kupujúcich
bol veľký záujem, takže o 16:00 hod. bolo všetko predané.
Na národnej výstave v Nitre, sme po dlhej dobe nemali žiadne zastúpenie. Nahlásené mal zvieratá p.
Ďurdina, ktorý ich napokon nedodal. Opäť tu zlyhal odvoz zvierat. Je smutné, že ani v rámci oblasti sa už
niekoľko rokov nenachádza vôľa pre spoločný odvoz. Pre mnohých chovateľov je individuálny odvoz
veľkou prekážkou a to nielen po finančnej stránke ale hlavne pre čas potrebný na prevoz. Je to určite téma
vhodná do dnešnej diskusie, aby sa našlo vhodné riešenie pre všetkých.
Vedenie našej základnej organizácie 12. decembra usporiadalo zájazd na národnú výstavu zvierat v Nitre.
Opakovane bol spočiatku problém z nízkym počtom prihlásených. Oslovené boli všetky základne
organizácie z oblasti Oravy, dokonca bola poslaná ponuka aj na oblastný výbor Liptov, žiaľ až na jedného
chovateľa bez odozvy. Nakoniec sa však podarilo zabezpečiť menší finančne výhodný autobus. Všetci
členovia podieľajúci sa na usporiadaní oblastnej výstavy tak mali účasť vrátane jedného rodinného člena
zadarmo.
V závere roka malo prebehnúť uznávanie chovov hydiny. Záujem prejavili len dvaja členovia. Proces
uznávania sa však posunul na január 2016.

Čo sa týka členskej základne, za rok 2015 boli odvedene poplatky za 27 dospelých a 10 Mladých
chovateľov. V závere roka prejavili záujem o členstvo 2 dospelí z dolnej Oravy, ktorých srdečne vítam
v našich radoch.
Týmto sa predošlý rok uzavrel, k dosiahnutým úspechom Vám blahoželám. Z toho, čo sa Vám
nepodarilo splniť prajem, aby sa podarilo dosiahnuť už tento rok.
Ďakujem za pozornosť.

Glonek Jozef, predseda ZO SZCH Námestovo

