SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH V NÁMESTOVE ZA ROK 2016
Vážení priatelia, dovoľte mi privítať Vás na dnešnej výročnej schôdzi v mene výboru základnej
organizácie. V úvode Vám chcem všetkým popriať, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a hlavne veľa
zdaru v chovateľskom úsilí v roku 2017.
Poďme si teraz očami našej základnej organizácie pripomenúť predošlý rok, ktorý vychádzal zo
schváleného plánu hlavných úloh.
Začnem ako vždy oblastnou výstavou, ktorá sa konala v dňoch 24-25.septembra 2016.
V porovnaní s predošlým ročníkom bola celkom iná. Vystavená hydina prekvapujúco zaplnila všetky
dostupné voliéry – celkovo 153 ks v 73 voliérach. Vystavené boli druhovo veľmi pestré a zaujímavé
plemená hydiny. Čo vyzdvihlo a aj ocenilo mnoho návštevníkov. Králikov bolo vystavených 97 ks,
prevažne od našich členov, čo je veľmi potešujúce. Počet vystavených králikov, by bol ešte vyšší.
Nepriaznivo však zapôsobil pretrvávajúci výskyt moru králikov v našej oblasti. Holubov bolo
vystavených menej - 70ks. Predošlý ročník sa nám podarilo pritiahnuť aj chovateľov z Liptova, tento
ročník sa nám však stretli termíny oblastných výstav – neúmyselne. Do budúcna však vzájomné
obosielanie prisľúbili obe strany. Počasie nám tentokrát prialo, takže celý priebeh výstavy sa nám
podarilo zvládnuť oveľa ľahšie, bez vzniku nejakých problémov alebo nespokojnosti. Návštevnosť bola
taktiež dobrá. Chcem Vám všetkým zúčastneným: či už 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.
Veľmi pozitívnou správou je, že na oboch jarmokoch nechýbal náš stánok. Hlavne vďaka
priateľom Gnidiakovi a Kurtovi,, ktorým chcem za to veľmi pekne poďakovať. Vďaka patrí aj ďalším
zúčastneným, ako aj tým čo dodali zvieratá. Chcel by som dať do povedomia aj farmárske trhy v Lokci,
na ktorých sa mnohí z Vás už pravidelne zúčastňujú.
Na národnej výstave v Nitre, vystavovali štyria členovia. Vladislav Ďurdina st. králiky viedenské
divokosfarbené, Vladislav Ďurdina ml. králiky moravské modré, Jozef Pindiak hempšírky
medenočervené, Spuchlák Pavol malé wyandotky biele a malé wyandotky striebornosfarbené vlnité.
Posledný menovaný získal na obe kolekcie malých wyandotiek ceny Majster SR a u bielych aj cenu
Šampión na sliepku. V mene celej ZO by som im chcel zagratulovať k dosiahnutým oceneniam. Taktiež
poďakovať za prezentáciu našej ZO na celoštátnej úrovni. Som rád, že po problémoch s odvozom
v predošlých rokoch, ich to neodradilo a vystavili svoje zvieratá.
Vedenie našej základnej organizácie 26. novembra 2016 usporiadalo zájazd na národnú výstavu zvierat
v Nitre. Po slabom záujme v predošlých rokoch, sme tento krát prekvapivo nemuseli riešiť nízku účasť.
Zájazdu sa zúčastnilo 42 osôb. Všetci členovia podieľajúci sa na usporiadaní oblastnej výstavy mali účasť
vrátane jedného rodinného člena zadarmo, čo aj náležite využili. Čo sa týka miesta zájazdu pôvodne boli
dve varianty: prvá Nitra, druhá výstava v ČR (Bohdalov alebo Přerov). Z navrhovaných sa napokon
väčšina priklonila na stranu výstavy v Nitre. Možno sa niektorí cítili sklamane, že opäť Nitra a podobne.
Ťažko sa v takýchto prípadoch rozhoduje, snažili sme sa však vyhovieť čo najväčšiemu počtu členov.
Určite je tu však priestor na diskusiu o budúcich miestach zájazdov.

V závere roka malo prebehnúť uznávanie chovov hydiny. Po neúspešných procesoch v predošlých troch
rokoch však záujem neprejavil nik.
Zo schválených úloh sa jedna nesplnila, možno ju však preniesť do tohto roku. Týkala sa zorganizovania
stretnutia spojeného s predajom nadbytočného a nepotrebného výstavného zariadenia. Za čo sa tajomník
Spuchlák z dôvodu časovej zaneprázdnenosti všetkým ospravedlňuje.
Čo sa týka členskej základne, za rok 2016 boli odvedene poplatky za 30 dospelých a 11 mladých
chovateľov. V priebehu roku prejavili záujem o členstvo 1 dospelý a 2 mladí chovatelia, ktorých srdečne
vítam v našich radoch. Prajem im, aby im chovateľské nadšenie vydržalo čo najdlhšie a nech sa čo
najskôr prejaví aj v dosiahnutých výsledkoch.
Týmto by som uzavrel výpočet udalosti za uplynulý rok, k dosiahnutým úspechom všetkým blahoželám.
Z toho, čo sa Vám nepodarilo splniť prajem, aby sa podarilo dosiahnuť už tento rok.
Ďakujem za pozornosť.

