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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	SOUSTRUŽNÍK CNC 	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
	TECHNIK  	FRÉZAŘ
 PROGRAMÁTOR  -HORIZONTKÁŘ
 SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz Kontakt: 607 537 658 http://www.bkblansko.cz

Basketbalov˘ klub Blansko, z.s.

Tréninky se konají ve sportovní
hale na Údolní ulici.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

zahájí v záfií tréninky pro zaãáteãnice 
roãníkÛ 2010, 2011, 2012, 2013 a 201  . 4

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Harmonizace životní cesty
Procházíte životní změnou 

nebo naopak změna nepřichází a vy nevíte, jak dál?
V rámci osobního koučinku vám nabízím 

pomocnou ruku a vedení.

MGR. MILENA ŘEHOŘOVÁ, PH.D.
+420  607  117 394

WWW.MILENAREHOROVA.CZ
NÁM. 9. KVĚTNA 15, BOSKOVICE
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Arboretum Šmelcovna Boskovice
	 Každý	rok	je	podzim	v	Arboretu	Šmelcovna	bohatý	nejen	na	syté	barvy	
porostů,	 ale	 také	 na	 početné	 akce	 pro	 všechny	 příznivce	 tohoto	 krásného	
areálu.	Majitele	arboreta	pana	Mariana	Janků	jsem	se	zeptal:

	 Pane	Janků,	jak	moc	ovlivnila	letošní	koronavirová	krize	provoz	v	arboretu	
a	jeho	ekonomickou	situaci?
	 Co	 se	 týká	 návštěvnosti	 jak	 samotného	 arboreta,	 tak	 i	 zájmu	 o	 nákupy		
v	naší	prodejně,	k	velkému	propadu	nedošlo,	spíše	naopak.	Omezení	měla	
více	vliv	na	konání	akcí,	které	jsme	měli	v	plánu,	ale	museli	jsme	je	rušit.	
Bylo	to	například	Pomlázkování,	Pálení	čarodějnic,	Den	dětí	a	také	pláno-	
vané	hudební	akce.	Teprve	v	červnu	jsme	uspořádali	hudební	večer	se	sku-
pinou	Karlovy	Hračky.	
	 Ohledně	ekonomiky	je	třeba	vědět,	že	budování,	údržba	a	provoz	celého	
areálu	je	plně	hrazen	z	naší	školkařské	produkce,	ze	zisků	prodejny	a	z	reali-
zace	sadovnických	úprav,	které	nabízíme.	Nejsme	příjemci	žádných	dotací	
ani	finanční	podpory	města	a	samotný	počet	návštěvníků	areálu	nemá	pod-
statný	vliv	na	naše	příjmy;	vstupné	do	arboreta	a	na	námi	pořádané	akce	je	
dobrovolné.

	 Které	z	plánovaných	podzimních	akcí	se	uskuteční?
	 Dýňování,	které	bylo	plánováno	na	10.	října	jsme	vzhledem	k	nejistému	
vývoji	koronavirové	krize	zrušili.	Jako	náhradu	budeme	nabízet	po	celý	říjen	
(nebo	do	vyprodání	zásob)	v	naší	prodejně	Zahradního	centra	dýně	z	vlastní	
produkce	 a	 po	 dohodě	 s	 Radničním	 pivovarem	 v	 Jihlavě	 dovezeme	 také		
jejich	speciální	dýňové	pivo.
	 Výstava	ovoce	a	okrasných	rostlin	se	bude	konat	od	pátku	16.	do	neděle	
18.	 října,	 v	 areálu	 na	 Dvou	 dvorech,	 vždy	 od	 9	 do	 17	 hodin.	 Vzhledem		
k	 celkové	 epidemiologické	 situaci	 jsme	 se	 rozhodli	 letos	 vypustit	 slav-	
nostní	zahájení,	které	bývá	spojeno	s	oslavou	Dne	seniorů	a	výstava	bude	

ukončena	 již	 v	 neděli.	 Exkurze	 školních	
skupin	 je	 po	 dohodě	 možná	 v	 pátek	 do-	
poledne.	

	 Můžete	jmenovat	hlavní	vystavovatele?
	 Společně	s	námi	budou	ovocnářské	pro-
dukty	 vystavovat	 významné	 společnosti		
z	okolí,	jako	ÚKZÚZ	zkušební	stanice	Ly-
sice,	ZEAS	Lysice	a.s.,	Agrospol	a.d.	Kníni-
ce,	VOS	zemědělců,	a.s.	Velké	Opatovice.	
Se	svými	výpěstky	nebudou	chybět	členo-	
vé	místní	organizace	Svazu	zahrádkářů,	členové	kroužku	mladých	zahrádká-	
řů,	žáci	VOŠ	a	SŠ	na	ulici	Hybešova	obor	zahradník	a	další	drobní	pěstitelé.		
S	vystavovateli	zahradní	techniky	zatím	jejich	účast	projednáváme.
	 Po	celou	dobu	výstavy	bude	zajištěno	občerstvení,	včetně	prodeje	jab-	
lečného	moštu.	Děti	mohou	využít	nejen	instalované	herní	prvky,	ale	také		
s	 rodiči	 navštívit	 náš	 zoo	 koutek	 s	 prohlídkou	 arboreta.	 K	 výstavě	 ne-	
odmyslitelně	 patří	 zahájení	 prodeje	 prostokořenných	 ovocných	 stromků		
a	keřů	v	širokém	sortimentu,	které	 lze	zakoupit	v	naší	prodejně	Zahrad-	
ního	centra.

	 Sezonu	většinou	zakončují	Dny	adventní	vazby,	plánujete	je	i	letos?
	 Ano,	 v	 plánu	 je	 máme	 a	 to	 pouze	 v	 sobotu	 21.	 listopadu,	 tedy	 jeden		
den.	 Ovšem	 realizace	 bude	 závislá	 na	 tom,	 jak	 se	 bude	 epidemiologická		
situace	vyvíjet	a	jaká	omezující	opatření	budou	v	tu	dobu	platná.
	 Aktuální	informace	o	konání	akcí	a	provozu	celého	arboreta	lze	získat	na	
telefonu	737	475	290,	nebo	emailem	na	adrese	arboretum@smelcovna.cz.	Více	
informací	je	také	na	naší	webové	prezentaci	na	adrese	www.smelcovna.cz.
	 Pane	Janků,	děkuji	za	rozhovor.	 Petr Hanáček


