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ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
pfiipravuje tématické akce v areálu i slevy v prodejnû

Arboretum ·melcovna kaÏd˘ rok
pfiipravuje zajímavé akce pro své ná-
v‰tûvníky. Tématické akce spojené
s prohlídkou areálu doplnila jiÏ loÀské-
ho roku roz‰ífiená moÏnost obãerstvení,
rÛzné atrakce pro dûti vãetnû zookout-
ku a hudební produkce pro dospûlé.

Ovlivnily mrazy, které trvaly je‰tû
v prvních dnech jara, plán jarních
akcí v areálu? To je otázka pro maji-
tele arboreta, pana Mariana JankÛ.

ZáleÏí samozfiejmû na dal‰ím v˘-
voji poãasí. Pfiedpokládám, Ïe kve-
toucí cibuloviny potû‰í náv‰tûvníky
je‰tû i na konci dubna, kvetoucí saku-
ry a rododendrony pak bûhem kvûtna.

V nedûli 27. kvûtna uspofiádáme
Dûtsk˘ den v arboretu. Na organizaci
Dûtského dne se podílí pracovníci
Stfiediska volného ãasu, studenti Stfiední
pedagogické ‰koly a ãlenové skautské-
ho oddílu Oiãego. V areálu arboreta bu-
dou pro dûti nachystány dovednostní
soutûÏe a hry, na Dvou dvorech vystou-
pí dûtsk˘ folklórní soubor Borovûnka
a folková skupina Trní na vûtvi. Vstup
bude zdarma a obãerstvení je zaji‰tûno.

Leto‰ní rok je dopravní situace
v Boskovicích komplikovaná díky uza-
vírce ulice Dukelská. Mohou náv‰tûv-
níci Arboreta ·melcovna vyuÏít zkrá-
cenou objízdnou trasu pfies Kamenici?

Ano, z ulice Ludvíka Vojtûcha
v Boskovicích je vyznaãena alternativní
objíÏìka pfies Kamenici, která je dlouhá
cca 860 m a ústí pfiímo u spodní ãásti ar-
boreta, tedy u prodejny, kde je moÏno
zaparkovat. V úseku této objíÏìky je
provoz fiízen kyvadlovû, semafory.

Není tedy problém si autem od-
vézt zboÏí zakoupené v prodejnû
Zahradního centra v Arboretu. Co
v‰e zákazníkÛm nabízíte? 

V prodejnû Zahradního centra 
nabízíme celou sezonu sortiment
rostlin v závislosti na aktuálním ve-
getaãním období. Jedná se o na‰e

vlastní v˘pûstky (které je moÏno
shlédnout v modelov˘ch v˘sadbách
arboreta) a také o produkci ãesk˘ch
i zahraniãních firem. JiÏ v loÀském
roce jsme roz‰ífiili prodej o balko-
novky, bylinky, letniãky a pfiísadu
zeleniny.  Kromû okrasn˘ch a ovoc-
n˘ch dfievin si zákazníci mohou 
vybrat z ‰iroké nabídky potfiebného
materiálu pro zakládání a údrÏbu 
zahrad a dal‰ích potfieb. V souãasné
dobû nabízíme napfiíklad náfiadí
Fiskars a komponenty pro závlahové
systémy Gardena za akãní ceny.
RÛzné slevové akce poskytujeme zá-
kazníkÛm bûhem celé sezony.

Stále je moÏno objednat sluÏby
sadov˘ch úprav a údrÏbu zelenû?

Nabízíme nejen údrÏbu, ale i kom-
plexní fie‰ení uÏ pfii zakládání zahrádek,
zahrad a parkÛ. MÛÏeme vypracovat
projekt, realizovat v˘sadbu vãetnû zá-
vlahov˘ch systémÛ a následnû zajistit
bûÏnou údrÏbu. Samozfiejmû je moÏno
objednat i jednotlivé dílãí práce pfii 
údrÏbû soukromé ãi vefiejné zelenû.

Nabízíme napfiíklad o‰etfiování stro-
mÛ, kefiÛ a trvalek, úpravu Ïiv˘ch plotÛ,
v˘sadbu jiÏ vzrostl˘ch stromÛ, odstranû-
ní pafiezÛ frézováním, herbicidní odple-
velení, údrÏbu vefiejn˘ch a úãelov˘ch
ploch, zaloÏení trávníku v˘sevem a ná-
slednou údrÏbu. To v‰e pfii zaji‰tûní 
likvidace vznikl˘ch odpadÛ. S touto ãin-
ností máme mnohaleté zku‰enosti.

Arboretum ·melcovna je v sezonû
otevfieno dennû?

Arboretum je po celou sezonu otev-
fieno dennû, od 9.00 do 16.30, vstupné
je dobrovolné. Stejnou otevírací dobu
má prodejna Zahradního centra.
Aktuální informace o dûní v arboretu,
slevov˘ch akcích v prodejnû i o nabíd-
ce dal‰ích poskytovan˘ch sluÏeb, mo-
hou zájemci získat na na‰ich webov˘ch
stránkách www.smelcovna.cz, pfiípad-
nû telefonicky na ãísle 732 940 763.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Prodejna zahradního centra Arboreta ·melcovna Boskovice.
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Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Obchodnû-technického manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání technického smûru (strojírenství, elektrotechnika,
chemie), min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici, dobré organi-
zaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, fiidiãsk˘ prÛkaz
sk. B – aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky (získávání objednávek, uzavírání
v˘robních smluv), akvizice nov˘ch zákazníkÛ a péãe o stávající zákazníky,
organizace obchodu (koordinace dal‰ích obchodních zástupcÛ, …) 
Nástupní plat: Zajímavé a motivující ohodnocení, benefity (automobil, 
notebook, dotované stravování, ….)

Manipulaãní dûlníky
PoÏadujeme: manuální zruãnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici. 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení. 

ATOMO PROJEKT s. r.o., Bofiitov 326 (areál ZD) 679 21 âerná Hora.
Kontaktní osoba: pí. NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz


