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Vážení přátelé, 
 

i letos budeme pokračovat ve vydávání tohoto zpravodaje a to v zájmu 

informovanosti našich ZO a jejich členů.  Pokud budou mít Vaši členové 

o Zpravodaj zájem, zasílali bychom jej elektronicky i jim.  Stačí jim přihlásit se na 

naší adrese. Informujte je, prosím na Vašich členských schůzích. 
 
 
 

1. Volby 

jak jste již byli informováni, probíhají u všech ZO v letošním roce volby do všech orgánů ČZS. 
První již máme za sebou i v našem ÚS.  K dnešnímu dni jsme byli informováni o termínech  
ČS v 13 ZO. V rámci svých možností je budou navštěvovat členové představenstva ÚR. 
Po volbách vyplňte nový registrační list a to min. trojmo. Použijte pouze nový vzor. Nesmí na 
něm být uvedeno volební období 2014 -2019. Nutno uvést i správné datum zahájení činnosti, tj. 
datum voleb. Pokud bude změna v zapsaných statutárních zástupcích, je nutné u nových členů 
podat nové, úředně ověřené Čestné prohlášení. Nezapomeňte na ohlášení zvoleného delegáta na 
územní konferenci. Informace, návod na vyplnění a vzor jste obdrželi ve Zpravodaji ČZS č.2/2018 
v závěru minulého roku. Pokud budete potřebovat, s vyplněním Vám samozřejmě pomůžeme. 
Počítáme s tím, že by volby mohly proběhnout u všech ZO nejpozději do konce dubna. Pokud by 
tomu tak bylo a měli bychom do 10. května nahlášeny všechny delegáty na konferenci, mohla by 
tato proběhnout ještě v druhé polovině června. Jinak ji uspořádáme až v září. 
Z nových členů ÚR bude samozřejmě voleno nové představenstvo. Zde očekáváme, že zvolíte 
delegáty konference ochotné se  ÚR  aktivně účastnit a že i navrhnete vhodné kandidáty na členy 
představenstva. Od těch pak je očekáváno aktivní zapojení do řízení ÚR. Především v oblasti 
práce s mládeží, ekonomice a kontrolní činnosti. 
Všechny vzory tiskopisů najdete na www.zahradkari.cz 
 
 
2. Přehledy o činnosti za rok 2018 
Zde se stav opět zhoršil. K dnešnímu dni bylo odevzdáno pouhých 19 přehledů ze 43 ZO.  Tento stav nám 
neumožňuje vypracovat objektivní Přehled za ÚS. 
Žádám Vás tedy o jeho urychlené vypracování a zaslání nejpozději do 25.2. Zcela postačuje naskenovat  
a poslat elektronickou poštou. 
 
 
3. Návrhy na ocenění pro rok 2020 
Návrhy na vyznamenání republikovou radou nám i letos předkládejte nejpozději do konce května t.r. V 
návrzích je vždy nutné uvést nejen jméno a příjmení ale nutně potřebujeme znát délku členství v ČZS, tedy 
rok vstupu do ČZS, jaké funkce navržený v ČZS vykonával a jeho zásluhy o ZO a ČZS. Duále, pokud víte, i 
jaké ocenění navržený již obdržel. 
Upozorňujeme, že vyznamenání od RR musí předcházet minimálně Čestné uznání ÚR. 
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4. Distribuce Rukovětí zahrádkáře 2019 
K dnešnímu dni si nevyzvedlo Rukověti ještě 10 ZO.  Z toho 2 ZO tu mají ještě Rukověti pro rok 2018. 
                                                                                    
 
 
5. Informace  z představenstva ÚR 
Na prvním letošním zasedání představenstvo ÚR projednalo především výsledky hospodaření za loňský 
rok. Poprvé za volební období se dostalo hospodaření ÚR do záporných čísel a to o 1,7 tisíc Kč. Proti 
rozpočtu to je o 1,8 %. Je to plně v toleranci schválené ÚR. Záporný výsledek je způsoben především 
výplatou dotace těm ZO, které měli své zástupce v soutěži Mladý zahrádkář a ve Floristické soutěži. 
Za každého soutěžícího jsme těmto ZO vyplatili 100Kč. Současně představenstvo vyslovilo názor, že je potřeba 
tuto činnost dále podporovat a proto navrhne nové územní radě tuto dotaci i nadále podporovat a zvýšit. 
Celkově, za celé volební období je finanční hospodaření velmi dobré a skončilo plusovým výsledkem.  
Tyto výsledky budou samozřejmě předloženy na jednání ÚR nebo konference. 
Dále byly projednány výsledky inventarizace, stav v členských schůzích, stav v distribuci Rukovětí. 
Bylo rozhodnuto o uspořádání obou jmenovaných soutěží i v letošním roce. Představenstvo schválilo plán 
činnosti pro rok 2019, tedy do územní konference. Schválena byla všechna navržená čestná členství. 
                                                   
 
 
 
Za představenstvo ÚR ČZS Ústí nad Orlicí 
Josef Čepek 
předseda ÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     


