
Vážená zahrádkářská rodino, vážení hosté. 

 

Dovolte mi, abych Vás přivítal na výroční členské schůzi. Máme za sebou rok, kdy složení 

výboru dostalo nový kabát. Rád bych Vás informoval o činnosti naší ZO v roce 2014. 

 

Loňský rok  pro  začal volbou nových statutárních zástupců pro naši organizaci. Kandidáti na 

předsedu  byli:  Vladimír Lukáš,  Dalibor Stuchlík  a  Lukáš Kuchař. Předsedou volební 

komise byl pan Antonín Stratil.Vaší volbou byl zvolen předsedou naší organizace př. Dalibor 

Stuchlík.  1.4. 2014  na schůzi výboru bylo odhlasováno následující zastoupení funkcí ve 

výboru. 

 

 tajemník – Kuchař Lukáš 

 pokladník – Zapletalová Lenka 

 hospodář – Zapletal Radek 

 zapisovatel – Baránková Jarmila 

 kulturní referent – Gabrhelíková Jarmila 

 matrikář - Chaloupka Miroslav 

 předseda kontrolní komise – Čapková Eva 

 

 

Dále bych Vás chtěl informovat o důležitých bodech, které výbor ZO odhlasoval během 

roku.   

 Zakoupení 2 chladících vitrín a sítěk do oken v KZ   

 Zakoupení nového motoru s převodovkou na míchání povidel    

 Zvýšení cen pálení -190 Kč člen spolku  -210Kč nečlen 

 Zvýšení odměn za odpracované brigádnické hodiny 

 Stanovení pracovníků pro moštárnu: R. Zapletal, F. Gabrhelík 

povidlárnu: V. Kocián               

 pálenici: vedoucí –J. Černá ,V. Kocián,                                                                   

L. Zapletalová 

  Výbor nesouhlasí se zapůjčováním majetku spolku k soukromým účelům. 

 Výbor odsouhlasil úpravu ceny na zapůjčení kulturní místnosti v objektu pálenice – 

člen, který má odpracované brig. hod  a členové nad 70 let 700Kč, člen bez 

odpracované brigády 1000 Kč a ostatní 1200 Kč. 

 Ruší se oslava MDŽ, která byla jen pro členy výboru, ale zavedlo se posezení po 

výstavě, jako poděkování všem, kteří se na ni podíleli.  

 Z výboru a ZO Halenkovice na vlastní žádost odešel př. Vladimír Lukáš 

 Výbor ukončil spolupráci s účetní ing.Miriam Lukášovou. Novou účetní se stala ing. 

Petra Vojtková 

 p. Chrástek vyrobil  v lednu 2014 novou  vložku  do chladiče v pálenici 

 po dlouhé době je vyřešen souhlas k odběru povrchových vod, čeká se na kolaudační 

souhlas z životního prostředí 

 uskutečnili jsme zájezd 

 proběhla výstava ovoce a zeleniny 

 nakoupily se nové plachetky do lisu na ovoce a je zadána výroba nových roštů 

 uskutečnila se přednáška Ing. Petera Gajdoštína na téma - Pěstování zeleniny 



 máme nachystaný záložní motor s převodovkou na surovinový kotel pro případ, že by 

stávající dosloužil 

 

 

V roce 2014 jsme navštívili 10 členů naší  ZO, při příležitosti jejich životního jubilea. Předali 

jsme jim  dárkový koš v hodnotě 500 Kč. Od roku 2015 se bude jubilantům přát pouze ke 

kulatinám a to již  od 50ti let. 

 

Od tohoto  roku  nebude  platit  členský příspěvek  dalších 7 členů, kteří dovrší 75 let. 

Celkem je to již 33 členů za které organizace bude platit členský příspěvek. Do naší ZO 

vstoupili 3 noví členové. 

V současné době má náš spolek 112 členů , z toho je 39 členek. Bohužel i loni nás jeden člen 

opustil. Pan Stanislav Gajdošík. Prosím  povstaňte a uctěte jeho památku  minutou ticha. 

 

Z důležitého dění za rok 2014 bych Vás chtěl informovat, že na jaro se uskutečnila velká 

brigáda na dřevo, kde 13ti členná parta natěžila cca 24 m3 dřeva. Pro představu, jestli se 

brigády na dřevo vyplatí nebo ne, tak se na těžbě a zpracování dřeva odpracovalo cca 177,5 

brigádnických hodin. Z toho se proplatilo 98,5 hodin za 4925 Kč. Zbytek hodin byl 

odpracován v rámci povinných brigádnických hodin. 

Dne 6.8.2014, druhý den provozu pálenice,  nás zaskočila závada na komínu u přepalovacího 

kotle. Tímto bych chtěl poděkovat předsedovi a hospodářovi naší ZO za rychlé pracovní 

nasazení, při kterém museli bourat část komínu i v povidlárně, která byla také ten den 

v provozu. Díky nim se mohlo na druhý den pokračovat v pálení letních kvasů. 

 

 

Dále se konaly brigády na  

 prořezání stromů v sadu u pálenice a na Vrchovici 

 sázení stromů v sadu u pálenice 

 štípání a řezání vytěženého dřeva 

 byla brigáda na posunutí a rekonstrukci přepážky v pálenici 

 úklid pálenice a kulturní místnosti 

 vyčištění studní s manžely Zapletalovými 

 oprava motorů a převodovky v pálenici 

 sečení a úklid trávy 

 malování a úklid pálenice 

 oprava komínů 

 čištění jablek a vaření jablečných povidel pro potřeby ZO 

 úklid okolí objektu pálenice z důvodu dnu otevřených dveří v rámci oslav obce 

Halenkovice 

  zasanoval se kompost ve spolkovém sadu 

 

 

 

 



Všem členům, kteří odpracovali povinné 4 brigádnické hodiny v roce 2014 a členům nad 70 

let  budou poskytnuty slevy v naší ZO na které má člen nárok. Jedná se konkrétně o slevu na 

pálení, pronájem KZ , sleva na moštování a dotovaná cena zájezdu. Tyto slevy nelze darovat 

ani půjčit jiným osobám.  

 

 

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

počasí, jelikož si matka příroda v poslední době s námi pohrává. 

 

 

 Úplně na závěr bych zmínil  citát, 

použitý přítelem Gabryšem  „Dědictví Otců zachovej nám Pane“ 

 

Děkuji za pozornost, Halenkovice,  

 

Zapsal:  Kuchař  Lukáš, tajemník ČZS Halenkovice                      Podpis:……………… 

                        8.2. 2015 


