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ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zahajuje leto‰ní sezonu 15. bfiezna

Arboretum ·melcovna se rozklá-
dá ve stráni nad fiíãkou Bûlou, v té-
to lokalitû vznikla jiÏ v roce 1965
sbírková zahrada okrasn˘ch dfie-
vin. Dne‰ní podoba arboreta se za-
ãala formovat na pfielomu století;
témûfi sedmihektarov˘ nauãn˘
a odpoãinkov˘ areál je zaãlenûn do
v˘znamného krajinného prvku Dva
dvory – ·melcovna. Majitele, pana
Mariana JankÛ, jsem se zeptal:

Pane JankÛ, dostanou se náv‰tûv-
níci do arboreta autem v dobû uzavír-
ky ulice Dukelská?

Ano, dostanou. Od bfiezna aÏ do
konce fiíjna bude v Boskovicích uza-
vfiena ulice Dukelská, coÏ zpÛsobí ne-
malé dopravní komplikace. MoÏnost
pfiijet autem do na‰eho areálu v‰ak
zÛstává. Náv‰tûvníci Arboreta ·mel-
covna mohou vyuÏít alternativní ob-
jízdnou trasu, která vede z ulice
Ludvíka Vojtûcha dolÛ na Kamenici
a pak vlevo, kde ústí pfiímo u na‰eho
areálu. Tato trasa je obousmûrná, pro-
voz bude kyvadlovû fiízen semafory.
PÛvodní polní cesta je zpevnûna, má
asfaltov˘ povrch. Pro pû‰í turisty
a pro cyklisty je v˘hodná pfiístupová
trasa, která vede pfies Doubravy.

Zmûnila se otevírací doba arbore-
ta pro leto‰ní sezonu?

Letos máme otevfieno dennû od 15.

bfiezna do 15. listopadu, od 9 do 16.30
hod. Stejná otevírací doba platí pro pro-
dejnu Zahradního centra. Musíme v‰ak
respektovat nafiízení o uzavfiení provo-
zoven ve vyjmenovan˘ch svátcích; 
letos to bude Velikonoãní pondûlí a dá-
le 8. kvûtna, 28. záfií a 28. fiíjna. Vstupné
do arboreta je stále dobrovolné.

Je‰tû bych zmínil kryté obãerstvení
na Dvou dvorech, kde nabízíme kro-
mû nápojÛ také speciality z grilu a
udírny. Otevfieno bude v pfiípadû hez-
kého poãasí v ãervnu o víkendech
a bûhem prázdnin dennû. V pfiípadû
zájmu vût‰í skupiny lze telefonicky na
ãísle 737 475 290 objednat otevfiení
v poÏadovanou dobu. Obãerstvení je

umístûno mimo vlastní areál arboreta;
je oblíbené u turistÛ, ktefií nav‰tûvují
nedalek˘ Western park nebo u cyklis-
tÛ z Boskovick˘ch stezek.

Jaké tématické akce chystáte v le-
to‰ní sezonû?

Na kvetoucí cibuloviny zveme od 15.
bfiezna do 15. dubna, s návazností kve-
toucích sakur do 15. kvûtna. Po cel˘
kvûten pak kvetoucí rododendrony. Na
nedûli 27. kvûtna pfiipravujeme Dûtsk˘
den v arboretu s bohat˘m programem.
V pátek 13. ãervence pozveme zájemce
na Hudební odpoledne s rockovou sku-
pinou SE≈ORITA, v sobotu 11. srpna
vystoupí country skupina TRNÍ NA

VùTVI. Sezonu uzavfiou tfii akce, nû-
které mají jiÏ del‰í tradici a jsou oblíbe-
né - 13. fiíjna to bude  D¯≈OVÁNÍ, 19.
- 21. fiíjna V̆ stava ovoce a okrasn˘ch
rostlin a Dny adventní vazby se budou
konat 29. listopadu - 1. prosince.

Roz‰ifiujete sortiment nabízen˘
v prodejnû Zahradního centra?

ZákazníkÛm opût nabídneme ve
vhodn˘ch agrotechnick˘ch lhÛtách
‰irok˘ sortiment okrasn˘ch a ovoc-
n˘ch rostlin z produkce jak vlastní,
tak i pfiedních tuzemsk˘ch firem
a z dovozu. SnaÏíme se, aby zahrád-
káfii i sadafii nakoupili u nás „v‰e
pod jednou stfiechou”, tedy i ve‰ker˘
dal‰í potfiebn˘ materiál. Zákazníci
mohou vyuÏít rÛzné slevové akce,
které nabízíme prÛbûÏnû; napfiíklad
teì na jafie to je Mulãovací kÛra 60
l za 59,90 Kã nebo Zahradnick˘ sub-
strát 60 l za 89 Kã.

Jako dal‰í sluÏbu nabízíme odbor-
né budování, úpravy a údrÏbu zahrad,
sadÛ, parkÛ a celkovou péãi o zeleÀ.
BliÏ‰í informace o této sluÏbû, stejnû
jako o slevov˘ch akcích v prodejnû
a o aktualitách v arboretu, mohou 
zájemci získat na webov˘ch strán-
kách www.smelcovna.cz, pfiípadnû 
telefonicky na ãísle 732 940 763.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Mapka objízdné trasy do Arboreta ·melcovna.
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