Milí přátelé, vážení hosté,
rok 2015 je nenávratně pryč a tak mi dovolte zhodnotit činnost naší ZO v tomto roce.
První lednovou neděli jsme zahájili „chovatelský rok“ stolním oceňováním králíků. Už v dřívější době
jsme navrhovali stejnou akci uspořádat i pro odbornosti drůbeže a holubů, ale bohužel s žádným
ohlasem chovatelské veřejnosti. Vždyť nejde pouze o ocenění našich zvířat, ale jde hlavně o setkání
chovatelů a popovídání si o našich problémech. Snad je to dáno dnešní uspěchanou dobou a je na
škodu, že se neumíme jen tak sejít a „poklábosit“.
V květnu se konalo okresní kolo mladých chovatelů v Domažlicích. V hojném počtu omladiny z celého
okresu se zúčastnili i naši mladí chovatelé. Někdo jel poprvé na zkušenou, jiní ostřílení matadoři jeli
vyhrát. Jen některým se to povedlo v tak silné konkurenci, kterou ani nečekali. Na Celostátní kolo
mladých chovatelů, které se konalo v srpnu v Ostravě, se probojovali Miloš Fiala, Monika Starinská a
Václava Baláková. Z Ostravy si Miloš přivezl 1. místo v odbornosti drůbež, Monika 3. místo
v odbornosti holubi a Vendula 8. místo v odbornosti psi. Za což všem ještě jednou gratuluji a děkuji za
vzornou reprezentaci naší ZO a města Horšovský Týn. Letos se snad dočkáme i zástupce v odbornosti
králíci. Velké dík zaslouží i vedoucí kroužku MCH Monika Hradecká.
Dále nás čekala naše největší akce, a to již 22. Horšovskotýnská výstava. Výsledky této výstavy jsme
rozebíraly na členských schůzích. Výstava byla hodnocena kladně od většiny návštěvníků a tímto bych
chtěl všem zúčastněným členům poděkovat. Vyřiďte také poděkování svým drahým protějškům
doma, že to s námi vždy ten týden vydrží. Jen neusnout na vavřínech, protože je stále co zlepšovat.
Tímto se obracím na všechny členy, ať popřemýšlí o dalších změnách, které by obohatily naší výstavu.
Na přelomu září a října náš areál zažil asi největší akci v naší historii a tou je 29. Regionální výstava
Plzeňského a Karlovarského kraje, kterou pořádalo OO Domažlice. Byla to velmi náročná akce, která
všem pořadatelům dala skutečně zabrat. Znovu musím poděkovat všem našim členům, kteří byli do
této výstavy zapojeni. Myslím si, že tato výstava neměla v našem okrese obdoby, a že po letech
přispěla k propagaci okresu Domažlice a města Horšovský Týn.
Ještě bych se chtěl zmínit o údržbě našeho areálu, pod vedením našeho hospodáře Jardy
Hradeckého. V uplynulém roce firma BYTES provedla výměnu okapů, máme nový elektrický rozvaděč,
silnější jistič a hlavně jsme se dočkali vodovodní přípojky, za což děkuji městu Horšovský Týn v čele se
starostou panem Václavem Mothejzíkem a firmě BYTES.
Při našich brigádnických sobotách jsme postavili nový přístřešek na seno a slámu a svařili konstrukci
haly na králíky. Také jsme dokoupili pivní sety a stany.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat zástupcům Krajského svazu chovatelů ovcí a koz, ZO Kdyně a
zástupcům firmy FADIS za spolupráci a podporu naší činnosti. Děkuji výboru naší ZO za vzornou práci
a vám všem přeji mnoho chovatelských úspěchů v letošním roce.
Předseda ZO Tomáš Fiala

