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VTrnavezvírazili domáci
Brokový klub v Trnave usporiadal v Ná-

rodnom streleckom centre Štrky 5. a 6. júna
2009 oblastné majstrovstvá v strefbe na asfal-
tové terce jednotlivcov a trojclenných druž-
stiev OkO-RgO SPZ na oblúkovom strelišti
a batérii.

Sútažilo 77 strelcov a 14 trojclenných
družstiev. Z toho na oblúkovom strelišti 27
strelcov a 4 trojclenné družstvá, ktoré sa
umiestnili v poradí Trnava, Komárno, Pieš-
tany a Šafa. Na batérii sa zúcastnilo 50 strel-
cov a 10 trojclenných družstiev, na prvých
troch miestach skoncili Trnava, Galanta
a Nové Zámky.

Vítazné družstvo na oblúkovom strelišti

OkO SPZTrnava v zložení Ján Skukálek,Juraj
Skukálek a Tomáš Franko nastrielalo spolu
214 z 240 možných tercov.

Vítazné družstvo v disciplíne batéria Oka
SPZ Trnava v zložení Roman Gese, Jozef
Peško a Cyril Orešanský nastrielalo 259 z 300
možných tercov. Na oblúkovom strelišti ZVÍ-
tazil Ján Skukálek z Trnavy s nástrelom 74/80
tercov. Na snímke mu odovzdáva medailu ria-

ditel organizacného výboru PavelPauliak. Na
batérii zvítazil Roman Gese z Trnavy s ná-
strelom 95/100 tercov.

TOMÁŠ KRNJANSKÝ
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~ pofovníctva a ochrany príroclYsi deti z ma- v Nitre, Jaroslav P~p,starosta obce, a riaditelka
J;;terských a základných škôl z Cefadíc, Zbehov, Základnej školy Cefadice Mgr. Alžbeta Polcí-

~ Výcap-O'patovi.ec~ale ~j z Nitry Ce:má~a, ko~á:Prizáverec~o,m~ástuFedostalivšetky
Benkovej, Tulipanove] 'a Fatranske] ulice det1! spoluorgamzaton z ruk pofovníkov pa-
v štrnástich disciplínach zasútažili o sladké mämý úcastnícky list, sladkú pozornost a po-
i vecné odmeny. Zvítazili všetci - také bolo zvanie nielen na guláš a opekacku, ale aj na
pravidlo u všetkých "rozhodcov". Každorocne budúcorocné športové zápolenie. Od starostu
narastá nielen pocet sútažiacich detí, ale dostal každý úcastník pamätný odznak obce.
aj pocet rodicov a pedagógov zo základných Dakovný pohár udelili pofovnici žiakovi ]ož-
škôl, ktorí sú ochotní podat celadickým po- kovi Šumichrastovi zo Základnej školy Zbehy
fovníkom pomocnú ruku. za to, že už niekolko rokov úspešne reprezen-

Okrem miestnych pofovníkov prišli deti tuje celadické pofovnicke združenie na okres-
pozdravit clenovia delegáciepod vedením pro- ných i celoslovenských sútažiach krúžkov
fesora Imricha Tocku, predsedu Okresnej 0[- mladých priatefov pofovníctva.
ganizácie Slovenského pofovníckeho zväzu šTEFANŠKROvÁNEK

Už ako tradicné možno oznacit podujatie,
ktorého 4. rocník sa uskutocnil v spolupráci
Pofovníckeho združenia Világoš - Celadice
s obcou. Pri príležitosti Dna detí a Mesiaca

Rezonovala
noválegislatíva

Pri príležitosti Mesiaca pofovníctva a ochrany prírody zorganizo-
valo Predstavenstvo Podtatranskej regionálnej organizácie Slovenského
pofovnickeho zväzu v Poprade slávnostné zasadnutie svojejrady. .Pod-
tatranská regionálna organizácia prispieva k zlepšovaniu pofovnictva
nielen v rámci svojho regiónu, ale má velmi dobré meno aj v rámci ce-
lého Slovenska," pochválil Podtatrancov výkonný riaditel kancelárie
Slovenského pofovnickeho zväzu Dr. Imrich Šuba, ktorý za najväcšiu
výzvu pre pofovníkov na Slovensku v najbližšom období pokladá ob-
hajovanie opodstatnenosti pofovnictva, ale najmä nap1Í1anieobsahu
nového zákona o pofovnictve. Nový pofovnicky zákon prináša okrem
vzniku jednotnej Slovenskejpofovnickejkomory zmenu procesu uzná-
vania a prenajímania pofovných revírov, zavedenie jednoznacných
.sankciípri disciplinárnych previneniach, ale aj posilnenie pofovníckej
stráže a boja proti pytliactvu.

K pofovnictvu neodmyslitelne patria aj pofovne upotrebitelné psy.
"Slovenskopatrí medzi popredné krajiny,kde sa pofovný pes pouŽÍva
skutocne v praxi. Pomáha však nielen lovit, ale aj ochranovat zver. Po-
uŽÍvasa mnohokrát pred kosbou pri prehladávaní trávnatých poras-
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tov, aby sa odtiaf vyhnala zver, ktorá tam sedí, ale aj na zber bažan-
tích vajec,"prezradil prezident Slovenskejkynologickejjednoty a pred-
seda kynologickej rady pofovnickeho zväzu Ing. Štefan Štefík, ktorý
je hrdý na to, že jedným z najpopulárnejších pofovných psích ple-
mien je slovenský kopov.
~ Na snímke sú zlava ~konný riaditel kancelárie SPZ Dr. Imrich
Suba, prezident SKJIng. Stefan Stefík, predseda PRgO SPZ v Poprade
Ing. Andrej Jabrocký a tajomník PRgO Ing. Bystrík Kiska.

Ing. ANDREJ JABROCKÝ

&2
~
~
~Q
~

~


