01/2018

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO
Volejte ředitelce
Janě Šimečkové
na číslo 777 581 544.
Volejte tajemnici
Haně Pijákové
na číslo 775 581 544.
Pište nám oběma na e-mail
info@szuz.cz nebo na osobní
mail simeckova@szuz.cz
a pijakova@szuz.cz.
Sledujte naši svazovou
činnost na www.szuz.cz
a facebooku.
Peníze nám posílejte
na č.ú. 156433910/0600,
GE Moneta Money Bank nebo
Fio banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.
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VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
poslední měsíc uplynulého roku jsme věnovali
setkávání s Vámi, našimi členy, na akcích
Svařák Zahřeje Unaveného Zahradníka
(Brno, Ostrava, Jílové u Prahy), propagaci
a distribuci knihy Zahrady a jejich příběhy
a plánování a přípravě prvních aktivit
nadcházejícího roku, zejména Shromáždění členů.
Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

ČASOPIS INSPIRACE
V prosinci vyšlo poslední
letošní číslo, ve kterém
představujeme čtenářům
oceněná díla prestižní
soutěže PARK ROKU. Přečíst si můžete rozhovor
s jedním z našich nejlepších zahradních architektů Zdeňkem Sendlerem
a Adam Baroš si pro Vás
připravil článek o kráse trvalkových záhonů v zimě.
V rubrice Ekonomika se
dozvíte maximum informací o kalkulaci výsadby
stromů od Rosti Ivánka
a ovocnář Standa Boček
pokračuje v představování méně známých ovocných keřů.

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč
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PARK ROKU 2017
TRVALKOVÉ
ZÁHONY V ZIMĚ
KALKULACE
VÝSADBY STROMŮ
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KŘEST KNIHY ZAHRADY A JEJICH PŘÍBĚHY
Knihu Zahrady a jejich příběhy jsme
pokřtili 9. prosince ve Ville Pellé v Praze Bubenči. Kmotři byli tři: Radmila
Fingerová – skvělá zahradní architektka, která je od roku 2003 členkou
poroty soutěže Zahrada roku, Ivan
Staňa – správce Průhonického parku
a zahradník tělem i duší, a Miloslav
Fekar – úžasný sochař a výtvarník.
Pozváni byli majitelé všech zahrad,
o kterých se v knize píše, jejich projektanti i realizátoři. Ze srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili a vytvořili velmi milou, přátelskou a dojemnou
atmosféru!
Zleva: Jana Šimečková, Petr Mičola, Ladislav Vondrák, Ivan Staňa, Radmila Fingerová, Miloslav Fekar

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Součástí webových stránek svazu i sekcí je i facebookový profil.
Rádi tam uveřejníme fotografie a zajímavosti z Vašich realizací,
Vaše dotazy, připomínky atd. Posílejte a sdílejte příspěvky, ať se
o nás i Vás dozví co nejvíce lidí.
Svaz zakládání a údržby zeleně – 1470 sledujících
Asociace biobazénů a jezírek – 363 sledujících
Zelené střechy – 574 sledujících
Děkujeme za komentáře, lajkování, sdílení i vkládání Vašich příspěvků…
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 2018
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem našeho profesního sdružení. Každý člen Svazu má možnost svou účastí na tomto shromáždění naplnit své hlavní právo, a to přijímat rozhodnutí a stanoviska, která mají pro Svaz a jeho odborné sekce
zásadní význam.
16. 1.

Shromáždění členů odborné sekce Zelené střechy, Brno
Doprovodný odborný program: workshopu na téma Jak správně kalkulovat zakládání zelených střech.

7. 2.

Shromáždění členů odborné sekce Asociace biobazénů a jezírek, Třešť
Doprovodný odborný program: To nejlepší z 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů Vám
přednesou naši zástupci, kteří se kongresu i doprovodných exkurzí osobně zúčastnili.

8.–9. 2. Shromáždění členů Svazu zakládání a údržby zeleně, Třešť (Hortulanus 2018)
Doprovodný odborný program Hortulanus 2018 / Trendy a novinky v zahradní a krajinářské tvorbě a odborný
seminář pro majitele a vedoucí pracovníky menších firem a OSVČ Jak na GDPR – Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů.

Svařák Zahřeje Unaveného Zahradníka
V letošním roce jsme místo Rozšířeného zasedání představenstva uspořádali tři regionální setkání Vás, našich členů.
Osobní setkávání zahradníků považujeme za velmi důležitou součást náplně činnosti našeho profesního sdružení.
Připravili jsme neformální, přátelské, předvánoční besídky
v Brně, Ostravě a Jílovém u Prahy. U posledně jmenovaného děkujeme za organizaci Petrovi Kašemu a jeho drahé
choti Lucii a rovněž Michalovi Vránkovi, který si připravil
pro toto setkání dvě oborové prezentace.
Na těchto besídkách jsme chtěli zjistit, co Vás trápí a těší
a co byste očekávali od Svazu v roce 2018. Předvánoční
nálada sice pracovním debatám příliš nepřála, ale bylo milé
se s Vámi vidět a pozdravit Vás. Proto bychom chtěli tato
setkání zopakovat i koncem roku 2018.

Setkání členů SZÚZ v Brně

Setkání členů SZÚZ v Ostravě

Setkání zahradníků v Jílovém u Prahy
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WEBOVÉ STRÁNKY – ODDÍL PRO ČLENY
Na našich webových stránkách
www.szuz.cz v oddíle PRO ČLENY,
který je přístupný pouze členům
SZÚZ po přihlášení (vložení mailové adresy a hesla), jsou k dispozici interní dokumenty, zápisy,
logo, vzor smlouvy SOD, skripta,
přednášky i zajímavé odkazy pro
zahradnické realizační firmy.
Pokud nevíte své přihlašovací údaje, napište nám.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…

VZPOMÍNKA

16. 1.

S velkou lítostí Vám oznamujeme, že pan Ing. Tomáš Němec,
majitel firmy GRAS spol. s r.o.,
náš dlouholetý člen a skvělý
zahradník, tragicky zahynul pod
lavinou v rakouském Ischglu.
Kdo jste jej znali, věnujte mu
vzpomínku.

Shromáždění členů ZeS, Otevřená zahrada, Brno
http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/akce/shromazdeni-clenu-2018/

17. 1.

Zelená burza (akce Svazu školkařů České republiky)
http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/zelena-burza/

23. 1.

Seminář Druhově pestré porosty, Brno
http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/seminare/druhove-pestre-porosty/

7. 2.

Shromáždění členů ABAJ, zámek Třešť
http://www.jezirka-biobazeny.cz/cs/biobazeny/akce/2018/

8.–9. 2.

Shromáždění členů SZÚZ, zámek Třešť
http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/shromazdeni-clenu/

13. 2.
Seminář Výsadba stromů, Brno
28. 2.–1. 3. Praktická dílna Dlažby z přírodního kamene,
Praha-Černošice
24.–26. 4. Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků, Kyjov
31. 5.–1. 6. Odborná exkurze, Druhově pestré porosty, Čechy
8.–9. 6.
Odborná exkurze, Permakulturní pěstování, Rakousko
14. 6.
Odborná exkurze, Tour de Pereny 2018,
Dendrologická zahrada Průhonice
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