Informácia o najaktuálnejšej akcii usporiadanej ZO SZCH Čerenčany.
Vážení priatelia chovatelia
Z poverenia Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov Rimavská Sobota
usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch XVIII. Oblastnú,
XXIX. Miestnu výstavu drobných zvierat a regionálnu výstavu klubu chovateľov Veľkých
papučatých hrvoliakov.
Hodnotenie kvality zvierat odbornými posudzovateľmi delegovanými Republikovou radou
SZCH v Bratislave , bolo dňa 10. októbra 2014 bez prístupu verejnosti .
Výstava bola pre verejnosť otvorená v sobotu 11. októbra 2014 od 08 oo do 18 oo hod.
a v nedeľu 12. októbra 2014 od 08 oo do 14 oo hod.
Dňa 12.10.2014 od 14 oo hod. prebehlo slávnostné vyhodnotenie výstavy riaditeľom
výstavy Milošom Očenášom .
Výstava sa konala na výstavisku ZO SZCH Čerenčany na ul. S. Kollára 34. Na výstave
bolo vystavených 97 ks králikov , 27 plemien , 22 farebných rázov ,
114 ks holubov, 24 plemien , 56 farebných rázov,
120 ks hydiny, 27 plemien, 31 farebných rázov ,
a iné zvieratá ako kanáriky , papagáje , kozy . V sobotu a v nedeľu sa zároveň konala aj burza
drobných zvierat na ktorej mohli predávať a vymieňať svoje zvieratá, len chovatelia ktorí vystavovali svoje zvieratá vo výstavnej, súťažnej časti výstavy.
Tohoročná výstava podľa reakcií návštevníkov čo do počtu zvierat bola výnimočná a
vynikala pestrosťou a kvalitou vystavovaných zvierat. Návštevníkov bolo množstvo takmer z
celého nášho kraja, z východného Slovenska, ale na naše prekvapenie aj z Maďarska čo nás
všetkých organizátorov nesmierne potešilo . Na výstave vystavovalo 47 vystavovateľov z toho 8
mladých chovateľov. Pestré bolo aj zloženie vystavovateľov a to z okresov Revúca, Rožňava,
Lučenec, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota. Touto cestou chcem poďakovať vystavovateľom za ich
ochotu vystavovať ako aj za kvalitu vystavovaných zvierat . Zaželajme si spoločne , aby sme sa
o rok stretli ešte vo väčšom počte na jubilejnej XXX. výstave drobných zvierat a Krajskej
súťažnej výstave BBSK v dňoch 10. a 11. októbra 2015. Na výstave budeme očakávať viac
ako 700 ks vystavených zvierat vo výbornej kvalite, čo bude dôstojným príspevkom k nášmu
30-tému výročiu výstavníctva v našom výstavnom areály ZO SZCH Čerenčany a zadosťučinením zanietenosti, odbornej zdatnosti a pracovitosti členov ZO SZCH Čerenčany .
Po krátkom zhodnotení sa začalo odovzdanie cien úspešným vystavovateľom drobných
zvierat. Odovzdanie ocenení previedol tajomník OV SZCH Rimavská Sobota a predseda ZO SZCH
Čerenčany Miloš Očenáš , predseda OV SZCH Rimavská Sobota a predseda ZO SZCH Tisovec
Juraj Svoboda so starostkou obce pani Ivetou Hulinovou , a zástupcom firmy .
Čestné ceny boli odbornými posudzovateľmi rozdelené nasledovne :
Na králika Belgický obor divo sfarbený
chovateľ
- // Viedenský čierný
- // - // Bielopesikatý čierny
- // - // Meklenburský strakáč modrý
- // Čestnú cenu na kolekciu králikov:
Slovenský sivomodrý Rex - Mladý chovateľ
Víťaznú kolekciu na králikov :
Veľký svetlý strieborný
chovateľ

Ján Levčák
Peter Dianiška
Jozef Kopiš
Viera Demeterová

Revúca
Tisovec
Bakta
Klenovec

Martinko Očenáš

Čerenčany

Miloš Očenáš

Čerenčany

Čestnú cenu na kolekciu hrabavej hydiny :
Sebritka citrónová čierno lemovaná

chovateľ

Mgr. Dr. Aladár Forgon Jesenské

chovateľ

Marián Abelovský

Čestnú cenu na vodnú hydinu:
Suchovskú hus žlto-divo sfarbenú

Slovenské Kľačany

Čestnú cenu na jednotlivca hrabavej hydiny :
Sasexka bielo čierna kolumbia

chovatelia

Hempšírka zlatohnedá
Zdrobnelá Wyandotka oranžová

chovateľ
chovateľ

z Krúžku MCH z Reedukačného centra
Čerenčany
Ing. Ľubomír Porubiak Hnúšťa
Jozef Belko
Rimavská Sobota

Víťazom výstavy 2014 sa stáva :
Kohút Oravky žltohnedej
chovateľ
Július Sihelský
a chovateľ si prevzal pohár ako cenu starostky obce Čerenčany .

Kružno

Čestné ceny na holuby :
King bieločierna straka

chovateľ

Ján Pál

Nová Bašta

Pomoranský hrvoliak biely
Saský hrvoliak jarabý
Východoslovenský kotrmeliak čierny fŕkaný

chovateľ
Jozef Hudec
Bottovo
- // Miroslav Beňo
Rim. Janovce
chovatelia
Prouzová – Ing. Rosiar
Lehota n/Rimavicou

Diplomy za účasť a vecné odmeny od firmy De Heus a. s. Bučovice , Česká
republika boli ich obchodným zástupcom pre Slovensko Ing. Š. Bojtošom udelené mladým
chovateľom , Tomášovi Pálovi , Bibianke Očenášovej , Adrianke Hokešovej , Janke Demeterovej
a Michaelke Očenášovej . Zároveň zástupcovia sponzora odovzdali vecné ceny od firmy De
Heus všetkým chovateľom , ktorí získali čestné ceny na svoje zvieratá . Boli to reklamné
darčeky a pre ich miláčikov kvalitné kŕmne zmesi.
K úspešnému usporiadaniu tejto výstavy sponzorsky prispela Obec Čerenčany ,MAS
Malohont, firma De Heus , DJNET optický ínternet – Bc. J. Drugda , SPOHYPO a.s. , poľnohospodárska výroba , chov hydiny Rimavská Sobota - Kľačany, Keľo a synovia s.r.o. poľnohospodárska
výroba Veľké Teriakovce , KOZINKA kozí farma Ing. Petra Pajasová Veľký Blh, obchodná firma
Delikát – tie najlepšie koreniny Jozef Saxon Rovňany, ako ja všetci naši členovia chovatelia ,
ktorí bez nároku na odmenu opravovali výstavisko a výstavné klietky, ale aj množstvo hodín
odpracovali pri príprave a usporiadaní výstavy .

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT v rámci
Grantového programu REGIÓN, OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU .
Všetkým sponzorom za podporu nášho podujatia a aktívnym členom SZCH garantom
jednotlivých expozícií , ako aj posudzovateľom pánom Štefanovi Forbergerovi , Milanovi
Fridrichovi a Romanovi Čierťaskému patrí srdečné poďakovanie za odborné a kvalitné
ohodnotenie vystavovaných zvierat .
výstavný výbor .
Miloš Očenáš
predseda ZO SZCH
Čerenčany

