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 Růžím se daří na slunečném 
a vzdušném stanovišti, ovšem vítr 
nesnáší. 

 Půda musí být humózní a dobře 
propustná.

 Růže nevysazujeme do zeminy po 
uhynulých nebo přestárlých růžích, 
hrozí přenos nemocí a háďátka. Když 
už je na místo chceme dát,  starou 
zeminu vybereme a navezeme čers-
tvou.

 Před výsadbou zaschlé části koře-
nů zastřihneme až na živou část a rost-
linu na pár hodin namočíme do vody. 

 Na jaře se dle praktiků mají růže 

stříhat až po odkvětu zlatého deště. To 
na 3 až 4 očka nad podnoží.

 Růžím svědčí minerální hnojiva, 
ale i uleželá chlévská mrva.

 V horkém létě jedna růže potřebu-
je týdně až 18 l vody. Zaléváme však 
přímo ke kořenům, ne na listy. Jinak 
hrozí rozvoj nemocí. 

Babičky dříve vyhloubily v zemině 
kolem růže kroužek a tak měly jistotu, 
že zálivka steče jen k jejím kořenům. 

 Když se o naše růžičky dobře sta-
ráme, odstraňujeme odkvetlé květy i 
plevel, odvděčí se nám delším kvete-
ním.  -lko-

Aby růže pěkně kvetly

V nabídce najdete: profesionální samozavla-
žovací truhlíky a květináče, nářadí a užitečné 
doplňky pro zahrádkáře.

Přijměte srdečné pozvání 
na tradiční akci 
16. ročník

ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
JARMARKU

3. 4. – 31. 5. 2017 
v areálu firmy Plastia v Novém Veselí

Kupon na slevu
SLEVU 5%  

 

SOUTĚŽPři nákupu zboží  nad 1000 Kč budete 
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

OTEVŘENO: 
Duben:  Po–Pá  9–17 hod. 
        So  8–11 hod. 
Květen:  Po–Pá  9–17 hod.
Zavřeno: 14. 4.,  17. 4., 1. 5. a 8. 5. 2017

www.plastia.cz / www.plastiaobchod.cz

Nestává se často, aby rodinná fi rma 
z Vysočiny získala za svou práci celo-
světově uznávané ocenění. Plastii, 
která v Novém Veselí vyrábí plastové 
výrobky pro domov a zahradu, se to 
však podařilo. Její kompostér Urba-
live se může pyšnit snad nejprestiž-
nější cenou v oblasti produktové-
ho designu – cenou Red Dot Award 
2017. Jednatelky a design manažerky 
společnosti Plastia Lenky Novotné 
jsme se zeptali na její dojmy z tohoto 
mezinárodního úspěchu.

„Z ocenění máme obrovskou radost. 
Obstáli jsme v konkurenci velkých 
fi rem, porota hodnotila návrhy z 54 
zemí světa. Podoba vermikomposté-
ru Urbalive pochází z dílny předního 
českého architekta a designéra Jiřího 
Pelcla. Ten ho navrhl nejen jako prak-
tického pomocníka v domácnosti, který 
dokáže s pomocí žížal přeměnit rostlin-
né zbytky na hnojivo, ale také jako sty-
lový doplněk. Je to výrobek, který dob-
ře reprezentuje naše hodnoty a dává 
našemu podnikání smysl.“

Jaké tedy jsou hodnoty Plastie?
Předně se snažíme se vyvíjet věci tak, 

aby byly v souladu s přírodou. Všechno, 
co už není možné využít, chceme vrátit 
zpět do přírodního cyklu. Dále je pro 
nás mimořádně důležité znát skutečné 
potřeby našich zákazníků, vcítit se do 

nich, dát jim co chtějí. V neposlední řa-
dě je to odvaha jít cestou designu. Věří-
me, že dobrý design nás odliší od kon-
kurence a pomůže nám prodávat.

Plastii vlastníte se svým mužem 
Stanislavem Novotným. Můžete 
nám přiblížit, jak to začalo? 

Někdy se ptám sama sebe, jak se sta-
lo, že děláme plasty, protože já se vždyc-
ky zajímala o textilní návrhářství a 
manžel je lesní inženýr. Přišlo to postup-
ně. Nejdřív jsme měli obchod, kde jsme 
prodávali drogerii. Díky tomu jsme vidě-
li, po čem je poptávka a co na trhu není. 
Chyběly třeba plastové háčky a věšáčky 
do koupelny. Nejdřív jsme je přeprodá-
vali a pak je začali sami vyrábět. Vlast-
ně je to pořád stejné, chceme dělat věci, 
které zlepšují lidem život.

Kolik zaměstnáváte lidí a jací 
jsou vaši zaměstnanci? 

V současné době máme 103 zaměst-
nanců. Naprostá většina z nich pochá-
zí ze Žďárska a víc než polovina z nich 
jsou ženy. Myslím, že je to přirozené, 
protože i s našimi výrobky pak častě-
ji pracují ženy. Pro naši fi rmu je tak 
snazší vědět, co naše zákaznice potře-
bují. Celá řada našich lidí u nás pra-
cuje už dlouho. Není výjimkou, že jsou 
s námi ve fi rmě už od jejího založení 
v roce 1993. Snad je to důkazem, že si 
práce našich lidí vážíme.   (PI)

Plastia z Nového Veselí 
získala nejprestižnější 

designové ocenění

 KAMION PLNÝ NOVÝCH TRENDŮ
 SOUTĚŽE PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

WWW.RSTS.CZ 800 11 22 11

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
9. 5. od 13.00 do 19.00


