
 

PPÉÉTTAANNQQUUEE      NNEEWWSS   
Zpravodaj pro První Litvínovský Pétanque Klubu Loučky I. ročník / č. 8 

     

 

USTAVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
Ve středu 4. června 2003 se uskutěčnila na Loučkách ustavující schůze nově založeného pétanque 
klubu. V průběhu tréninku, který předcházel ustavující schůzi, byli do našich řad přijati další zájemci.  

 

VÝSLEDKY VOLEB 2003 
 

NÁZEV KLUBU 
První Litvínovský Pétanque Klub Loučky   
 
ZKRATKA 
1. LPK Loučky 
 
LOGO 
(viz. obrázek vpravo) 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
200,- Kč na jednoho člena a jeden kalendářní rok 
100,- Kč na jednoho člena, bude-li přijat do klubu v druhé polovině sezóny (po 30. červnu) 
 --0,- Kć mládež do 18ti let a invalidé 
 
POČET OSOB VE VEDENÍ KLUBU  
Pětičlenné vedení (předseda klubu + 4 členové vedení) 
 
STANOVY KLUBU 
Předložený návrh byl přijat s jednou připomínkou, která byla akceptována.  
 
VEŘEJNÁ ČINNOST KLUBU 
Bude založena dlouhodobá (celosezónní) soutěž nazvaná „Litvínovská Pétanque Liga“. Budou dvě kategorie – jednotlivci 
a smíšené dvojice. Rok 2003 (září až říjen) bude nultým zkušebním ročníkem. 
 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ KLUBU 
Voleb se zúčastnilo 16 členů z toho 2 nezletilí. Odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků. 1 hlasovací lístek byl neplatný 
(hlasoval nezletilý). Na post předsedy klubu dostaly hlasy 2 kandidáti, na post člena vedení dostalo hlasy 13 kandidátů. 
Po sečtení hlasů je výsledek následující:  
Předseda klubu:  Ing. Jan Lobo (12 hlasů) 
Členové vedení: Ing. Bžoch Zdeněk (8), Hubáček Zdeněk (7), Ing. Porteš Jaroslav (7), Ing. Mašek Vladimír (6) 
 
USNESENÍ 
Volební účast byla 82 %. Z toho tedy plyne, že voleb se zúčastnilo více než dvě třetiny voličů. Volby jsou tedy platné. 
Další volby do vedení klubu proběhnou podle schválených stanov za dva roky – v prvních dvou měsících roku 2005. 



Jak dál s registrací klubu? 
Starosta napíše návrh na registraci s danými náležitostmi, 
nechá ho podepsat členy vedení klubu a návrh odešle 
společně s dvěma výtisky stanov klubu na Ministerstvo 
vnitra. To by měl učinit do 11.6.2003. Registraci provede 
ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení, tzn. ode dne, 
kdy ministerstvu dojde návrh na registraci. Den registrace 
vyznačí ministerstvo na jedno vyhotovení stanov, které 
zašle zpět. Od té doby budeme mít právoplatně 
registrovaný název klubu.  
 

Členské příspěvky na rok 2003 
Na ustavující schůzi bylo domluveno, že členské příspěvky 
na rok 2003 se budou vybírat do pátku 20. června 2003           
a bude je vybírat náš VÝBĚRČÍ DANÍ. Částka na tento rok 
činní 200,- Kč na osobu starší 18 let. Osoby mladší 18 let 
neplatí nic. 
 
 
 
 

Členská základna 1. LPK Loučky k 4. 6. 2003 
Poř. číslo Příjmení, jméno Funkce 

1. LOBO Jan předseda klubu (STAROSTA), trenér, vydavatel zpravodaje  

2. BLAŽEK Richard tlumočník (ŠKOLASTIK), fotograf (OČKO) 

3. VOGL Libor  

4. HUBÁČEK Zdeněk člen vedení, pokladník (VÝBĚRČÍ DANÍ) 

5. KUBÍNKOVÁ Alena zdravotnice (LAPIDUCH) 

6. DVOŘÁK Luboš správce areálu (HOSPODÁŘ) 

7. MAŠEK Vladimír člen vedení 

8. LOBO Petra  

9. PORTEŠ Jaroslav člen vedení 

10. BŽOCH Zdeněk člen vedení, nástěnkář a webmaster (KRONIKÁŘ) 

11. PORTEŠOVÁ Helena  

12. BŽOCHOVÁ Marie  

13. FORMÁNKOVÁ Alice  

14. MAŘANOVÁ Bohumila  

15. LIŠŤÁK Milan  

16. KNOTOVÁ Irena  

17. KNOT Jaroslav  

18. KNOT Jan (junior)  

19. BŽOCH Martin (junior)  

 
 

HLÁŠENÍ STAROSTY – SVATÁ SLOVA 

   

 Žádám OČKO, aby přispělo do příštího zpravodaje fotografiemi, které pořídilo na 
minulém tréninku, tzn. ve středu 29. 5. 2003.  

 Žádám Libora, aby se vyjádřil k další činnosti v klubu. Je o to žádán všemi členy, 
někteří ho dosud neviděli. Kdy si půjdeš s námi zaházet a posedět u žejdlíku? 

 Žádám KRONIKÁŘE, aby připravil do příští schůzky vedení klubu (cca konec června) 
koncepci klubových internetových stránek.  

 
 

HRAJEME PÉTANQUE 
SERIÁL O TOM, JAK HRÁT PÉTANQUE PODLE PRAVIDEL 

Příště: Koule zastavená nebo odkloněná 
METODIKA 

Příště: Hra ve stoje 
 


