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Už po štvrtý raz sa koncom
júna za pekného a mimoriad-
ne teplého pocasia uskutoc-
nil v areáli športovej strelnice
Hubert v Trnovci nad Váhom
šaliansky Okresný pol'ovníc-
ky den. Táto udalost je každo-
rocne malou slávnostou, ktorá
láka pol'ovnícku aj nepol'ovníc-
ku verejnost zo širokého oko-
lia, pretože na svoje si tu prídu
dospelí aj deti. Usporiadate-
lia aj v tomto roku pripravili bo-
hatý program, ktorý sa zacal'
streleckou' sútažou družstiev,

cleno.~OkO SPZ Šala, v ka- JUDr. Silvester lžman preberá vyzna-
tegóru B 30 a OS 20. Takmer menanieZlatýKamzfk.
súcasne sa dalších jedenást
družstiev z pol'ovníckychzdružení okresu pustilo do prípravy tradicné-
ho,polovníckeho gulášu. Hoci aj to bola jedna zo sútažných disciplín,
vítazmi sa napokon stali všetci, ved darmo - kol'ko'I'udí, tol'ko chutí.
Deti upútalo predvádzanie leteckých modelov Ing. lubomíra Hrncá-
ra, mohli si vyskúšat strel'buz lukov pod dohl'adom lukostrelcov z Hur-
banova vedených Františkom Nyárim, zaujalo ich vystúpenie soko-
liarov zo skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice na cele s Mgr. Pav-
lom Michalom, ukážky pol'ovníckych tradícií, ktoré pripravil Ing. An-
ton Molnár s clenmi svojej komisie, ci ukážky z výcviku a práce po-
l'ovneupotrebitel'ných psov, ktoré spolu s clenmi kynologickej komisie
pripravil Ján Plenta. Desat trojclenných družstiev žiakov sa medzitým
pasovalo so sútažnými otázkami 1,0.rocníka okresného kola sútaže
KMPP o Putovný pohár predsedu OkO SPZ Šal'a, kým niektorí ich ro-
vesníci dali prednost vyskúšat si v rámci hypoterapie jazdu na konoch
al~bo na koci.

Slávnostnú cast podujatia otvoril predseda OkO SPZ Šal'a Ing. Jo-
zef Horváth, ktorý po príhovore ocenil najaktívnejších clenov SPZ
z okresu. Pri príležitosti životného jubilea a za dlhorocnú prácu v or-
gánoch SPZ najmä v oblasti kynológie, strelectva a vo výbore PZ
Agacáren Veca prevzal vyznamenanie Zlatý kamzík JUDr. Silvester
lžman. Další trinásti clenovia PZ prevzali vyznamenania prvého, dru-
hého a tretieho stupna a piati cestné uznania. .

Text a snímky L.UBOTREFNÝ

Tradicnou sucastou Okresného polbvnfckeho dna v' Trnovci nad Váhom je
vystúpenie sokoliarov zo skupiny sv. Bavona.

V týchto stánkoch sa pripravujú sútÉ1žné guláše.
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