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Skolu napokon
nezrušili

Z dalších pedagógov, ktorí sa zaslúžili o zveladenie Strednej lesníckej školy
v Liptovskom Hrádku a rozkvet polovníckych zariadení tejto školy treba ne-
pochybne spomenút Ing. Štefana Belka, rodáka z Cierneho Balogu (narodil
sa 4. januára 1926). .Až do odchodu do dôchodku sa aktívne podielal na vý-
stavbe internátu a zriadení odborných kabinetov, medzi nimi aj polovníckeho,
špeciálnej pol'ovníckej ucebne na prvom poschodí školy a strelnice v Cerve-
nom kúte, kde v case jeho pôsobenia bolo okrem klasických strelísk aj olym-
pijské strelisko na terc bežiaceho diviaka.

Ing.Š. Belkonastúpildo funkcieriadite- nášatel'a skúšobnýkomisárpre kandidátov
I'aškolyv roku 1964a pôsobilv nej až do pol'ovníctva.Pocas jeho pôsobenia vznik-
odchodudo dôchodkuv roku1990.V case li aj dva pol'ovnérevíryna praktickúvýuc-
jeho nástupu liptovskohrádockáškola vy- bu pol'ovníctvav škole, a to revírSvarínka to pol'ovníKtelomaj dušou,vynikajúcikyno-
bavením,.priestorovou,materiálnoua cel- a HradskáHora. lógs neocenitel'nýmipol'ovneupotrebitel'ný-
kovou úrovnou zaostávala za lesníckymi Dnes žije Ing..Š. Belko na zaslúženom mi .psami, skrátka - dobrý cl.ovek.Koncom
školami v Banskej Štiavnici a v Prešove. odpocinku v Liptovskom Hrádku. Pocas septembra 1988, ked vrcholila jelenia ruja,
V rokoch 1967 až 1968 sa dokonca niekto- návštevy som ho podnietil, aby zaspomí- sme si vyšli so Štefanom do revíru. Naším
ré nadriadené orgány usilovališkolu zrušit. nal na niektorý zo svojich nezabudnutel'- ciel'om bola chata Kosienky pod Vel'kým
S mimoriadnym nasadením sa Ing. Š. Bel- ných pol'ovníckych zážitkov. Chvíl'u ocami Bokom. Bola sobota, prekrásne jesenné
ko priciniloto, že k zrušeniu nedošlo, na- blúdil po trofejách rozvešaných v jeho po- pocasie, den ako stvorený na lovjelena.
opak - škola sa rozrástla o už spomínaný l'ovníckejizbe, až sa mu napokon oci zasta- Do chatky sme prišli pred vecerom, roz-
internát a strelnicu, ktorá zacala svoju cin- viiina paroží staršieho jelena, výradového ložilisme ohen v peci a pretože už bolo po-
nqst v roku 1973 celoštátnymi strelecký- dvanástoráka. merne neskoro na to, aby sme vyšli do re-
'!li pretekmi lesníckych škôl z vtedajšieho, , , víru, posadili sme sa vonku a zapocúvali
Ceskoslovenska. VVBOJNV ULOVOK do pol'ovníckudušu rozochvievajúcehoje-

Ing.Š. Belko,ktorýv roku 1957absolvo- - Na pol'ovackusom mal dostatokpríle- leniehokoncertu.Rucaniesa rozliehalozo
valVys.okúškoluI~sníckua drevárskuvo žitostí,- zacínaspomínat Ing. Štefan Bel- všetkýchstrán, preto sme sa usilovaliurcit
Zvolene,bol a je zanietenýmpol'ovníkom. ko.- najmäv školskomrevíriv polesí Sva- ciel' našej rannej posliedky.Spomedziva-
Pocas celého pôsobenia v škole v Liptov- rínka,kde sombol ako riaditel'školysúcas- ri dvadsiatichruciacichjelenov nás upútal
skom Hrádkuvyucoval predmet pol'ovníc- ne aj pol'ovnýmhospodárom.Všetci lesníci jeden barytón spod sedla na MalomBoku.
tvo. Popri riaditel'skýchpovinnostiachpô- tam boli aj dobrýmipol'ovníkmi,no najrad- Zaumienilismesi, že tam povedúnašekro-
sobil aj v orgánochSPZ, najmä ako pred- šej sompol'ovalso ŠtefanomCendulom.Je ky...................................................................

Ing. Štefan Belko, riadite/' Strednej les-
níckej školy v Liptovskom Hrádku, no-
site/' striebornej medaily SPZ za záslu-
hy o slovenské polbvníctvo.
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cil výskokom komorovú ranu. Na okraji le-
sa nám zmizol z ocí. Obaja sme nefajciari,
nuž sme iba odhadli cas potrebný na jed-
nu cigaretu a s ocakávaním sme sa vybra-
li na nástrel. Hlboké zápory v mäkkej pôde
ukázali smer odskoku král'a lesov. Nemuse-
li sme ani dlho hl'adat - zhasnutý jelen bol
hned na okraji porastu zakliesnený v mla-
dých smrekoch. Už pohl'ad nanho potvrdil
správnost nášho posúdenia. Jelen bol na-
vyše zaiste výbojný bitkár, pretože mal po
tele vel'a jaziev ako pozostatok z mnohých
súbojov vybojovaných na ochranu háremu.

vok vyvrhli, oddelili trofej a nastúpili cestu
do chaty. Bol.avzdialená viac ako dva kilo-
metre a trvalo nám až do vecera, kým sme
tam na smrt unavení prišli. Najvzácnejšou
tekutinou bola pre nás obycajná voda. Ani
to však nebolo všetko. Ráno nás cakalo ne-
milé prekvapenie. Robotníci s terénnym au-
tom, ktoré malo dopravit divinu na polesie,
vyšli naprázdno. Na mieste cinu našli len
rozvlácené zvyšky. Hostinu tu mala zrejme
medvedia rodina. Podl'a stôp to boli tri až
štyri medvede, ktoré objavili bezprácnu po-
chútku. Keby sme to den predtým predpo-
kladali, mohli sme si ušetrit strastiplnú ná-
mahu stiahnutia úlovku cez zlomoviská na
chodník...

Takže ked sa teraz pozerám na ste-
nu, kde visí moja trofej, vždy sa mi vybaví
v mysli dej tejto pol'ovacky ako nejaký horo-
rový príbeh napínavého filmu.

Ing. IGOR KOŠECKÝ, Klub histórie
slovenského pol'ovníctva pri SPZ

Snímky archív autora

Ranné brieždenie nás už zastihlo na po-
I'ovníckomchodníku, ktorý viedol nad hrani-
cou lesa v oblasti Vel'kého Boku. Zveri bo-
lo neúrekom, zavše sme sa zabavili pozoro-
vaním háremov rujných jelenov, ktorý v tom
case bolo nepomerne viac ako dnes. Vyží-
vali sme sa aj krásami prírody v slnecnom
ráne. Hoci sme videli viacero jelenov, ani
jeden nebol ten pravý, lovný - väcšinou iš-
lo o mladšie chovné jedince. Obišli sme tak-
mer okolo celého vrcholu kopca Vel'ký Bok,
ked sme zbadali v pomerne vel'kej vzdia-
lenosti jelena so štyrmi jelenicami v rúbani
s vysokou trávou. Usilovali sme sa nepozo-
rovane približo\(at otvoreným terénom. Na-
štastie sme mali výborný vietor a pomaly sa
nám darilo skrátit vzdialenost až takmer na
dostrel. Boli sme vzdialení vari dvesto met-
rov, ked jelen zal'aholdo vysokej trávy. Trca-
li mu z nej iba biele konce výsad v trojclen-
ných korunách. Bolo zrejmé, že jelen je, po-
dobne ako my, unavený. Rozhodli sme sa
teda, že si sadneme a naobedujeme sa, ved
casom jelen urcite vstane. Už predtým sme
posúdili, že ide práve o toho jelena, ktoré-
ho hl'adáme - staršieho, asi dvanástrocné-
ho dvanástoráka, teda slušná trofej a lov-
ný jedinec. Napriek tomu, že bol cas obeda,
okolité stráne sa len tak ozývali ruciacimi je-
lenmi. Aj ten náš vyvolený obcas poležiacky
zamrnkal ako odpoved okolitým sokom.

Odrazu sa blízko nás ozvalo zatrúbe-
nie dV9Ch mladých hladajúcich roztúžen-
cov. Náš paša vyskocil ako by donho nie-
kto strelil a zacal sa obracat na všetky stra-
ny vyhrážajúc sa hromovým hlasom ruši-
tel'om jeho rujoviska. Už sa nedalo cakat.
Okamžite bola puška v pleci a jelen v krí-
ži zamierovacieho puškového dalekohl'adu. Snímkaz roku 1973- otvoreniestrelniceCer-
Ked jelen na ,chvíl'u post~l, k~íž.sa ~~tálil Spolus Ing.A. Krištofom,vtedajšímucitelbm venýkú~ spolus profesorompolbvníctvaVIadi-
tam, kam spravny pol'ovmk mieri a tlsmou polbvníctva,neskôrriaditeIbmškoly,pred sláv- mírom Cernýma študentmi,ktorí reprezentovali
zahrmela smrtiaca rana. Vzápätí jelen zna- nostnýmodovzdanímmaturitnýchstužiek. školu v polbvníckejstrel'be.,.................................................................

A TAK SA NÁM POMSTIL...
Teraz sa však zacala naša strastipl.:

ná pút. Bolo treba jelena stiahnut na prí-
stupné miesto, kam m.ôžu zájst robotníci,
aby zabezpecili dopravu diviny na polesie.
Ochranný les zavál'aný množstvom vývra-
tov a zlomov nám dal riadne zabrat. Hádam
dvesto metrov priblíženia jelena na chodník
nám trvalo viac ako hodinu. Tam sme úlo-



Naše PZ Jazvec v Kamenici nad Cirochou pod úpätím Vihorlatu má
36 clenov na štyroch katastrálnych územiach a hospodári na výmere
2 589 ha. Pred tromi rokmi sme schválili koncepciu jeho rozvoja a dnes
môžeme konštatovat, že sa vytýcené ciele vdaka našim aktivitám do-
siahli, prípadne sa ešte plnia, pretože sme práve tesne za polovicou
volebného obdobia súcasného výboru. Aj u nás má dominantné posta-
venie starostlivost o zver pocas celého roka, osobitne však v zimnom
období. Za tri roky sme vybudovali osem polí cok, 15 krmelcov, 18 ná-
sypcov, 36 solísk, 15 kazatel'nicových posedov a pri studnickách sme
postavili šest odpocívadiel, ktoré slúžia nielen pol'ovníkom, ale všetkým
milovnikom prirody. Zakúpili sme a vypustili do revíru 100 bažantích
sliepok, co sa už zretel'ne prejavilo aj pri love.

Odstrel a spenažovanie diviny zaznamenali nárast o 200 percent,
predovšetkým pri srncoch, diviakoch, ale aj vysokej zveri. S odstrelom
úzko súvisí ekonomika PZ a práve poplatkovým odstrelom sme preko-
nali schodkový rozpocet a dostali sme sa do prebytkového. Aby boli na-
še výsledky každorocne lepšie, usilujeme sa o to aj brigádnickou cin-
nostou v revíri, rovnako ako v pol'nohospodárskej organizácii Agroluk.
Za tuto cinnost dostávame jadrové krmivo pre zver. S aktivitou pri zve-
I'adovaní reviru a brigádnickou cinnostou úzko súvisi vydávanie povole-
niek pr.e clenov PZ na individuálne pol'ovacky. Máme však ešte vel'a re-
zerv, predovšetkým v medzil'udských vztahoch, v rozdielnej aktivite cle-
nov PZ, v starostlivosti o chatu Gordoška, v pocte pol'ovne upotrebitel'-
ných psov, v tlmeni tzv. škod nej zveri a v práci s mládežou. Kultúrne
vyžitie pol'ovnikov a ich rodin sa zatial' obmedzuje iba na ples a sláv-
nostnú júnovú clenskú schôdzu, co pokladáme. za minimum.

Snimka je z jednej z vydarených akcii, ktorou bola pol'ovacka bez
zbrani - lov pomocou orlov. V našom reviri sme ju pripravili pre talian-
skych pol'ovníkov.

Text a snímka Ing. ALEXANDER BUGYI


