
 

 

Tisková zpráva 
Pestrost letních květů nás všeobecně inspiruje, pokaždé v ní najdeme něco nového, co naše smysly příjemně 

naladí. To je hlavní smysl nově vznikající spolupráce Odborného učiliště v Chroustovicích a Hamzovy léčebny 

v Luži-Košumberku. V projektu Kvetoucí léčebna jsme společně vytvořili barevné letní „oázy“ na terasách 

jednotlivých pavilónů.  

 

S příchodem slunečných dnů se skoro nemůžeme dočkat záplavy barev 

květů na našich zahradách. Barevné ale nemusí být jen květinové 

záhony, rozkvést mohou také balkóny nebo terasy, které ozdobíme 

květinami vysazenými ve speciálních nádobách. Květiny na balkónech, 

v oknech i terasách dělají radost nejen těm, kteří je pěstují, ale 

i kolemjdoucím. Není nad to, když se můžeme projít parkem 

a obdivovat jejich krásu v kontrastu neuvěřitelného množství různých 

odstínů jarní zeleně.  

V úterý 16. května bude vysazeno deset zbývajících truhlíků, které 

přímo v léčebně vysadí za asistence pacientů žáci Odborného učiliště 

v Chroustovicích spolu se svými pedagogy. „V sortimentu letních rostlin, 

pěstovaných již zmíněným učilištěm, bylo opravdu z čeho vybírat. A tak 

se můžeme těšit na zajímavé barevné kombinace letniček různých tvarů 

a barev květů. Velmi působivé jsou i výsadby smíšené, které jsme 

rovněž zvolili,“ říká pan Sommer, vedoucí parkové údržby. „V celkovém 

počtu osazených nádob pro nás v Chroustovicích vypěstovali a následně 

v devadesáti truhlících vysadili přibližně šest set ks rostlin,“ upřesňuje 

Miloš Mlynář, vedoucí provozního odboru HL. A dodává: „Čeká nás 

spousta příjemných chvil, v kterých si náš malý kouzelný letní ráj 

budeme naplno užívat.“ 

Připravena je nejen fotografická soutěž, ale i anketa o nejvíce 

rozkvetlou terasu.  Nezapomínáme ani na poučení, proto součástí každé výsadby budou popisky s informacemi 

o vysazených druzích.  

Odborné učiliště Chroustovice je příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem, která patří do sítě 

středních škol v České republice. Příprava žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů, s využitím 

speciálně pedagogických metod. Obory vzdělávání jsou určeny pro žáky všech typů základních škol. V rámci 

našeho hesla „Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky“ je výuka zaměřena především na odborný výcvik 

a vytváří tak ideální podmínky pro výuku šikovných žáků, kteří mají jakékoli problémy při teoretické výuce. 

Absolventi všech oborů po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získávají výuční list. 

Jak již bylo řečeno. Hlavním mottem výuky žáků v Odborném učilišti v Chroustovicích je „Netrapte se teorií, 

staňte se řemeslníky“. Staly se i kouzelníky.  
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