
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. Prakticky všechny úkoly 
stanovené plánem činnosti se nám podařilo splnit. Z organizačních důvodů a s ohledem na 
množství práce, které bylo nezbytné vykonat v rámci moštování a také při rekonstrukci a 
modernizaci areálu moštárny, se neuskutečnila plánovaná ochutnávka vína. Dobrou zprávou 
je, že již v dubnu tohoto roku se uskuteční kulturně společenská akce nazvaná „Katovické 
vínohraní“. Na ní se spolu s Městysem Katovice budeme organizačně spolupodílet. Na 
programu bude cimbálová muzika, mužácký sbor i ochutnávka vín z Velkých Pavlovic.  
 
Z hlediska objemu a množství práce lze minulý rok hodnotit velmi pozitivně. Jako tradičně 
hlavní část prací tvořilo moštování a práce spojené s rekonstrukcí areálu moštárny. Přestože je 
tato činnost pro nás z ekonomického hlediska velmi důležitá a daří se nám, není jedinou 
podmínkou pro další rozvoj naší organizace. Jak již bylo minulý rok zmíněno, stejně důležité 
je i zapojení širšího okruhu našich členů, a to do akcí spadajících zejména do oblasti kulturně 
zájmové. Skrze aktivity jakými jsou například besedy, přednášky, kreativní dílny, soutěže 
zacílené na rodiny s dětmi nebo na lidi v aktivním věku lze přirozeně ukázat možnosti našeho 
spolku a také přivést k nám další aktivní členy. Zapojení širší členské základny do akcí tohoto 
typu se nám dosud nedaří a zůstává výzvou pro další období.  
 
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 s 
průběžnou modernizací moštárny v kombinaci se zvýšeným zájmem o moštování co do 
množství vykonané práce i časové náročnosti opět mimořádný. 
 
Modernizace moštárny byla z hlediska stavebních prací zaměřena především na dokončení 
úprav prostoru pro pasterizaci a skladování moštu. Už v dubnu jsme dokončili vyvedení 
kanalizace z přístavku a v dalších měsících zajistili položení izolace a vybetonování podlahy v 
části pokládky kanalizačního potrubí. V průběhu května a června jsme zpracovali a zadali 
poptávku u společnosti LD Okna na výrobu a montáž vstupních plastových dveří. Ač se 
jednalo v zásadě o jednoduchou záležitost, problémem se ukázal rozměr původních dveří a 
tak bylo nezbytné ještě vybouraný otvor zmenšit. V tomto případě se ujal práce p. Michalík, 
který rovněž zajistil položení obkladu a dlažby v přístavku. Dalším krokem bylo zateplení 
stropu a jeho obklad sádrokartonem. Opět na základě poptávky byla tato činnost zajištěna 
panem Kutičkou. V srpnu byly firmou LD Okna namontovány vstupní dveře a také 
dokončena elektroinstalace včetně osvětlení. Tuto práci provedl p. Kroupa. Ještě před 
zahájením moštování byly osazeny vnitřní dveře mezi moštárnou a přístavkem. Celou 
místnost a část moštárny vymaloval přítel Botur. Menší objem činností při dokončení 
rekonstrukce přístavku jsme zvládli svépomocí, ale s ohledem na odborný charakter většiny 
dokončovacích prací jsme byli nuceni řešit dokončení spíše dodavatelským způsobem. To by 
nebylo možné bez příspěvku Městyse Katovice ve výši 45 tisíc Kč. Celková náklady za 
dokončení přístavku pak přesáhly 70 tisíc Kč. I když se jedná o poměrně vysoké náklady, 
následný provoz moštárny ukázal její oprávněnost a důležitost. Přístavek budeme využívat 
nejen pro pasterizaci, ale i pro skladování pasterizovaného moštu a jeho prodej.    
 



Kromě prací spojených s rekonstrukcí přístavku moštárny jsme v roce 2015 dále pracovali na 
opravách a údržbě stávajícího zařízení. Byla zajištěna údržba ložisek u drtiče a provedena 
kontrola funkčnosti lisu včetně doplnění oleje. Na pasteru byla provedena jeho předsezónní 
sanitace. Přes veškerou pravidelnou a pečlivou údržbu technického zařízení však v průběhu 
moštování došlo k jeho poruše, když praskla přívodní tlaková hadice a opravu nebylo možné 
provést tak, aby nedošlo k přerušení provozu. Velký dík za poměrně rychlou opravu a 
zprovoznění lisu patří příteli Lembergerovi a také p. Častoralovi.  
 
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 dokončení prací po zhotovení kanalizace. V dubnu 
se brigády zúčastnilo 15 členů. Zářijová brigáda byla již plně zaměřena na přípravu moštárny 
na podzimní provoz. Byla provedena revize technického zařízení, úklid klubovny, moštárny a 
zejména úklid po dokončovacích pracích v místnosti přístavku.  
 
Důraz byl v roce 2015 položen také na propagaci moštárny a jejích služeb. Ještě před 
zahájením moštování byly dokončeny nové webové stránky moštárny 
www.mostarnakatovice.cz, které vytvořila na základě našeho zadání pí. Bromová z Písku. 
Stránky jsou určeny primárně pro zákazníky moštárny, ale slouží také našemu spolku jako 
hlavní informační kanál směrem našim členům. Pod odkazem ČZS Katovice lze nalézt 
informace o činnosti spolku a pořádaných akcích. Součástí stránek je kromě aktuálních 
informací o otevírací době, ceně moštování také objednávkový systém, který umožňuje 
zákazníkům moštárny zaregistrování se na konkrétní termín a čas. Tento systém se ukázal 
jako velmi dobrý, což dokazuje i rychlost jakou jej zákazníci začali používat. Z hlediska 
grafického zpracování si troufám tvrdit, že se jedná o jedny vůbec z nejhezčích stránek 
moštáren v České republice. Propagace moštárny před zahájením sezóny probíhala kromě 
webových stránek také všemi důležitými informačními kanály (plakáty, tisk, webové stránky 
Českého zahrádkářského svazu i městyse, místní rozhlas a zejména inzeráty v ČP servisu). 
 
Na základě úkolu uloženém únorovou členskou schůzí pověřil výbor organizace přátele Duba, 
Kořánovou, Maleče a Lembergera úkolem vypracování celkové změny systému organizace 
práce, změny způsobu evidence a kontroly včetně stanovení přesných provozních sanitačních 
a hygienických postupů. Tento úkol byl splněn, přičemž všechny změny byly zapracovány do 
nového provozního řádu moštárny. Ten schválil výbor organizace na svém srpnovém jednání. 
Jednou z hlavních organizačních změn bylo ustanovení vedoucích směn zodpovědných za 
organizaci práce směny a všechny činnosti, které souvisejí s finančními a kontrolními 
mechanismy moštování. Jednotlivé vedoucí směn schvaluje výbor organizace. V roce 2015 
tuto činnost bezchybně a svědomitě vykonávaly Hana Hrušovská, Pavlína Kořánová a pí. 
Blanka Trčková. Schválený provozní řád si lze přečíst na webových stránkách moštárny. 
 
Výbor organizace také na svém srpnovém a zářijovém jednání projednal otázku stanovení cen 
za moštování, pasterizaci, výkup přebytků jablek a možnost prodeje vlastního vyrobeného 
moštu. Ceny za moštování a pasterizaci byly zachovány, výkupní cena jablek byla stanovena 
na 3,- Kč za kilogram. S ohledem na fyzickou náročnost práce v moštárně výbor rozhodl o 
oslovení členů spolku a jejich blízkých příbuzných s nabídkou brigády. Díky přihlášeným 
zájemcům – studentům bylo možné ustanovit tři směny pracovníků, které se pravidelně 
střídaly. Chod moštárny tak byl zajištěn po celou sezónu bez sebemenších problémů, a to i při 
významném rozšíření provozní doby na pátky a v době zvýšeného zájmu o moštování i na 
neděle.   
 



Moštování ovoce v roce 2015 bylo zahájeno o jako tradičně první sobotu v září, která 
tentokrát připadla na pátého. V souvislosti se suchem, které postihlo v minulém roce 
prakticky celou republiku, jsme očekávali výrazně menší zájem o moštování, než byl v roce 
2014. Optimismem nás nenaplňovaly ani výsledky prvního sobotního moštování ani malý 
zájem v dalším týdnu. Od poloviny září se však situace výrazně změnila. Velmi dobře začal 
fungovat objednávkový systém, takže provozní doba již od poloviny měsíce prakticky do 
konce moštování v listopadu byla vždy v pátek od 17,00 do 19,30 na objednávku, v sobotu 
pak v tradičním čase od 8,00 do 12,00 hod. V období největšího zájmu o moštování v říjnu, 
po dobu třech týdnů měla moštárna otevřeno na objednávku i v neděli. Po poruše tlakové 
hadice, jak jsem již dříve uvedl, jsme byli nuceni zrušit provoz v sobotu 3. října. Náhradou 
jsme moštovali v následující čtvrtek. Velmi pozitivní bylo, že se ukázala funkčnost a dosah 
našich nových webových stránek, neboť jedině tam a na vývěsce jsme oznámili mimořádnou 
čtvrteční směnu, při které bylo plno. Jako velmi pozitivní skutečnosti minulé sezóny lze 
označit velmi dobrou a fungující organizaci práce, zvládnutí náporu zájmu o moštárnu bez 
větších čekacích dob i zvýšení zájmu o služby moštárny zejména ze strany zákazníků ze 
vzdálenějších oblastí. Negativy, která stále přetrvávají, jsou zastaralost zařízení, nedostatečný 
výkon včetně pasteru a také fyzická náročnost. Jen pro zajímavost uvádím, že objem 
z moštovaného ovoce v roce 2015 byl prakticky stejný jako v roce předcházejícím. Výrazně 
se také objemově zvýšil prodej vlastního vyrobeného moštu.   
 
Provoz moštárny ve směnách zajištovali Pavlína Kořánová, Josef Košťál, Jakub Kořán, 
Veronika Manová, Hana Hrušovská, Michal Kohout, Roman Dub, Miroslav Vyroubal, Blanka 
Trčková, Dan Trčka, Adam Nejedlý, Tomáš Maleč, Josef Fišer. 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 565 brigádnických hodin.  
 
Podle usnesení členské schůze byla v minulém roce rovněž prověřena možnost podání žádostí 
o dotaci na nákup nového zařízení pro moštování ovoce. Žádost o dotaci byla nakonec podána 
v říjnu do Programu na podporu rozvoje venkova v letech 2014 – 2020. Obsahem žádosti je 
záměr nákupu automatického pásového lisu o výkonu 600 kg/h, myčky a drtičky ovoce o 
výkonu 1 000 kg/h, přečerpávací nerezové vany s čerpadlem a také dvou nerezových nádob 
na mošt o objemu 200 litrů. Součástí žádosti je také nákup zařízených nezbytných pro prodej 
vyrobeného moštu – chladící skříně, policového systému, pultu a také počítačového vybavení.  
Celková cena vybavení je v hodnotě 955 tisíc korun, přičemž dotace je přiznávána ve výši 
40% celkových nákladů. Náklady neprofinancované z dotace budou hrazeny z prostředků 
organizace, na zbývající část nákladů byla předjednána spoluúčast městyse. Podle 
zveřejněných údajů můžeme být v současné době mírnými optimisty z hlediska přiznání 
dotace, neboť jsme ve skupině doporučených žádostí. V případě neúspěchu při získání dotace, 
jsme projednali možnost úhrady části nákladů úvěrem u České spořitelny. I v tomto případě 
máme od Městyse Katovice přislíbenu významnou pomoc.     
 
Oblast odborně výchovná 
V minulém roce jsme ve spolupráci s Městysem Katovice zorganizovali praktickou ukázku 
vazby květin s účastí 30 lidí. Velmi zajímavá a podnětná byla přednáška Ing. Zdeňka Buzka 
na téma pěstování starých odrůd jabloní a hrušní 6. února tohoto roku. Zúčastnilo se jí 22 lidí, 
kteří viděli ukázku roubování na semenné podnože a naroubované jabloně si dokonce mohli 
odnést.  
 



V listopadu loňského roku se rovněž uskutečnila každoroční ukázka moštování pro děti ze 
základní a mateřské školy. Celou ukázku zajistil přítel Roman Dub spolu s Michalem 
Kohoutem. 
 

VI. ročník vánočního moštování znovu pokračoval v úspěšnosti minulých ročníků, již potřetí 
za velmi teplého počasí. Akce se uskutečnila v neděli 20. prosince a zúčastnilo se jí odhadem 
50 účastníků: Tentokrát znovu ve větším počtu než loni se jí zúčastnili nemoštující zákazníci. 
Celá akce byla skvěle připravena, když zejména část členů výboru a jejích rodin připravili 
bohaté občerstvení zaměřené na výrobky z jablek. Na stole nechyběly jablečné záviny, 
hraběnčiny řezy, křížaly, oblíbené bonbóny z moštu ani vánoční cukroví. Pro děti i dospělé 
byl připraven jablečný punč. Tradičně se také pekly buřty, podávalo se svařené víno, vše 
podpořené poslechem koled a živou hudbou. Akce se odehrála ve vánočně 
vyzdobené místnosti pasterizace, teplé počasí umožnilo i posezení venku u ohně. K dispozici 
byl i mošt na prodej.   
 

Oblast kulturn ě zájmová  
Mezi tradiční plánované akce v roce 2015 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. Dobrá byla i účast na 
posezení na konci roku v klubovně Autoklubu, o které se velmi dobře postarali Navrátilovi.  
 

V říjnu jsme pro naše členy nakoupili cca půl tuny vynikajících jablek v rámci společného 
nákupu od dodavatele v Truskovicích na Vodňansku.  
 
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 osvědčené Inky Rybářové. Přestože z organizačních důvodů se mikulášská 
neuskutečnila v kulturním domě, ale v tělocvičně základní školy, zaznamenali jsme velmi 
pozitivní ohlasy. Rovněž účast byla velmi slušná. Akci navštívilo více než 70 dětí a jejich 
rodičů. 
 
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 počet členů klesl z 66 
na 65. Stále však 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. 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 je Roman Dub, který se účastnil jejích 
jednání. 
 
Zapsal Dub 


