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Leto‰ní sezona v Arboretu ·melcov-
na se ch˘lí ke konci. Velkého zájmu ve-
fiejnosti se tû‰ila fiíjnová 5. Regionální
v˘stava ovoce a okrasn˘ch dfievin. Jak
tuto akci hodnotí majitel arboreta pan
Josef JankÛ?

Vystavovatelé, mezi které patfiil na-
pfiíklad ÚKZÚZ zku‰ební stanice
Lysice, ZEAS Lysice a.s., Agrospol
Knínice, ·kolní zemûdûlsk˘ podnik
Îabãice pfii Mendelovû univerzitû
v Brnû, zahrádkáfii z regionu a samo-

zfiejmû na‰e arboretum, dodali celkem
298 vzorkÛ ovoce a 91 vzorkÛ zeleniny.
V̆ stavu pfii‰lo nav‰tívit zhruba 950 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií ocenili bohatou nabídku
vystavovan˘ch exempláfiÛ. Spokojenost
hostÛ byla tím nejlep‰ím ocenûním or-
ganizace v˘stavy, kterou uspofiádalo za
podpory MAS Boskovicko PLUS na‰e
arboretum.

Co je‰tû chystáte pro hosty arboreta?
Jednou z posledních leto‰ních akcí

budou Dny adventní vazby, které se bu-
dou konat ve dnech 27. a 28. listopadu
(stfieda a ãtvrtek). Od 12 do 18 hodin bu-
de po oba dny ve v˘stavní hale na Dvou
dvorech nachystán potfiebn˘ materiál;
zájemci si mohou sami  vyrobit adventní
vazbu, pfiípadnû budou mít moÏnost za-
koupit jiÏ hotové vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Lubo‰ Su‰il 

V dubnu leto‰ního roku jsme si mohli
na vlastní oãi prohlédnout pfii Dni otev-
fien˘ch dvefií areál Sbûrného dvora
Doubravy a kompostárnu v Boskovicích. 

Jako dal‰í zastávku pfii náv‰tûvnick˘ch
prohlídkách sv˘ch technologií – TOUR
2013 uspofiádala SITA CZ a.s. 31. fiíjna
Den otevfien˘ch dvefií v Centrální kom-
postárnû Brno.

„K odpadu pfiistupujeme jako k surovi-
nû. Zde v kompostárnû mÛÏete vidût, jak
se z vûtví, profiezÛ nebo i z odpadních pa-
let rozdrcením a oddûlením kovov˘ch
pfiímûsí vyrábí ‰tûpka. Ta je potom pfiedá-

vána dal‰ím zpracovatelÛm jako surovina
pro v˘robu dfievotfiískov˘ch desek nebo
jako palivo k v˘robû energie. Hlavní ãin-
ností kompostárny je samozfiejmû kom-
postování, tedy pfiirozen˘, av‰ak fiízen˘
proces, kdy pÛsobením mikroorganismÛ,
vody a kyslíku vzniká nûkolik druhÛ cer-
tifikovan˘ch kompostÛ a substrátÛ,” 
uvedla Katefiina Kodadová, manaÏerka
pro komunikaci SITA CZ. 

Kompost je vyrábûn po dobu 3 – 6
mûsícÛ v nûkolika obrovsk˘ch betono-
v˘ch Ïlabech, tzv. krechtech, ve kter˘ch
je v˘robní zakládka provzdu‰Àována
a v pfiípadû potfieby zavlaÏována. Také je
sledována teplota, která dosahuje aÏ 75
stupÀÛ Celsia. To je proto, aby se zahu-
bily pfiípadné bakterie, houby a dal‰í ne-

Za podpory Nadace Archa Chantal,
v‰ech jejích partnerÛ a sponzorÛ mohly
b˘t v Blansku v nemocnici na pediatric-
kém ambulantním oddûlení dne 17. fiíjna
pfiedány dûtem k uÏívání nové, zmoder-
nizované prostory. Celkové náklady na
modernizaci byly témûfi 830 tisíc Kã a
byly plnû hrazeny Nadací Archa Chantal.

Text a foto: RePo

Ïádoucí mikroorganismy. SITA CZ tak
mÛÏe zpracovat roãnû zhruba 20 tisíc tun
biologicky rozloÏitelného odpadu z Brna
a okolí. Momentálnû je v kurzu padané
listí, kterého se zpracuje cca 2 tisíce tun,
tj. desetina z celkového mnoÏství celo-
roãní produkce kompostárny.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Nachystaná byla i ukázka 
rozdrcen˘ch surovin.

Hromada vûtví a profiezÛ pfied rozdrcením a následn˘m zkompostováním. Slavnostní pfiedání prostor do uÏívání.

DNY ADVENTNÍ VAZBY
v Arboretu ·melcovna 27. - 28. listopadu

Malí pacienti mají novou
ãekárnu

SITA CZ – TOUR 2013

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Lety: Praha, Bratislava, VídeÀ, Mnichov aj.
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty 
JAMAJKA ,TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY 

1. MOMENT – LÉTO 2014 v PRODEJI! VYUÎIJTE SLEVY VâAS! 
Luxusní okruÏní plavby – Evropou i KARIBIKEM

Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj. 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

Rostlinn˘ odpad ãeká na zkompostování.

Najdete nás v nově otevřeném 

STUDIU VISAGE
Svitavská 1a, Blansko

Iva Koutníková
okresní manažerka

mobil: +420 774 355 272
e-mail: ivakoutnikova@seznam.cz

www.jafracosmetics.cz

POZOR!  Nejsme klasická kosmetika

Nabízíme:
- zjištění aktuálního stavu pleti 

diagnostickým přístrojem
- ošetření pleti 

- kosmetické poradenství
- možnost vyzkoušení účinku 

mikrodermabrazivního přístroje
- odborné sestavení účinného 

programu pravidelné péče o pleť

- doživotní poradenství zdarma
- nákup přípravků JAFRA ve studiu 
nebo přes e-shop (bez poštovného)

- BONUS – minikurz líčení

JAFRA
THE POWER TO TRANSFORM LIVES

Vlastnoruãnû vyroben˘ adventní vûnec udûlá radost. Tvorba adventní v˘zdoby.


