
Zápis z Valné hromady Jiváckého osadního klubu, konané dne 23. 6. 2013 
v Loveckém hotelu Jivák ve 14,00 hodin 

 
Přítomno: 109 členů JOK 
  62 majitelů chat 
Je přítomna nadpoloviční většina členů i majitelů chat – Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
 
Jednání VH začalo po administrativních záležitostech ve 14 hod. 15 minut a bylo projednáno: 

1. Paní Mgr. Marcela Martínková přivítala členy JOK, zástupce městyse Loučeň p. starostu 
Vinše, zástupci obce Vlkava se omluvili. 

2. Minutou ticha byla uctěna památka 3 členů, kteří zemřeli v době od konání minulé VH. 
3. Informace o stavu rybníka – v uplynulém roce proběhla jednání se zástupci Lesů ČR a 

Rybářstvím – cílem je dosáhnout uvedení rybníka do takového stavu, aby se v něm opět dalo 
koupat – Rybářství, ani Lesy ČR nemají peníze na opravu rybníka. Bylo alespoň dosaženo 
toho, že už nejsou vysazovány ryby, které se musí krmit, voda je viditelně čistší a 
nezapáchá. Obě organizace nejsou proti tomu, abychom vlastními silami upravili vstup do 
vody na velké pláži – odstranit nálety a navézt písek. Pokud JOK předloží záměr, jaké práce 
a kdy budou vykonány, obě organizace předpokládají, že by měl být schválen. Osadní výbor 
žádá VH o vyjádření k této situaci. 

4. Cesty a jejich úpravy – p. Martínková poděkovala zástupcům městyse Loučeň, která 
poskytla příspěvek na štěrk a písek ve výši 5.000,-- Kč a obce Vlkava, která přispěla částkou 
10.000,-- Kč. Tyto částky nám velice pomohly – pokryly z velké části celkové náklady v 
celkové výši 22.000,-- Kč.  

5. V roce 2012 nám městys Loučeň  věnoval lavičku na dětské hřiště – k pískovišti – i za to 
JOK velice děkuje. 

6. Rozbory vody – byly provedeny u 4 studní, u ostatních studní jsou přípojky, v souladu s 
jednáním minulých VH se o tyto studny starají uživatelé sami. 

7. Odvoz septiků do čističky na Loučeni není možné, může zajistit VaK Mladá Boleslav. 
Dohoda p. Rakušan č. 737672324. 

8. Připomenuto, že regulační plán pro JOK Jivák platí do roku 2015, je k dispozici na webu 
nebo v písemné podobě u osadní rady. 

9. V roce 2014 končí volební období osadní rady a je nutné si rozmyslet, kdo bude dále v práci 
pokračovat a zajišťovat organizačně chod JOKu. 

10. Brigáda – v sobotu 22. 6. 2013 se uskutečnila brigáda – opravovali se cesty, upravovala se 
hřiště. Zúčastnilo se 30 osadníků. Paní Martínková zdůraznila důležitost účasti na těchto 
pracích. Kdybychom nebyli schopni tyto každoroční důležité práce zajistit vlastními silami, 
museli bychom je řešit dodavatelsky a to by stálo nemalé finanční prostředky z našeho 
rozpočtu. 

11. Úklid v osadě zajišťuje nadále p. Švarc, o klubovnu se stará a sekání trávy zajišťuje pan 
Martínek. 

12. Informační tabule JOK – stávající informační tabule jsou již staré a rozpadávají se. Zajistili 
jsme materiál (pozinkovaný plech) na nástěnky nové – je třeba je upravit do tvaru 
stávajících nástěnek a připevnit ke studním -  osadní výbor žádá – kdo by byl ochoten tuto 
práci provést.  

13. Členská základna – v roce 2012 zrušili své členství z důvodu prodeje chaty, nebo přepisu na 
jiného majitele 4 členové. U jedné, dříve rozdělené chaty se dvěma čísly popisnými, 



proběhlo sloučení na jedno číslo popisné. Přihlášku do JOKu podalo 6 lidí. VH okamžitě o 
jednotlivých přihláškách hlasovala: 

− p. Jiřina Kulendíková – chata 025 -  PRO přijetí 109 , PROTI – 0, nikdo se nezdržel 

− p. Zuzana Hummelová – chata 089 – PRO přijetí 109, PROTI – 0, nikdo s nezdržel 

− p. Milada Koutníková – chata 048 – PRO přijetí 109, PROTI – 0, nikdo se nezdržel 

− p. Karel Čupík – chata 097 – PRO přijetí 109, PROTI – 0, nikdo se nezdržel 

− p. Jaroslava Zenklová – chata 015 – PRO přijetí 109, PROTI 0, nikdo se nezdržel 

− p. Taťána Caňkařová – chata 034 – PRO přijetí 109, PROTI 0, nikdo se nezdržel 
11. Hospodaření – revizní komise zkontrolovala účetnictví – neshledala žádné nedostatky, v 

roce 2012 byly největší výdaje na zakoupení nové sekačky za 22.000,-- Kč, dále na štěrk a 
písek na opravu cest – okolo 20.000,-- Kč. Výdaje byly v loňském roce o 20.000 vyšší než 
příjmy (investice do sekačky) – naopak podstatně jsme snížili náklady na poštovné díky 
rozesílání pozvánek a informací elektronickou poštou a osobním roznášením. Zůstatek v 
pokladně ke dni 1. 6. 2012 je 2.248,-- Kč, na našem účtu u České spořitelny 382.374,-- Kč. 
Z toho vyplývá, že v současné době máme dostatečnou finanční rezervu. VH hlasovala o 
schválení zprávy o hospodaření – PRO schválení 109 hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo 
nebyl proti. VH schválila zprávu o hospodaření JOK. 

12. Sportovní aktivity – 3. 8. 2013 se uskuteční 13. ročník Jiváckého krosu – Ivo Bártl zajistí 
stan, pomoc při organizaci nabídli kromě p. Iva a Tomáše Bártlových také Martínkovi, 
Švarcovi, p. Tolde, Hajzlerovi. O víkendu 3.8. a 4.8. se také uskuteční tradiční volejbalové 
turnaje – v sobotu muži a v neděli ženy a veteráni. Nohejbalový turnaj se letos poprvé 
nebude konat - není zařazen do nohejbalových turnajů asociace.    

13. DISKUZE – Ruda Švarc připomněl, že 16. a 18. 8. 2013 se uskuteční oslavy 120 let trvání 
kopané na Loučeni a právě před 40 lety – 23.6. se konal na Jiváku první zápas legendárních 
soupeřů – AC HULHO a FC Kopisto. 

14. Sportovní den pro děti – 10.8. 2013 bychom chtěli uskutečnit dětský sportovní den a večer 
táborák. K organizaci je třeba asi 10 lidí – paní Martínková vyzvala členy JOK, kteří by se 
na organizaci mohli podílet 

15. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, tak paní Martínková poděkovala všem přítomným a 
valnou hromadu ukončila 

 
U S N E S E N Í 

 VH schvaluje: a) přijetí nových členů dle hlasování v bodě 10 
                         b) zprávu o hospodaření od minulé VH – bod 11 
 
VH bere na vědomí: a) zprávu o činnosti osadního výboru – body 1 - 9 
                                  b) zprávu o sportovních aktivitách JOK – body 12-13 
 
Dne 23.6.2013  
Zapsala: Libuše Hajzlerová                              …....................................................... 
 
Šerif – Mgr. Marcela Martínková                     …........................................................ 


