
NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ZO ČZS KATOVICE NA ROK 2015

Návrh plánu činnosti je rozdělen do tří základních oblastí. Stejně jako vloni je hlavní důraz položen 
zejména na provoz, fungování moštárny a její údržbu a na získávání nových aktivních členů naší 
organizace:

a oblast odborně – výchovná
a) oblast veřejně – prospěšná
b) oblast spolková a kulturně - zájmová

Úkoly stanovené plánem činnosti budou zapracovány do plánu práce výboru ZO na jednotlivé 
měsíce a čtvrtletí. Žádáme všechny členy, aby přispěli k jejich úspěšné realizaci.

Oblast odborně – výchovná
Připravíme přednášku z některé z těchto oblastí:

botanika a cestování
zdravá výživa
vodní plochy na zahradě
na odborné téma – dle zájmu členů

Oblast veřejně - prospěšná
Z finančního příspěvku městyse Katovice na činnost naší organizace a z našich vlastních 

prostředků budeme financovat dokončení stavebním prací místnosti pro pasterizaci 
(dokončení elektroinstalací a odpadů, zateplení stropu a vytvoření sádrokartonových 
podhledů, výměna dveří, položení dlažeb a obkladů).

Zajistíme další pokračování modernizace moštárny. V případě vypsání v hodného dotačního 
titulu připravíme žádost o dotaci na nákup poloautomatické linky na zpracování ovoce 
(myčka ovoce, drtič, pásový lis).

Moštárnu budeme provozovat podle požadavku a potřeb našich členů i široké veřejnosti. 
Dalším cílem v činnosti moštárny je zajištění a provozu tak, aby získané finanční 
prostředky zajistily nejen její provoz, ale umožnily i další rozvoj a modernizaci. V této 
souvislosti bude připravena změně provozního řádu moštárny, důraz bude položen na 
změny v organizaci práce, rozšíření provozní doby moštárny a zvýšení produkce 
vlastního vyrobeného moštu. 

Zajistíme další nezbytné opravy strojního zařízení (drtič, lis) a úpravy okolí moštárny pro 
potřeby všech členů.

Před zahájením provozu zajistíme důkladný úklid areálu a údržbu zařízení moštárny, a to 
formou brigád v měsících dubnu a srpnu.

Realizujeme ukázku moštování pro základní a mateřskou školu v Katovicích.
Zorganizujeme šestý ročník úspěšného vánočního moštování.
Zajistíme společný nákup jablek na uskladnění pro členy naší organizace.
Budeme úzce spolupracovat s vedením městyse a s ostatními zájmovými spolky na pořádání

dalších kulturních a společenských akcích

Oblast kulturně - zájmová
V měsíci květnu uspořádáme tradiční oslavu Svátku matek.
V měsíci srpnu připravíme tradiční táborový oheň v areálu moštárny.
Ve spolupráci s občanským sdružením BEZ a obcí Katovice uspořádáme tradiční 

Mikulášskou nadílku.
Na závěr roku uspořádáme neformální předvánoční posezení v klubovně Autoklubu.
Schůze výboru budou svolávány pravidelně 1x měsíčně, členskou schůzi uskutečníme 

minimálně 1x za rok.
Zorganizujeme ochutnávku vína.



Budeme pokračovat v náboru nových členů naší organizace.
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