SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH V NÁMESTOVE ZA ROK
2017.
Vážení priatelia, v mene celého výboru našej základnej organizácie Vás všetkých srdečne vítam
na dnešnej výročnej schôdzi. Prajem Vám veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a hlavne veľa zdaru
v chovateľskom úsilí v roku 2018.
Z pohľadu našej základnej organizácie mi dovoľte teraz v skratke pripomenúť, čo sa za predošlý
rok udialo,
Ešte z predošlého roku 2016 sme mali otvorenú úlohu, spojenú so zorganizovaním predaja nadbytočného
a nepotrebného výstavného zariadenia. Akcia sa uskutočnila 24.6.2017 v dopoludňajších hodinách za
účasti tajomníka P. Spuchláka a ekonóma J.Pindiaka. Možnosť využili len dvaja členovia. V prípade
záujmu je možnosť odpredaja nadbytočných klietok stále aktuálna. Ponúkané klietky si môžete pozrieť aj
na oficiálnej web. stránke našej základnej organizácie.
V dňoch 23-24.septembra 2017 sme usporiadali už 22. ročník Oblastnej výstavy drobných
zvierat. Čo sa týka obsadenosti v porovnaní s predošlým rokom nijako nezaostávali počty vystavených
zvierat. Vystavených bolo 141ks hydiny, druhovo veľmi pestrej, vrátane málo chovaných plemien, čo
vyzdvihlo a aj ocenilo mnoho návštevníkov. Králikov bolo vystavených 112 ks, prevažne od našich
členov, čo je veľmi potešujúce. Holubov bolo vystavených pomenej - 55ks. Počasie nám tentokrát opäť
neprialo, čo sa odzrkadlilo na sťaženom priebehu výstavy vrátane nižšej návštevnosti. Všetkým
zúčastneným podieľajúcich sa pri príprave klietok, posudzovaní zvierat, strážení, garantom, pri vstupnom,
rozoberaní po ukončení výstavy, za poskytnutie finančných prostriedkov, stravy, všetkým chcem veľmi
pekne poďakovať, vysloviť Vám vďaku, uznanie i obdiv. Osobitne chcem vyzdvihnúť prínos Igora
Tatarčiaka, za poskytnutie učňov pri prenášaní klietok. Len vďaka Vám sa opäť podarilo výstavu úspešne
zvládnuť.
Predajný stánok na oboch mestských jarmokoch chýbal. V jari z dôvodu výskytu vtáčej chrípky
v predošlých mesiacoch. O účasť na jesennom jarmoku nebol dostatočný záujem aj v súvislosti s konaním
sa farmárskych trhov v Lokci, na ktorých sa mnohí z Vás už pravidelne zúčastňujú.
Na národnej výstave v Nitre, vystavovali traja naši členovia. Tatarčiak Igor králiky Veľké svetlé
strieborné a králiky Nitrianske, Jozef Pindiak Hempšírky medenočervené, Spuchlák Pavol malé
Wyandotky biele a malé Wyandotky striebornosfarbené vlnité. Posledný menovaný získal u bieleho rázu
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.
Na spomínanú národnú výstavu zvierat sme ako aj po predošlé roky zorganizovali autobusový zájazd.
Všetci členovia podieľajúci sa na usporiadaní oblastnej výstavy mali účasť vrátane jedného rodinného
člena zadarmo, čo aj náležite využili. Zájazdu sa zúčastnilo 42 osôb, vrátane záujemcov z okolitých
organizácií, vďaka čomu sa ušetrila polovica nákladov za cestovné.

V závere roka prebehlo uznávanie chovov hydiny. Traja členovia majú uznaných celkovo 6
rozmnožovacích chovov hrabavej hydiny. Netreba zabúdať, že aj toto je určitá forma prezentovania
jednak samotných chovateľov ako aj úrovne a činnosti samotnej základnej organizácie v rámci celého
SZCH.
Čo sa týka členskej základne, za rok 2017 boli odvedene poplatky za .... dospelých a ..... mladých
chovateľov. V priebehu roku prejavili záujem o členstvo 2 dospelí zo širšieho okolia, ktorých srdečne
vítam v našich radoch. Prajem, 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.

