
Vážení přátelé, milí hosté, 

dovolte mi, abych zhodnotil činnost naší organizace, práci členů i výboru, od poslední výroční
členské schůze,  která  se uskutečnila  v únoru minulého roku. Většinu úkolů,  které  jsme si
v minulém roce stanovili,  se nám podařilo splnit. S ohledem na mimořádnou úrodu jablek,
velký zájem o využití služeb moštárny a s tím spojené i maximální pracovní vytížení části
členů organizace výbor souhlasil s přeložením plánované přednášky pro členy a veřejnost na
tento  rok.  Z organizačních  důvodů,  a  to  zejména  s problematickým  hledáním  termínů  na
straně oslovených vinařů se nakonec neuskutečnila také plánovaná ochutnávka vína. I v tomto
případě  se  pokusíme  zrealizovat  akci  v tomto  roce.  Všechny  další  stanovené  úkoly  byly
splněny. 

Z hlediska  objemu  a  množství  práce  lze  minulý  rok  hodnotit  jako velmi  úspěšný.  Velmi
potěšující skutečností je, že byl stanoven jasný směr další rekonstrukce a modernizace areálu
moštárny.  Je  potřeba  si  uvědomit,  že  modernizace  moštárny  a  s tím spojená  ekonomická
stabilita,  jsou vedle  aktivní  členské  základny klíčovými  faktory pro rozvoj  a  činnost  naší
organizace v dalším období. Práce spojené s modernizací a činností moštárny však samy o
sobě přináší velké časové a pracovní nároky. V minulém roce se zcela jasně ukázala nutnost
zapojení většího počtu našich členů do těchto činností. Není možné, aby několik členů výboru
zajišťovalo veškerou činnost organizace. Přitom nemusí jít jen o fyzicky a časově náročnou
práci  v moštárně.  Spektrum  zájmu  činnosti  naší  organizace  může  být  velmi  široké  a
dostatečně  atraktivní.  V souladu  s novou  celostátní  koncepcí  činnosti  Českého
zahrádkářského svazu se jako možnými se ukazují témata například zdravého životního stylu
nebo udržitelného rozvoje. I proto se v rámci naší základní organizace jeví jako velmi žádoucí
souběžně  s modernizací  moštárny  položit  důraz  na  pořádání  akcí  zaměřených  na  tato
atraktivní témata. 

Nyní mi dovolte přistoupit ke zhodnocení činnosti organizace dle stanového plánu činnosti.

Oblast veřejně prospěšná.
Tato oblast je převážně spojena s činnostmi a pracemi, které souvisí se zajištěním údržby a
provozu moštárny a jejího areálu. Jak již bylo výše naznačeno, minulý rok byl v souvislosti se
zahájením modernizace moštárny v kombinaci s mimořádnou úrodou jablek co do množství
vykonané práce i časové náročnosti mimořádný.

Modernizace moštárny byla po rozhodnutí výboru v dubnu minulého roku zahájena stavbou
pomocného skladu v zadní části pozemku. S ohledem na účel skladu a náklady na stavbu bylo
rozhodnuto o lehké dřevěné konstrukci postavené na již existujícím betonovém základu. Již
v dubnu v rámci pravidelné brigády byla z místa stavby odstraněna stávající vesměs náletová
vegetace a následně zajištěno vybagrování stávající zeminy.  Podlaha skladu byla vyplněna
kamennou drtí. Kromě základní dřevěné konstrukce skladu, kterou postavil Martin Holoubek
a plechové střechy zhotovené panem Lembergerem, jsme všechny práce zajistili svépomocí.
Velkou část potřebného dřeva jsme také dodali z našich zdrojů, kdy jsme využili uskladněné
trámy  a  prkna  v původním  skladu.  Pomocný  sklad  byl  dokončen  na  přelomu  června  a
července. 

Prakticky ihned poté jsme přistoupili k další etapě prací, a to k vytvoření vhodného prostoru
pro pasterizaci a skladování pasterizovaného moštu. Cílem bylo oddělení činností vlastního
moštování a pasterizace a zvýšení komfortu práce nejen pracovníků moštárny,  ale i jejích
zákazníků.  Po vystěhování  původního skladu byla  vybourána  část  nosné zdi  v zadní  části



moštárny  a  vytvořen  průchod  mezi  oběma  místnostmi.  V rámci  zednických  prací  byla
vyrovnána  původní  omítka  a  celá  místnost  pro  pasterizaci  byla  také  kompletně  vybílena.
Technicky  nejtěžšími  pracemi  bylo  umístění  schodiště,  které  bylo  nezbytné  s ohledem
rozdílnou výšku podlah obou propojených místností. K zajištění alespoň základní funkčnosti
vlastní pasterizace bylo dále nutné provést elektroinstalaci, přivést vodovodní potrubí a vyvést
kanalizaci pod stávající betonovou podlahou ven. Většinu těchto činností jsme zvládli znovu
svépomocí, elektroinstalaci tradičně zajistil na základě objednávky pan Krejčí z Řepice. 

Přestože  místnost  pro  pasterizaci  byla  připravena  a  vybavena  použitým nábytkem tak,  že
začala  sloužit  svému  účelu  již  od  začátku  moštování,  nelze  hovořit  o  tom,  že  zde  práce
skončily.  Spíše  naopak.  Zbývá  dokončení  rozvodů  elektroinstalace  včetně  osvětlení,
dokončení  kanalizace,  zateplení  stropu  a  vytvoření  sádrokartonového  podhledu,  výměna
vstupních dveří a také částečné obložení stěn a položení  dlažby.  I z toho důvodu jsme na
konci roku 2014 podali žádost o finanční dotaci na městys Katovice ve výši 45 tis. Kč. Dle
rozhodnutí zastupitelstva nám byla dotace v plné výši přiznána. 

Kromě prací spojených s pasterizací jsme v roce 2014 dále pracovali na opravách a údržbě
stávajícího zařízení. Byla zajištěna výměna a osazení ložisek u drtiče, na lisu byl vyměněn
tlakový  spínač  a  přívodní  tlaková  hadice.  Proběhla  i  pravidelná  výměna  oleje.  Při
předprovozní kontrole pasteru byla k našemu zděšení zjištěna jeho nefunkčnost, avšak díky
zkušenostem přátel Lembergera a Botura a po konzultaci s výrobcem byla závada opravena.
Nakonec se ukázalo, že se jednalo o drobnou vadu spínače zařízení. 

V souvislosti s moštárnou a její přípravou na provoz se v minulém roce uskutečnily celkem
dvě brigády. První v dubnu a další na začátku září. Dubnová brigáda se zaměřila tradičně více
na úklidové práce areálu, úklid klubovny a také na přípravu podkladu pro stavbu pomocného
skladu. Zářijová brigáda byla již plně zaměřena na přípravu moštárny na podzimní provoz.
Kromě důkladného úklidu, vymalování stropu moštárny, byly dokončeny práce na přípravě
místnosti  pro  pasterizaci  včetně  jeho  vymalování.  Proveden  byl  rovněž  úklid  zbytků
stavebního materiálu a nepotřebných věcí umístěných v zadní části areálu moštárny. 

Před  zahájením vlastního  moštování  jsme  za  účelem  propagace  vytvořili  vlastní  webové
stránky moštárny, kde zveřejňujeme aktuální informace k provozu. Podoba webových stránek
byla  s ohledem  na  termín  zahájení  moštování  zvolena  velmi  jednoduchá  s tím,  že
v následujícím období bude postupně přistoupeno k jejich dalšímu dopracování. Pro informaci
webové stránky můžete nalézt pod adresou mostarnakatovice.cz, kterou máme zaregistrovánu.
Na  propagaci  moštárny  byly  také  zveřejněny  dva  inzeráty  v ČP  servisu.  Jak  se  ukázalo
z rozhovorů  s návštěvníky  moštárny,  byl  to  jeden  z informačních  kanálů,  který  rozšířil
významným způsobem povědomí lidí o provozu a službách moštárny.

Výbor  organizace  také  na  svém  srpnovém  jednání  projednal  otázku  stanovení  cen  za
moštování,  pasterizaci,  výkup přebytků  jablek  a  problematiku  možnosti  prodeje  vlastního
vyrobeného  moštu.  Po  diskusi  došlo  po  několika  letech  s ohledem na  nárůst  nákladů  za
energie  a  také  z důvodu  zvýšení  personálních  nákladů  k odsouhlasení  navýšení  ceny  o  1
korunu za vymoštovaný kilogram, a to pro členy i nečleny organizace. Cena stanovená za
pasterizaci  jednoho  litru  moštu  stanovená  v roce  2013  zůstala  zachována.  V souvislosti
s vlastní  výrobou  moštu  byla  provedena  registrace  u  Státní  zemědělské  a  potravinářské
inspekce, která také schválila podobu a obsahové náležitosti etikety moštu. Novelizován byl i
provozní řád moštárny.



Moštování  ovoce  v roce  2014  bylo  zahájeno  o  jako  tradičně  první  sobotu  v  září,  která
tentokrát připadla na šestého. Už při prvním dnu moštování se ukázalo, že z hlediska úrody
jablek v regionu bude tato sezóna velmi dobrá. Rovněž byl patrný zájem o nabízenou službu
pasterizace  moštu.  Vzhledem k tomu se ukázalo  jako správné a vlastně  nezbytné  posílení
jednotlivých směn o čtvrtého pracovníka, který měl na starost pasterizaci. Zájem o moštování
i  pasterizaci  v průběhu moštovací sezóny neustále stoupal a kapacitně nedostačoval výkon
lisu ani výkon pasteru. Ne neobvyklé byly čekací doby delší než dvě hodiny, což dokládaly i
kolony  aut  zaplňující  celou  ulici  před  moštárnou.  Umenšení  tlaku  nepřineslo  ani  říjnové
rozšíření otevírací doby na středu. Zejména zájemci o pasterizaci museli čekat do pozdních
večerních a nočních hodin. Konec směny ve tři hodiny ráno byl asi jedním z rekordů letošní
sezóny, která jako celek patřila co do množství zmoštovaného ovoce a co do množství tržeb
k těm  nejúspěšnějším  od  roku  1989.  Díky  tomu  se  podařilo  rovněž před  stanoveným
termínem uhradit celou půjčku, kterou jsme obdrželi od Českého zahrádkářského svazu na
nákup pasterizačního zařízení. Sezóna byla ukončena dne 22. listopadu. 

Provoz moštárny ve směnách zajištovali Pavel Lemberger st. a Pavel Lemberger ml., Luboš
Botur, Miroslav Vyroubal, Dan Trčka, Pavlína Kořánová, Jakub Kořán, Roman Dub, Tomáš
Maleč, Hana Hrušovská, Alena Navrátilová st., Alena Navrátilová ml., Radka Navrátilová a
Roman  Navrátil.  Všem  uvedeným,  ale  i  dalším,  kteří  se  podíleli  na  práci  organizace
v minulém roce patří vřelý dík. Vždyť jen při vlastním moštování a pasterizaci bylo celkem
odpracováno neuvěřitelných 620 brigádnických hodin. 

Po skončení sezóny se výbor organizace se podrobně zabýval dalšími možnostmi rozšíření
služeb  a  modernizace  areálu.  Členové  výboru  se  shodli  na  tom,  že  je  momentálně  z
dlouhodobého pohledu nezbytné přistoupit k modernizaci a automatizaci provozu moštárny
s cílem zvýšení kapacity a odlehčení časových a fyzických nároků na práci. Jako optimální se
jeví  nákup celé  poloautomatické  linky rakouské společnosti  Voran.  K financování  nákupu
však  bude  nezbytné  využít  některou  z dotací  Ministerstva  zemědělství.  Z krátkodobého
hlediska, tj. už v letošním roce bude nezbytné realizovat změny provozní doby, organizace
práce i výkaznictví a evidence.

Oblast odborně výchovná
V této oblasti, jak už bylo výše uvedeno, došlo s ohledem na časovou vytíženost k odložení
pravidelné  podzimní  přednášky.  Předpokládáme,  že  přednáška  se  uskuteční  březnu  nebo
v dubnu letošního roku. Odložena byla také ochutnávka vína.

V listopadu loňského roku se rovněž uskutečnila  každoroční  ukázka moštování  pro děti  z
mateřské školy. Celou ukázku zajistil tentokrát přítel L. Botur.

V. ročník vánočního moštování pokračoval v úspěšnosti minulých ročníků, znovu za nezvykle
teplého  počasí.  Akce se  uskutečnila  v  neděli  14.  prosince  a  zúčastnilo  se  jí  odhadem 50
účastníků.  Skvělá  atmosféra  byla  podpořená  poslechem  koled,  aparaturu  zapůjčil  p.  M.
Čapek, teplým svařeným vínem, vánočním cukrovým a tradičně skvělými pečenými buřty na
ohni,  když počasí dovolilo  i  posezení  venku. O zdar celé akce se zasloužili  přátelé  Pavel
Lemberger,  Miroslav Vyroubal,  Luboš Botur,  Pavlína Kořánová,  o tradičně nejlepší buřty
Standa Plojhar. Přestože mošt určený k prodeji již nebyl na akci k dispozici, akci navštívili i
nemoštující účastníci. Je však zřejmé, že rozvojový potenciál této akce je veliký.



Oblast kulturně zájmová 
Mezi tradiční  plánované akce v roce 2014 patřila  květnová oslava svátku matek,  která  se
uskutečnila  v klubovně  autoklubu.  V areálu  moštárny  se  v srpnu  uskutečnilo  posezení  u
táborového ohně. Počasí se vydařilo, účast členů byla vcelku slušná. Poněkud menší účast
byla zaznamenána při neformálním posezení na závěr roku v klubovně Autoklubu. 

V souladu s plánem činnosti jsme také pro naše členy i veřejnost připravili  nabídku zájezdu
do Holandska. Prakticky nulový zájem nás přinutil zájezd zrušit.

Větší zájem byl o společný nákup jablek na uskladnění. Pro naše členy jsme nakoupili více
než půl tuny vynikajících jablek. Odvoz a distribuce jablek od dodavatele v Truskovicích na
Vodňansku pro naši organizaci zajistil Luděk Plojhar.

Na počátku prosince jsme se připojili k organizaci Mikulášské nadílky, která se uskutečnila ve
spolupráci  s  občanským sdružením BEZ a  Městysem Katovice.  Naše  organizace  zajistila
představení  pana  Marka  Srazila.  Interaktivní  pásmo  povídání,  písniček  a  scének  sice
nedosáhlo  takového ohlasu jako představení  Inky Rybářové v roce  2013,  ale  velmi  dobrá
návštěvnost,  více  než  70  dětí  a  jejich  rodičů,  zájem  o  tuto  akci  i  příkladná  spolupráce
s ostatními organizátory rozhodně jsou dostatečnými důvody pokračovat i nadále.

Významnou  měrou  na  zajištění  všech  akcí  se  rovněž  podíleli  prakticky  všichni  členové
výboru. O jejich doprovodnou hudební stránku se také velmi dobře starali přátelé Veselý a
Švelch.

Členská základna
Vývoj  členské  základny  byl  v  loňském roce  poměrně  stabilní,  přičemž  došlo  k mírnému
nárůstu počtu členů z 62 na 66. Stále pokračuje nábor nových zájemců, je patrné, že úspěchu
v této oblasti přispívá i dobré jméno naší moštárny. 

Činnost výboru
Výbor, který se scházel pravidelně jednou za měsíc s výjimkou července, zajišťoval všechny
podstatné činnosti související s chodem organizace. V souvislosti s volbami členů výboru naší
organizace a následným rozhodnutím výboru v březnu minulého roku se místopředsedkyní
organizace  stala  tajemníkem  Alena  Navrátilová,  místopředsedkyní  Alena  Fáberová  a
hospodářkou Pavlína Kořánová. Je potěšující  skutečností,  že všichni  noví členové zvolení
v minulém roce se aktivně podílí na jeho činnosti. Stejně jako v loni je pro členy objednán
časopis Zahrádkář, který si je možné kdykoliv zapůjčit.  Účast členů výboru na jednáních je
velmi vysoká, práci výboru stejně jako v minulých letech lze hodnotit velmi pozitivně.

Jednání  územního  sdružení  ČZS  Strakonice  se  pravidelně  účastní  přítel  Karas,  členem
republikové rady za územní sdružení Strakonice byl zvolen Roman Dub.

V souvislosti s volbami do obecních zastupitelstev bych chtěl ještě poděkovat za podporu a
spolupráci předchozímu vedení městyse. Novému vedení a zejména paní starostce bych chtěl
popřát mnoho úspěchů, správných rozhodnutí a radosti z vykonané práce. Jsme velmi dobře
vědomi důležitosti spolupráce s dalšími aktivními spolky i s vedením obce. Za naši organizaci
si dovoluji tvrdit, že jsme na spolupráci připraveni a těšíme se na ni.

Zapsal Dub


