
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. Téměř všechny úkoly stanovené 
plánem činnosti se nám podařilo splnit. Z organizačních důvodů a v důsledku velkého 
množství práce, které bylo nezbytné vykonat v rámci příprav zajištění modernizace zařízení 
moštárny a jeho instalace v srpnu minulého roku se nakonec neuskutečnil plánovaný a 
tradiční táborový oheň. Z podobných důvodů se nepodařilo zorganizovat ani společný nákup 
ovoce na uskladnění v září. Věříme, že obě tradiční aktivity jsou pro členskou základnu naší 
organizace zajímavé, a proto i v tomto roce budou rozhodně součástí plánu činnosti. 
 
Minulý rok jsem na tomto místě hovořil o potřebě zapojení širšího okruhu našich členů do 
akcí náležících hlavně do oblasti kulturně zájmové, neboť právě skrze aktivity tohoto typu 
jakými jsou například besedy, přednášky, kreativní dílny nebo soutěže zacílené na rodiny 
s dětmi nebo na lidi v aktivním věku lze přirozeně zvýšit atraktivitu našeho spolku pro další 
aktivní členy. Příchod několika nových členů nám v tomto ohledu dává důvod k mírné naději, 
že dojde k obratu lepšímu. Konkrétně se již změna projevila při posledním ročníku vánočního 
moštování, kdy byla zorganizována výtvarná dílna, v letošním roce je již ve fázi příprav 
návštěva a společný zájezd do jednoho z pražských divadel. Přesto úkol k širšímu zapojení 
členské základny trvá i 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. Z hlediska objemu a množství práce lze minulý rok hodnotit 
znovu velmi pozitivně. Již třetí rok po sobě se zájem o moštování udržel na velmi vysoké 
úrovní a v kombinaci s úkoly souvisejícími s modernizací technického vybavení moštárny si 
tak vyžádal mimořádné množství času a odvedené práce. 
 
Ve smyslu usnesení minulé výroční členské schůze byla modernizace moštárny zaměřena na 
realizaci nákupu nové automatické linky na zpracování ovoce. Práce se skládala zejména 
z administrativních a organizačních kroků směřujících k získání finančních prostředků 
z dotačního programu pro rozvoj venkova. V polovině února jsme na vyžádání administrátora  
- Státního zemědělského a intervenčního fondu odeslali doplnění žádosti. Po zhodnocení a 
schválení doplnění nám Státním zemědělským a intervenčním fondem bylo potvrzeno bodové 
ohodnocení naší žádosti. To znamenalo potvrzení poměrně vysokých šancí na získání dotace. 
Pro nezasvěcené je potřeba na tomto místě zdůraznit, že právě doplnění žádosti, na kterém se 
významným způsobem podílely přítelkyně Hanka Hrušovská a Pavlína Kořánová bylo asi 
nejdůležitějším krokem pro získání dotace. Dalším nezbytným krokem byla realizace 
výběrového řízení na dodavatele zařízení. Prvním krokem bylo zpracování zadání výběrového 
řízení, ve kterém byly přesně specifikovány podmínky a technické požadavky vymezující 
předmět zakázky. Poté byli osloveni čtyři potencionální dodavatelé s tím, že termín k podání 
žádostí byl stanoven na 4. dubna. Z důvodu nedodržení požadovaných třech nabídek muselo 
být výběrové řízení zrušeno a následně jsme museli vypsat nové řízení, a to formou 
otevřeného řízení. Komise pro hodnocení nabídek (přišla znovu jediná nabídka) doporučila 
k výběru českou společnost Biopress, s.r.o. za cenu 840 950,- Kč. Návrh hodnotící komise byl 
schválen výborem organizace na květnovém jednání. 10. Května byla s dodavatelem 
podepsána smlouva na dodávku automatického lisu ovoce s příslušenstvím, myčky s drtičem, 
přečerpávací nádrže, dvou nerezových nádrží o objemu 200 litrů a zařízení prodejny skládající 



se z dodávky regálů, chladícího boxu, prodejního pultu a počítače s příslušenstvím a 
tiskárnou. Uvedené zařízení jsme instalovali v polovině srpna, přičemž bylo předem nutné 
ještě předtím zajistit drobné technické úpravy provozu moštárny, ale především také získat 
potřebné financování zařízení. To se nám nakonec podařilo formou úvěru u České spořitelny 
ve výši 580 950,- Kč s délkou splatnosti 7 let, tj. do června roku 2022. Zbývající prostředky 
byly pokryty z vlastních zdrojů a díky dotace Městyse Katovice. Proces vedoucí k získání 
dotace tím však ještě nebyl u konce. Dalším jen zdánlivě jednoduchým krokem bylo zářijové 
podání žádosti o platbu s následným provedením důkladné dokladové a fyzické kontroly 
projektu v listopadu. Po interních kontrolách v rámci Státního zemědělského a intervenčního 
fondu pak v únoru 2017 nám byla na náš účet poskytnuta dotace ve výši 336 380,- Kč. Ještě 
ve stejném měsíci jsme Českou spořitelnu požádali o provedení mimořádné splátky, což bylo 
obratem učiněno. Náš dluh k České spořitelně v současné době činí cca 180 000,- Kč, přičemž 
za současného nastavení splátek bude uhrazen cca za dva roky, tj. k červnu 2019.          
 
V souvislosti s moštárnou a její přípravou na provoz se v minulém roce uskutečnily celkem tři 
brigády. První v dubnu, a další dvě v srpnu. Dubnová brigáda se zaměřila tradičně více na 
úklidové práce areálu a úklid klubovny. První srpnová brigáda byla zaměřena na přípravu 
moštárny před instalací linky, druhá brigáda v srpnu tradičně na přípravu moštárny na 
podzimní provoz. Provedeno bylo čištění všech zařízení souvisejících s moštováním. 
Současně s tím bylo jsme odzkoušeli i nový lis a myčku ovoce. Z hlediska účasti na brigádách 
je potřeba poznamenat, že až na čestné výjimky se brigády účastní zejména členové výboru a 
účast postupně klesá..  
 
Propagace moštárny v roce 2016 byla v obvyklém rozsahu jako v roce předcházejícím. 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). Hlavním informačním zdrojem zůstaly webové 
stránky www.mostarnakatovice.cz. Objednávkový systém, který zákazníkům moštárny 
umožňuje zaregistrování se na konkrétní termín a čas, znovu potvrdil svou kvalitu. Na 
webové stránky byly také průběžně doplňovány fotografie z moštování. V průběhu podzimní 
sezóny jsme zadali vytvoření etikety na prodávaný mošt o objemu 5 a 10 litrů. Autorem velmi 
podařeného grafického návrhu etikety stejně jako webových stránek byla paní Bromová 
z Písku. Propagací a svým způsobem i oceněním naší práce se stalo propagační video, které 
vzniklo u příležitosti šedesátého výročí založení Českého zahrádkářského svazu. Naše 
moštárna je v tomto videu uvedena jako příklad jedné z nejlepších svazových moštáren 
v České republice. Vždyť během čtyř let jsme do obnovy moštárny a jejího technologického 
vybavení již investovali více než jeden milión korun.  
 
Příprava na sezónu 2016 proběhla v obdobném rozsahu jako v předcházejícím. Osvědčený 
systém schválených vedoucích směn zodpovědných za organizaci práce směny a všechny 
činnosti, které souvisejí s finančními a kontrolními mechanismy moštování, zůstal zachován 
stejně jako personální obsazení. Na nejvyšší úrovni tuto činnost bezchybně a svědomitě 
vykonávaly Hana Hrušovská, Pavlína Kořánová a pí. Blanka Trčková. Z důvodu nákupu 
nového zařízení bylo také nezbytné upravit provozní řád. Ten byl schválen na zářijovém 
jednání výboru organizace. 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 2,50 Kč za kilogram. Všem občanům Katovic jsme 
poskytli 10% slevu z moštování. Před sezónou výbor také projednal problematiku odvozu 
drtků. Předem byli dohodnuti dva odběratelé pan Lejsek a Pan Seifried, přičemž zejména 



první jmenovaný zajišťoval prakticky nepřetržitý a okamžitý odvoz drtků, čímž nám pomohl 
v plné míře odstranit naše náklady na tuto činnost. Navíc díky jeho „materiálnímu daru – 
jeleního masa“ jsme dokázali zajistit občerstvení na závěrečné posezení v Autoklubu i na této 
výroční schůzi. S ohledem na modernizaci zařízení došlo rovněž oproti předcházejícímu roku 
ke snížení počtu pracovníků jedné směny. Také proto a díky již osvědčeným brigádníkům 
nebylo v roce 2016 žádným problémem zajistit chod moštárny po celou sezónu i při větším 
rozšíření provozní doby zejména o nedělích.    
 
Moštování ovoce v roce 2016 bylo zahájeno jako tradičně první sobotu v září, která tentokrát 
připadla na třetího. S napětím jsme očekávali, jaký bude zájem o moštování, ale také jak se 
osvědčí nové zařízení. Jestliže nově pořízená technologie se velmi brzy ukázala jako 
jednoznačné pozitivum, zejména s ohledem na odstranění fyzické námahy a jednoznačné 
zvýšení hygienických standardů, zájem o moštování byl především v první polovině září 
mnohem menší než v předcházejícím roce. Jen díky rozšíření otevírací doby i na neděli jsme 
mohli doufat alespoň v průměrnou sezónu. Tento stav v podstatě setrvával až do konce září. 
V průběhu října však zájem začal výrazněji stoupat a kulminoval až ve druhé polovině října. 
Sezóna, která nezačala příliš dobře, se však nakonec z hlediska objemu zmoštovaného ovoce, 
objemu prodaného moštu i z hlediska tržeb prakticky vyrovnala dvěma předcházejícím 
rokům. To také umožnilo zcela bez potíží financovat provoz moštárny i úhrady splátek úvěru.  
 
Na základě zkušeností s novou technologií jsme v průběhu celé sezóny v rámci výboru 
diskutovali další technická vylepšení a změny v organizaci provozu. S pořízením nové 
výkonnější technologie, ale i se zvyšujícím se zájmem o pasterizaci se jednoznačně jako 
negativum ukazuje výkon pasteru. V blízké budoucnosti tak bude nezbytné zajistit nákup 
nového pasteru o vyšším výkonu. Pozitivním krokem vpřed by bylo také zajištění výkupu 
ovoce pravidelnými dodavateli stejně jako výkup zahrádkářských přebytků (například mrkev, 
řepa atd.) v rámci členské základny.     
 
Provoz moštárny ve směnách zajištovali Pavlína Kořánová, Jakub Kořán, Veronika Manová, 
Hana Hrušovská, Michal Kohout, Roman Dub, Miroslav Vyroubal, Blanka Trčková, Dan 
Trčka a nově Simona Snopková. Sanitaci pasteru pravidelně každý týden zajišťoval Jakub 
Kořán. 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 580 
brigádnických hodin.  
 
Oblast odborně výchovná 
V minulém roce jsme ve spolupráci s Městysem Katovice zorganizovali přednášku Ing. 
Zdeňka Buzka na téma pěstování starých odrůd jabloní a hrušní. 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 Michal Kohout. 
 

VI. ročník vánočního moštování znovu pokračoval v úspěšnosti minulých ročníků. Nově se 
uskutečnil také v dopoledních hodinách, a to formou výtvarné dílny pro děti. V klubovně se 
nakonec sešlo více než 10 dětí, které vyráběly vánoční svícny. Závěr programu zpestřil svým 
kouzelnickým vystoupením Michal Kohout. O vánoční dílnu se velkou měrou zasloužila 
přítelkyně Žembery a také další aktivní členky naší organizace. Odpolední program 
vánočního moštování měl již tradiční program, který znovu navštívili i nemoštující 
návštěvníci. Akce se uskutečnila v neděli 18. prosince a zúčastnilo se jí odhadem 50 



účastníků: Celá akce byla skvěle připravena, když část členů výboru a jejích rodin včetně 
dalších členů připravili bohaté občerstvení zaměřené na výrobky z jablek. 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 klubovně. Na rozdíl od předcházejících dvou let počasí nedovolilo posezení 
venku. 
 
Oblast kulturn ě zájmová  
V dubnu minulého roku jsme se spolupodíleli na kulturně společenské akci Katovické 
vínohraní. Na programu byla cimbálová muzika, mužácký sbor i ochutnávka vín z Velkých 
Pavlovic. 
 
Mezi tradiční plánované akce v roce 2016 patřila květnová oslava svátku matek, která se 
uskutečnila v klubovně autoklubu. Dobrá byla i účast na posezení na konci roku v klubovně 
Autoklubu, o které se znovu velmi dobře postarali Navrátilovi.  
 

Na počátku prosince jsme se připojili k organizaci Mikulášské nadílky, která se uskutečnila ve 
spolupráci s občanským sdružením BEZ a Městysem Katovice. Akci navštívilo více než 120 
dětí a jejich rodičů. 
 
Významnou měrou na zajištění všech akcí se rovněž podíleli někteří 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 
dobrá, práci výboru stejně jako v minulých letech lze hodnotit 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 


