
13Informujeme / i*

roãník V        ãíslo 7       záfií 2016606 931 795☎

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zve na V˘stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin

Záfií patfií k nejkrásnûj‰ím mûsícÛm
v roce. Letní horka a boufiky odeznûly,
sklizená úroda obnaÏila lány. Louky i le-
sy se chlubí syt˘mi, chce se fiíct dospû-
l˘mi, barvami nastávajícího podzimu.
Bohatá barevnost porostÛ vyniká na
stráni nad fiíãkou Bûlou, kde se nachází
Arboretum ·melcovna. Pana Mariana
JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, léto sice konãí, ale areál
arboreta bude vítat náv‰tûvníky aÏ do 15.
listopadu. Co pro nû je‰tû chystáte?

Bûhem celého fiíjna to bude tématická
akce Podzim v arboretu. Rád bych 
pozval v‰echny pfiíznivce do na‰eho are-
álu, kter˘ v tuto dobu h˘fií opravdu 
bohat˘mi barvami podzimu. Pro dûti bu-
de urãitû zajímavá náv‰tûva na‰eho zoo-
koutku, kde mohou obdivovat nejen 
nedávno narozená jehÀátka, ale také 
pfiírÛstky u králíkÛ a morãat. Pfii pro-
cházce na‰ím arboretem se mohou dûti
i dospûlí zastavit u pohádkov˘ch bytostí
Ïijících v arboretu.

JiÏ tradiãnû v polovinû fiíjna, od pátku
14. do nedûle 16., probûhne ve v˘stavní
hale na Dvou dvorech (která je umístûna
nad areálem arboreta) V̆ stava ovoce
a okrasn˘ch rostlin. Tato v˘stava bude
prodlouÏena do pondûlí 17. fiíjna, kdy je
urãena pro náv‰tûvy ‰kolní mládeÏe.

Brány arboreta se uzavfiou 15. listo-

padu; av‰ak je‰tû ve stfiedu 23. a ve ãtvr-
tek 24. listopadu pozveme zájemce opût
do v˘stavní haly na Dvou dvorech na
Dny adventní vazby, které jsou v na‰em
arboretu jiÏ tradicí. Náv‰tûvníci si zde
mohou koupit hotové v˘robky, napfií-
klad adventní vûneãky, nebo si je z pfii-
praveného materiálu sami zhotovit dle
vlastní fantazie.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin kaÏ-
doroãnû láká mnoho zájemcÛ nejen z fiad
odborné vefiejnosti. Ktefií vystavovatelé
se letos pochlubí se svou produkcí?

Pfiedev‰ím budeme vystavovat na‰e
vlastní v˘pûstky; jak ovoce, tak i dal‰í
produkty. Z externích vystavovatelÛ
mohu jmenovat ÚKZÚZ zku‰ební stani-
ce Lysice, ZEAS Lysice a.s., Agrospol
a.d. Knínice, ãleny místních organizací
Svazu zahrádkáfiÛ z na‰eho regionu
a dal‰í pûstitele.

V̆ stava ovoce souvisí se zahájením
prodeje prostokofienn˘ch ovocn˘ch stro-
mÛ a kefiÛ v prodejnû zahradního centra,
umístûné v areálu arboreta. 

Vstupné na v˘stavu, stejnû jako do
celého areálu arboreta, je dobrovolné.

Obãerstvení pro
náv‰tûvníky bude
zaji‰tûno.

Mnoho náv‰tûv-
níkÛ arboreta spo-
juje náv‰tûvu s ná-
kupem v prodejnû
zahradního centra;
budete nabízet nû-
jak˘ nov˘ sorti-
ment?

Kromû bûÏného
sortimentu, kter˘
pokr˘vá potfieby
zahrádkáfiÛ, zafiadí-
me v záfií do nabíd-
ky v˘bûr cibulovin
a jehliãnaté dfievi-

ny se zemním balem z na‰í vlastní pro-
dukce za akãní ceny.

Pane JankÛ, specializujete se je‰tû na
jinou zahradnickou ãinnost neÏ je provo-
zování arboreta a zahradního centra?

Jako zahradnická firma, spoleãnû se v‰e-
mi zamûstnanci, provádíme údrÏbu a reali-
zace ve‰keré zelenû, návrhy a zakládání 
okrasn˘ch zahrad, trávníkÛ a následnou 
údrÏbu, úpravu Ïiv˘ch plotÛ, odstranûní 
pafiezÛ frézováním a mnoho dal‰ích sluÏeb
spojen˘ch se zahradní ãinností. Tyto sluÏby
poskytujeme jak soukrom˘m osobám, tak
firmám. MÛÏeme zajistit jednorázové úpra-
vy stejnû jako pravidelnou péãi.

Na koho se mohou zájemci obrátit?
Dotazy ohlednû provozu arboreta

a prodejny zahradního centra budou sdû-
leny na telefonním ãísle 602 173 936, ne-
bo emailem arboretum@smelcovna.cz.
Informace o moÏnostech realizace a
údrÏby zelenû poskytne paní Barbora
Falt˘nková, tel.: 732 940 763 nebo pan
Marian JankÛ, tel. 737 475 290.

Provoz arboreta a zahradního centra
je od 15. bfiezna do 15. listopadu dennû
mimo pondûlí, od 9 do 17 hodin. Více
informací je na www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna
Z v˘stavy ovoce a okrasn˘ch rostlin v roce 2015.
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