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UPOZORNENIE K CVIČENIU POŠTOVÝH HOLUBOV Z ČESKEJ REPUBLIKY
Vážení členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov,
pred dvomi dňami sme Vám s radosťou oznámili, že môžeme začať cvičiť poštové holuby.
Upozornili sme Vás na to, že pri nácvikoch a pretekoch je potrebné dodržiavať všetky
protipandemické opatrenia a s nácvikmi i pretekmi sa môže začať iba tam, kde sú na to vhodné
podmienky. Žiaľ, možno z nevedomosti, ste sa viacerí pustili do trénovania holubov z miest, kde je
absolútny zákaz pretekania s poštovými holubmi. Viacerí naši členovia napriek prísnemu zákazu
cvičenia holubov v Českej republike vyviezli svoje holuby na tréningy na Moravu. Ohrozili tým
snahu chovateľov z Českej republiky, ktorí sa aj disciplinovaným správaním a dodržiavaním zákazu
cvičenia holubov snažia o uvoľnenie cvičenia holubov. Takýmto nezodpovedným postupom sa
ohrozuje aj preteková sezóna našich členov, ktorí chcú pretekať z Českej republiky. Tento
nezodpovedný postup a nedodržiavanie zákazu cvičenia a vypúšťania holubov z územia ČR môže
viesť k tomu, že povolenie vypúšťať holuby z územia ČR sa vydá až neskôr.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam vydávam dôrazné upozornenie pre všetkých členov
Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov:
1/ Do odvolania sa všetkým členom SZ CHPH dôrazne zakazuje trénovať a vypúšťať holuby
z územia Českej republiky. Platí to aj pre individuálne tréningy.
2/ V prípade, že sa zistí, že niektorí z našich členov napriek zákazu vypúšťali poštové holuby
z územia Českej republiky, budú disciplinárne riešení.
3/ Zároveň to bude impulz k tomu, aby sa medzi zrušením opatrenia cvičiť holuby z ČR
a prvými pretekmi, vytvoril chovateľom časový priestor na precvičenie holubov pred prvými
pretekmi.
4/ Žiadam organizátorov pretekov poštových holubov, ktorí plánujú vypúšťať poštové holuby
v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku, aby si preverili veterinárne podmienky a možnosti prepravy
holubov na miesta štartu v týchto krajinách.
5/ Termín povolenia na vypúšťanie poštových holubov z územia ČR si zistite na webovej
stránke ČMS CHPH.
Vážení členovia nášho Zväzu,
verím, že dodržiavaním protipandemických a veterinárnych opatrení všetci prispejete k zdarnému
a úspešnému priebehu tohoročnej pretekovej sezóny. Za pochopenie a dodržiavanie stanovených
opatrení Vám vopred ďakujem. Verím, že spoločným úsilím sa nám ťažkosti a prekážky podarí
prekonať.
20. apríl 2021
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

