
10 Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 2       bfiezen 2017 www.listyregionu.cz

VELKÁ JARNÍ 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 servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

pfiijme
zamûstnance na hlavní pracovní pomûr,

nástup moÏn˘ ihned.

Firma MJM Litovel a.s. 
poboãka VOP Skalice n. Sv. 
(b˘val˘ areál AGROPODNIKU)

skladník hnojiv a silomistr

Kontakt: Ing. Hájek Rudolf 606 022 008

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE 
zahajuje sezonu 2017

Arboretum ·melcovna otevírá 15.
bfiezna své brány pro vefiejnost. UÏ
dlouhou fiadu let pfiiná‰í tento hojnû
nav‰tûvovan˘ areál sv˘m hostÛm po-
tû‰ení z pobytu v peãlivû udrÏovaném
pfiírodním prostfiedí, ve kterém nalez-
nou v˘sadbu mnoha tisícÛ okrasn˘ch
rostlin, stejnû jako ‰irok˘ sortiment 
ovocn˘ch dfievin. Nauãné stezky jsou
doplnûny zookoutkem, jehoÏ obyvate-
lé potû‰í hlavnû dûti. Dospûlí mohou
vyuÏít ‰irokou nabídku prodejny
Zahradního centra.

Majitele arboreta pana Mariana
JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, zmûnila se letos nûjak
provozní doba arboreta?

Otevfieno máme opût od 15. bfiezna
do 15. listopadu; arboretum dennû kro-
mû pondûlí v dobû od 9 do 17 hodin,
prodejní centrum ve stejné dny od 9.30
do 16.30. V dobû konání nûkter˘ch
plánovan˘ch akcí bude otevfiena také
V˘stavní hala na Dvou dvorech.
Upfiesnûní bude vãas zvefiejnûno na na-
‰ich nov˘ch webov˘ch stránkách
www.smelcovna.cz.

Jsou uÏ stanoveny termíny tûchto akcí?
Ano, pokud se procházka pfiírodou

dá nazvat akcí. Spí‰e tímto informuje-

me náv‰tûvníky, co je v dané dobû v
arboretu zajímavého. Od 4. do 16. dub-
na to budou Kvetoucí cibuloviny, od
18. dubna do 7. kvûtna Dny kvetoucích
sakur, následovat budou od 9. do 28.
kvûtna Kvetoucí irisy a rhododendrony. 

V nedûli 28. kvûtna uspofiádáme jiÏ
tradiãnû Den dûtí. Od 14 hodin budou
probíhat rÛzné soutûÏe, k dispozici bu-
de skákací hrad a obãerstvení.

V létû, od 15. do 27. srpna, pozveme
zájemce do arboreta na Trávy a trvalky.
Cel˘ fiíjen potrvá Arboretum v barvách
podzimu. Na víkend 13. - 15. fiíjna pfii-
pravujeme jako kaÏd˘ rok V̆ stavu ovo-
ce a okrasn˘ch rostlin a sezonu uzavfiou
oblíbené Dny adventní vazby, které
jsou plánovány na 23. aÏ 25. listopadu. 

Pro dûti i dospûlé chystáme novinku
ve spolupráci se Stfiediskem volného
ãasu a s kulináfisk˘mi specialitami stu-
dentÛ gastronomie ze Stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova, s názvem D˘Àování,
která by mûla naplnit areál Dvou dvo-
rÛ v sobotu 7. fiíjna.

Co nového chystáte v areálu?
Máme v úmyslu postupnû v celém

areálu, vãetnû prodejny, vytvofiit více
oddychov˘ch míst pro odpoãinek a po-
hodlnûj‰í prohlídku i nákup, s ohledem
jak na dûti, tak na seniory.   Podobnû
chceme upravit prostor u v˘stavní haly

na Dvou dvorech, kde by mûlo vznik-
nout dal‰í místo pro relaxaci a zabezpe-
ãen˘ dûtsk˘ koutek. K souãasn˘m 
nauãn˘m stezkám, které jsou zamûfieny
na okrasné rostliny a ovocné dfieviny,
pfiidáme dal‰í, které by pfiedstavovaly
faunu; pfiedev‰ím zvífiata a ptáky na‰e-
ho regionu. Stojany s fotografií jednot-
liv˘ch druhÛ a struãn˘m popisem 
urãitû pomohou k lep‰í pfiedstavû dûtí
o obyvatelích lesÛ a luãin.

V jarních mûsících postavíme u pro-
dejny skleník pro produkci balkono-
v˘ch kvûtin.

Zásluhou skvûlého kolektivu se
nám dafií neustále roz‰ifiovat v˘robní
plochy, udrÏovat cel˘ areál arboreta
a zlep‰ovat sluÏby pro spokojenost
na‰ich zákazníkÛ.

Má prodejna zahradního centra nûja-
kou aktuální nabídku?

Nabízíme v‰e potfiebné pro jarní obdo-
bí na zahradû – aÈ uÏ pomÛcky, substráty,
hnojiva nebo rostliny k v˘sadbû. Na‰e
prodejna je souãástí sítû Zahradních cen-
ter CS, o.d. V souãasné dobû nabízíme za
akãní ceny mulãovací kÛru, ra‰elinu a
zahradnick˘ substrát. Jako pozornost ob-
drÏí zákazníci k vût‰ímu nákupu dárek.  

Je stále moÏno objednat u Vás také
zahradnické sluÏby?

Nabízíme realizace, úpravy a údrÏbu
zahrad, sadÛ, parkÛ, zakládání trávníkÛ
a závlahové systémy. To v‰e od vypra-
cování projektu aÏ po realizaci a násled-
nou údrÏbu. Tyto sluÏby nabízíme 
jednotlivcÛm, firmám, obcím, nebo
vlastníkÛm nemovitostí, ktefií potfiebují
zajistit odbornou a pravidelnou údrÏbu
zelenû na pfiilehl˘ch plochách. V pfiípadû
zájmu o tyto sluÏby nás zájemci mohou
kontaktovat osobnû v sídle firmy na Dvou
dvorech, e-mailem arboretum@smelcov-
na.cz nebo na telefonu 732 940 763, 
737 475 290. Ve‰keré kontakty naleznete
také na na‰ich nov˘ch webov˘ch strán-
kách www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Vstupní brána do Arboreta ·melcovna. 
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Indiánského zlata se chtûli po-
koutnû zmocnit bandité! Toto se 
odehrálo v Dûlnickém domû v
nedûli dne 26. 2. pfii pfiedstavení
smí‰eného pûveckého sboru „RAS-
TISLAV Blansko” - TENTOKRÁT NA
ZÁPADù aneb INDIÁNSKÉ ZLATO. 

Rastislav vûnuje uÏ nûkolikát˘m ro-
kem jeden ze sv˘ch koncertÛ mal˘m
a nejmen‰ím divákÛm a vÏdy se tû‰í
velkému zájmu. I letos byl sál
Dûlnického domu pln˘ dûtí. Nûkteré

z nich mûly dokonce moÏnost stát se
souãástí pfiedstavení a sv˘ch rolí se
chopily velice zodpovûdnû. S obrov-
sk˘m zápalem hráli jak malí indiáni,
tak vynalézaví bandité. Plánovan˘ch
rolí ze scénáfie se ujali ãlenové sboru:
Katefiina Králová, Bfietislav ·vehla,
Ale‰ Bláha, Miroslav Pukl, Filip
Souãek, Karolína Kunãáková, Ema
Kubûnová, Adam PetrÏela a Adam
Pernica. Dirigent sboru, pan Jaroslav
Martinásek, tentokrát dohlíÏel na cel˘
koncert z fiad divákÛ. Za klavírního do-

provodu ·árky Seìové a pod taktovkou
talentovaného Dominika Pernici zaznû-
ly skladby J. Kfiiãky, G. F. Händela, C.
Orffa, Y. Gordona a F. Mendelssohna-
Bartholdyho.

Konec dobr˘, v‰echno dobré. Bandité
záhy pochopili, Ïe poklad, kter˘ mûli in-
diáni, nebyl Ïlut˘ kov, ale zlato v hrdle...
V‰ichni se nakonec se‰li v pûveckém
sboru. Tak pokud je‰tû váháte, jak byste
se obohatili, choìte na koncerty
Rastislava nebo pfiijìte do jeho fiad!

Text: Irena PetrÏelová
Foto: Vlastimil Kocman

Indiánské zlato v ohroÏení
Neuvûfiitelné, co se v Blansku stalo!


