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Padesát let budišovské chovatelské organizace ve vzpomínkách a fotografiích
1964
Budišovská organizace svazu chovatelů byla založena 15. března 1964. Na ustavující
schůzi byl zvolen výbor ve složení: Havlík František – Budišov, předseda; Jelínek Karel
– Vlčatín, místopředseda; Šlesinger Jaroslav – Budišov, jednatel; Nováček Karel –
Budišov, pokladník; Palas Josef – Budišov, hospodář; Pavlíček Ladislav – Budišov,
tetovatel a registrátor.
Jako předsedové jednotlivých odborů byli zvoleni: Jurek Rostislav – Budišov,
předseda odborů holubů; Pavlíček Ladislav – Budišov, předseda odboru koz a králíků;
Havlík František – Budišov, odbor drůbeže.
Revizní komise: Požár Josef – Vaneč, předseda a Střecha Antonín – Oslavička, člen.
Z úst tajemníka MNV v Budišově Valentina Suchánka, který uvítal založení
organizace, byl pro chovatele důležitý příslib pomoci při zajišťování krmivové základny
pro členy organizace.
V samém začátku byl zápal členů velký, o čemž svědčí šest výborových a sedm
členských schůzí během prvního roku. Již na druhé schůzi 22. března přibylo 12 členů
nových, z nichž někteří přišli z místních organizací Velké Meziříčí a Třebíč, takže
celkový počet členů ČSCHDZ v Budišově činil 27 členů a do konce roku se zvýšil až
na 47.
V prosinci byla výborem organizace základní škole nabídnuta možnost založit
chovatelský a včelařský kroužek. Zájem projevilo dvanáct žáků, a tak byl kroužek, pod
vedením paní učitelky Anežky Nováčkové, založen. Postupem času zájem opadával
a nakonec skončil. Pokus o jeho obnovení se již nezdařil.
1965
V lednu 1965 se uskutečnilo stolní bodování králíků, kterého se zúčastnilo 30 členů.
Z místních organizací byl zastoupen Budišov se 71 králíkem, Pozďatín se 6 králíky,
1 člen ze Studence se 2 králíky a 2 členové z Třebíče s 5 králíky. Pro členy se
objednávala čistokrevná plemena kuřat z líhní v okolí, o jejich dovoz se staral Ladislav
Pavlíček.
Hned v samém začátku byl kladen důraz na výkup králičích kožek, peří a králičího
masa.
Jeden z prvních zájezdů organizace mířil do Strážnice, kde se konala krajská
hospodářská výstava. Řidičem autobusu byl pan Kozlíček (na další zájezdy jezdili pánové
Beroun, Stručovský, Eis ml. a Veselý).
1966
Již v roce 1966 čítala členská základna 122 členů, z toho 101 mužů a 21 žen.
Organizace se v té době skládala ze 74 chovatelů koz, 105 chovatelů králíků,
111 chovatelů drůbeže, 4 chovatelů ovcí, 50 chovatelů holubů, 1 chovatele norků,
2 chovatelů psů, 2 chovatelů cizokrajného ptactva a 2 chovatelů kanárů. K 30 listopadu
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bylo přihlášeno zvířat: kozy – 19 kontrolovaných a 77 nekontrolovaných; ovce 4;
králíků 502, z toho 82 angorských; drůbeže velké 1387 kusů, zakrslé 7 kusů; hus 44 kusů;
kachen 6 kusů; krůt 4 kusy a perliček 4 kusy; holubů 677 kusů; norků 4 kusy; psů 2 kusy;
cizokrajné ptactvo – středních ptáků 24 kusy, velkých ptáků 10 kusů a kanárů 18 kusů.
První výstava králíků, holubů a drůbeže se konala 10–11. června 1966. Výstava byla
především výstavou propagační a jednalo se o ukázku chovatelské práce organizace.
Klece byly zapůjčeny z místních organizací Velké Meziříčí a Třebíč, na jejich odvozu
a dovozu se podílelo JZD Budišov. Přihlášeno bylo 72 vystavovatelů. Výstavu shlédlo
450 návštěvníků a 175 školáků.
V září se uskutečnil zájezd na zemědělskou výstavu do Přerova. Zájem byl velký,
takže jely dva autobusy.
1967
Ke konci roku 1967 byl stav členské základny 146 členů. Členy organizace bylo
přihlášeno: 90 koz, z toho 20 v kontrole; 673 kusů králíků, z toho 121 angorských;
z drůbeže: velká 2039 kusů, zakrslá 13 kusů, hus 67 kusů, kachen 39 kusů, krůt 9 kusů,
perliček 10 kusů, holubů 751 kusů, malých 6 kusů; norků 90 kusů; psi velcí 2 kusy; psi
malí 1 kus; cizokrajné ptactvo: střední 20 kusů, velké 11 kusů, kanárů 40 kusů; akvarijní
rybky 2 akvária.
Ve dnech 10–11. 6. 1967 byla uspořádána propagační výstava za sokolovnou, na níž
72 vystavovatelů vystavovalo 139 králíků, 80 holubů a 29 klecí s drůbeží. Klece byly
zapůjčeny z Velkého Meziříčí. Výstavu navštívilo 450 návštěvníků a 175 žáků školy.
Vstupné bylo 3 koruny.
Členské schůze se konaly v restauracích U Součků nebo U Slabů. Výroční schůze byly
zpestřeny králičími hody, případně se zakoupila srna. Jako hosté byli zváni zástupci obce,
včelařů, zahrádkářů, hasičů, okresní organizace chovatelů a sběrných surovin.
Uskutečnilo se několik zájezdů, např. zájezd na celostátní výstavu mladých králíků do
Hlinska, návštěva chovné farmy králíků pana Součka ve Svobodných Dvorech u Dvora
Králové a na výstavu a vinobraní do Znojma.
V lednu se konal již druhý chovatelský ples, tentokráte v Rudíkově s bohatou
tombolou.
1968
V roce 1968 byl počet registrovaných členů 155. V roce 1968, díky politické situaci,
se výstava neuskutečnila.
V lednu se uskutečnil ples v kulturním domě v Hodově, kde hrála hudba pana Urbánka
z Moravských Budějovic.
V září se měla konat okresní výstava v Budišově za školou, vzhledem k srpnovým
událostem byla výstava zrušena, zrušeno bylo i vinobraní ve Znojmě, kam se opět
připravoval zájezd.
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1969
Organizace obdržela v zámecké zahradě k pronájmu část pozemků, k získání trávy pro
svoje králíky.
Byly objednány a zakoupeny vlastní klece pro holuby a králíky, voliéry na drůbež si
začali členové organizace vyrábět sami.
V srpnu se uskutečnil zájezd na výstavu v Chotěboři spojenou s návštěvou Sečské
přehrady a zemědělského muzea v Kačině.
1970
V únoru se konalo stolní ocenění králíků s odbornou přednáškou.
Výstava opět nebyla, pokračovalo se ve výrobě voliér.
V roce 1970 bylo v místní organizaci chovatelů Budišov zastoupeno 21 obcí:
Batouchovice 1 člen, Budišov 63 členů, Dolní Heřmanice 1 člen, Hodov 5 členů,
Kamenná 24 členů, Kojatín 4 členové, Nárameč 11 členů, Nový Telečkov 4 členové,
Oslavička 3 členové, Pozďatín 3 členové, Ořechov 5 členů, Rohy 4 členové, Rudíkov
18 členů, Studnice 1 člen, Svatoslav 1 člen, Tasov 1 člen, Valdíkov 5 členů, Vaneč
1 člen, Velké Meziříčí 2 členové a Vlčatín 2 členové. Celkem 154 členů.
V roce 1970 dodala organizace: kožek – 5274 kusů králičích, 220 kozlečích,
42 norčích; masa – králičího 194,10 kg, kozlečího 1362,60 kg, drůbežího 1217,50 kg;
vejce – 8985,65 kg, srsti angorské – 38,22 kg, vlny ovčí 109,50 kg, peří – 45 kg.
Krmiv v roce 1970 bylo celkem vydáno: na mladý dobytek 75,50 q, na králíky
65,93 q, na slepice 249 q, na husy 388 kg, na krůty 150 kg a na norky 85 kg, na psy
155 kg, na holuby a ptačího zobu 71 kg.
1971
16. ledna se konal ples v Rudíkově, kam byl svoz dvěma autobusy.
Ani letos se výstava nekonala.
29. srpna se dvěma autobusy uskutečnil zájezd na výstavu do Žirče, ZOO Dvůr
Králové a návštěva u chovatele pana Součka ve Svobodných Dvorech. Pan Souček si
vedl kroniku a magnetofon, kde mu někdo ze zájezdů, kterých k němu jezdilo nespočet,
mohl nahrát zdravici. Za organizaci se toho úkolu zhostil pan Man, bývalý listonoš,
o kterém pna Souček prohlásil, že byl u něho nejstarším návštěvníkem.
1972
Chovatelský ples se konal 15. ledna v Hodově, hudba ECHO 55 Miloše Vávry.
V bohaté tombole bylo 14 králíků, 4 morčata, 3 slepice, kachna, husa, dorty a láhev vína.
Plánovaná výstava nebyla z veterinárních důvodů povolena.
V listopadu se uskutečnil zájezd na Národní výstavu v Brně.
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Výstava v zámecké zahradě, rok 1974
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1973
20. ledna se konal chovatelský ples v nově otevřeném kulturním domě v Náramči,
hudba OSP Velké Meziříčí, pronájem sálu 300 Kčs.
V předsálí sokolovny se 28. ledna konalo stolní bodování králíků dvěma posuzovateli.
Posouzeno bylo 203 králíků, při zimním bodování bylo obodováno 189 králíků.
1974
Začátkem roku se uskutečnil chovatelský ples v Náramči, hrála hudba z Výčap. V roce
1974 byl stav členské základny 142 členů, z toho 19 žen.
Výstava drobného zvířectva se konala ve dnech 23.–25. května v zámeckém parku.
1975
Chovatelský ples se konal 1. února v kulturním sále budišovské školy.
Letošní výstava se uskutečnila 17. a 18. května v zámeckém parku.
1976
I v letošním roce se konal chovatelský ples v Budišově.
Tradiční výstava se konala v zámeckém parku 22. a 23. května.
Ke konci srpna se uskutečnil dvoudenní zájezd do Děčína a okolí.
1977
19. února se konal ples v Hodově. Zisk z plesu 1323 Kčs.
Pro informovanost členů a ostatních občanů byla zhotovena vývěsní skříňka, která
byla umístěna na zdi restaurace U Kunců.
Celkový počet přihlášených zvířat na rok 1978 činil: drůbež velká hrabavá 795 ks
u 86 chovatelů, 25 ks zakrslé u 4 chovatelů, 14 perliček u 4 chovatelů, 33 ks kachen
u 11 chovatelů, 448 ks králíků u 77 chovatelů, 417 holubů u 36 chovatelů, 9 koz
s kontrolou u 9 chovatelů, 33 koz bez kontroly u 31 chovatelů, 26 ovcí u 9 chovatelů,
12 norků u 1 chovatele, 164 ks exotů u 26 chovatelů.
Od listopadu započala organizace s výkupem jatečních králíků pro podnik „Branko“
Nitra s organizačním střediskem v Brně. Výkupní místo bylo určeno u Ladislava
Pavlíčka. Při prvním výkupu bylo vykoupeno 47 králíků. Výkupní ceny: králíci v I. třídě
o váze 2,4–3,6 kg za 1 kg živé váhy 17 Kč.
Stolní ocenění králíku se uskutečnilo 25. 12 v rudíkovské sokolovně a bylo oceněno
93 králíků.
1978
Rok 1978 začali chovatelé 7. ledna plesem v Náramči.
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Stav členské základny 110 členů. Plnění jednotlivých dodávek, předepsaných svazem,
členy organizace: 43 421 vajec, 3 514 králičích kožek, 708 kg králičího masa, 25 kg
angorské srsti, 563 kg kozlečího masa, 107 kozlečích kožek, 24 kožek norků a 54 kožek
nutrií.
Dvoudenní zájezd na výstavu králíků-mláďat se uskutečnil 26. a 27. srpna do
Klimkovic u Jičína.
V září se konala výstava drůbeže, holubů a králíků se ziskem téměř 3000 Kč
v zámecké zahradě. O povolení se muselo žádat Moravské zemské muzeum, které mělo
budišovský zámek a zahradu ve správě.
1979
Chovatelský ples 20. ledna v Rudíkově
Stav členské základny 108 členů.
Výstava drobného zvířectva o pouti 18. a 19. srpna v zámeckém parku.
O organizování byli požádáni rudíkovští členové, aby budišovští měli o pouti volno.
Organizace požádala o odkoupení dřevěné haly po vojácích v Sedleci. Budova byla
odkoupena, rozebrána a převezena do Budišova. Současně byl podán požadavek na MNV
Budišov o prodej nějakého pozemku.
1980
21. 1. chovatelský ples v Budišově.
V tomto roce zemřel František Havlík, první a dlouholetý předseda organizace.
Výstava se konala 16. a 17. srpna v zámeckém parku
Předsedou organizace zvolen František Kliner, místopředsedou Miroslav Škarek,
jednatelem Vladimír Robotka, hospodářem Bohumil Voneš a plánovačem Ladislav
Pavlíček.
1981
Jelikož se každým rokem objevovala u králíků myxomatóza, veterina provedla školení
laických vakcinátorů. Vakcína byla dodávána zdarma a vyškolení prováděli očkování
králíků jak členům, tak i nečlenům rovněž zdarma.
V letošním roce bylo rozhodnuto uspořádat výstavu 4. a 5. září v nových prostorách,
poblíž stavby nové mateřské školy. Úspěch měla i expozice včelařů, která byla součástí
výstavy. Mezitím začaly přípravy na výstavbu nového chovatelského areálu. Koncem
února byla svolána komise za účelem výběru pozemku. Nakonec byl vybrán 20. 2.
pozemek za Karasovými, naproti Mikuláškovým.
1982
Chovatelský ples se konal 23. 1. v Náramči. Od 25. 3. došlo k vyměření pozemků.
24. 3. objednali v Brně konstrukci pro chovatelský areál od firmy Destila
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Letošní chovatelská výstava se konala Na Padělcích na zahradách v místech za
výstavbou mateřské školy.

Výstava Na Padělcích, zleva Zdeněk Perna a Josef Dobrovolný

Výstava Na Padělcích, rok 1986,
zleva Karel Nováček, Antonín Střecha, František Musil, Vladimír Robotka a Josef Rouš
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Celkový pohled Na Padělcích, rok 1982

Výstava Na Padělcích, rok 1983, mladí chovatelé s manželi Škarkovými
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Výstava Na Padělcích, rok 1982, zleva Josef Syrový, Antonín Střecha a Miroslav Škarek

Výstava Na Padělcích, rok 1982, třetí zleva Ladislav Pavlíček
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1983
14. 6. byla podepsána kupní smlouva mezi ZO ČSCH a po vyřízení potřebných
záležitostí přešel pozemek do vlastnictví organizace.
1984
26. 5. brigáda na stavbu kolny sloužící k uschování materiálu. 20. 10. dochází
k asfaltování střechy kolny.

Dřevěný sklad na krmiva a betonové základy chovatelského areálu, rok 1985

Stavění ocelových pilířů, rok 1985, zleva: Miroslav Škarek a Miroslav Večeřa
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Stavění nosných pilířů, rok 1986

Vyzdívání stěn haly, rok 1986
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1985
Od března povolena stavba chovatelského areálu. Byly zakoupeny sloupky na oplocení
a čekalo se na příhodné počasí, aby mohl být postaven dřevěný sklad na uložení krmiva
pro členy.
Z Ústředního výboru došla smlouva o poskytnutí nenávratné půjčky na stavbu haly, po
jejím podpisu byla částka poukázána na účet spořitelně. Tak se mohlo začít s přípravnými
pracemi, jako skrývka zeminy, jímka a elektrická přípojka.
1986
Byly dovezeny tvárnice na vyzdívku a započala samotná výstavba haly. Dokud to
počasí dovolilo, pracovalo se brigádně v pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Pomáhat
chodili i členové svazu z okolních organizací, jako například Koněšína a Sedlece. Ke
konci roku bylo rozhodnuto, že ples se v příštím roce konat nebude a vše se soustředí na
stavbu haly.
1987
K dokončení betonování podlahy byl objednán domíchávač betonu z OSP Třebíč a
elektroinstalaci dělala firma z Velkého Meziříčí pod vedením Ladislava Péti.
K 20. výročí založení organizace dostali vyznamenání II. stupně Pavlíček Ladislav,
III. stupně Musil Vladimír, Musil František, ing. Dobrovolný Jaromír, Vít Jiří, Robotka
Vladimír, Komínek František, Matějek Josef a Večeřa Vladimír
Na jaře 1987 se započalo s vnitřními omítkami a 28.–30. května se již nahazoval
brizolit.
Ke slavnostnímu otevření haly došlo 2. října při pořádání meziokresní výstavy.
Zúčastnili se ho: předseda okresní organizace, jednatel a pokladník okresu a za MNV
předsedkyně Libuše Pospíšilová a Josef Kafuněk.
Na výstavbě areálu bylo odpracováno více než 3000 hodin. Členové, kteří odpracovali
nejvíce hodin, obdrželi tato svazová vyznamenání:
Za zásluhy o chovatelství I. stupně – Ladislav Pavlíček, Vladimír Musil, František
Musil, Vladimír Robotka a Antonín Střecha
II. stupně – Bohumil Borůvka, Josef Rouš, Miroslav Škarek, Josef Dobrovolný a
Zdeněk Perna
Organizace byla vyznamenána Ústředním výborem svazu čestnou vlajkou svazu Za
zásluhy o chovatelství.
Výstavba chovatelského areálu měla i svá negativa. Část členů se nezúčastňovala
brigád a členství v organizaci ukončila.
Na výstavě bylo 510 králíků, 360 kusů drůbeže a 400 holubů. Chybějící klece a
voliéry byly zapůjčeny z Velkého Meziříčí a Blížkovic.

15

Venkovní omítání, rok 1987

Slavnostní otevření haly chovatelského areálu 3. 10. 1987
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Slavnostní otevření haly chovatelského areálu, zleva: Antonín Kafuněk, Libuše
Pospíšilová, Milan Svoboda, Miroslav Škarek a František Kliner

Chovatelský areál

1988
Členská základna k 1. lednu čítala 66 členů.
V roce 1988 bylo rozhodnuto o výrobě vlastních voliér. Původní výstava plánována ve
dnech 13. a 14. srpna byla posunuta na září, kdy se stala součástí oslav 450 let povýšení

17

Budišova na městečko. V důsledku moru králíků nemohli být na této výstavě králíci
vystaveni, přesto bylo vystaveno 230 holubů a 130 kusů drůbeže a exotického ptactva.

Vnitřek haly chovatelského areálu

Elán členů v té době byl veliký, a tak se koupil materiál na klece pro králíky. Bylo
vyrobeno 13 výstavních klecí po dvanácti děrách. Hlavní zásluhu na této výrobě měl
Miroslav Škarek.
Okresní výbor v Třebíči vyhlašoval každým rokem soutěž o nejlepší organizaci
v okrese. Soutěž se týkala plnění dodávek, pořádání výstav a různých společenských
akcí, sušení a prodávání sena atd. Budišovská organizace se vždy umísťovala na předních
místech a v roce 1988 byla na prvním místě.
15. září se uskutečnil zájezd na výstavu do Hustopečí a Velkých Pavlovic, kde
současně probíhalo vinobraní.
Na okresní výstavě pořádané v Budišově 22. a 23. září prodával Český svaz žen
medové a jiné pečivo. Tato akce byla velmi úspěšná
1989
Klub chovatelů moravských moráků, který měl sídlo ve Velkém Meziříčí, požádal
organizaci o zapůjčení haly k celostátní přehlídce výletků těchto holubů. Členy tohoto
klubu byli i místní chovatelé Palas, Nováček, Jurek a Střecha. Přehlídka měla velký
úspěch.
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1990
V roce 1990 se pokračovalo v brigádách na areálu nátěry vnitřních konstrukcí haly.
V této době dochází k poklesu členů a poklesl i zájem o vystavování. Svoji roli na tom
sehrálo omezení přídělu krmiv na chovná zvířata.
Od 1. 1. 1990 má organizace 73 členů, z toho 56 členů starších 18 let, 9 členů do 18 let
a 8 členů do 14 let. Základní organizace sdružuje 14 obcí.
V roce 1990 bylo nahlášeno toto zvířectvo:
Drůbež hrabavá a vodní 556 ks, králíků 304 ks, holubů 272 ks, koz v kontrole
užitkovosti 22 ks, mimo kontrolu 8 ks, nutrií 10 ks, psů velkých plemen 6 ks, exoti všeho
druhu, včetně kanárů 140 ks.
1991
Od roku 1991 se vždy v září konal na areálu nákupní trh chovných kozlů a koziček.
Trh koz a kozlíků byl soustředěn do Budišova, jelikož v organizaci bylo mnoho chovatelů
koz v kontrole užitkovosti. Vše měl na starosti Ladislav Pavlíček. V prvním roce zde bylo
předvedeno 11 kozlíků a 8 koziček. Vše bylo rozprodáno.
V dubnu se uskutečnil zájezd do Kolína. Vzhledem k tomu, že členská základna
nebyla velká, jezdívali občané i z okolních obcí. Chovatelé si zde mohli nakoupit vedle
zvířat i sazenice zeleniny a květin. Ve všem byl velký výběr.
V průběhu dalších let počet členů klesal. Z těchto důvodů se přestaly pořádat plesy a
skončily i zájezdy. Výstavy, především o budišovské pouti, neustaly.
1994
V březnu 1994 zemřel předseda organizace František Kliner. Na jeho funkci byl
navržen a na podzim zvolen dosavadní místopředseda organizace Josef Dobrovolný,
který tuto funkci zastává dodnes. Složení výboru: Josef Dobrovolný – předseda, Miroslav
Škarek – jednatel, Josef Matějek – pokladník, František Komínek – odbor holubů, Ing.
Jaromír Dobrovolný – odbor králíků, Zdeněk Perna – odbor drůbeže.
1995
V roce 1995 byla organizace požádána o uspořádání meziokresní výstavy O pohár
Vysočiny, za účasti všech pěti okresů kraje Vysočina, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou,
Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Výstava byla hojně navštívena a hodnocena jako velmi
zdařilá. Od roku 1997 započaly pravidelné akce Výstava Vysočiny v Bohdalově, kde
několik členů organizace vystavuje dodnes.
V tomto roce zemřel Ladislav Pavlíček, který patřil k jedněm z nejaktivnějších členů
organizace již od jejího založení. Roky byl předsedou odboru koz a králíků a v pozdější
době organizoval výkup králíků a zabýval se prodejem krmiv na základě přídělu. Jeho
práce byla oceněna v roce 1987 svazovým vyznamenáním I. stupně.
Počet členů v tomto roce klesl na 25. Tento pokles členů neměl vliv na vystavování na
místních, okolních, okresních, celostátních a speciálních výstavách.
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1998
V roce 1998 se v Brně konala Evropská výstava drobného zvířectva, které se
zúčastnilo i několik členů organizace.
2000
V roce 2000 připadla krajská výstava na okres Třebíč. Budišovská organizace měla
zájem uspořádání této výstavy. Nakonec bylo dohodnuto uskutečnit tuto výstavu
v Moravských Budějovicích, jelikož na této straně okresu se větší výstava ještě nekonala.
Z Budišova tam byly zapůjčeny klece a voliéry.

Pořadatelé a posuzovatelé, rok 1982

2001
V březnu a květnu se konaly zájezdy na výstavu v Kolíně.
2004
V květnu slavila organizace 40. výročí trvání. Na slavnostní schůzi, se svými
příspěvky vystoupili jak starosta obce Ladislav Péťa, tak zástupce Ústředního výboru
v Praze Ing. Eliška Stejskalová, která předala organizaci již druhou čestnou vlajku Za
zásluhy o chovatelství. Odznakem I. stupně byli vyznamenáni: Miroslav Škarek,
Vladimír Musil; II. stupně Alois Sedlák, Ladislav Pospíšil, Miroslav Novotný; III. stupně
Marie Tomšíková, Bohumil Durda.
V červnu byl areál bezplatně propůjčen na Dětský den pro organizace z Hodova.
Výtěžek z akce byl určen na školku v Budišově.
Pro zvýšení atraktivnosti a zvýšení zájmu vystavovat došlo s Obecním úřadem
v Budišově k dohodě pořádat pravidelné chovatelské výstavy o budišovské pouti pod
hlavičkou O putovní pohár obce Budišov v odborech holubi, králici a drůbež. V roce
2004 tuto výstavu navštívilo 658 návštěvníků.
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Vladimír Musil, rok 2014, jeden ze zakládajících členů organizace
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Výstavní výbor, rok 2004, zleva: Alois Sedlák, Miroslav Novotný, Ing. Jaromír Dobrovolný,
Pavel Pohořilský, Josef Matějek a Josef Dobrovolný

Na výroční členské schůzi, která se konala v kulturním domě v Náramči, byly předány
dárky jubilantům: Ladislavu Pospíšilovi – 80 let, Františku Komínkovi – 75 let, Františku
Vrbovi – 60 let a Jaromíru Hortovi 50 let.
Koncem roku 2004, na Vánoce, zemřel dlouholetý a obětavý jednatel organizace
Miroslav Škarek. Organizace přišla o velmi aktivního chovatele a organizátora.
2005
Stav členské základny k 1. lednu byl 23 členů, z toho 6 mladých. V dubnu se konal
zájezd do Kolína a o pouti se opět konala výstava, v neděli hrála k poslechu hudba pana
Večeři a spol. ze Studnic.
V tomto roce dochází k pronájmu areálu, kde byla zřízena šicí dílna.
V říjnu se konala výstava v Bohdalově a pro členy organizace byla velmi úspěšná.
V kategorii mladých chovatelů zvítězil Martin Novák, šampiona Vysočiny v kategorii
drůbeže získal Alois Sedlák a v kategorii holubi Josef Dobrovolný.
V Praze se konala Evropská výstava zvířectva, kde vystavovali i členové organizace.
Celostátním klubem chovatelů holandského králíka byla organizace požádána
o možnost uspořádání celostátní výstavy těchto králíků v budišovském chovatelském
areálu. Večer před výstavou došlo k požáru stropu v zasedací místnosti areálu. Zasahovali
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hasiči z Budišova a profesionální hasiči z Třebíče. Celou noc se členové organizace
podíleli na úklidu po hašení požáru. Výsledkem jejich úsilí bylo, že se výstava mohla na
druhý den ráno uskutečnit, aniž by bylo znát, že k něčemu došlo. Výstava byla členy
klubu vysoce hodnocena.

Vítěz krajské soutěže mladých chovatelů Martin Novák, krajský šampion v odboru
drůbeže Alois Sedlák a krajský šampion odboru holubů Josef Dobrovolný

Na výroční schůzi poděkoval místostarosta obce Petr Piňos za celkovou činnost
organizace, byl dán příslib, že obec bude podle svých možností přispívat na pořádání
výstavní činnosti.
2006
Začátkem roku byl uspořádán zájezd na trh zvířat do Streibingu v Německu. V květnu
se opět jelo do Kolína. Uskutečnil se aukční trh kozlíků.
V okresní soutěži o nejlepšího chovatele okresu zvítězili Alois Sedlák v drůbeži
a Josef Dobrovolný v holubech.
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Josef Dobrovolný s poháry
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Ing. Jaromír Dobrovolný při předvádění na aukčním trhu koz, rok 2006

2007
I letos byl uspořádán zájezd do Streibingu, kterého se zúčastnili i členové organizací
v okolních obcích.
Výstava o pouti byla bez drůbeže a holubů v důsledku ptačí chřipky. V září se konal
v chovatelském areálu nákupní trh kozlíků.
Pokus o založení chovatelského kroužku pro děti se ani tentokrát nezdařil.
2008
Na začátku roku, 6. ledna, se konal zájezd na tradiční trh ve Streibingu. Pro malý
zájem se do Kolína, na další z tradičních výstav, tentokrát jelo jen malým autobusem.
Letošní výstava se uskutečnila až v září v rámci 470. výročí povýšení Budišova na
městečko.
2009
V měsíci říjnu se uskutečnila v budišovském areálu krajská výstava. Při ní byly
předány putovní poháry Aloisi Sedlákovi za drůbež a Josefu Dobrovolnému za holuby.
Vzhledem k tomu, že to bylo již po třetí, poháry přešly do jejich vlastnictví.
V listopadu se uskutečnil zájezd na Evropskou výstavu do Nitry, kde vystavovali
i členové budišovské organizace.
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Krajská výstava, rok 2009, zleva: radní kraje Vysočina Ing Josef Matějek, starosta
městyse Petr Piňos, předseda okresní organizace chovatelů Karel Hedvábný, Mgr.
Zdeněk Smrček a předseda organizace Josef Dobrovolný

2010
O budišovské pouti se uskutečnila okresní výstava mladých králíků a kohoutů a
v listopadu okresní výstava holubů a prodejní výstava králíků a kohoutů.
2011
I o letošní pouti se uskutečnila tradiční výstava, kterou navštívilo 500 návštěvníků. Na
listopad připadla výstava holubů.
2012
I v letošním roce proběhly dvě výstavy jako v roce předešlém. Do výboru byli zvoleni:
Josef Dobrovolný – předseda, Karel Krejčí – místopředseda, Ing. Jaromír Dobrovolný –
jednatel, Josef Matějek – pokladník, Ing. Zdeněk Sladký – odbor králíků, Miroslav
Novotný – odbor holubů a Alois Sedlák – odbor drůbeže.
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Ocenění vystavovatelé po předání jednotlivých cen

Výroční schůze, restaurace U Kazdů, rok 2011

2013
V rámci budování nové kanalizace v celém Budišově čekal organizaci chovatelů další
z úkolů, připojit se na tuto kanalizaci a vybudovat vodovodní přípojku. Chovatele čekalo
i dokončení nátěru střechy areálu.
Výstavu o pouti navštívilo 250 návštěvníků a listopadovou pouze 80 návštěvníků.
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Členská schůze rozhodla podpořit mladé chovatele a na nákup chovných zvířat jim
přispěla částkou 500 Kč.

Oslava 50. výročí založení organizace, rok 2014, zleva: Jaroslav Šebek, Josef
Dobrovolný, Ing. Jaromír Dobrovolný a Petr Piňos

Mladí chovatelé s okresním předsedou chovatelů Jaroslavem Šebkem a předsedou místní
organizace Josefem Dobrovolným
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2014
Začátkem roku se započalo s přípravou na oslavy padesátého výročí založení
organizace. Termín byl stanoven na 30. května.
Slavnostní schůze se, kromě členů organizace a rodinných příslušníků, zúčastnili
pozvaní hosté: starosta městyse Budišov Petr Piňos, místostarosta Rudolf Matoušek,
předseda okresní organizace chovatelů Jaroslav Šebek, jednatel okresní organizace
Bohumil Pospíchal, předseda organizace Třebíč Josef Souček.
Schůze proběhla ve velmi přátelském ovzduší a v projevech všech hostů bylo kladné
hodnocení organizace během celého období její činnosti. Starosta Petr Piňos poděkoval
za vzornou prezentaci městyse.
O tom, že chuť a elán všech jedenatřiceti členů do další práce a činnosti ani po
padesáti letech trvání organizace neupadly, svědčí i to, že se opět, o letošní pouti, konala
okresní výstava mladých králíků a místní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže
o Putovní pohár Městyse Budišova a v měsíci listopadu okresní výstava holubů a
prodejní výstava králíků.
Všichni, jak dřívější, tak i současní, členové organizace se stále snaží plnit chovatelské
heslo PRO RADOST, KRÁSU A ÚŽITEK.
červenec 2014
Josef Dobrovolný

Výstava Holandský králík, rok 2005

na obálce: Výstava Na Padělcích, rok 1982
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Pořadatelé a posuzovatelé, rok 2007

Pořadatelé, posuzovatelé a zástupci obce, rok 2005
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