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Informujeme / i*

Gymnázium a M· Rájec-Jestﬁebí, o. p. s.
realizuje projekt

Zlep‰ení podmínek vzdûlávání
CZ.1.07/1.5.00/34.0155
Cílem projektu je zkvalitnûní a zefektivnûní v˘uky, toho bude dosaÏeno metodick˘m
vzdûláváním uãitelÛ, podpÛrn˘mi kurzy, tvorbou a následn˘m pouÏíváním nov˘ch
metodick˘ch pomÛcek a uãebních materiálÛ ve v˘uce.

S v˘stupy projektu se mÛÏete seznámit na www.gymnaziumrajec.cz
Tel.: 516 432 181, 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm
za projevenou pﬁízeÀ,
pﬁejeme mnoho zdraví a ‰tûstí
v roce 2014.
AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Arboretum ·melcovna zve na degustaci
jablek ve stﬁedu 18. prosince
Co se t˘ká prÛbûhu poãasí v leto‰ním
roce, tak nebyl sice pﬁízniv˘, ale s rozmary poãasí se musí poãítat a povinností kaÏdého hospodáﬁe je snaÏit se
omezit dÛsledky na porostech i úrodû.
Hor‰í dopady má nepﬁíznivá ekonomická situace, díky které jsme museli ponûkud omezit nûkteré na‰e aktivity i provoz ãástí arboreta. Na‰í
snahou ov‰em bylo, aby se omezení
co nejménû dotklo náv‰tûvníkÛ.
Rád bych pozval v‰echny zájemce
na letos zcela poslední akci - degustaci
jablek. Ve stﬁedu 18. 12. budeme od 15
hodin ve v˘stavní hale na Dvou dvo-
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rech ochutnávat jablka mnoha odrÛd.
Bude to ovoce jak z na‰í vlastní produkce, tak i z produkce nûkter˘ch vystavovatelÛ ﬁíjnové regionální v˘stavy.
Na závûr leto‰ního roku chci podûkovat za pﬁízeÀ v‰em náv‰tûvníkÛm
Arboreta ·melcovna a také podûkovat na‰im zamûstnancÛm za dobﬁe
odvedenou práci. Do roku 2014 pﬁeji
v‰em pevné zdraví, hodnû radosti
a úspûchÛ.
Pane JankÛ, dûkuji za informace
a hodnû úspûchÛ pﬁeji Vám i Arboretu
·melcovna.
Petr Hanáãek
Foto: archiv Arboreta ·melcovna

www.listyregionu.cz

(Komerãní sdûlení)

Velká regionální v˘stava ovoce, která se konala ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna v ﬁíjnu a listopadové Dny adventní vazby ukonãily sezonu v arboretu. Tisíce náv‰tûvníkÛ letos opût obdivovalo krásn˘ kout pﬁírody, kter˘ je peãlivû udrÏován a osázen modelovou v˘sadbou okrasn˘ch rostlin a ‰irok˘m sortimentem ovocn˘ch dﬁevin pro potûchu i pouãení hostÛ. Jak hodnotí
leto‰ní sezonu majitel arboreta pan Josef JankÛ?

