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SPRÁVA SEKCIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020
Športová činnosť v roku 2020 sa sústredila v MO SRZ L. Hrádku na „Lov Rýb udicou – mucha“
vzhľadom na charakter vôd, ktoré naša MO obhospodaruje. Sekcia nedodržala schválený
plán práce a pretekári sa nezúčastnili na žiadnej z plánovaných akcií pre pandemickú
situáciu.
V januári sa p.Trnka zúčastnil rozšíreného zasadnutia LRZ mucha, konaného online, kde ako
člen sekcie predkladal návrhy, ktoré boli schválené na ďalší rok. Vzhľadom na účasť nášho
družstva v divízií LRU mucha sme boli oslovení na usporiadanie takýchto pretekov. Nakoľko
sa situácia nezlepšila, presunula sa organizácia Divízie LRU mucha na ďalší rok.
Začiatok septembra mal patriť domácim pretekom s posedením pri guláši, ale z rovnakých
dôvodov sa nekonali.
Vzhľadom na veľký priestor vytvorený zrušením športových podujatí, poskytol hospodár MO
Tomáš Messerschmidt pre pretekárov prácu pre MO nielen pri starostlivosti o ikry v boxoch,
ale aj inej prospešnej činnosti, ktorá v značnej miere skvalitní pobyt pri vode všetkým
rybárom na našich vodách. Rovnako výboru a hospodárovi poskytne dostatok informácií pri
celkovom plánovaní a vykonávaní zarybnenia našich revírov.
Poďakovanie výboru našej MO patrí všetkým, ktorí sa plánovali zúčastniť pretekov
a zúčastnili sa činností pre našu MO. Osobne vyzdvihujem prácu hospodára MO Tomáša
Messerschmidta, ktorý vytvára aktívne podmienky pre zlepšenie práce celej sekcie pre šport
a prácu s mládežou našej MO SRZ Liptovský Hrádok.

Jozef Trnka ml.

SPRÁVA SEKCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU ZA ROK 2020
Činnosť krúžku mladých rybárov mal byť vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol
vedený p. Michalom Hurkotom, s prispením Jána Čajňáka a Petra Mikolaja.
Činnosť krúžku sa sústredila na dve časti. Prvá bola teoretická, ktorá by sa odohrávala v
jednej z učební základnej školy na Hradnej ulici a druhá bola praktická, ktorá bola
vykonávaná podľa potreby pri vode alebo na ihrisku, pri rybolovnej technike.
V každom mesiaci boli plánované minimálne štyri stretnutia v krúžku, nakoniec sa uskutočnili
len dve akcie počas roka. Prvé stretnutie riaditeľa CVČ p. Melicha s rodičmi, deťmi s vedením
krúžku a zástupcom výboru MO SRZ, kde sa vysvetlili nové pravidlá fungovania krúžku, ktoré
zabránili všetkým stretnutiam detí počas roka.
Druhá akcia v roku - uloženie ikier v boxoch na chovnom potoku Peterská Mlynica bola
vedená M. Hurkotom a podarilo sa na ňu dostať len jedno dieťa. Na základe tejto skúsenosti,
rozhovorom s rodičmi a dohode J. Trnku s M. Hurkotom, bude prepracovaný plán práce
krúžku v nasledujúcich rokoch, s väčším dôrazom na vykonávanie praktického rybolovu
a prípravy naň.
Aj na základe spomenutého, som požiadal hospodára MO Tomáša Messerschmidta
o zaslanie žiadosti na vykonávanie lovu na plávanú a lovu na ťažko pre deti našej MO, za čo
mu vyslovujem verejnú vďaku.

Jozef Trnka ml.

