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Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE●DESINSEKCE●DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

Podrobné informace na www.gymbk.cz 
nebo na tel. 516 411 189 – 190

• Informace o studiu 
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách 
• Prohlídka areálu gymnázia 

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko 

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 
• pátek 16. 11. 2012 • v dobû od 9,00  do 17,00

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·.

ARBORETUM ·MELCOVNA
zve na velkou ovocnáfiskou v˘stavu

Barvy podzimu se letos objevily
velmi záhy; na mnoha místech zaãalo
listí Ïloutnout jiÏ zaãátkem záfií.
Majitele Arboreta ·melcovna, pana
Josefa JankÛ, jsem se zeptal, jak se
suché léto projevilo na porostech
v arboretu.

Leto‰ní rok opravdu nebyl pfiízniv˘.
Proti suchu jsme se bránili zavlaÏováním,
ale ‰kody, které napáchal nepfiízniv˘ prÛ-
bûh leto‰ní zimy, se na nûkter˘ch poros-
tech projevily aÏ bûhem letní sezony. 

Nedostateãné sráÏky jste tedy nahra-
dili zv˘‰en˘mi náklady na zavlaÏování?

Letos jsme pfie‰li z plo‰ného zavlaÏo-
vání na takzvané kapkové, které spoãívá
v rozvodu vody pfiímo ke kofienÛm rost-
lin; díky tomu oãekávám dokonce sníÏe-
ní nákladÛ na zavlaÏování.

Sezona se ch˘lí ke konci, je‰tû máte
v plánu velkou v˘stavu ovoce, je to tak?

âekají nás je‰tû dvû akce. Pfiedev‰ím to
bude IV. regionální v˘stava ovoce a okras-
n˘ch rostlin, kterou pofiádáme ve spolupráci
s místní organizací Svazu zahrádkáfiÛ a za
podpory Místní akãní skupiny Boskovicko
plus. V̆ stava se bude konat ve v˘stavní ha-
le Arboreta ·melcovna „Dva dvory” a potr-
vá od soboty 20. fiíjna do pondûlí 22. fiíjna.
V sobotu bude pro vefiejnost otevfieno od 14
do 17 hodin, v nedûli od 9 do 17 a v pondû-
lí také od 9, ale jen do 14 hodin.

Ktefií vystavovatelé pfiedstaví své v˘-
pûstky?

Budou to zahrádkáfii âZS z jednotli-
v˘ch mikroregionÛ MAS Boskovicko
plus, ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice,
ZEAS Lysice a.s., Agrospol a.d. Knínice
a samozfiejmû budeme vystavovat také
na‰e vlastní ovoce a rostliny.

Budou mít náv‰tûvníci moÏnost si ta-
ké nûco z vystavovaného sortimentu za-
koupit?

Ano, v prodeji budou jablka a bram-
bory a také bude moÏnost obojí objednat
na zimní uskladnûní. V na‰em prodej-
ním centru budeme nabízet ‰irok˘ sorti-
ment ovocn˘ch i okrasn˘ch rostlin.

Pfiipravili jste nûjak˘ doprovodn˘
program?

Zájemci z fiad zahrádkáfiÛ budou moci
vyuÏít sluÏeb odborné poradny a konzul-
tovat své problémy s pûstováním ovoce,
okrasn˘ch a ovocn˘ch dfievin.

Souãástí v˘stavy bude degustace
podzimních odrÛd jablek, prohlídka
arboreta s nauãnou stezkou ovocn˘ch
dfievin. Rodiny s dûtmi mohou nav‰tí-
vit novû otevfienou stálou expozici
z fií‰e rostlin, víl a skfiítkÛ „Ze za-
hrádky do pohádky” a malé náv‰tûv-
níky jistû potû‰í náv‰tûva zookoutku
„Dvorek na‰í babiãky”. Po celou do-
bu konání v˘stavy je zaji‰tûno obãer-
stvení.

¤íkal jste, Ïe zb˘vají je‰tû dvû akce,
která je ta druhá?

Na konci listopadu, ve stfiedu 28. a ve
ãtvrtek 29. uspofiádáme Dny adventní vaz-
by. Ve v˘stavní hale na Dvou dvorech bu-
de nachystán materiál a zájemci budou mít
moÏnost si sami, pod dohledem odborné-
ho designera, vyrobit adventní vûnec.
Dal‰í moÏností bude zakoupit jiÏ hotové
ozdobné vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

AranÏmá okrasn˘ch rostlin 
v pohádkové expozici.

O podzimní v˘stavy ovoce b˘vá v Arboretu ·melcovna velk˘ zájem.


