Ulice Dvořáčkova
Ulice Dvořáčkova, patří do staré části města a vede ze spodní
části Komenského náměstí směrem ke škole 28. října, tvarem
připomíná jednu středně velikou žížalu. Ulice je zbudována do kopce,
jako by skrývala tajemství, která nechce, aby někdo odhalil. Na začátku
ulice se po levé straně nachází Bufet U Jana, který skvěle ladí
s masnou, jež se vyskytuje hned vedle, na téže ulici Dvořáčkově. Dále
je na levé straně umístěna prodejna sportovních potřeb, Základní škola
28. října a hřiště u téže školy. Přesněji, velké hřiště a jedno malé, které
slouží jako dopravní, pro malé děti. Na druhé straně ulice se
rozprostírá, jako jedna ze známějších věcí v našem městě, Základní
Umělecká Škola, která svou výškou vyčnívá, jako by poslouchala zpěv
ptáků mezi stromy. Následně se nad Základní uměleckou školou
nachází další obchůdky, jako papírnictví, vinárna, pneuservis a naproti
základní škole je umístěno parkoviště ohraněné plotem. Z ulice
Dvořáčkovy vede ještě jedna ulice, a to ulice Ráboňova, jež vede na
náměstí míru. Ulice Ráboňova rozděluje ulici Dvořáčkovu přibližně
v polovině, jako když rozdělíte dvě věty hlavní a vsunete mezi ně větu
vedlejší.
Ulice je upravená a budovy, náležící této ulici jsou také moc
pěkné. Na téhle ulici jsou především budovy nově upravené nebo nově
zrekonstruované. Tahle slohová práce je ale i o tom, co bych na
konkrétním místě, které líčím, změnila nebo náležitě upravila. Ulice se
mi líbí, proto není ani moc věcí, co bych upravila. Moc se mi líbí “zlaté
kostky“, které se už na dálku lesknou jako zlatavé křišťály a jsou
umístěny v chodníku před prodejnou sportovního zboží jako památka
na židovské občany, kteří byli zavražděni v koncentračním táboře.
Z této ulice lze moc dobře vidět na horu Květnici, na které s jarem
rozkvetou žluté keře, a celá hora poté připomíná zlatou kopuli. Vypadá,
jako kdyby chtěla svým jasem a září přebít i tu nejjasnější hvězdu.
Budovy na této ulici jsou hezké, celá tato ulice je půvabná, a
proto bych nic neměnila.
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