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SVAZ
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
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.
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VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
měsíc listopad byl pro kancelář zejména
ve znamení plánování aktivit roku 2018 a tvorby
knihy Zahrady a jejich příběhy, což je první
knižní publikace, kterou svaz vydává a jsme
na ni nesmírně hrdi.
Pevně věříme, že splní svůj cíl a bude dalším
střípkem do mozaiky propagace zahradnického
umu a řemesla, které vy, naši členové tak dobře
ovládáte.
Více, nejen o knize, se dozvíte v následujících
řádcích….
Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

KNIHA ZAHRADY A JEJICH PŘÍBĚHY
Jak jsme Vás již informovali, Svaz zakládání a údržby zeleně vydává knihu
Zahrady a jejich příběhy, ve které chceme kultivovaným a poetickým způsobem
představit nejzajímavější zahrady oceněné v soutěži Zahrada roku v posledních
deseti letech. Většinu zahrad realizovali členové svazu, takže kniha je oslavou
i jejich, respektive vaší práce. Kromě toho, že budeme knihu prodávat, využijeme
ji v budoucnosti také jako dar pro vítěze v našich odborných soutěžích (Zahrada
roku, Lipová ratolest), případně při zahraničních návštěvách.
Kniha vyjde 8. prosince, můžete ji tedy využít
jako vánoční dárek pro své významné klienty.
Běžná prodejní cena je 530,- Kč.
Vy, naši členové si ji můžete
objednat za členskou cenu 440,- Kč,
při odběru 10 a více kusů dokonce
za 400,- Kč/ks.
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ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
V sídle našeho profesního sdružení
se uskutečnilo 7. 11. zasedání představenstva a kontrolní komise SZÚZ,
kterého se zúčastnili všichni členové
obou orgánů. Mezi nejdůležitější body
jednání patřilo stanovení termínu
a místa konání Shromáždění členů
2018, jeho doprovodného programu
a vytvoření plánu aktivit nadcházejícího roku. Zápis je k dispozici na webových stránkách www.szuz.cz v oddíle
Pro členy, který je přístupný pouze
členům SZÚZ po přihlášení.

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 zásadní význam.
Budeme velmi potěšeni, pokud se v roce 2018 sejdeme v hojném počtu. Těšit
se můžete na krátké přednášky „členi-členům“, v rámci kterých Vás budou Vaši
kolegové – členové SZÚZ informovat jak o nejnovějším sortimentu výrobků pro
nadcházející sezóny, tak o novinkách v technologiích či vydařených realizacích.
Termín konání: 8.–9. února 2018 (čtvrtek, pátek)
Místo konání: zámek Třešť, www.zamek-trest.cz

PROSÍM,
POZNAMENEJTE SI
TYTO TERMÍNY
DO VAŠICH DIÁŘŮ...
Shromáždění členů ZeS:
16. ledna
Brno, Otevřená zahrada
Shromáždění členů ABAJ:
7. února
zámek Třešť
Shromáždění členů SZÚZ:
8.–9. února
zámek Třešť

✓
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OBOROVÁ
SPOLUPRÁCE
V rámci oborové spolupráci jsme byli požádáni o propagaci ZELENÉ
BURZY, kterou pořádají kolegové ze Svazu školkařů ČR. Rádi takto
činíme a srdečně Vás zveme na Brněnské výstaviště. Při návštěvě
Zelené burzy se nezapomeňte zastavit i u našeho stánku, kde budeme propagovat zejména Vás, naše členy, svazovou činnost, časopis
Inspirace a samozřejmě i nově vydanou knihu. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

2. EVROPSKÁ KONFERENCE
O ZELENÉ INFRASTRUKTUŘE
VE MĚSTECH (EUGIC), 29.–30. 11.
Konference, která se konala v Budapešti, se zúčastnil zástupce naší odborné sekce Pavel Dostal. EUGIC je jedinečná příležitost zažít skutečně inovativní konferenci – pyšní se svou interaktivností a dynamikou. Přímo v programu je zařazena
spousta příležitostí k potkávání nových lidí, včetně lídrů v oblasti městské zelené infrastruktury a vytváření pracovních
skupin. Součástí konference byl i seminář Smart & Green – Budoucnost visegrádských měst na téma „Jak by vypadalo
Vaše vysněné město? Podrobné informace Vám přineseme v příštím vydání zpravodaje.

Projektový tým v rámci projektu Smart & Green: The Future of Visegrad
Cities. Zleva Marta Weber (PL), Maria Bihunova (SK), Erzsébet Ohegyi (HU)
a Pavel Dostal (CZ). Marta předsedá polské asociaci zelených střech, Maria je
ze slovenského SZKT, Erzsébet je koordinátorka celého projektu za CEEWEB
for Biodiversity a Pavel je naším vyslancem s perfektní angličtinou a moderátorskými schopnostmi.

Zasedání Rady ZeS se uskutečnilo 28.11.v kanceláři SZÚZ
na Údolní ulici v Brně. Rada se zúčastnila v plném složení,
tedy Jitka Dostalová, Tomáš Gabriel, Jiří Mrtka, Jan Kuchař
a Petr Halama. Naplánovala Shromáždění členů ZeS (uskuteční se 16.1., v Otevřené zahradě v Brně) včetně odborného dopoledního workshopu na téma „Jak správně kalkulovat zakládání zelených střech“ a návrh plánu aktivit na rok
2018. Zápis je k dispozici na www.zelenestrechy.info
v oddíle Pro členy.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2017

Seminář Smart & Green představil výsledky společného výzkumu, případové
studie a příklady nejlepší praxe ve Smart cities visegrádských měst, založených na rozhovorech se starosty a experty z daných měst. Seminář seznámil
účastníky s pojmem „smart cities“ a představil výsledky dosavadního vývoje
v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Zasloužená obědová pauza radního týmu…
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LIPOVÁ
RATOLEST 2018
Příští ročník Lipové ratolesti se uskuteční 24.–26. dubna 2018 v Kyjově.
Soutěžním místem budou předzahrádky na ulici Nerudova. Autorem projektu je Ing. Lukáš Lattenberg.
Pro rok 2019 jednáme se zástupci
města Třešť a zájem o podrobné informace o soutěži projevilo město Příbor.
Soutěže se zúčastní čtyřčlenná
družstva z těchto škol:

VÁNOČNÍ INSPIRACE
Hledáte vhodný dárek pro své obchodní kolegy? Věnujte jim roční předplatné odborného zahradnického časopisu Inspirace. Dárkový poukaz
Vám na požádání rádi zašleme.
Napište nám na mail info@szuz.cz nebo objednávejte na on-line odkaze:
http://www.szuz.cz/cs/?page=inspirace-objednavka

Inspirace Inspirace
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KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

NOVÍ
ČLENOVÉ
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OHLÉDNUTÍ
ZA PARKY DESETILETÍ
VYUŽITÍ INJEKTÁŽE
PŘI PÉČI O STROMY
CENOVÁ NÁROČNOST
KVĚTINOVÝCH VÝSADEB

ŘEZ KEŘŮ
TRVALKA SEZÓNY 2017
ŠANCE PRO STROMY
V ULICÍCH
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ZAHRADA ROKU 2017
MINORITNÍ
OVOCNÉ KEŘE
ZELENÁ STŘECHA
ROKU 2017

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč

Zahradnictví Kokovice s.r.o.
individuální člen
www.zahradnictvikokovice.cz
Firma navazuje na historii a tradici zahradnictví v Kokovicích,
jež bylo založeno již v roce 1991
současným projektovým manažerem panem Tomášem Liskou
jako garantem poskytovaných
služeb. Na rozloze cca 7ha poskytuje ucelené zahradnické
služby pro občana, profesionální
firmu i veřejnou správu.
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• Střední škola zahradnická Kopidlno
• Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
• Střední zahradnická škola, Ostrava
• Střední odborná škola lesnická
a strojírenská Šternberk
• Střední škola zahradnická
a technická Litomyšl
• Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Třešť
• Střední zahradnická škola Rajhrad
• Střední odborná škola veterinární,
mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola České Budějovice
• Střední odborná škola stavební
a zahradnická Praha Jarov
• Střední škola zemědělská
a zahradnická Olomouc
• Stredná odborná škola záhradnícka
Piešťany
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PARK ROKU 2017
TRVALKOVÉ
ZÁHONY V ZIMĚ
KALKULACE
VÝSADBY STROMŮ
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Čtyři zástupci ABAJ – Michal Vránek, Ondřej Poul, Tomáš Gabriel a Martin Panchartek se zúčastnili 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů , který
se konal 15.–16. 11. ve městě Leewarden (Nizozemí).
Nejzajímavější přednášky a zážitky z exkurze přednesou
naši účastníci ostatním, nezúčastněným členům v rámci
doprovodného programu Shromáždění členů ABAJ, které
se bude konat 7. 2. na zámku v Třešti.
Dne 9. 11. se na pozvání Mgr. Martina Pumanna ze Státního zdravotního ústavu Praha zúčastnili Martin Panchartek a Michal Vránek každoročního setkání pracovníků
Krajských hygienických stanic, odborů hygieny obecné
a komunální. Přednášky byly zaměřené na představení
základního rozdělení
a technologií koupacích jezírek a biokoupališť, činnosti ABAJ a námi vydaných Standardů pro plánování, stavbu a provoz KJ a biobazénů. Z následné diskuze vyplynulo,
že ABAJ by mohla být partnerem při připomínkování zákona č. 258 o veřejném zdraví.
První jednání by se mohla uskutečnit na přelomu ledna a února.
Zasedání Rady ABAJ se uskutečnilo 30. 11. v sídle firmy Proxim s.r.o. a tak jako u zasedání SZÚZ a ZeS bylo hlavním bodem jednání Shromáždění členů a plánování aktivit
na rok 2018, který bude pro asociaci výjimečným – budeme slavit kulaté, desáté výročí
od založení.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
Na posledním zasedání představenstva bylo domluveno,
že v letošním roce se neuskuteční rozšířené zasedání představenstva, ale nahradíme jej tzv. čaji o páté, které se nám v průběhu organizace změnili ve Svařáky o třetí, protože Svařák Zahřeje Unaveného Zahradníka a měli by sloužit jako neformální
regionální setkávání zahradníků.
13. 12. BRNO, Svařák o třetí
14. 12. OSTRAVA, Svařák o třetí
19. 12. JÍLOVÉ U PRAHY, Svařák o půl šesté
16. 1. Shromáždění členů ZeS, Otevřená zahrada, Brno
7. 2. Shromáždění členů ABAJ, zámek Třešť
8.–9. 2. Shromáždění členů SZÚZ, zámek Třešť
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