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K začiatku pretekovej sezóny
Vážení členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov,
príslovie hovorí, že čas trpezlivosť ruže prináša. Dočkali sme sa, preteková sezóna roku
2021 sa môže naplno rozbehnúť . Mapa opatrení proti Covid-19 na Slovensku sa vyjasnila
a protipandemické opatrenia sa zmiernili i keď niektoré z nich sú stále v platnosti. Včera sme
zverejnili, že v Českej republike sa od 30. apríla 2021 môže pretekať s poštovými holubmi, to
výrazne pomôže organizátorom pretekov, ktorí majú štartovacie miesta v ČR.
Na úvod som použil príslovie, ktorého prvá časť sa naplnila, ale všetci by sme sa mali
pričiniť o to, aby sa naplnila aj druhá časť príslovia. Ak sa to má splniť, je potrebné:
1/ S plnou vážnosťou a zodpovednosťou dodržiavať všetky platné protipandemické
opatrenia.
2/ Organizovať pretekovú činnosť tak, aby sa dodržali platné podmienky núdzového stavu.
Zvlášť si je potrebné upraviť časy nasadzovania poštových holubov. Nasadzovania holubov
ukončiť tak, aby sa chovatelia po nasadení holubov dostali do 21 hodiny bezpečne domov.
V tomto zmysle je potrebné urobiť dohody s prepravcami holubov.
3/ Pri nasadzovaní holubov v interiéri bezpodmienečne dodržať predpísaný počet členov,
ktorí sa zúčastňujú na nasadzovaní holubov. Ideálne je, ak holuby nasadzuje iba jedna
nasadzovacia komisia a chovatelia na nasadzovanie prichádzajú podľa vopred stanoveného
harmonogramu.
4/ Pri nasadzovaní holubov v interiéri i exteriéri dodržať všetky opatrenia osobnej ochrany:
vzdialenosti, respirátory, rúška a dezinfekciu.
5/ Všetkých členov vyzývam k ohľaduplnosti a tolerancii ku kolegom, ktorí majú zdravotné
problémy. Snažme sa im vyjsť v ústrety a pomôcť.
6/ Organizátorom pretekov odporúčam od ZO CHPH (NS) žiadať čestné prehlásenie, že počas
nasadzovania holubov na preteky a pri otváraní konštatovacích hodín budú dodržiavať
platné protipandemické opatrenia.

Vážení priatelia,
Zajtra, alebo pozajtra, pre väčšinu z nás sa začne preteková sezóna poštových holubov 2021.
Do tejto sezóny vám všetkým prajem predovšetkým dobré zdravie, málo nedorozumení pri
organizovaní pretekov, dobré počasie a úspešné dolety holubov. Verím, že keď spoločne
dodržíme všetky platné opatrenia a obmedzenia, budeme sa môcť po skončení pretekovej
sezóny stretnúť na celoštátnej výstave a povedať si, že nám táto sezóna aj ruže priniesla.
V Poprade 30. 04. 2021
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

