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Vážení přátelé, 
 

pokračujeme ve vydávání tohoto informačního materiálu a přinášíme 
aktuální zprávy z našeho Územního sdružení.  

 

1. Volby a členské schůze 
V letošním volebním roce začaly probíhat členské schůze od konce ledna společně s volbami výborů 
základních organizací. Postupně jsme se dovídali o termínech a tak jsme se jako členové představenstva 
Územní rady mohli i některých účastnit. K 1.6. proběhla pravděpodobně většina členských schůzí a voleb, 
přesto však nemáme zprávy ještě od sedmi ZO, že schůze a volby vůbec byly. 
Tradičním problémem je plnění usnesení ÚR o zasílání zápisů. Zde je situace podstatně horší. 
Podstatné je však to, že naše ZO nepředkládají podklady k registraci, tedy nový registrační list, případnou 
žádost o změnu zápisu v rejstříku spolků a s tím související čestná prohlášení. 
Ze 41 ZO, kde je povinnost registraci a zápisy provést, máme zatím odesláno pouhých 17, tedy ani ne 
polovinu. S tímto počtem jsme mezi 75 územními sdruženími zcela na konci seznamu. 
Část ZO dodala registrační listy na špatných formulářích, chyběly změnové listy a čestná prohlášení. V 
takovém případě jsou tyto podklady vraceny zpět do ZO k přepracování. 
Dalším problémem je i hlášení zvolených delegátů na okresní konferenci. I zde je situace zcela 
neuspokojivá. Tento stav nám neumožňuje uspořádat konferenci v červnovém termínu. 
Urgenci potřebných pokladů provedeme opakovaně v prvním červnovém týdnu. 
Vyzývám však základní organizace, které podklady nedodali, aby tak učinili co nejrychleji. Blíží se 
prázdniny, kdy Městský soud v Praze neprovádí zápisy do registru spolků a celá registrace se tím 
prodlouží. V některých případech, především tam, kde se mění funkcionáři, můžete mít různé problémy 
na úřadech, bankách atd. 
Po potvrzení registračního listu ústředím jej okamžitě vracíme na základní organizace. Zápisy o změnách 
v rejstříku spolků zasílá Městský soud v Praze na vámi uvedené korespondenční adresy. 
 
2. Okresní kola soutěží 
Ve středu 24. dubna proběhlo okresní kolo floristické soutěže a to ve spolupráci se ZO ČZS Dolní Dobrouč 
a ZŠ Dolní Dobrouč. Soutěže se zúčastnili soutěžící v kategorii žáků a to ze ZO Dolní Dobrouč, Lukavice a 
Kunvald. Dále v kategorii juniorů jedna soutěžící z Kunvaldů a v kategorii seniorů rovněž jedna soutěžící 
opět z Kunvaldu. 
Pořadatele připravili soutěž velmi pečlivě a odpovědně, včetně potřebného materiálu a cen pro vítěze a 
soutěžící. Rovněž porota byla sestavena profesionálně. 
Pokud se týká výsledků: 
Kategorie žáků – zde zvítězila Tina Pražáková ze ZO a ZŠ Dolní Dobrouč a postoupila tak do národního kola 
v Praze. Vítězná práce je na titulní straně. 
V kategorii juniorů zvítězila Marie Flekrová ze ZO Kunvald a rovněž postoupila do národního kola. 
V kategorii seniorů zvítězila Vlasta Šlezingrová ze ZO Kunvald a rovněž postoupila do národního kola 
soutěže. 
Děkujeme všem pořádajícím ze ZO a ZŠ v Dolní Dobrouči za přípravu a pořádání soutěže. Poděkování patří 
všem soutěžícím za příkladný přístup k soutěži a za jejich obdivuhodné výkony. Poděkování pochopitelně 
patří i doprovodů soutěžících a vedoucím kroužků žáků, kde jsou na tuto činnost žáci připravováni. Po 
soutěži byla zaslána přihláška k účasti na národním kole této soutěže. 
Toto národní kolo proběhlo v pátek 31. května v Praze.  
Vzhledem k úrazu postupující žákyně jsme museli vyslat do této kategorie náhradnici a to druhou v pořadí, 
Bohumilu Matyášovou z Kunvaldu. 
V době psaní toto zpravodaje mám pouze neoficiální výsledky ale ty nám udělaly velikou radost. 
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Bohumila Matyášová v kategorii žáků se umístila celkově na druhém místě a v aranžované misce vyhrála. 
Postoupila do celostátního kola. V kategorii seniorů zvítězila naše Vlasta Šlezingrová a rovněž postupuje 
do celostátního kola. Marie Flekrová ve své kategorii skončila na krásném pátém místě. Všem soutěžícím 
gratulujeme. 
 
Když jsme u soutěží tak můžeme oznámit i výsledky soutěže Mladý zahrádkář. Okresní kolo opět 
uspořádala základní organizace v Kunvaldu a to ve středu 29. května. Obětaví funkcionáři opět výborně 
připravili tuto soutěž, včetně otázek a kvalifikované poroty, včetně spolupráce se ZŠ v Kunvaldu.  
V kategorii mladších žáků zvítězila Karolína Halbrštátová z 5. třídy ZŠ Lukavice a postupuje do národního 
kola v Praze. 
V kategorii starších žáků zvítězila Bohumila Matyášová z7. třídy ZŠ Kunvald a rovněž postoupila do 
národního kola. Toto národní kolo se uskuteční 14.-16. června v Praze. 
Žáci prokázali velmi dobré znalosti jak v testu, který obsahoval 40 otázek, tak v poznávací soutěži, kde 
rovněž určovali 40 různých rostlinných vzorků. 
I zde patří dík všem pořadatelům ze ZO Kunvald a ZŠ Kunvald za jejich obětavou práci s dětmi. 
 
Zvláštní dík patří přítelkyni Míle Kalouskové ze ZO Kunvald a to nejen za organizátorskou a vzdělávací práci 
ale i za doprovod všech soutěžících na národní a celostátní kola obou soutěží. 
 
Fotografie ze soutěže Mladý zahrádkář přineseme v příštím vydání. 
 
A ještě jeden dobrý soutěžní výsledek a to ve výtvarné soutěži, kde se na vynikajícím třetím místě 
v kategorii kresba + malba umístila žákyně ZUŠ Letohrad Laura Šustková. Samozřejmě gratulujeme 
A děkujeme ZO letohrad za tradiční účast v této soutěži. 
 
 
 
3. Nový způsob prodeje členských známek 
Na základě rozhodnutí představenstva ÚR ČZS v Ústí n.O. a v souladu s nově zřízeným fondem aktivity 
našeho svazu, budou členské známky nově prodávány prostřednictvím našeho územního sdružení. 
Tento způsob přinese územnímu sdružení zvýšený příděl finančních prostředků, které budeme moci využít 
Například ve prospěch vzdělávání, výchovy mladých členů, zvýšení prezentace činnosti zahrádkářů atd. 
Žádáme tedy všechny ZO, aby nově objednali členské známky pro rok 2020 a další roky v kanceláři 
územního sdružení. Lze to provést písemně na naší adrese nebo elektronickou poštou na naší adrese tj.: 
zahradkari.uo@gmail.com, nebo zahradkari.uo@centrum.cz. Telefonické objednávky bude nutno písemně 
potvrdit. 
Objednávky je nutno doručit do kanceláře do 20. září letošního roku. Známky budou pak k dispozici 
opět v kanceláři ÚS od druhé poloviny listopadu a to proti platbě v hotovosti nebo po předchozí dohodě 
platbou převodem na účet ÚS. Známky půjde pochopitelně i vracet jako doposud a to nejpozději vždy 
do 5. října příslušného roku.  
Je samozřejmostí, že půjde i známky doobjednávat v průběhu roku. 
Žádám tedy předsedy ZO, aby informovali o tomto způsobu prodeje osoby uvedené v registračních 
listech pro objednáván členských známek. Samozřejmě uvítám i telefonické a elektronické kontakty na 
tyto vaše členy k zajištění včasné a dobré distribuci členských známek. 
Vaše dotazy k tomuto způsobu distribuce známek i na telefonu 772 722 129. 
 
 
4. Okresní konference ČZS 
Jak jsem uvedl dříve, máme zatím ohlášenou necelou polovinu delegátů na okresní konferenci. 
Tato konference bude volit novou územní radu a ta nové představenstvo ÚR. Tato skutečnost tedy 
neumožňuje uskutečnit konferenci ještě v červnu. 
Představenstvo tuto situaci projednalo a stanovilo termín konference na 21. září 2019. 
Je to prakticky poslední možný termín, kdy je možné konferenci uskutečnit. Zkušenosti z minulých 
volebních období říkají, že prázdniny nejsou vhodný termín pro tuto akci. 
Konference projedná vše, co ukládají stanovy, zvolí novou územní radu a tato potom zvolí nové 
představenstvo. 
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Pozváni budou tedy všichni zvolení delegáti, předsedové ZO, kteří nebudou členy ÚR a všichni členové 
dosavadní ÚR. Pozvánky obdrží všichni s dostatečným časovým předstihem a to buď e-mailem, nebo 
poštou. Zde prosím o sdělení i emailových adres delegátů. Tento způsob komunikace nám šetří značné 
finanční prostředky. 
Ty ZO, které nenahlásí delegáty konference do 30. 6. nebudou mít v nové ÚR zastoupení. 
 
5. Pracovní doba kanceláře ÚS. 
V červnu bude pracovní doba kanceláře vždy ve středu od 9 do 10.45 hod. a odpoledne od 13 do 16 hodin. 
Ze zdravotních důvodů. 
V červenci bude kancelář tradičně uzavřena. Veškeré problémy a potřeby je však možné řešit 
elektronickou poštou na adrese: zahradkari.uo@gmail.com nebo telefonicky na 772 722 129. 
Pravidelná pracovní doba bude od první srpnové středy a to od 9-12 a 13-16 hodin.   
 
6.Zahrádkářské dny v Letohradu 
V sobotu 25.5 a v neděli 26.5 se uskutečnili zahrádkářské dny, které již tradičně pořádá ZO ČZS Letohrad. 
Naši přátelé z Letohradu připravili bohatý program a to nejen pro své členy ale i širokou veřejnost. 
Stovky návštěvníků po oba dva dny mohli sledovat nejen bohatý kulturní program, ale mohli si zakoupit 
zahrádkářské přebytky členů ZO, mohli si nakoupit i výpěstky partnerského zahradnictví, podívat se na ukázky 
některých řemesel atd.  
Důležitou součástí byla i propagace našeho svazu. 
Děkujeme proto ZO Letohrad za její velmi záslužnou činnost. 
  
 
 
 
Za představenstvo ÚR ČZS Ústí nad Orlicí 
Josef Čepek 
Předseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pohled do soutěžní místnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Vítězná trojice v kategorii žáků                                       


