Zápis z valné hromady Jiváckého osadního klubu,konané dne 17.6.2012
od 14.00 hodin v Loveckém hotelu Jivák
Na den 17.6.20212 od 14.00 hod byla svolána valná hromada Jiváckého osadního klubu.
Přítomno 66 majitelů chat a 106 členů JOK. Valná hromada tedy není usnášeníschopná, osadní
výbor tedy svolává novou VH na 17.6.2012 od 14 hodin a 30 minut.

Dne 17.6.2012 zapsala: Libuše Hajzlerová
šerif: Mgr. Marcela Martinková

Zápis z valné hromady Jiváckého osadního klubu,konané dne 17.6.2012
od 14.30 hodin v Loveckém hotelu Jivák

Valná hromada Jiváckého osadního klubu svolaná na 17.6.2012 od 14,30 hod.
přítomno 66 majitelů chat a 106 členů – Valná hromada je usnášeníschopna.
1. Paní Martinková přivítala přítomné členy a zástupce Městyse Loučeň p. starostu Vinše,
pana Františka Vlka a zástupce obecního úřadu Vlkava - paní starostku Pátkovou a
administrativní pracovnici pí Boříkovou
2. Valná hromada uctila minutou ticha zemřelé členy.
3. Paní Martinková zhodnotila oslavu 85. výročí existence Jiváckého osadního klubu, která
se uskutečnila v srpnu 2011. Poděkovala všem, kteří se na přípravě a organizaci oslav
podíleli. Oslava byla důstojným připomenutím historie klubu, vzpomínkou na
zakladatele klubu i významné členy. Výstava v klubovně zdokumentovala všechny
důležité události, kulturní i sportovní akce. Díky dobovým plakátům, fotografiím,
kronikám a dalším předmětům se podařilo připomenout všechna období trvání klubu.
Odpoledne jsme položili kytičku k pomníku J. Bártla – zakládajícího člena klubu, který
zahynul za 2. světové války v koncentračním táboře. Celý den se na hřišti konaly
sportovní akce. Obnovili jsme tradici Jiváckého osadního krosu, konala se spousta
sportovních soutěží pro děti, včetně závodů na kole kolem osady. Odpoledne se konal
tradiční zápas v malé kopané. Velkým překvapením pro děti byl příjezd hasičů s pěnou,
ve které se všechny do sytosti vyřádily. V podvečer se všichni účastníci oslav sešli pod
stanem u klubovny a povídali si, za vydatného deště o historii i současnosti klubu. Večer
jsme zapálili táborák, zpívalo se, opékali jsme buřty. Oslavy se zúčastnila většina
osadníků, přijeli i staří členové a příznivci Jiváckého osadního klubu.
Z celé oslavy vzniklo hodně fotografií. Ing.Mirek Horák se nabídl, že naskenuje
dokumenty z výstavy, vznikne tak DVD, doplněné komentářem, které celou tuto
úspěšnou akci připomene.
4. V roce 2011 přispěl Městys Loučeň na nákup písku na hřiště 5 000,- Kč, Obecní úřad
Vlkava zakoupil štěrk na opravu cest ve výši 12 000,- Kč. Letos dostaneme pouze
příspěvek z Loučeně, obec Vlkava buduje kanalizaci, proto se nepodaří uvolnit žádné
další peněžní prostředky. Na podzim 2011 se konala úspěšná brigáda na opravu 2 hřišť.
V tomto roce bychom chtěli díky příspěvku od obce Loučeň alespoň trochu upravit
vstup na pláž.
5. Osadní výbor zakoupil novou sekačku za 15.688,-- Kč. Stará sekačka má rozbitou
převodovku, nejde už opravit.
6. Zpráva o hospodaření je součástí tohoto zápisu – přednesl ji Ing. Petr Hovorka.
7. P. Martinková spolu s hosty z obecních úřadů upozornila opět na dodržování pořádku ve
sběrném místě. Osadníci stále vyhazují do popelnic odpady z demolic, Ipu, starý nábytek
a podobně. Do kontejneru patří jen běžný domovní odpad. Velké věci lze odvézt do
sběrných dvorů příslušných obcí a nebezpečné odpady je třeba zlikvidovat podle
pravidel např. skládka Benátky n/J.

8. Rozbory vody jsou zajištěny Petrem Veselým, výsledky jsou vyvěšeny u studní.
9. Zpráva revizní komise – revizní komise zkontrolovala hospodaření JOK a neshledala
chyby. Dále revizní komise spolu s osadním výborem navrhla od roku 2013 sloučení
příspěvků na chatu (300,--Kč) a příspěvku na údržbu cest (60,--) do jednotného
příspěvku, který by se zárověň zvýšil na celkových 400,-- Kč. Toto opatření by
zjednodušila administrativu kolem příspěvků a zároveň by se vyrovnal rozdíl mezi
základními výdaji, které ročně činí cca 60 000,-- Kč, přičemž příjmy při současné výši
příspěvků dosahují asi 50 000,-- Kč. O této změně bylo okamžitě hlasováno: PRO
hlasovalo 65 majitelů chat, zdržel se 1, PROTI – 0. Návrh byl přijat.
10. Protože volební období revizní komise ve složení Jana Věchtová, Láďa Bydžovský a
Jitka Zelinková touto VH končí, poděkovala jim p. Martinková za vykonanou práci.
Následovala volba nové komise. Protože nebyli žádní noví kandidáti, navrhl osadní
výbor, aby RK pracovala další volební komise ve stejném složení. O kandidátech p.
Janu Věchtovou, p. Ladislava Bydžovského a p. Jitku Zelinkovou, kteří souhlasili s další
prací v RK, bylo hned hlasováno: PRO 106 členů, nikdo se nezdržel hlasování a
PROTI – O členů JOK. Volební komise bude pracovat další volební období ve složení,
jak bylo navrženo.
11. Sportovní aktivity – po úspěchu obnoveného Jiváckého krosu v roce 2011 se rozhodl
osadní výbor pro uspořádání dalšího ročníku – organizaci zajistí Mgr. Ivo Bártl a Tomáš
Bártl – každá pomoc bude vítána. Závod proběhne 4.8.2012 v 10.00 hodin a bude mít 2
kategorie – muži (8 km) a ženy (5 km). Tradiční nohejbalový turnaj se na našem hřišti
bude konat 21. 7. 2012 a 4.-5.8.2012 se bude hrát volejbal. O organizaci se stará Petr
Hrabánek a Vojta Věchet.
12. DISKUZE: Dotaz na stav rybníka zodpověděl Tomáš Bártl a p. Vinš (za Loučeň). Správce rybníka vysadil býložravé ryby, trochu opravil stavidlo. Proto je letos více vody
a je čistší. Osadní výbor a zastupitelstvo Loučeně se pokusí vyjednat s Lesy ČR, a
Rybářstvím Chlumec n/C o spolupráci při úpravách přístupu z velké pláže tak, aby mohl
rybník alespoň z části plnit svou rekreační funkci. Pan Smrčka si stěžoval na zdivočelé
kočky, které se toulají po osadě. Osadní výbor s tím nemůže nic dělat, jen doporučit
osadníků kočky nekrmit a nevyhazovat v okolí chat žádné zbytky jídla, které by kočky
lákalo. Petr Hovorka také opět upozornil na udržování průjezdnosti příjezdových cest. Je
nutné stříhat živé ploty tak, aby do cest nezasahovaly a nesnižovaly jejich stanovenou
šíři.
13. Paní Martinková poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání VH.
14. Přijetí nového člena – paní Petra Bártlová – chata 041, PRO 106 členů, nikdo se
nezdržel a nikdo není PROTI.

USNESENÍ
Valná hromada bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření JOK od poslední VH
b) Zprávu osadního výboru o činnosti od poslední VH
c) Zprávu Revizní komise
d) nákup nové sekačky
e) zprávu o sportovní činnosti
Valná hromada schvaluje:
a) sloučení příspěvků za chatu a na úpravu cest v jeden příspěvek ve výši 400,-- Kč
b) volbu revizní komise ve složení dle bodu 10
c) přijetí nového člena – paní Petry Bártlové
Dne 17. 6. 2012 zapsala: Libuše Hajzlerová
šerif:

Mgr. Marcela Martinková

