
Informujeme / i*

roãník IV       ãíslo 4       kvûten 2015 www.listyregionu.cz

4

KDU- âSL BLANSKO VOLILO NOVÉ VEDENÍ
Leto‰ní rok je ve znamení voleb do v‰ech

stranick˘ch orgánÛ KDU-âSL. Místní organiza-
ce si nová vedení zvolila v prÛbûhu I /IV 2015,
ãasto posílená nov˘mi tváfiemi.

V pátek 17. dubna v „Zámeckém sklení-
ku” v Boskovicích 80 delegátÛ rozhodlo sv˘-
mi hlasy o nové podobû okresního v˘boru
KDU-âSL.

Pfiedsedkyní organizace byla zvolena Ing.
Jaromíra Vítková, která povede okresní orga-
nizaci v dal‰ím dvouletém funkãním období.
V dal‰ích volbách do‰lo k ãásteãné obmûnû
jak místopfiedsedÛ, tak i ãlenÛ OV o nové
ãleny. 

V hodnotící zprávû odstupující pfiedsedkynû
zhodnotila dvouleté uplynulé volební období,
které bylo provázeno nûkolika volbami nejen do
poslanecké snûmovny, ale i do evropského par-
lamentu a pfiedev‰ím do obecních zastupitelstev.
Ve v‰ech volbách byl zaznamenán úspûch kan-
didátÛ za KDU-âSL podmínûn dobr˘m fungo-
váním místních organizací. ZdÛraznila, Ïe i pfies

pfiirozen˘ úbytek ãlenské základny, posilují fiady
strany noví mladí ãlenové, coÏ svûdãí o tom, Ïe
strana dokáÏe sv˘m programem oslovit i mla-
dou generaci. 

Okresní konferenci zdravicí pozdravil pfied-
seda KDU-âSL Pavel Bûlobrádek, místopfiedse-
da Marian Jureãka a europoslanec Tomá‰
Zdechovsk˘. Delegáti ocenili pfiítomnost po-
slance PâR  Jaroslava Kla‰ky, Josef Uhlíka,
Jifiího Miholy a pfiedsedÛ ostatních okresních
organizací  KDU-âSL pÛsobící v rámci JMK.
Generální sekretáfi Pavel Hofiava ve svém vy-
stoupení pozdravil v‰echny delegáty a pfii po-
hledu do plného sálu vyslovil pfiesvûdãení, Ïe
smûr, kter˘ si vyt˘ãila KDU-âSL je správn˘
a má smysl.

Na závûr konference nová pfiedsedkynû po-
dûkovala pfiítomn˘m delegátÛm za dÛvûru
a zdÛraznila, Ïe  KDU-âSL má své dÛleÏité
místo na politické scénû okresu Blansko.   

Text: Bc. Marie Zouharová
Foto: Bc. Jan Novotn˘ Gratulace nové pfiedsedkyni.

âím v souãasnosti Ïije Arboretum ·melcovna? 
V na‰em areálu jsou v souãasné dobû

v plném proudu akce, které pro náv‰tûvní-
ky kaÏdoroãnû pfiipravujeme. V dubnu to
byla jarní akce nazvaná Cibuloviny.
Vrámci Dne zemû jsme vysadili Pavlovnii
plstnatou (Paulownia tomentosa), známou
také jako âínsk  ̆císafisk  ̆strom. 

Zaãátkem kvûtna jsme zvali zájemce
na Dny sakur. VyuÏili jsme toho, Ïe má-
me v areálu vysázeno mnoho druhÛ pru-
nusÛ. Náv‰tûvníci mohli obdivovat kve-
toucí prunus padus, prunus nipponica,
prunus pendula (subhirtella), prunus pu-
mila, prunus serrulata a mnoho dal‰ích.

V Japonsku se jedná o svátek Hanami,
bûhem kterého se témûfi v‰ichni obyvate-

KaÏdoroãnû bûhem jarních mûsícÛ pfiíroda nad‰enû h˘fií barvami a opojnou vÛní kvûtÛ vítá
dal‰í plodné období roku. Nejinak je tomu v areálu Arboreta ·melcovna v Boskovicích.
Majiteli, panu JankÛ, jsem poloÏil otázku, která tvofií nadpis na‰eho spoleãného povídání.

lé japonsk˘ch ostrovÛ chodí kochat krá-
sou kvetoucích sakur a vûfií, Ïe polibek
pod jejich kvûty pfiinese ‰tûstí.

Líbali se pod kvetoucími sakurami
také náv‰tûvníci ·melcovny?

Nepochybuji o tom Ïe ano a vûfiím,
Ïe je také potká ‰tûstí.

Tyto akce se jiÏ konaly; jaké dal‰í
plánujete?

Od úter˘ 12. do nedûle 24. kvûtna
probíhá akce Irisy a rododendrony.
V nedûli 17. kvûtna od 14 hodin uspo-
fiádáme ve spolupráci s DDM
Boskovice odpoledne plné her pod ná-
zvem JARO V ARBORETU. Na Dvou
dvorech bude pfiipraven skákací hrad
a dal‰í atrakce pro potû‰ení dûtí, vãetnû
obãerstvení.

Dal‰í akce konaná v sobotu 23. kvût-
na s názvem Den bylinek probûhne
v prodejnû Arboreta ·melcovna, kde
bude pro zákazníky pfiipravena nabídka
‰irokého sortimentu bylin.

Akce Léto v arboretu potrvá od 18.
do 23. srpna a bude zamûfiena na trval-
ky a trávy. Obãanské sdruÏení Sportuj
s námi pfiipravuje pro tuto akci sportov-
ní aktivity konané v na‰em areálu. 

Podzim v arboretu – to bude pfiede-

v‰ím Regionální v˘stava ovoce a okras-
n˘ch rostlin, která se bude konat od pát-
ku 16. do pondûlí 19. fiíjna ve v˘stavní
síni na Dvou dvorech. V pátek pfiipraví-
me setkání seniorÛ pfii dobrém jídle i
pití a zajistíme nûjakou vhodnou decho-
vou hudbu. Poslední den v˘stavy, pon-
dûlí, bude urãen pro ‰kolní exkurze. 

Sezonu jiÏ tradiãnû uzavfiou Dny 
adventní vazby konané 25. – 26. listo-
padu v areálu Dva dvory.

Cestou jsem si v‰iml mnoha aut par-
kujících u va‰í prodejny Zahradního
centra, zfiejmû je o nabízené produkty
velk˘ zájem.

stentních odrÛdách ovocn˘ch stromkÛ
a kefiÛ, které se v‰ak v jarním období
tûÏko zabezpeãují. Je pfiedpoklad, Ïe
v podzimním prodejním a v˘sadbovém
termínu bude tento sortiment zaji‰tûn
v dostateãné mífie.  V souãasné dobû
pfiedpokládáme zv˘‰en˘ zájem zákaz-
níkÛ o sortiment okrasn˘ch dfievin a tr-
valek, které prÛbûÏnû doplÀujeme tak,
aby na‰i zákazníci byli spokojeni.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna

Ano, v posled-

ní dobû je nejvût‰í

poptávka po rezi-

Rhododendron „Gomer Waterer”. Pohled do areálu Arboreta ·melcovna. Prunus subhirtela „Pendula Rosea”.
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GALERIE A ANTIKVARIÁT JONÁ· BLANSKO VÁS ZVE
na v˘stavu ke 110. V˘roãí pov˘‰ení Blanska na mûsto. 

Souãástí v˘stavy bude prezentace nové regionální knihy Pavla Svobody
„Bejvávalo aneb Z pradûdeãkÛ Ïádn˘ dnes nepoznal by Blansko jako ves”.

V˘stava potrvá do 2. ãervna 2015 a bude otevfiena vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek od 9 do 17 hodin.


