ŠKOLA OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ve spolupráci se
SPOLEČNOSTÍ PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU
pořádají a srdečně Vás zvou na tematické školení

Péče o dřeviny ve venkovských sídlech
Školení je určeno pro starosty venkovských obcí a pracovníky obcí zodpovědné za péči o zeleň
V péči o zeleň, zejména pak o dřeviny v našich venkovských sídlech,
došlo v posledních 10 letech k výraznému zlepšení zájmu ze strany obcí. Místní samosprávy péči věnují stále větší pozornost. Bohužel se však stále a opakovaně setkáváme se základními chybami při
řezu dřevin či při jejich výsadbách. Toto školení, přednesené zkušenými evropsky certifikovanými specialisty – arboristy, by mělo poloprofesionální veřejnost z řad starostů obcí seznámit s nejčastějšími problémy při údržbě zeleně na obcích, na názorných příkladech
ukázat správné i špatné postupy a technologie. Účastníci obdrží tištěné materiály – včetně plakátů s názornými schématy řezů a obsáhlou publikaci nabitou informacemi o problematice péče o dřeviny v sídlech.
Organizační pokyny:
Na seminář je nutno se přihlásit, z důvodů zajištění dostatečné kapacity a občerstvení.
Počet míst je z praktických důvodů omezen na 40.
Přihlášku můžete provést přiloženým formulářem, nejlépe elektronicky e-mailem, případně telefonicky.
Uzávěrka přihlášek na seminář je nejpozději do čtvrtka 20.5.2010
14:00 hodin, pokud možno přihlášku neodkládejte a zašlete co nejdříve.
Úhrada: převodem na účet spolu s přihláškou
Příloha: Přihláška / návratka

ve čtvrtek

27. května 2010
9:00 – 17:00

v prostoru sálu v Náměšti na Hané
poté exkurze v terénu s názornými praktickými ukázkami
PROGRAM:
9:00 – 9::15
9:15 – 9:20
9:20 – 10:20
		
		
10:20 – 10:45
10:45 – 11:45
		
12:00 – 12:45
13:00 – 14:00
		
14:00 – 14:45
		
15:00 – 17:00

Prezence
Přivítání, úvod
PRVNÍ BLOK
Rozpoznání stromů ohrožujících provozní
bezpečnost
Coffee break
DRUHÝ BLOK
Péče o stromy v praxi
přestávka na oběd
TŘETÍ BLOK
Stromy a stavba
ČTVRTÝ BLOK
Nové výsadby dřevin
praktické ukázky, terénní cvičení

Přihláška- návratka na seminář ŠOV OK

Péče o dřeviny ve venkovských sídlech
ve čtvrtek, 27. května 2010 v Náměšti na Hané

Závazně přihlašuji na seminář pořádaný Školou obnovy
venkova Olomouckého kraje následující osoby:
Jméno:...........................................................................................
Příjmení:.........................................................................................
Obec/organizace:............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Funkce:...........................................................................................
Kontakt – telefon:............................................................................
Fakturační údaje: . ..........................................................................
Organizace (jméno):........................................................................
Adresa:...........................................................................................
......................................................................................................
IČ...................................................................................................
DIČ.................................................................................................
e-mail:............................................................................................

Účastnický poplatek zaplatím na základě vystavené faktury,
která mi bude zaslána na výše uvedenou fakturační adresu.
Účastnický poplatek je ve výši 400 Kč pro členy Spolku
pro obnovu venkova olomouckého kraje, pro nečleny pak
650 Kč.
V ceně je občerstvení a obsáhlý odborný tištěný materiál
SZKT o péči o dřeviny.
Tuto přihlášku zašlete e-mailem nebo poštou co nejdříve,
nejpozději do čtvrtka 20.5.2010
na adresu skola.venkov@seznam.cz nebo:
Škola obnovy venkova Olomouckého kraje
Vodní 274
783 44 Náměšť na Hané
Obratem Vám bude zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku.
Místa budou obsazována podle pořadí došlých přihlášek.

