POZVÁNKA
na seminář
„Realizace veřejné zeleně II“
určený zástupcům obcí a jejich pracovníkům, kteří mají na starost veřejnou zeleň, a nejen
jim. Prezentace budou navazovat na březnový úvodní seminář věnovaný výsadbě a péči o
zeleň v sídle a krajině. Akce se koná

v úterý 13. září 2016 od 9:00 hod
ve školicí místnosti v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích, č. p. 1, v zahradě
SEN centra v Třanovicích a v Lesoparku u řeky Stonávky
Lektoři:
Rostislav Ivánek a Bc. David Mičan – majitelé regionálních zahradnických firem Ivánek-Zeman v.o.s. a Zahrada
M. Oba Působí 30 let v oboru Údržby a zakládání zeleně, jsou členy svazu Zakládání a údržby zeleně, aktivně
pracují také jako hodnotitelé celorepublikových praktických odborných zahradnických soutěží.
Disponují bohatými zkušenostmi s problematiky arboristiky a s dalších běžných i specializovaných činností při
poskytování následné péče o zeleň (tj. pěstování a údržba), včetně Veřejné zeleně. Velké zkušenosti mají i se
zakládáním a rekonstrukcí zeleně pro veřejné i privátní zákazníky. Jsou mimo jiné realizátoři oceněných realizací
v soutěžích o nejlépe realizované Parky a Zahrady, Zelené střechy v České republice.

8:30- 9:00

Prezence účastníků

9:00-11:30

Základy k ARBORISTICE - výsadba stromů, keřů, řezy a pěstování
Založením zeleně to nekončí - péče o veřejnou zeleň z pohledu praktického

11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 14:00 Praktické ukázky arboristických činností v terénu (zahrada SEN centra a
Lesopark). Řez stromu bezpečnostní, zdravotní a redukční ze země i z lana. Řez zmlazovací
a tvarovací u keře. Řez pěstební a udržovací/odstranění odkvetlého zbytku, dělení trsu u
trvalky. Pokud budou účastníci chtít, ať si vezmou vlastní rukavice, nůžky, pilku, nůž a klidně
i pracovní oděv plášť - kdo si to bude chtít zkusit, bude muset do větví nebo na žebřík.
14:00 – 14:30 Diskuze a dotazy, zpětná vazba účastníků semináře, potvrzení o absolvování
Závazné přihlášky vyplňte na http://sov.tranovice.org v sekci Aktuality/Přihláška na
akci. Účastnický poplatek ve výši 290,- Kč uhraďte nejpozději do 5. září 2016 na účet
ŠOV Třanovice, o. p. s., číslo 2800 683 910/2010, variabilní symbol 13092016. Daňový
doklad obdržíte na semináři.
Dotazy k organizaci akce: Jana Liberdová, tel. +420 777 549 286, +420 558 694 262,
sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.org, ŠOV Třanovice, o. p. s., Třanovice 1, PSČ 739 53
Projekt „Aktivity ŠOV 2016“ je realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

