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H I S T O R I E 
      Více než 60 let trvání slaví letos naše sportovně branná organizace v LOUČNÉ n/Des. 
Od čistě střelecké činnosti ve SVAZARMU po roce 1957 pokračoval úspěšný vývoj až do 
devadesátých let minulého století. Společenské změny v roce 1992 vytvořily i u nás 
podmínky pro organizaci AVZO technických sportů a činností.  Další vývoj se nevyhnul ani 
nám v Loučné a od roku 2003 za součinnosti obecního zastupitelstva a příznivých možností 
vzniká        
společenská organizace AVZO TSČ ČR ZO RYBNÍK KOCIÁN LOUČNÁ s odborností střeleckou, 
sportovního rybolovu a sportovní cyklistiky. 
    Protože na všem tomto dění až po současnost mám určitý podíl, považuji za povinnost a 
čest současným třiceti členům a také veřejnosti všechno připomenout. Zvláště pak, když od 
roku 1969 zastávám stále funkci předsedy ZO. Velkou část této historie lze najít na našich 
stránkách (klikněte) www.kocianloucna.cz  vedených od roku 2007.  Jejich oblibu potvrzuje 
příznivý ohlas veřejnosti. Přináší nejen současné informace a seriály, také fotogalerie až od 
roku 1960. 
 

SOUČASNOST 
       Na základě volby na členské schůzi ZO v roce 2015 AVZO TSČ ČR ZO RYBNÍK KOCIÁN 
v LOUČNÉ nad Desnou; IČ  00577901 jako pobočný spolek pro sportovní a zájmovou 
činnost byl zapsán 31. 10. 2015 do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze. 
      Je součástí základního spolku Republikového výboru AVZO TSČ ČR v Kutné Hoře. 
 

ÚKOLY 
       Výkonný výbor AVZO TSČ ČR ukládá všem pobočným spolkům povinnost pořádání dílčích 
schůzí AVZO v době od 1. února do 30. dubna 2017 k projednání nutných bodů a hlavních 
úkolů letošního roku. 
 

POZVÁNKA 
        Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO Rybníku Kocián Loučná p.s. v rámci povinnosti podle 
STANOV AVZO zve všechny naše členy  
       Na DÍLČÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZO AVZO v pátek 17. února 2017, 
Která se koná v zasedací místnosti OBCE LOUČNÁ -   ZAČÁTEK  v 16:00 hodin. 
Na programu :  -     Zpráva o činnosti ZO AVZO 

- Výsledky hospodaření 
- Schválení úpravy STANOV AVZO ČR 
- Zpracovaná koncepce činnosti naší ZO AVZO ČR 
- Úkoly a plánované akce v roce 2017 
- Připomínky – usnesení  - závěr 

Členové si přinesou modrý průkaz člena, kde jim bude potvrzena výše úhrady čl.přísp.2016-
17. Pokud případně nemají, obdrží průkaz nový.  
                                                           Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO Rybník Kocián Loučná  

INFORMACE ČLENŮM 

P O Z V Á N K A 

http://www.kocianloucna.cz/infrastruktura13/rok-2015-az-2016.html
http://www.kocianloucna.cz/galerienova/

