


Vážená redakcia!

Akostálemupriaznivcoviaodzaciatkuajpravidelnémuodberate-
I'oviNášhocasopisuZbrane,strelcia lovci,Vámchcemvyjadritmôj
obdiv,alenajmäpodakovaniezaprácu,ktorouprispievatek rozšíre-
,niuodbornýchpoznatkovv oblastistrelectvanaSlovensku.Osobitne
všakocenujemVašutretiucast"lovci",ktorásavenujepol'ovníctvua
máv posledných,císlachstúpajúcutendenciu.Domnievamsa,žena-
priekdoterajšímšiestimrokomvydávania,je stáleVášcasopismálo
známynajmämedzipolovníkmi,aleaj všeobecnemedzicitatel'mi.
Oodbornýchorganizáciáchzaoberajúcichsastrelectvomto platítiež.
Podl'amôjhoskromnéhonázorubyVášmucasopisuprospelalepšia
propagácia.Dovolímsivyslovitaj "kacírsku"myšlienku,žeexistencia
dvochpol'ovníckychmesacníkova spolu s vašoucastou"lovci",
zacínamattendenciuopakovaniasaniektorýchrovnakýchclánkov
a príspevkovs fotografiaminiekedyv dvoch,ba aj v trochpol'ovníc-
kychcasopisoch.Oreklamáchužaninehovorím.Akolesníka pol'ov-
níkodroku1960,mámtakýpocit,žeodbornároztrieštenost,ažtak-
mer casopiseckýpol'ovníckygalimatiášneprispievak zvyšovaniu
úrovneslovenskýchpol'ovníkovzjednoduchejpríciny.Touje ekono-
mickánárocnost,ktorúakodôchodcapocitujempriamonasvojej
penaženke.Vminulostisomsadozvedelvšetkopodstatnézjedného
polovníckehomesacníka,ktorývychádzaltakmerv 55-tisícomná-
klade.Dnes,kedchcemudržatkroks dobou,somnútenýkupovat
štyripol'ovníckecasopisy,ktorémastojamesacneviacako200 Sk.
A to nehovorímo dalšíchkoníckochaleboodbornostiach.Dnešný
životnásvšetkýchpresviedca,žepráveekonomickásituácianedovo-
I'ujeviacerýmlesníkomapol'ovníkomkrácatvosvojejodbornostisdo-
bou,pretožesi niektorínemôžudovolitkúpitžiadnypol'ovníckyod-
bornýcasopis.Jeto naškoduveci,pretoželen cítanieúvodníkov
šéfredaktoraVášhocasopisuZSL,je premnadoslovazážitkom,ktorý
bysomráddoprialvšetkýmpol'ovníkomastrelcomnaSlovensku.

Vážení priatelia,

obcassamidostanedorúkVášcasopis.Niektorécastisúpremna
viaca niektorémenejzaujímavé.Jeto tým,žesazaujímamhlavne
o históriuDivokéhozápadu,jehoosídl'ovanie,zbraneosadníkov,ob-
cianskuvojnuapod.VcasopiseZbrane,strelcia lovci6/2005 ste
priniesli peknéreportážez medzinárodnýchstreleckýchpodujatí
a v Poradniodpovedalijednémucitatel'ovio perkusnýchrevolveroch
AdamsDA1851vyráballýchvAnglicku,zacoVámdakujemavpráci
želámvel'aúspechovazdravia,citatel'zoŽiliny.
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Mám pocit, že zákonná roztrieštenostv oblasti strelectva
a pol'ovníctvadoslovadezinformujepol'ovníkovnaSlovensku.Naši
praotcovia,dedoviaaotcoviamalipevneurcenéregule,ktoréplatilia
upravovaliprávopol'ovníctvav zásadnýchotázkachužod roku1883
naúzemíbývaléhoRakúsko- UhorskaaneskôrCeskoslovenska.Prvý
jednotnýZákono pol'ovníctvenadobudolúcinnostnacelomúzemí
CSRvroku1947(zákon225/ 1947).Od1.3.1962zacalplatitzákon
23/1962 Zb.o polovníctve.Onechutnýchtahaniciachokolonového
zákonao polovníctve,vrátanepetícietakmer350 tisícobcanovSR
a rokovaniachnajvyššíchzväzovýchpredstavitel'ovs predsedompar-
lamentua p[ezidentomSRsatohopopísaloažaž,a pretonemázmy-
selsaopakovat.Snádlenmôjnázor,celéSlovenskos prírodou,lesmi
azverousanedásprivatizovatahádamto zákonodareianiv úvahách
nedopustia.Podobnev strelectveodroku1949,kedzacalplatitzá-
kon162/49Zb.ostrelnýchzbraniachastreliveaždoroku1989 sme
tu malitri zákony,ktoréupravovalidržaniezbranía streliva.Vtakzva-
nejdemokraciíichpribudloza 15 rokovšest, aabytomunebolko-
niec,tým,ktorýmsanepodarilodostatdozákonasvoje,takdonvkla-
dajúdalšienezmyslyprostredníctvomdalšíchsostrelectvomvôbec
nesúvisiacichzákonov.Napríkladposlednýnezmysel"zbraniba
vspol'ahlivýchrukách".Ocoide?Od1.aprna2005,priliehavýdátum,
vstúpildoplatnostizákon757/2004 Z.z.osúdochaozmeneadopl-
není niektorýchzákonov,ktorý v cl. XIII mení a dopína zákon
190/2003 Z.z.ozbraniachastrelive.Novelou§ 19ods.2, písm.g)
zákonao strelnýchzbraniachzacalapôsobitosobitnákomisia,zria-
denáministromvnútra,ktorámázaúlohuposudzovatspol'ahlivost
niektorýchdržitel'ovakoaj novýchžiadatel'ovzbrojnýchpreukazov
ažiadatel'ovovydaniezbrojnejlicencie.Komisiamáobjektívneposú-
dit spol'ahlivostžiadatel'a, pochopitelnesa minatískamyšlienka,že
zákonodareinaleteliurcitejskupineludí, ktorízávidelipracovníkom
políciena úsekuzbraníichrozhodovaciuprávomoc,taksi to rozšírili
naosobitnúkomisiu.Týmsazvýšilapravdepodobnámožnostkorup-
cie,aleniebezúhonnostaspolahlivostdržitelovzbraní.

Vášcitate/' z Bratislavy TK

Napoleon a Bratislava 1805 - 1809

Priprnežitosti200.výrociapodpísaniaBratislavskéhomieru(vPri-
maciálnompaláci- 26.decembra1805)samidostaladorúkkniha
Napoleona Bratislava1805- 1809odJurajaHradského,dlhoroc-
néhospolupracovníkacasopisuZbrane,strelcia lovci.

DovelkéhopoctunacelomsvetevydanýchprácoNapoleonovia
obdobíjehovlády,tak pribudladalšia.Svojímspôsobomje špeci-
fická. Akouvádzaužsámautor,udalosti,ktorésa odohraliv roku
1805v Bratislave,bezprostrednepredbitkoupri Slavkove,akoaj
v roku1809predbitkoupriWagrame,nebolidoterazznáme.Ak,tak
iba historikom,bádateloma záujemcomzoSlovenska,prípadne
z.Ciech.Hoci'sastali dôležitýmimedzníkmiobochvýznamnýchuda-
lostí,v Európeavosvetesaonichnevedelo.

Autorrozdelilknihudodvochosobitnýchcelkov.Vprvomsavenuje
udalostiamroku1805ažpoobsadenieViednenapoleonskouarmá-
doua následnouprípravourozhodujúcejbitkypriSlavkove.Hlavným
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PEKNÝ DEN NA "PLÁCKU"---

Štyri pol'ovníckezdruženia Mestskej organizácie Slovenské-
ho polovníckeho zväzuv Bratislave za osobnej, ale aj stre-
leckej úcasti jej predsedu JozefaTurzu,usporiadali 24. sep-
tembra na strelnici "Plácek" Polovníckejspolocnosti Záhor-
ská Bystrica,spolocné stretnutie spojené so strel'bou na ba-
tériu s piatimi streleckými stanovištami. Zdomácej PSBrati-
slava - Záhorská Bystrica sa pod vedenímjej predsedu Jo-
zefaGranecazúcastnilo 15 strelcov, z PZHolývrchZáhorská
Bystrica na cele s predsedom Jánom Kucerákom 3, z PZ
Devínska Kobyla pod vedením predsedu Jána Martinovica
9 a z PS Devínska Nová Ves s jej predsedom Danielom
Pistovcákomtiež 9 strelcov. Prítomníboli aj hostia, 17 strel-
cov, pricomtraja z nich boli ažz ChorvátskehoVaraždínu.Cel-
kom strielalo 53 sútažiacich po tri 10-tercovépoložky.Orga-
nizacnývýbor pracoval pod spolocným riaditel'ovaním všet-
kých predsedov. Hlavným rozhodcom bol Ferdinand Vyhná-
lek, lekárskuslužbuzabezpecovalaMUDr.Alžbeta Olexová.
Na batérií bolo odovzdaných sedem hodnotných vecných
cien. Zvítazil Oliver Pistovcákz PSD. N. Ves29/30 zásahov,
2. Pavol Mráz z PZ D. Kobyla 26, 3. František Maroš z PS
Z. Bystrica 26, 4. Martin Cechz PSZ. Bystrica 25, 5. Maroš
Zdenek z PSZ. Bystrica 24, 6. Jaroslav Bednár z hostí 24
a 7. Ferdinand VyHnálek,ú'S D,N. Ves f.3/30 zásahov. Na

Jzáverstriel'alo 32 strelcov t'akzvané"širákové, niekde na
.

7.ý-

Ivané aj klobúkové preteky" ktoré sú !1ob~ýmspestren.ím J

strel.ec1téhodna.Vrprvo~ko'esthel'alivš~tcil3-ho stano-~ '. J

vištaso zalíc_aQÍ!!)na jeden tere~s:inožnosto'u "duple,". v..šie- ,
stom kole ostalo se~m strelcov, ktorí striel'ali z rovnakého :l
stanovišta,ale na narazvypustené2 terce.~vítazilOliver
Pistovcák,2. ZdenekMaroš,3. MartinCecha 4. TomášTur-
zazhostí. Predeti'tlolasamostatnásútažvstrel'be:zovzdu-.. ~
chovky na papierové terce. ZvítazJITomášCechs výSledkom
165/200 možnýchbodo,v-2~icballJanb.142a ~f. P'atrik
Durian 137 bodov. -
Spolu s rodinrrýrn.ipríslušníkmi ~,avydarenej':spolocensko-

strelecré'j akcie zúcastnilo takmer 150 osôb, vrátane detí.,
II:

l

VYHlÁSENIE ViTAZOV J. GRANECOM (VI:AVO) Z DOMÁCEJ PO[OVNiCKEJ SPOLOCNOSTI

A ODOVZDÁVANIE CIEN J. MARTINOVICOM (DRUHÝ SPRAVA)
PRVÝM SIEDMIM PRETEKÁROM V PORADI.

Obcerstvenie zabezpecovali všetky štyri združenia. Nechý-
bala klobáska, cigánska pecienka a polovnícky guláš.

Pripravil: TomášKrivjanský
Foto: Daniel Pistovcák

Predplatte si casopis
NAŠE POr.oVNÍcrvo

na rok 2006!


