Vyhodnotenie činnosti Letecko-modelárskeho klubu ZTŠČ POBYS
za rok 2016.

V roku 2016 sa činnosť LMK ZTŠČ POBYS riadila podľa schváleného plánu práce. Hlavné
ciele plánu boli splnené. Členovia klubu uskutočnili 1.1.2016 Novoročné lietanie pre širokú
verejnosť pri vodárni na sídlisku Rozkvet. V mesiaci marec bola uskutočnená akcia v
LMA Plevník „ Otváranie Plevnického neba“, kde sa zúčastnili aj kolegovia modelári zo
susedných klubov Ilava, Beluša a Žilina. Členovia klubu sa zúčastnili v priebehu sezóny
niekoľkých propagačných vystúpení, šarkaniáda na III. ZŠ a výkendové lietanie pre
pracovníkov DHOLLANDIA. V zmysle plánu činnosti sa neuskutočnilo Stretnutie pilotov
vrtuľníkov z dôvodu prekrývajúceho sa termínu so súťažou v Trnave. Neuskutočnila sa ani
plánovaná akcia Deň otvorených dverí v LMA Plevník z dôvodu čerpania dovoleniek členov
klubu. V mesiaci august bola usporiadaná súťaž Lietaj pomaly a rýchlo, na ktorej sa
zúčastnilo 11 súťažiacich so 14 modelmi. V priebehu sezóny boli uskutočnené viaceré nočné
lietania spojené s opekaním, grilovaním a varením gulášu. V LMA Plevník sa zúčastňovali
členovia na brigádach zameraných na odnovu prevádzkovej budovy kde boli uskutočnené
práce: betonáž podlahy, montáž plávajúcej podlahy, celkové upratanie priestorov, osadenie
interiérových dverí, náter strechy prístrešku, kosba trávnatých plôch, očistenie letištnej
plochy, terénne úpravy na zabránenie vjazdu motorových vozidiel, osadenie smerových tabúľ
a informačnej tabule. Veľké poďakovanie patrí členom, ktorí sa aktívne podieľali na
brigádach a členom, ktorí prispeli materiálovo na zveľadenie a sfunkčnenie priestorov LMA
Plevník (betón do podlahy, laminátová podlaha, interiérové dvere, autobatéria na osvetlenie,
syntetická farba, informačné tabule, stavebná technika na úpravu plochy, stojan na odpad,
kosenie, . . . v celkovej sume cca 2.500€).
Koncom roka boli zakúpené pastové okná v celkovej sume cca 500€, ktoré budú v jarných
mesiacoch zabudované na prevádzkovú budovu. Členovia klubu odpracovali celkovo 166,00
brigádnických hodín. Bola uzavretá nájomná zmluva s p. Belejom o prenájme pozemku pod
hangár, ktorý bol v priebehu sezóny zmontovaný a uvedený do funkčnosti. Dňa 2.10.2016
bola uskutočnená voľba nového predsedu LMK P.B., ktorým sa stal Peter MIŠÚN. Po voľbe
nového predsedu sa viac-krát stretla rada klubu pre organizačné zabezpečenie
brigádnických činností a ostávajúcich naplánovaných akcií. V súčasnosti má LMK POBYS 18
platiacich členov a na účte klubu je suma 1.823,96€.
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