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SVADOBNE TANCE

NA DIERKACH
LOVÍME POD 
ĽADOM

NÁRODNÝ KLENOT

MEDVEDE SA BUDIA

KOPOV 
S PRÍVLASTKOM 
SLOVENSKÝ

RIZIKO KONFLIKTOV 
RASTIE

LÁSKA NA VODNEJ HLADINE

Cena 1,99 € 3/2016

RYBÁRSKE POVOLENIA
NOVINKY 
V ROKU 2016

Veľká fotosúťaž!

Vyhrajte ceny v hodnote 2 600 €
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Považská Bystrica

Spoločne na diviaky
PZ Snožek Považská Bystrica má 
36 členov, ktorí obhospodarujú 
revír s výmerou 2 262 hektárov. Pod 
vedením poľovného hospodára Jozefa 
Fereneca, známeho fotografa a auto-
ra kníh o prírode a zveri z Horného 
Moštenca, usporiadali koncom novem-
bra spoločnú poľovačku na diviaky. 
Za účasti honcov s piatimi kopovmi, 
jedným daxelkopovom a jedným jaz-
večíkom hrubosrstým ulovili 33 strelci 
za dve hodiny päť diviakov. 

TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

život v revíroch

Gbely

Úcta k patrónovi
V minulom roku vysvätil gbelský pán farár Andrej Fordinál kaplnku venovanú patrónovi 
poľovníkov sv. Hubertovi. Postavili ju členovia Poľovníckej spoločnosti Adamovské jazerá 
v lokalite Adamov pri lesnej ceste, po ktorej gbelskí roľníci kedysi vozili seno z druhého 
brehu rieky Moravy. Tok prekonávali pomocou kompy. Drevenú sošku sv. Huberta vyrobil 
gbelský rodák Ferdinad Bolebruch. Na kmeni pri kaplnke je životopis svätca. Na vysviacke 
sa zúčastnilo vyše päťdesiat Gbelčanov. Ing. Milan Kubinec oboznámil prítomných s poľov-
ným revírom Adamovské jazerá, spomenul, aké druhy zvierat žijú v tejto lokalite, a účast-
níci ochutnali aj pravý poľovnícky guláš. 

Malacky

Posledná pocta i psovi
Tak ako človek, i pes raz skončí svoju púť na zemi. Vyvstáva 
potom otázka, čo s telom. Za svoje služby a priateľstvo si psík 
nezaslúži byť zakopaný len tak niekde za plotom. Poľovníci si 
v rámci revíru môžu určiť pohrebisko pre psy. Napríklad v blíz-
kosti chaty, tam, kde nastupujú na spoločné poľovačky alebo 
mávajú výrady. A miesto posledného odpočinku psa označiť 
skalou alebo i dreveným štítkom s menom, plemenom, rokom 
vrhu a úhynu. Toto miesto bude majiteľovi trvale pripomínať 
krásne spoločné chvíle a zážitky s verným štvornohým priate-
ľom. Takúto tradíciu už zaviedlo PZ Malačan či PS Adamovské 
jazerá. Verím, že sa stanú príkladom pre ďalších. 

MILAN KUBINEC
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