
5Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 7       záfií 2018606 931 795☎

Tylex Letovice, a.s.
Brnûnská 20/3, Letovice

Hledáme zájemce na pozici:
•  Dûlník textilní v˘roby  •  Barvífi

•  Sefiizovaã textilních strojÛ
•  Obsluha v˘robní linky (vhodné pro muÏe)  •  Pletafika

PoÏadujeme: SO/ÚSO vzdûlání nejlépe v oboru textilním 
nebo strojírenském, popfi. v pfiíbuzném, technické 
a praktické my‰lení, manuální zruãnost a pfiesnost

Benefity: Penzijní pfiipoji‰tûní, stravenky, pfiesãasové pfiíplatky, 
5 t˘dnÛ dovolené

CV zasílejte na e-mail: pstrakova@tylex.cz
Tel.: 516 801 204 Pavlína Straková

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

PODZIMNÍ AKCE V ARBORETU ·MELCOVNA
D˘Àování a V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin

Arboretum ·melcovna Boskovice
pofiádá ve svém areálu po celou se-
zonu zajímavé akce pro pfiíznivce
zdej‰ího peãlivû udrÏovaného pfií-
rodního areálu. Podzimní akce vÏdy
potû‰í v‰echny milovníky syt˘ch ba-
rev tohoto roãního období. Majitele
arboreta, pana Mariana JankÛ, jsem
se zeptal:

Pane JankÛ, jak to vypadá v are-
álu letos na podzim? 

Leto‰ní suché poãasí napáchalo
‰kody; ov‰em to platí nejen pro na‰e
arboretum. Sucho a horko mûlo ne-
pfiízniv˘ dopad na ná‰ areál, ale také
uzavírka ulice Dukelská ztíÏila do-
stupnost arboreta pro na‰e hosty
a komplikovala nám práci.

Díky posunu vegetaãního období
mohu náv‰tûvníky pozvat jiÏ nyní na
kvetoucí ocúny.

Budou se letos konat obû pravi-
delné podzimní akce - D˘Àování
a V˘stava ovoce a okrasn˘ch rost-
lin?

Ano, budou, rád na nû zvu na‰e
náv‰tûvníky. D˘Àování je napláno-
váno na sobotu 13. fiíjna v prosto-
rách Dvou dvorÛ, tedy nad areálem
arboreta. Opût si budou moci zájem-
ci z fiad dûtí i dospûl˘ch vyzkou‰et
své v˘tvarné cítûní pfii vyfiezávání

d˘ní s pouÏitím vlastní fantazie; ne-
jen na motivy Halloweenu. Inspirací
mÛÏe b˘t ukázková ãinnost studentÛ
maturitního oboru Hotelnictví
z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na ulici
Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií se
dekorativního vyfiezávání také 
úãastní a navíc nabídnou k ochut-
návce rÛzné dobroty, které z d˘nû
pfiipraví Ïáci oboru kuchafi - ãí‰ník.
Tûm hostÛm, ktefií si rádi nechají
poradit, bude k dispozici zku‰ená 
aranÏérka. Dûtem s jejich tvorbou
pomohou stejnû jako loni ‰ikovné
ruce ze Stfiediska volného ãasu. 

Zpracovávat se budou jak vlastní
d˘nû které si náv‰tûvníci donesou,
tak i d˘nû z produkce arboreta, které
bude moÏno zakoupit. Své v˘tvory

mohou hosté pfiihlásit do soutûÏe, je-
jíÏ v˘sledky budou vyhlá‰eny o t˘-
den pozdûji na v˘stavû ovoce.

V odpoledních hodinách se hosté
mohou tû‰it na vystoupení skupiny
Trní na vûtvi. Po cel˘ den bude zaji‰-
tûno obãerstvení, vãetnû specialit
z udírny a grilu. Pro dûti jsou k dis-
pozici rÛzné herní prvky a urãitû jim
radost udûlají také zvífiátka z nového
zoo koutku.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
se bude konat hned následující ví-
kend?

V˘stava bude zahájena v pátek
19. fiíjna v 15 hodin na Dvou 
dvorech. Zahájení v˘stavy bude
spojeno jako kaÏdoroãnû s Dnem
seniorÛ, pro které máme zaji‰tûnou
autobusovou kyvadlovou dopravu.
V sobotu a v nedûli bude v˘stava
pfiístupna od 10 do 18 hodin, v pon-
dûlí pro ‰kolní exkurze od 9 do 12
hodin. Budeme vystavovat své
vlastní v˘pûstky a dále produkty
ãlenÛ místní organizace Svazu za-
hrádkáfiÛ a dal‰ích vystavovatelÛ -
ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice,
ZEAS Lysice a.s., Agrospol a.d.
Knínice, VOS zemûdûlcÛ, a.s.
Velké Opatovice a dal‰ích pûstitelÛ. 

Studenti Hotelnictví ze ‰koly na
ulici Hybe‰ova budou pfiedvádût

carving, tedy dekorativní úpravy 
ovoce a jeho aranÏmá. Po celou 
dobu v˘stavy bude zaji‰tûno obãer-
stvení s moÏností náv‰tûvy a pro-
hlídky areálu arboreta.

Máte nûjakou speciální podzimní
nabídku v prodejnû zahradního
centra?

Termín V̆ stavy ovoce a okras-
n˘ch rostlin se shoduje se zahájením
prodeje prostokofienn˘ch ovocn˘ch
stromkÛ a kefiÛ, které budou k prode-
ji v na‰em zahradním centru v
‰irokém sortimentu. Po celou sezonu
nabízíme sortiment na‰ich v˘pûstkÛ,
stejnû jako produktÛ dal‰ích dodava-
telÛ a také v‰echny potfiebné pomÛc-
ky pro sad i zahradu. Zvu zájemce,
aby se pfiesvûdãili o pestrosti nabíd-
ky, a také o velmi pfiízniv˘ch akãních
cenách.

Je‰tû bych upozornil na moÏnost
objednat sluÏby v oblasti projekce
a realizace sadovnick˘ch úprav a
údrÏby vefiejné ãi soukromé zelenû.
Podrobnosti o této ãinnosti, stejnû 
jako aktuality a informace o pláno-
van˘ch akcích, najdou zájemci na
na‰em webu www.smelcovna.cz,
kde jsou uvedeny i dal‰í kontakty.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna
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