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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
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
podle Karla Čapka zahradník v měsíci březnu
musí rozlišovat dvě věci: a) co činiti má a chce
b) co činiti musí, neschopen dělat více… Věříme,
že rozhodování pro vás nebylo snadné, neboť
březen je pro zahradu ten nejpilnější měsíc,
připravuje se na jaro a my víme, že to tak cítí
i Vaši zákazníci, domáhající se účasti na jejím
probuzení. Březen byl nabitý i pro nás.
Přejeme Vám pěkné počtení a vydařenou
jarní sezónu…
Za kancelář sepsala a pozdrav zasílá
Vaše kancelářská zahradnice Hana

VYŠLO PRVNÍ LETOŠNÍ
ČÍSLO ČASOPISU INSPIRACE
Ve svých poštovních schránkách jste jistě
všichni našli letošní „jedničku“ a pevně věříme, že i přes rozbíhající se sezónu jste časopis nejen prolistovali, ale se i začetli.
Nově zavedený administračně-distribuční
systém související s vydáváním časopisu
za předplatné byl pro kanceláře velkou výzvou a troufám si říct, že díky včasné a pečlivé přípravě se vše odehrálo ke spokojenosti
redakce i čtenářů.
Děkujeme ještě jednou všem členům, kteří
Inspiraci věří natolik, že ji předplatili svým
investorům, obchodním partnerům
či přátelům. A k naší radosti Vás
é 201a 7
m
Předmplauhtn
radila fir
nebylo málo… Těm z Vás, kteří
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VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽÍ
ZAHRADA ROKU
A ZELENÁ
STŘECHA ROKU

platných jsme zajistili zdarma vyhotovení samolepky nebo infomačního letáku.
První číslo Inspirace vyšlo v nákladu 1 000 ks, více než 800 kusů již bylo rozesláno, zbytek je v kanceláři připraven pro další předplatitele, kteří by si chtěli
doplnit ročník 2017. Jeden výtisk stojí 70 Kč, roční předplatné 260 Kč.
Redakce časopisu přivítá náměty na zajímavá témata, dosud neobjevené autory
i tipy na inzerenty. Vy, členové SZÚZ, můžete své produkty a služby propagovat
za zvýhodněnou cenu (sleva 20%).
V případě zájmu pište na simeckova@szuz.cz.

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Před vlastním vyhlášením
soutěží je potřeba zajistit její
financování – vytipovat a oslovit sponzory akce, jmenovat
odbornou porotu, stanovit termíny hodnocení přihlášených
děl, zajistit přepravu poroty,
rozhodnout se kdy a kde bude
probíhat slavnostní vyhlášení výsledků a doprovodný
program, revidovat přihlášky
a podmínky soutěže, připravit
VIP pozvánky a předat je
ke grafickému zpracování…
Na všem uvedeném se intenzivně v měsíci březnu pracovalo a s vyhlášením finišujeme.
Žhavým kandidátem na místo,
kde se uskuteční vyhlášení
výsledků Zahrady roku 2017
je vila Löw Beer a její zahrada, kterou jsme navštívily,
abychom se o jejich kvalitách
přesvědčily na vlastní oči.
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Setkání s řediteli středních zahradnických škol
Ve dnech 8.– 9. března se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici
setkali již podesáté na pozvání docenta Petra Salaše zástupci středních škol se
zástupci odborných profesních svazů. Za náš svaz se zúčastnila kancelář v plné sestavě, dále byli přítomni kolegové ze Svazu školkařů ČR, Svazu květinářů a floristů
ČR, Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy. Naší hlavní společnou

nabídkou bylo pořádání exkurzí do fungujících moderních firem, což považujeme
za důležitý motivační prvek pro udržení studentů v oboru a přilákání nových zájemců. Z aktivit našeho svazu jsme propagovali Lipovou ratolest a setkání využili ke koordinaci jarního termínu soutěže pro rok 2018 v Kyjově. S ředitelkou SZaŠ v Ostravě
paní Hlavinovou jsme domluvili konání teoretické části workshopu Výsadba stromů
v dubnu 2017 v areálu jejich školy.
Setkání se dále účastnili kromě pořádajících akademických pracovníků Zahradnické
fakulty i zástupci Agrární komory ČR, Unie zaměstnavatelských svazů a Výstaviště
Flora Olomouc. Za MŠMT ČR se jednání zúčastnil zástupce Národního ústavu pro
vzdělávání pan Karel Opočenský, který nás velmi potěšil informací, že soutěž LIPOVÁ
RATOLEST byla vybrána jako vzorový
projekt praktického vzdělávání a spolupráce mezi školami a profesními svazy.
Jako největší problém vnímají školy absenci kvalitní propagace oboru zahradnictví a s tím souvisejícího nízkého počtu studentů, který se může ještě snížit
nyní nově zavedenou povinnou maturitní
zkouškou z matematiky. Velmi by uvítali
celorepublikovou kampaň, zaměřenou
na moderní a atraktivní stránky zahradnictví. Nízký počet absolventů následně
trápí i vás, naše členy, neboť si pak jen
těžko vybíráte kvalifikované zaměstnance.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
ASOCIACE ZAHRADNICKÝCH
A ZEMĚDĚLSKÝCH
SPOLEČENSTEV, Z.S.
Svaz je členem Asociace zahradnických společenstev (AZS) od roku 2015, kdy mu bylo jejím prostřednictvím nabídnuto
místo v Unii zaměstnavatelských svazů, která je členem tripartity (společný orgán představitelů vlády, zaměstnavatelů
a odborů). Dalšími členy AZS jsou Svaz školkařů ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Sdružení zahradnických center.
Po bouřlivém minulém roce, kdy byl odvolán dlouholetý tajemník AZS, patří mezi hlavní letošní priority AZS přijmout novou
osobu na tuto uvolněnou pozici a zajistit tak fungování výkonného orgánu. Bylo odhlasováno, že AZS bude jedním mandátem zastoupena v Agrární komoře i Unii zaměstnavatelských svazů. Jedním z hlavních cílů, na kterém se všichni účastníci
členské schůze shodli, je podpora školství a zvýšení atraktivnosti všech odvětví zahradnictví pro mladé lidi. AZS by měla
zajistit monitoring vhodných grantových výzev na všech úrovních (EU, ministerstva, kraje) a o zjištěných možnostech
informovat svazy.

SEMINÁŘ STANDARDY
PRO ZELENÉ STŘECHY
22. BŘEZNA 2017, PRAHA
Na Fakultě Architektury ČVUT v Praze uspořádala odborná sekce Zelené střechy seminář věnující se stavbě zelených střech dle Standardů
vydaných ZeS v loňském roce. Výkladu teoretické části se ujala Jitka
Dostálová, Samuel Burian a Jana Šimečková. V rámci produktového
Učebna byla zcela zaplněna účastníky z řad stavebních
školení představili své výrobky a služby související s realizací zelených
i zahradních architektů, zahradnických realizačních firem
střech a odpovídající požadavkům uvedených v Standardech zástupci
i studentů.
členských firem AGRO CS, BB com, Bauder, Ekrost, ITTEC, LIKO-S
a Sedum Top Solution. Propagaci umožňujeme členským obchodním firmám zdarma, nečlenským za poplatek. Tento model se nám velmi osvědčil a stal se zavedeným postupem pro semináře podobného typu. V rámci vložného obdržel každý
účastník Standardy v tištěné podobě a publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.

SEMINÁŘ ŽIVÉ PLOTY A TVAROVANÉ
DŘEVINY – 24. BŘEZNA, PRŮHONICE
Ve spolupráci s Dendrologickou zahradou v Průhonicích jsme v jejím areálu
uspořádali jednodenní workshop zaměřený na problematiku živých plotů a tvarovaných dřevin. V teoretické části se účastníci seznámili s výběrem vhodných
druhů, zakládáním a péčí. V praktické části si prohlédli živé ploty různého stáří,
různého způsobu pěstování a ti odvážnější si vyzkoušeli i jejich řez. Obě části
lektoroval Samuel Burian.

Josef Chmelík z členské firmy Weiss & Wild s.r.o. si v rámci praktické části vyzkoušel řez elektrickým
prodlouženým plotostřihem.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 03/2017
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ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SZÚZ
30. března 2017
Na svém prvním letošním zasedání se
v nově zvoleném složení sešli zástupci představenstva a kontrolní komise
v naší green zasedací místnosti v Otevřené zahradě. O všech bodech, které se projednávaly, si můžete přečíst
v zápise, který bývá ve lhůtě deseti
dní od zasedání uveřejněn na webových stránkách v oddíle Pro členy.

INFO SERVIS PRO ČLENY
Jak jsme Vás již informovali v mailu ze dne 24.3., máte možnost si jako zaměstnavatelé zažádat na Úřadech práce
v rámci programu Povez II. o podporu na odborné vzdělávání zaměstnanců, a to i potencionálních. Přinášíme
Vám podrobnější informace.
Pro koho je projekt určen?
• OSVČ (fyzické osoby bez zaměstnanců)
• zaměstnanci (s uzavřenou PS, smlouva o výkonu funkce)
• potenciální zaměstnanci
Kdo se projektu nemůže účastnit?
Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky
stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).
Jaké jsou formy podpory?
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd
po dobu školení.
Příspěvek na vzdělávání
Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených
do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis
a blokové výjimky.
Jak bude moci být vzdělávání zajištěno
a) externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
b) interními lektory zaměstnavatele
Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně
praktické přípravy.
Mzdové náklady
Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 03/2017

4

Kam se obrátit pro informace?
Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete
posílat na povez@uradprace.cz
Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ
• Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé
dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
• 15 % spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
• Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
• Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
• Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
• Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

POTVRZENÍ
O ČLENSTVÍ V SZÚZ

VÍTÁME
NOVÉ ČLENY

V průběhu měsíce dubna obdrží ti členové, kteří již uhradili zálohový členský příspěvek pro rok 2017, listinu Potvrzení o členství. Letos jsme jej inovovali o logo
našich odborných sekcí ZeS a ABAJ. Někteří z Vás mohou tedy očekávat 3 v 1.
HARA s.r.o. – realizační firma
sídlící na Slovensku poskytuje komplexní služby v zahradnictví, projektování a realizaci
soukromých i veřejných zahrad a prostranství, zavlažovacích systémů a údržbu. Firma
rovněž realizuje zelené střechy
a stala se i členem naší odborné sekce ZeS.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
27. dubna – workshop Výsadba stromů ve spolupráci s členskou firmou
Zahrada M – David Mičan a Střední zahradnickou školou v Ostravě.
Praktickou dílnu Schodiště a zídky, která se měla konat 6.–7. 4. ve spolupráci s členskou firmou Weiss & Wild s.r.o. jsme byli nuceni pro nenaplnění minimálního počtu účastníků zrušit. Bylo přihlášeno šest osob
z potřebných deseti. Náhradní termín bude vypsán na červenec.
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Green bond s.r.o. – firma se
zabývá výsadbou a údržbou
veřejné zeleně, včetně terénních úprav. Zhotovuje zahrady
na klíč – projekt, realizace,
údržba – včetně zahradních jezírek, vodních ploch, suchých
zídek a automatických závlahových systémů.
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