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Hledáme v˘vojového pracovníka
Pozice: V˘vojov˘ pracovník v oboru mûfiicí techniky (multimetry) se zamûfiením na analo-

govou techniku.
PoÏadavky: Vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektronika 

se zamûfiením na analogovou mûfiicí techniku. 
Schopnost t˘mové práce.
Komunikaãní znalost anglického 
nebo nûmeckého jazyka.
V˘hodou je znalost programování C, C++.
MoÏnost dal‰ího vzdûlávání.

GMC – mûfiicí technika, s.r.o.
k rukám p. Svobodové, Fügnerova 1a, 678 01 Blansko nebo e-mailem na adresu:gmc@gmc.cz

Nabízíme: Zajímavá práce 
v mezinárodní firmû.  
V˘voj ‰piãkov˘ch 
zafiízení pro svûtov˘ trh.
V˘borné mzdové 
podmínky.
Nadstandardní benefity.

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!
AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í

Podzim v Arboretu ·melcovna
Pane JankÛ, napáchalo leto‰ní su-

cho v areálu arboreta vût‰í ‰kody?
Samozfiejmû, Ïe nûkteré porosty jsme

pfied suchem nezachránili, ale k Ïádn˘m
velk˘m ‰kodám nedo‰lo. Díky poloze are-
álu jsme mohli zavlaÏovat na‰e pozemky
po celé léto. âasto se mû lidé ptají, jak
v pfiípadû nedostatku vláhy ochránit rostli-
ny. Existují sice rÛzné pfiípravky, které 
pomáhají drÏet vláhu v pÛdû, ale skuteãná
pomoc proti dlouhodobému suchu neexis-
tuje – poruãit vûtru a de‰ti jsme se oprav-
du je‰tû nenauãili.

Letos jiÏ zb˘vá poslední akce –
Podzim v Arboretu ·melcovna. Na co
se náv‰tûvníci mohou tû‰it?

Koncem srpna, kdy jsem nav‰tívil Arboretum ·melcovna v Boskovicích, bylo jiÏ po de‰tích,
které po dlouhém období tropick˘ch veder a úmorného sucha osvûÏily závûr leto‰ního hor-
kého léta. Pana Josefa JankÛ, majitele arboreta, jsem se zeptal:

Pfiedev‰ím na bohatou paletu syt˘ch
barev, které dokáÏe vykouzlit jen zral˘,
podzimní ãas. Je to období, kdy listy
dfievin svou barevnou pestrostí zkrá‰lí
kaÏd˘ sad; v na‰em areálu, kde je velká
nabídka rÛzn˘ch druhÛ, je pohled na
barvami h˘fiící stránû opravdu pÛsobiv˘. 

Bude se konat kaÏdoroãní v˘stava na
Dvou dvorech?

Ano, uÏ teì mohu zájemce pozvat na
V¯STAVU OVOCE A OKRASN¯CH
ROSTLIN ve v˘stavní hale Dva dvory,
která se bude konat ve dnech 16. - 19. fiíj-
na. Vystavovat budou ãlenové místních
organizací Svazu zahrádkáfiÛ z na‰eho re-
gionu, ãlenové MAS Boskovicko PLUS,
ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice a ZEAS
Lysice a.s. V̆ stava bude zahájena v pátek
16. fiíjna v 16 hodin a potrvá pro odbor-
nou i laickou vefiejnost do nedûle. V pon-
dûlí pak mají moÏnost nav‰tívit v˘stavní
expozice Ïáci místních ‰kol.

Je‰tû pfied vlastním zahájením se v
pátek od 15 hodin uskuteãní setkání senio-
rÛ, které pofiádáme ve spolupráci s organi-
zací Kulturní zafiízení mûsta Boskovice.
Setkání se bude konat v rámci oslav dne
seniorÛ; na Dvou dvorech je pfiivítá decho-
vá hudba Boskovûnka. 

Po celou dobu konání v˘stavy bude
zaji‰tûno obãerstvení a hosté mohou
spojit náv‰tûvu v˘stavy s prohlídkou
arboreta.

V˘stavou uzavfiete leto‰ní sezonu?
Na úpln  ̆závûr sezony pfiipravujeme jiÏ

tradiãní Dny adventní vazby, které se usku-
teãní ve dnech 25. a 26. listopadu. Také tato
akce se bude konat ve v˘stavních prostorách
na Dvou dvorech, kde si zájemci mohou kou-
pit jiÏ hotové v˘robky, nebo si z pfiipravené-
ho materiálu sami zhotovit vánoãní ozdoby.

Máte v nabídce prodejny zahradního
centra nûjak˘ podzimní sortiment?

V prodejnû nabízíme ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách ‰irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin.
Teì na podzim budeme zaji‰Èovat 
pfiedev‰ím dodávky hodnû Ïádan˘ch
rezistentní odrÛd jabloní i dal‰ích 
ovocn˘ch stromkÛ.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna

Z v˘stavy ovoce 2014. Z v˘stavy ovoce 2014.
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BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: hanasouckova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK


