
Vážená zahrádkářská rodino, vážení hosté. 

 

Dovolte mi, abych Vás přivítal na výroční členské schůzi. Rok se s rokem sešel a já jsem 

rád, že se zde opět potkáváme. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o činnosti a 

dění ZO v roce 2015. 

 

Loňský rok, byl dle hodnocení výboru dobrý, i když to tomu ze začátku roku vůbec 

nenasvědčovalo. Proto i investice do rozvoje naší ZO, které schvaluje výbor, byly 

s rozvahou, protože nikdo nevěděl, jaká bude nadcházející sezóna pálení. Nicméně sezóna 

2015 se celkem vydařila a tady máme něco málo z výkonů naší ZO. 

 

V pálenici proteklo v litrech absolutního lihu: 

letní kvasy            897 l AA 

podzimní  kvasy   8095 l AA 

 

Moštárna  vymoštovala 8469 l mošt a 45kg šrotování 

 

Povidlárna 37q povidel. 

 

KZ byla zapůjčena celkem 12zákazníkům. 

 

 Nyní bych Vás chtěl informovat o významných akcích, které se během loňského roku udály: 

 

 přítel František Gabrhelík zrenovoval a natřel radiátor v nálevně a nalakoval dveře 

v kulturním zařízení 

 V moštárně byly natřeny vrata a nainstalovány větrací mřížky 

 př. Josef Badal vyrobil a nainstaloval zateplené dveře do nálevny 

 Na potoku vybudoval nový náhon př. Zapletal. Společně s př. Daliborem Stuchlíkem 

nainstalovali v nálevně nové čerpadlo na chladící vodu. 

 Byly vyčištěny studny na chladící vodu před zahájením páleničářské sezóny. 

 Během pálení docházelo opakovaně k poruchám odpeckovače. Díky rychlému 

zásahu př. Zapletala a př. Stuchlíka s pomocí př. Lenky Zapletalové byl odpeckovač 

opraven a nedošlo k žádnému výpadku během pálení. Poděkování patří i Radimu 

Baštincovi, který nainstaloval na odpeckovač silnější jistič. 

 Po ukončení pálení letních kvasů byla provedena oprava obou komínů 

vyvložkováním odbornou firmou 

 Př. Zdeněk Trvaj vyrobil a spolu s př. Josefem Hrbáčkem nainstaloval nový 

pochůzný žebřík na půdu.  

 V povidlárně docházelo k poruchám motoru. Za rychlou úpravu motoru patří 

poděkovat př. Rudolfovi Pospíšilovi. 

Nyní prochází povidlárna rekonstrukcí. Pan Pavel Trvaj pracuje na nové dlažbě. 

Povidlárna je vymalovaná a bude vybavena novou malou kuchyňskou linkou. 

 Naše organizace se spolupodílela na vyhlášení výsledků koštu slivovice a dnu 

otevřených dveří pro děti z Halenkovické mateřské školky. 

 

 

 



Dále se konaly brigády na  

 prořezání stromů v sadu u pálenice a na Vrchovici 

 štípání a řezání vytěženého dřeva 

 úklid pálenice a kulturní místnosti 

 sečení a úklid trávy 

 úklid okolí objektu pálenice  

 

V roce 2015 proběhly návštěvy u 4 členů ZO, při příležitosti jejich životního jubilea. Od 

roku 2015 blahopřejeme jubilantům již od 50ti let a ke půlkulatinám zasíláme písemné 

blahopřání. V loňském roce vstoupili do našich řad 3 noví členové. Od roku 2016 neplatí 

členský příspěvek dalších 7 členů, kteří dovršili 75 let. Celkem je to již 33 členů. V současné 

době má náš spolek 112 členů a z toho 17 manželských párů kde jsou oba partneři 

zahrádkáři. 

V loňském roce nás nikdo neopustil, ale ze začátku roku nás opustily dvě dlouholeté 

přítelkyně Marie Botková a Jiřina Marčíková. Prosím Vás povstaňte k uctění jejich památky 

minutou ticha. 

 

V loňském roce se pořádal zahrádkářský zájezd. Začali jsme prohlídkou Musea Modrotisku 

ve Strážnici, pokračovali v bylinkové zahrady v podzámčí zámku Valtice, na Exkursi ve 

firmě Sonnentor v Čejkovicích jsme byli informováni o výrobě a zpracování BIO bylinek a 

prohlídkou rodinného pivovaru v Moravském Žižkově jsme končili. V letošním roce opět 

připravujeme zajímavý zájezd a bude se určitě na co těšit. V loňském roce jsme pořádali 

odbornou přednášku a hostem byl pan Petr Gajdoštín. Další přednášky budeme pořádat i 

nadále. 

 

V roce 2015 odpracovali naši členové celkem 641,5 brig.hodin. 

Z toho v rámci  "nepovinných" 4 brig. hodin bylo odpracováno 316,5 hodin. 

Proplaceno bylo 325 brig. hodin. 

Bez nároku na honorář odpracovali naši členové 143 brig. hodin při spolupořádání Koštu 

slivovice a 12 brig. hodin při návštěvě dětí z MŠ v povidlárně a moštárně. 

Při těžbě a zpracování dřeva bylo odpracováno 127 h. V KZ proběhlo v roce 2015 12 akcí. 

 

Všem členům, kteří odpracovali povinné brigádnické hodiny v roce 2015 budou poskytnuty 

slevy v naší ZO pro rok 2016 na které má člen nárok. Jedná se konkrétně o slevu na pálení, 

pronájem KZ pro člena ZO (slevu nelze darovat či jinak půjčit), sleva na moštování a 

dotovaná cena zájezdu. I na příští léta jsou tyto slevy podmíněné odpracováním 4. 

brigádnických hodin. Taky by jsem chtěl poděkovat členům výboru za jejich ochotnou a 

obětavou práci, kterou vykonávají nad rámec povinností. 

 

Všem bych Vám chtěl popřát v letošním roce hodně zdraví, pěstitelských úspěchů a pěkného 

i deštivého počasí. 

 

 Úplně na závěr bych použil citát, 

použitý přítelem Gabryšem  „Dědictví Otců zachovej nám Pane“ 

 

Děkuji za pozornost, Halenkovice, únor 21.2 2016 



                            Kuchař Lukáš 


