Netřesky u zdi, dymnivka na schodišti, levandule podél chodníku...
(článek s fotografiemi několika dobrých příkladů péče o chodníky)
Před časem jsme měli v našem časopisu dva články o šetrném čištění chodníků a jiných míst v okolí
domů (viz zde a zde). Rozhodla jsem se tehdy nafotografovat různé zajímavé příklady, jak se k tomu
kdo staví, pro inspiraci je uveřejnit a přidat výzvu, aby se svými zkušenostmi přihlásili další zájemci o
tuto problematiku. Víc hlav víc ví a někdo by nám třeba mohl poradit něco vtipného, co nás
nenapadlo. Pokud jde o mě samotnou, mám to jednoduché, protože zatím nemám potíže s koleny a
zády, čas si na tu chvíli také najdu, a tak tu a tam obejdu náš dům i okolí knihovny a co je potřeba,
udělám ručně. Pokud by mi to nešlo, snažila bych se ušetřit peníze a někomu zaplatit za pomoc. Brala
bych to asi tak, jako když si nechám od paní kadeřnice přibarvit prošedivělé vlasy nebo když zavolám
opraváře při nějaké nehodě v domácnosti.

Jsou ale i jiné způsoby, jak udržovat na chodnících pořádek. Na jedné z dávných procházek s
botanikem panem Václavem Chánem (v červnu 2004) jsme například viděli zídku, podél níž rostly
drobné netřesky, pěkně v řádce jeden vedle druhého tak, aby mezi sebe nic jiného nepustily. A asi to
opravdu takhle funguje, protože máme tyhle nenáročné rostliny na balkoně a na hřbitově, pravidelně
je kontrolujeme, ale s pletím a jinými pracemi kolem nich žádnou práci nemáme. Podobně vděčnou
rostlinou je levandule. V Písku jsme ji viděli u víceúčelového domu, využívaného mj. organizací Elim.
Je to hezké na pohled, účelné, návštěvníkům Elimu se to líbí jako dobrý nápad a nejsem sama, kdo si
rozkvetlé vonící trsy vyfotografoval.

Rádi se s mým mužem Vildou zúčastňujeme akcí pořádaných volyňským muzeem a kromě výstav
uvnitř tvrze (kde muzeum sídlí) si rádi pravidelně prohlížíme i malý dvorek s trávníkem, stromy a keři.
Obdivujeme nejen nápadný záhon bohyšek, psí víno pnoucí se po zábradlí nebo svěže zelený trávník
zastíněný mohutnými stromy, ale také drobnolistou dymnivku žlutou vyrůstající ze spár mezi kameny
ve zdi a podél schodiště. Je to květinka úhledná, málo známá, s hezky tvarovanými květy a vůbec z
mnoha důvodů tak zajímavá, že se na ni vždycky už těšíme.

Bohužel, všechno může být nějakým způsobem dvojsečné, a to platí i v tomhle případě. Jde o to, že
pracovníci Technických služeb, brigádníci apod. mívají občas za úkol projít nějaký úsek cesty a rázně
zakročit proti všemu, co kde mezi dlaždicemi a z puklin v betonu vyrůstá. Stává se, že někteří z nich
nerozlišují, jde-li o plevel nebo o vaši udržovanou a vzhlednou výzdobu. Mnoho lidí si nám na to už
stěžovalo, když nás viděli okukovat jejich pěkně rozrostlý barvínek, břečťan nebo jiné podobné
rostliny. Bylo jim jich líto, když jim je někdo nějakou drastickou metodou zahubil, nehledě navíc na
drobné sympatické živočichy v nich žijící. Znám to sama, jaký pozoruhodný pronárod se na takových
místech vyskytuje, a když jdu pampelišky a jiný plevel vytrhávat, volím nejraději chladnější, vlhké
počasí, abych dala možnost svinkám, plošticím, mravencům a jiným pišišvorům přelézt jakžtakž
pohodlně někam do bezpečí. Pokud bych chtěla u chodníku něco pěstovat, musela bych to nějak
zařídit, aby se na to pohlíželo jako na něco hezkého, a ne jako na nepořádek - což asi není tak úplně
jednoduché.
Je mi jasné, že mnou vychvalované a praktikované způsoby péče o okolí bydliště nebo pracoviště

nejsou použitelné vždycky a všude, ale na druhou stranu v nich nevidím nic tak neobvyklého a
náročného, aby se na ně pohlíželo jako na přežitek nepřijatelný pro dnešní moderní dobu. Výklad
slova "moderní" může být různý a nemyslím si, že by s ním muselo být nutně spojeno ubližování
jiným tvorům, když to jde zařídit i jinak.
Alena Hrdličková

Dymnivka žlutá u schodiště tvrze ve Volyni, na vedlejší fotografii skupinka rostlin v zahradnictví
Florianus v Jindřichově Hradci:

Trsy levandule u víceúčelové sportovní hale Elim v Písku:

Ukázky z Jindřichova Hradce:

