
Vážená zahrádkářská rodino, vážení hosté.

     Naše V. Č. S. se schází nejen k hodnocení r. 2013, ale protože r. 2014 je rokem volebním, 
měli bychom krátce zhodnotit i toto 5leté období. Hned tím budu pokračovat. Jako prioritu 
považuji, že se nám téměř po 40létech za pomoci advokáta JUDr. Josefa Čejky podařilo koupit 
pozemky v oploceném areálu, tak pod samotnou stavbou pálenice. Významně k tomu též 
napomohl kup 1/3 pozemku sourozenců Kašpárkových od p. Sigmundové v r. 2008. Pro Vaši 
informovanost uvedu hlavní akce tohoto 5letého období.

R. 2009, do kulturního zařízení bylo od f. RIM Otrokovice koupeno 50 ks židlí za 25 tisíc Kč. 
Nad tímto zařízením včetně příslušenství byl zateplen strop. Na nádvoří a okolo pálenice se 
navezla recyklovaná drť ze Žlutav. Za dřevo na vypálení 1 litru A. A. platil zájemce 16 Kč.

R. 2010, do pálenice bylo koupeno a zapraveno nové počitadlo lihu od Destyly Brno za 
192 990 Kč. V moštárně byla položena nová dlažba a zabudována nová vana, na mytí ovoce. Do 
kulturního zařízení se koupil i nový kotel na tuhá paliva za 28 000 Kč, do kuchyňky mikrovlnná 
trouba. Od 1. 1. 2010 byla povýšena daň z lihu ze 133 na 143 Kč. Za dřevo na vypálení 1 litru A.
A. platí zájemce místo 16 Kč, 25 Kč. Uspořádali jsme zájezd do Olomouce do Arboreta a na 
Flóru do Věžek. Poskytli jsme sponzorský dar na nátěr střechy kostela 
5000 Kč. Na přípravu dřeva pro pálenici se odpracovalo 601 brigádnických hodin. R. R. ČZS 
nám na návrh Ú. S ČZS Zlín udělila vyznamenání Zlatá růže.

R. 2011, na pálenici a kulturce se opravila fasáda i s nátěrem za 56 423 Kč, vyměnily se okapy a 
svody za 25 205 Kč. Plechovou nádrž na vodu do chladičů jsme vyměnili za plastovou, dodala fa
Janeček – Vlk za 21 614 Kč. Jak jsem v úvodu uvedl, vykoupili jsme pozemky na pálenici po 
sourozencích Kašpárkových, uzavřeli jsme smlouvu s OÚ Halenkovice o užívání pozemku, kde 
máme studnu na pitnou vodu. VČS schválila, aby každý člen do 70 let odpracoval 4 brigádnické 
hodiny neplacené, podmínka slevy na pálení. Opět jsme pojistili pálenici tentokrát u pojišťovny 
ČSOB.

R. 2012, v kulturním zařízení byla položena nová dlažba, nové nátěry a vymalování, vyměněn 
jeden radiátor, vše za 111 000 Kč. Do kuchyňky nové vybavení – talířky apod. za 8000 Kč. Do 
topení se koupil a byl instalován el. kotýlek na zajištění proti zamrznutí. V pálenici byl nově 
obezděn surovinový kotel a obložen zbytek stěny po dveře. V povidlárně opravena omítka, byla 
vylíčena a provedeny nové nátěry. Uskutečnili jsme dva zájezdy, 1. Flora Olomouc a zvonařská 
dílna Brodek u Přerova.  2. Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, výstava lilií a návštěva mlýna pana
Šmajstrly na zpracování pohanky. Ve dnech 6. – 8. října se konala výstava ovoce a zeleniny, 
bylo vystaveno 205 vzorků ovoce, zeleniny, květin a expozice bonsají a včelařů. Prohlédlo si ji 
405 návštěvníků, včetně žáků základní a mateřské školy.

R. 2013, připomněli jsme si 40 let fungující zahrádkářské pálenice a 15 let provozu ve vlastní 
režii. V pálenici byl postaven nový přepalovací kotel, mimo to se opravovaly obě vložky do 
chladičů. Uskutečnil se zájezd do Arboreta v Boskovicích.

     V tomto hodnocení nesmí být opomenuta též negativní část, chybí nám stále povolení 
k odběru spodní a povrchové vody od Odboru životního prostředí Otrokovice. Táhne se to již 7 
let. Odběr vody do chladičů v pálenici byl tehdejším správcem potoka Vodohospodářskou 
správou Zlín Povodím Moravy povolen na 20 let., před 2 lety správa potoka se dostala do vínku 
podniku České lesy. Jak to bude dál, o majetek se hlásí církev. Brzdily nás nevykoupené 
pozemky a taky argument Odboru životního prostředí, vypouštění údajně teplé vody z chladičů 



v pálenici zpět do potoka.  Myslím si, že naše hospodaření můžeme hodnotit kladně, k 31. 12. 
2013 máme stav konta na účtu 363 700 Kč.
      Stav členstva 2009 – 2012  119, v r. 2013   113. Členům nad 75 let hradíme členské 
příspěvky. Mimo přednášek na VČS se každoročně konaly přednášky zaměřené na pěstování, 
výběr vhodných odrůd, přihnojování, postřiky a řez ovocných stromů (několikrát se prováděl 
přímo v terénu) prováděly se též akce pro děti. Ve výboru došlo ke 2 změnám, funkci pokladní 
od ing. Černé převzala p. Lenka Zapletalová, která funkci zapisovatelky předala p. Jarmile 
Beránkové. Na zpracování stále přibývajících a měnících se předpisů a vyhlášek se výbor 
domluvil s naší členkou ing. Miriam Lukášovou, která v tomto oboru profesně pracuje. Poslední 
2 roky byli na výborové schůze zváni na zapracování naši členové p. Eva Čapková, pánové 
Dalibor Stuchlík, Oldřich Prokop, Lukáš Kuchař a Vladimír Lukáš.

     Rok 2013 opět ukázal, jak si s námi může Matka příroda zle pohrát. Ani jarní mrazík se tak 
neprojevil, jak letní dvojí nadílka krup, která téměř totálně zničila nebo poškodila úrodu všeho 
ovoce a zeleniny, pocítili jsme to hlavně v moštárně a v pálenici a také ve sběrnách u padavek. 
21. 3. se konala odborná přednáška na téma – řez a ošetřování ovocných stromů. Pro 21 občanů 
přednášel předseda Ú. S. přítel Němeček. 4 členové provedli řez zejména švestek při cestě na 
Vrchovici. Letos si to vzal do péče kvalifikovaný odborník. Akce s M. Š. /Kouzelné jablíčko/ 
pokračovala i v roce 2013 ve spolupráci s manžely Hrbáčkovými. V půli roku nás navštívili naši 
družební přátelé z Brumova – Bylnice. Prohlédli si celý areál, pochvalně se vyjadřovali k naší 
vybavenosti v jednotlivých provozech. Výborové schůze v lednu 2014 se zúčastnili předseda a 3 
členové výboru ČZS ze Spytihněvi. Naše organizace si od roku 2005 držela ustálený počet členů 
119, v minulém roce se stav snížil na 113. Tak to v životě chodí, museli jsme se rozloučit se 6 
našimi členy: p. Miroslavem Bučíkem, p. Vlastimilem Horkou, p. Antonínem Hučíkem, p. 
Drahomírou Kníchalovou, p. Josefem Sloupem a p. Jindřiškou Zábranovou.

     Výbor organizace se scházel pravidelně 1 krát za měsíc, účast členů výboru na schůzích byla 
80%. Do výboru byli zváni i členové revizní komise a jak jsem již uvedl, také někteří členové na 
zapracování. Do revizní komise výbor schválil př. Evu Čapkovou, nahradí př. Antonína Stratila, 
který se z důvodů pracovního zaneprázdnění funkce vzdal. Mimo organizačních záležitostí byla 
práce výboru zaměřena na plnění pracovního plánu schváleného minulou členskou schůzí. S jeho
plněním Vás v krátkosti seznámím:

Úkol č. 1/ 
Oprava omítky a vylíčení pálenice, výměna přepalovacího kotle. Před sezónou byla pálenice po 
vyspravení omítky vylíčena. Přepalovací kotel byl demontován a odpojen od aparatur. Zednické 
práce usazení a obezdění nového 100 litrového provedli pánové Miroslav Šavara a Jaroslav 
Tomaštík. Práce od železa orámování, nová dvířka provedla fa. Rapant za 14 200 Kč.  Kotel se 
zakoupil před 15 lety a my žili v domnění, že je 150 litrový. Odpojení a pak znovu zapojení 
aparatur na kotel provedl náš opravář pro pálenici p. Chrástek z Jarošova.

Č. 2/ Návštěvy členů s malým dárkem při životních výročích se i v minulém roce konaly. Je 
pamatováno též na členy při posledním rozloučení květinovým darem.

Č. 3/ Pečovat o švestkový sad. Po výkopových pracích v sadu pro ČOV se navezla zemina, 
povrch byl urovnán a vysbíral se kámen, na podzim se vysadilo 8 ks švestek. Zbývají dosadit 
ještě 4 ks. Ne na všech švestkách byl proveden ošetřující řez, nedá se o některých říci, že jsou 
v péči zahrádkářů. Tráva v sadu a kolem areálu se sekla podle potřeby, byla odvážena na 
kompost, se kterým by se na jaře mělo něco udělat, třeba shrnout. Po kroupách byla úroda slabá, 
nasbíralo se jen na 1 kotel.



Č. 4/ Soutěž o nejlepší předzahrádku a vzorného sadaře ovocných stromů probíhala též 
v minulém roce. Vyhodnocení budou odměněni malým dárkem, dle vlastního výběru.

Č. 5/ Zhotovení jímky nebo chladicí věže na odpadní teplou vodu z chladičů z pálenice, je to 
úkol, který se nám již po několik let nedaří splnit. V začátku nás omezovaly nevykoupené 
pozemky v oploceném areálu pálenice, padlo taky uvažované zapuštění skruží do příkopu, 
kterým se voda z chladičů vrací zpět do potoka. Neprošla ani chladicí věž, vyloučily to 
konzultace v pálenicích v Napajedlech a Žlutavě. Nyní totéž komplikuje nevyřízené povolení od 
nového správce potoka k odběru vody.

Č. 6/ Výměna vrat u nálevny kvasů nebylo splněno, přesouvá se na r. 2014, přibude k tomu ještě 
výměna radiátoru v nálevně.

Č. 7/ Uspořádat tematický zájezd. Cíl zájezdu byly Boskovice, navštívili jsme Arboretum, bylo 
to dost náročné na čas, je to velká rozloha. Pokračovalo se tu prohlídkou vyhlášeného 
Zahradnictví Lebiš. Cestou do Boskovic jsme se zastavili v muzeu kočárů v Čechách pod 
Kosířem a pak ještě také v Jevíčku, v muzeu nářadí a řemesel. Za přípravu zájezdu patří 
poděkování organizátorce p. Marii Zapletalové.

Č. 8/ Zajištění dřeva pro pálenici – využili jsme nabídky OÚ, úklid dřeva i s pořezem vzadu za 
hájenkou kolem potoka. Na pálenici bylo zpracováno a uloženo do sáhy.  Byla slabá sezóna, 
dřeva je dostatek, mohlo by se zajišťování dřeva trochu přibrzdit, dlouhým skladováním venku 
se znehodnocuje.

Č. 9/ Oprava plotu kolem pálenice – sošky v plotu byly vyrovnány, vyztuženy, ovařeny, měly by
se natřít. V některých místech je narušená podezdívka, chtěla by též opravit. Natřít by se měla 
brána a plot složený z dílů. Pletivový plot se natírat nebude, začíná dosluhovat, uvažovali jsme o 
koupi oplastovaného pletiva.

     Katastrofální neúroda negativně ovlivnila provozy závislé na jeho zpracování. Pálenice sice 
zahájila sezónu 21. 8., aby se uchytily letní kvasy, v září se pálení na měsíc přerušilo a opět 
zahájilo 19. 10. Většinou se pálilo každý 3. den, hlavně soboty a neděle. Pro 304 pěstitele se 
napálilo 2544 litrů A. A. V povidlárně se vařila povidla 20 pěstitelům, z toho pro 3 hrušková. 
Nejslabší to bylo v moštárně, kde se moštovalo jen 11 pěstitelům. Sběrny vykoupily jen 3911 kg.
Službu našeho kulturního zařízení loni využilo 18 občanů. Od nového roku dochází ke změně, 
provoz kultury a úklid pálenice bude zajišťovat př. Eva Čapková. V r. 2013 se odpracovalo 281 
br., hodin – akce dřevo, sečení trávy, příprava a zazimování pálenice a opravy chladičů, oprava 
plotu, ošetřování sadu a práce podle potřeby. Před koncem roku byly provedeny inventury, 
s výsledkem Vás seznámí zpráva revizní komise.

     Závěrem chci jménem předsedy poděkovat ÚS a jeho předsedovi p. Františku Němečkovi, 
OÚ, starostovi p. Jaromíru Blažkovi, včelařům, hasičům, oběma školám, končícímu výboru a 
hlavně členům, kteří ve výboru pracovali 20, 30 nebo i 40 let, za dobrou spolupráci. Dále děkuji 
př. Martinu Trvajovi za vývoz výpalků, za vedení kult. zařízení a úklid pálenice př. Draze 
Hrbáčkové, děvčatům za přípravu a provedení tomboly, za přípravu a roznášku pohoštění a 
všem, kteří nám zahrádkářům byli nějak nápomocni, nebo jsem někoho opomněl. Nově 
zvolenému výboru bych popřál, aby se mu práce dařila ke spokojenosti členů i občanů, aby si 
organizace udržela své postavení jak v ÚS Zlín, tak v naší obci. Úplně na závěr bych použil citát,
použitý na podobné schůzi: /Dědictví Otců zachovej nám Pane/.
     
Děkuji za pozornost, Halenkovice, únor 2014


