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Máte doma slaměný klobouk, kte-
rý nikdo nenosí? Zkuste si jej kolem 
krempy ověnčit sušenými květy, tře-
ba slaměnkami v kombinaci s luční-
mi travami, a zavěsit na zeď. 

Naším tipem je prachobyčejný ple-
vel s názvem penízek rolní. Lidově se 
mu říká holubí vole, kokoška, luptík, 
penížek, štěničník či pleskačky. Tvo-
ří bohaté hroznovité květenství, kte-
ré dozraje v šešulky, a právě ty zdobí. 

PENÍZEK ROLNÍ, obyčejný plevel, 
ale po usušení krásný materiál pro kvě-
tinové aranžmá.                    Foto: -net-

Vyrobme si romantickou
připomínku léta

Náš tip
Penízek rolní obtočený kolem klo-

bouku efektně doplní usušené kvě-
ty a udělá velkou parádu. Tak si jej 
nezapomeňte na vaší procházce natr-
hat, je to hodně rozšířený plevel.

Najdete ve skříni vyřazenou malou 
kabelku, kterou je vám líto vyho-
dit? Zkuste ji proměnit v krásnou 
romantickou dekoraci. Do pootevře-
né naaranžujte květy, které ladí s bar-
vou kabelky. Třeba usušené růže či 
pivoňky, v kombinaci s levandulí...

 -lko-

Nově opravená ulice Smetanova se 
může těšit na jaro. Dočká se závěsné 
květinové výzdoby, na které budou 
mít lví podíl žáci Základní školy 
Švermova.

Radnice v posledních letech dbá 
na květinovou výzdobu veřejných 
prostor a přistoupila k výsadbě, kte-
rá tu doposud v takovém rozsahu 
nebyla.

Návštěvníky města i samotné oby-
vatele těší pohled zejména na trval-
kové záhony na náměstí Republi-
ky, sestavované od úpravy náměstí 
v roce 2014 tak, aby kvetly od jara 

do podzimu. Příjemné posezení 
v blízkosti květin poskytují i prosto-
ry před Domem kultury.

„Květinovou výzdobu chceme rozší-
řit i do nově opravené ulice Smetano-
va, ale její parametry nedovolují kvě-
tinové záhony,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil. Ulici proto od příštího 
jara zkrášlí květinová výzdoba na 
sloupech veřejného osvětlení. „Jsme 
domluveni se 4. ZŠ, že jim poskyt-
neme závěsné květináče a žáci nám 
do nich sami v průběhu jara rozpěstují 
květiny, abychom mohli květináče na 
jarní sezónu do ulice Smetanova zavě-

sit,“ vítá šéf radnice nový typ spolu-
práce, který propojuje vzdělávání a 
zájem žáků. 

 Pokud náklady na údržbu závěsné 
zeleně v ulici nebudou moc velké, 
protože si květiny vyžádají pravidel-
nou zálivku a péči, mohly by se dal-
ší okrasné květináče objevit i jinde 
v centru, např. v ulici Nádražní.

Přímo před vchodem do Staré rad-
nice zdobí prostředí zeleň v květiná-
čích a byly osazené první tři slou-
pové květináče. „Na nich si testujeme, 
jak to se závěsnou květinovou výzdo-
bou funguje,“ dodává Navrátil.   -lko- 

Žáci napěstují květiny do ulic


