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      rok na zahradě
n Připravuje Specializovaná prodejna    
    Zahrádkář v České ulici 167 Louny

| Cibule
Konec března a začátek dubna 

je hlavním obdobím výsevů a vý-
sadby cibule. Tato cenná zejména 
pro silice s antibiotickým účinkem 
rostlina je náročná na slunce, její 
pěstování ve stínu končí nezdarem. 
Vyžaduje otevřenou polohu, kde je 
zajištěno proudění vzduchu. Půda 
jí vyhovuje spíše lehčí, ale dobře 
zásobená živinami. Je to „rostli-
na druhé trati“, to znamená, že 
k předcházející plodině se hnojilo 
hnojem, nebo kompostem. Je 
nevhodné zarývání zeleninových 
zbytků, či zeleného hnojení v čer-
stvém stavu. Z tohoto důvodu 
používáme k přípravě pozemku 
průmyslová hnojiva, a to přibliž-
ně takto: na podzim do 1 m2 půdy 
zapravíme 30g superfosfátu, 25g 
síranu draselného a 25g hořké 
soli. Na jaře před setím přidáme 
ještě 40g síranu amonného. Při 
hnojení si musíme uvědomit, že 
klíčící semena jsou citlivá na vyš-
ší koncentraci solí v půdě, a není 
tedy vhodné použít větší množství 
hnojiv. Navíc cibule (jako některé 
jiné zeleniny - např. okurky) ne-
snáší chlor a je vděčná za dodání 
síry nutné k tvorbě silic a sirných 
olejů, proto při doplňování živin 
používáme raději sírany.

Cibuli pěstujeme čtyřmi způ-
soby:

1) Při dobrých půdních pod-
mínkách používáme na jaře 
přímý výsev. Takto vypěstujeme 
cibuli s nejlepší skladovatelností. 
Na podzim po zrytí je vhodné  zá-
hon nahrubo urovnat, abychom na 
jaře s půdou co nejméně hýbali. Jak 
hluboko z jara půdu načechráme 
(zryjeme, překopeme), tak hlubo-
ko vyschne a semena pak nemají 
dostatek vláhy ke klíčení. Nazna-
číme si řádky 25 - 30 cm od sebe, 
a výsev provedeme řídce do hloub-
ky 2 cm (po vzejití vyjednotíme cca 
na 10 cm od sebe). Pozemek pak 
lehce utáhneme (válcem, pěcho-
váním). Práci ukončíme nejlépe 
v březnu.

2) Ze sazečky pěstujeme cibuli 
proto abychom dosáhli včasnou 
a výnosnou sklizeň. Skladova-
telnost bývá horší. Výhodou se 
stává v případě, že máme méně 
vhodné půdní podmínky. Sazečku 
kupujeme raději na jaře, abychom 
neměli problémy s uskladněním. 
Chceme-li si vypěstovat svoji 
sazečku, vyséváme na 1 m řádku 
3g semen. Při skladování sazečky 
pozor na teploty okolo 9°C, které 
podporují pozdější vybíhání do 
květu. Sazečka se skladuje v su-
chu, drobnější nejlépe při teplotě 
okolo 0°C, větší naopak v teple 
kolem 25°C. Výsadbu provádíme 
v první polovině dubna do sponu 
cca 25x10 cm.

3) Pěstování ze sazenic (podob-

ně jako pór) je možné u všech od-
růd, jako velmi vhodné se ukazuje 
u velkoplodých cibulí (Globo s vá-
hou cibule až 0,75 kg). Vyséváme 
v polovině února do skleníku nebo 
poloteplého pařeniště - pamatuj-
me na větrání. 500 sazenic vypro-
dukujeme ze 3 - 4g osiva. Na záhon 
sázíme začátkem dubna, když mají 
rostlinky 3-4 listy a přebytečnou 
sadbu spotřebujeme v kuchyni 
jako čerstvou jarní nať.

4) V polovině srpna vyséváme 
přezimující odrůdy. U nás nej-
běžnější jsou Hiberna a Augusta. 
V řádku vyséváme o něco hustěji 
než na jaře. Výhodou je, že tyto 
odrůdy rychle rostou a poskytují 
ranější sklizeň ať ve formě zele-
načky nebo i suché cibule.

Správná doba sklizně je když ze-
žloutne a polehne nať u dvou třetin 
porostu - staré kořeny již odumře-
ly a nové dosud nevyrašily. Cibule 
„spí“ a lze ji snadno vytáhnout. 
Zmeškáme-li tuto dobu, rostliny se 
probudí do druhého vegetačního 
roku, což signalizují nové kořínky. 
V tomto okamžiku cibule ztratila 
skladovatelnost a navíc bude 
určitě napadena hnilobou. Jako 
jediné vhodné řešení je okamžité 
zpracování. 
| Pór

Vyžaduje půdu dostatečně zavla-
žovanou po celou dobu vegetace 
a dobře zásobenou živinami. Nej-
vyšší nároky má na obsah dusíku, 
proto je možné na podzim záhon 
vydatně pohnojit hnojem, nebo 
z jara po výsadbě a ujmutí sadby 
několikrát zalít ledkem, síranem 
amonným nebo močovinou.

Český trh v poslední době za-
plavila spousta nových odrůd, ve 
kterých se i mnohý odborník těžko 
orientuje. Nejdůležitějším faktem 
a zároveň zdrojem problémů je, že 
máme pór letního a zimního typu. 
Aby to však nebylo tak jednoduché, 
ze zahraničí se dodávají ještě odrů-
dy přechodné, se střední odolností 
proti mrazu. 

Letní pór nesnese mráz, musí se 
tedy včas sklidit. Roste větší a del-
ší než zimní odrůdy a tím je výnos 
použitelné hmoty vyšší. Zimní 
pór, jak již název napovídá, bez 
problémů přezimuje. 

Na závěr ještě jedna poznámka 
k sázení. Sazenicím vypěstovaným 
z březnového výsevu před vlastní 
výsadbou zakrátíme kořeny 
i listy o třetinu, a abychom měli 
delší bílou část, vyryjeme 10 cm 
hlubokou brázdičku, na jejíž dno 
rostliny vysadíme. Souběžně s je-
jich růstem je přihrnujeme, a v září 
přihrábneme hrůbky jako u bram-
bor. Pórek je delší než pěstovaný 
na rovině a zimní odrůdy bezpečně 
přezimují.

S přáním mnoha pěstitelských 
úspěchů         Otakar Parma ml.

n Pěstujeme cibuli a pór

 Vzácní a ohrožení živočichové 
na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

® Ještě s námi žije...mlok skvrnitý
Další skupinou živočichů, kterou se budeme v našem seriálu zabý-
vat, jsou obojživelníci a plazi. Celkově bylo do současnosti na území 
okresu zastiženo dvacet vesměs chráněných druhů.

Při pohledu na starou pohled-
nici Podbořan s křižovatkou pod 
kostelem, kde se mezi německý-
mi nápisy skví jméno Mikowetz, 
připomínám si nejútlejší mládí 
v domě číslo 25 na náměstí, kam 

jsme se přistěhovali ze Světlé 
nad Sázavou, a kde jsem začal od 
svého půlroku života chápat svět. 
V přízemí domu byla hospodářská 
záložna; v ní byl můj otec od roku 
1946  ředitelem. Nad kancelářemi 
bydlela naše rodina. Dům býval 
asi honosný. Pokoje i kanceláře 
měly kachlová kamna vždy jedné 
barvy. Podle pokojů se lišily bar-
vy kamen, všechna byla nahoře 
v rozích ozdobena glazovanými  
koulemi z kameniny, s průměrem 
asi dvaceti centimetrů. Podobné 
koule bývaly i na vrcholku zídek 
vrat u cukrárny Červenků a ve 
Strojeticích. Kachlová kamna se 
při „modernizaci“ zbourala. 

Dům postavený v 30.letech na 
rohu náměstí patřil německému 
podnikateli jménem Mikowetz. 
Potvrdil to nález na půdě, kde jsme 
objevili ve světlezelených deskách 
svázané německé sportovní časo-
pisy z letních olympijských her 
v Berlíně a  zimních v Garmisch-
-Partenkirchenu 1936, kde bylo 
tužkou nadepsáno pro poštovní 
doručovatele jméno –Mikowetz. 
Od útlého mládí jsem z těchto 
časopisů znal kancléře Německa-
-führera a jeho přisluhovače na 
tribunách při olympiádě v Ber-
líně. V časopisech byli sportovci 
světa v Berlíně obklopeni spoustou 
krásných domů, řadou mohutných 
soch, stafážemi německých prapo-
rů se svastikou a kulisami „nablýs-
kaných“ německých vojáků. 

V zimních časopisech se výraz-
něji objevili i naši hokejisté s bran-

kářem Pekou. Sportovci netušili, 
co přijde za pár roků; že ona kulisa 
vojáků bude nakonec symbolem 
zmaření padesáti milionů životů 
lidí a že budou nenávratně zni-
čeny mnohé cenné památky. 

Později jsme vytušili, že  německé 
obyvatelstvo z Podbořan o zlovůli 
nacismu a o koncentračních tábo-
rech nebylo informováno. Většina 
německých usedlíků byla z Podbo-
řan odsunuta, část zůstala.

Později mi rodiče vyprávěli, že 
do našeho přistěhování bydlela 
paní Mikowetzová v bytě se svou 
mladičkou dcerou. Paní se mého 
otce dovolila, zda může dceru ješ-
tě před odsunem vykoupat, otec 
samozřejmě souhlasil. Její man-
žel byl patrně ve válce na frontě 
a snad tam i padl. Po německých 
obyvatelích v domě zůstal nábytek. 
Obrazy a různé bytové doplňky si 
odvezl český nájemník, který nás 
předešel o rok dříve a odstěhoval 

se neznámo kam. Nám zůstal 
zdobený pseudobarokní kovový 
květinový stolek a červeně ma-
lovaný lustr. „Zlatokop“ musel 
odvážet věci za přítomnosti paní 

Mikowetzové. V záložně se zatím 
vyhazovaly německé tiskopisy 
a také kovové desky s plastickými 
vyraženými písmeny, která se pro 
tisk barvila. 

Dům měl v patře verandu na-
mířenou k silničnímu tunelu na 
Hlubany. Na verandu svítilo slunce 
od odpoledne až do večera, v létě 
tam bylo horko. Slunce při západu 
kreslilo na silnici skrz tunel dlouhý 
osvětlený ovál a stíny velkých stro-
mů. Verandu měly od slunce chrá-
nit zelené voskované rolety, které 
byly k večeru dlouhým pražením 
zvláštně cítit. Sestra se z verandy 
spojila s kamarádkami odnaproti 
jednoduchým drátovým telefonem 
z krabiček od krému na boty a pak 
si občas s polskými sestrami, Jad-

wigou Stockingerovou a její sest-
rou Evženou, telefonovaly. Pod 
verandou byl vchod do domu. 
Vchod během měnové reformy  
v červnu toho roku hlídali vojáci 

z místní posádky. Za hlídaným 
vchodem se nacházel dvůr, garáž 
s naším autem a nádrže na popel, 
které se lopatami musely vždy vy-
prazdňovat a odvážet popeláři.

V domě bydlel nad námi 
v podkroví zaměstnanec záložny 
František Wiedemann. Neměl 
v bytě vodovod ani WC; musel si 
do  podkroví nosit pití a vodu na 
mytí a vynášet „noční nádobu“. 
Během roku 1953 jsme se stěhovali 
o patro výše, nebyla tam „telefon-
ní“ veranda a k panu Wiedeman-
novi to bylo blíže. Politická situace 
mému otci nepřála. Musel odvézt 
auto Walter Junior do garáže na 
levý okraj Bierutovy ulice (dnes 
B. Němcové). 

Příští rok nás čekalo osvo-
bozující stěhování do Kadaně. 
Mně a sestře nebylo jasné, proč 
pan Wiedemann fandí na mis-
trovství světa v hokeji západním 
Němcům. Když jel na naši branku 

Němec Egen, rozplýval se. Zato 
když naši dávali Němcům góly, 
moje sestra se mu škodolibě po-
smívala. Naši hokejisté Němce 
slavně porazili, ale ze soutěže 
odstoupili. Odstoupení z mis-
trovství bylo povinným gestem, 
mělo být projevem smutku 
z úmrtí Stalina a Gottwalda, 
přestože hokejisté mohli bojovat 
o 1. místo se Švédy při neúčasti 
Kanady a USA.

Jednoho večera nám přinesl pan 
Wiedemann do kanceláře ukázat 
tajuplný temně modrofialový 
kufřík. Uvnitř byly na modrém 
sametu uloženy trubicové skle-
něné nástroje určené k masáži. 
Zhasli jsme a zapnuli přístroj do 
elektrické zástrčky. V neonových 
trubicích v podobě hřebenů pul-
sovalo a brnělo modré neonové 
jiskření. Léta jsem si myslel, že  
přístroje zůstanou jen ve vzpo-
mínce, ale film Postřižiny je věrně 
připomenul.

Pavel Wolf, Kadaň

„Cukrovar Peruc, mé 2. půso-
biště jako chemik a technický 
asistent. Místo jsem přijal pro 
zvýšený plat. V Ruzyni jsem měl 
ročně 600 zl. a zajištěnu odměnu 
100 zl., v Peruci jsem dostal 800 
zl. ročně a odměnu 125 zl.

Hlavně mne zlákal krásný lesna-
tý údol perucký, v němž dole, dosti 
daleko pod městečkem stál cukro-
var téměř co samota mezi dvěma 
lesními stráněmi, dále můj obývací 
pokoj vlevo od fabriky v půli stráni 
v 1. poschodí vínem zarostlé vily, 
to byl vrchol mých požadavků. 
A ten nádherný pohled z balkonu 
vily na jih k Peruci vzhůru a k se-
veru na panorama Středohoří. 
Bez nadsázky to byl můj nejlepší, 
nejzdravější a nejidyličtější byt 
za celé mé praxe cukrovarnické. 
A nadto úřednictvo jak v cukrova-
ru tak i v centrále nahoře v zámku 
thunovském, v Peruci bylo, ač čás-
tečně německé, většinou přátelské 
a konciliantní. 

Laboratoř byla prostorná a na 
zastaralou menší továrnu vzorně 
zařízena. Měla velkou technicko 
chemickou knihovnu. Tvůrcem byl 

ing. K. C. Neumann, který r. 1879 
tu byl chemikem, později technic-
kým adjunktem. Po něm byl V Pe-
ruci chemikem J. J. Weis, po něm 
Jan Lajbl (za mého příchodu byl již 
po více let technickým adjunktem 
a v pravdě technickým dirigentem 
závodu. Po něm Karel Pechar, můj 
předchůdce. Laboratoř byla v 1. 
patře nad cukrovarským skladiš-
těm 4x8 m s dvěma velkými okny 
a předlaboratoří.

Cukrovar byl postaven asi před 
40 roky a byl již strojově valně 
zastaralý. Za suchých podzimů 
trpěl nedostatkem vody, která 
v rybníce pod fabrikou chladla 
a vracela se zpět.

Dne 26. července jsem se oženil 
a za byt jsem měl celé 1. patro 
vily, v níž jsem již před tím pokoj 
v prvním poschodí obýval.

Správcem techniky byl emer. uči-
tel Jan Rümler, zeť řiditele panství 
Ströhmera.

Cukrmistrem Čecháček starý V. 
Heran (počal od píky).

Technickým adjunktem Jan 
Lajbl, absolvent Pražské techniky 
a můj krajan z Rakovnicka, vlastní 
duše fabriky, kterou znal od a až 
do zet. Přijímal a propouštěl lidi, 

vedl sám platební listiny a byl 
hybnou pákou a mozkem celého 
provozu.

Správce byl tlusťoun (přes 
110 kg) a všestranný požitkář. 
Jinak byl dosti uznalý a dobrosr-
dečný. V chemii se vyznal a proto 
jsem byl v laboratoři samostatným 
a s kolegou Lajblem jsme vlastně 
vedli práci v kampani. Cukrmistr 
nevyznal se valně v chemii ani 
valně v provozu továrny. Povíce 
dozoroval a staral se o expedici 
cukru a brání vzorků, dále o zá-
znamy počasí, svou zahrádku 
a usazovací rybníčky, o Národní 
politiku a donášení klípků a žvás-
tů správcovi.

Strojníkem byl již starší, trochu 
poťouchlý Jan Neuman. Vařiči 
cukru byli Suchnštejn (zedník) 
a Krejný (tesař), oba starší, svě-
domití a zkušení muži. Kotlářem 
byl V. Čech.

Cukrovar po menší rekonstruk-
ci odparky, kotelny, a připojením 
dolů do Pátku na trať Louny 
- Libochovice mohl potom dále 
i zdárněji pracovati. Ale hrabě 
Thun, místodržitel český, rekon-
strukci tu pro slabé své finance 
nepodnikl. Též nečilá centrála 
panství v Praze v tom velkou vinu 
měla. Se zaostalým ředitelem 
peruckého panství Ströhmerem 
a netechnickým Rümlerem cuk-
rovar nadobro v roce 1911 výrobu 
zastavil.“
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Ještě ve středověku byl mlok 
považován za tajemné a jedovaté 
zvíře, zplozence pekla, který měl 
tu moc, že dokázal uhasit oheň. 
Patrně za to mohly žluté nebo žlu-
tooranžové skvrny, které má mlok 
po černém těle. Skvrny upozorňují 
případné nepřátele na to, že je jedo-
vatý a tedy nepoživatelný. Jedovatý 
sekret vylučuje mlok hlavně po 
stranách hlavy, ale částečně i po 
těle. Pro člověka je sekret nebez-
pečný jen, dostane-li se do očí. 
Skvrny jsou po těle rozmístěny tak, 
že se prakticky nenajdou dva stej-
ní jedinci se stejným rozmístěním. 
Toho využívají i herpetologové při 
sledování místo značkování.

Životním prostředím mloka jsou 
čisté lesní potůčky a studánky, kde 
se rozmnožuje. Dospělí jedinci pak 
další část života tráví mimo vodu. 
Při zimování někdy vhodná místa 
využívají i desítky jedinců. Přesto, 
že se jedná o nočního živočicha, 
můžeme se s ním setkat i ve dne 

hlavně po vydatných deštích. Za 
potravu mu slouží dešťovky, sli-
máci, měkký hmyz. 

Podle starších údajů byl mlok 
na Lounsku poměrně vzácný. 
Při novějším průzkumu byl 
jeho výskyt doložen již na více 
místech. Např. u Velichova, Le-
tova, Žerotína, Blatna, Hříškova 
a Hvížďalky. Výskyt byl v roce 
1981 zaznamenán i u Postoloprt 
a Staňkovic. V těchto případech 
však šlo s největší pravděpodob-
ností o zavlečení nebo vysazení. 
Druh je hodnocen podle vyhlášky 
zákonu o ochraně přírody a krajiny 
jako ohrožený.         Herbert TichýPerucký cukrovar v době své největší slávy.
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Ze zápisků inženýra Josefa Amlera
Cukrovarník donášel klípky a žvásty, strojník byl poťouchlý

V přednášce Vladimíra Valtra o cukrovarnictví čestně figuroval 
cukrovar perucký. Zde, v thunovském cukrovaru působil od 15. 
března 1897 do 15. června 1899 chemik, inženýr Josef Amler. 
Během cukrovarnické praxe vedl velmi podrobné zápisy, které 
doplňoval nákresy zařízení i budov cukrovarů, plánky, tabulkami 
výtěžků a obratů, ale také podrobné charakteristiky svých spolu-
pracovníků a nadřízených. Tyto zápisky získal Miroslav Blažek od 
Václava Křepčíka a podělil se o ně i s našimi čtenáři.
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Podbořanské jméno Mikowetz, 
Olympijské časopisy 1936 a Postřižiny 

Obrázky z dětství Pavla Wolfa z Podbořan
Jak jsme v prosinci slíbili, zveřejňujeme nyní pokračování zají-
mavých vzpomínek Pavla Wolfa, který své dětství prožil v Pod-
bořanech.
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Dobový pohled Podbořan s křižovatkou pod kostelem 
a s obchodem firmy Mikowetz.
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Zadní část hospodářské záložny – dům čp. 25 se vchodem 
a verandou od Mičurinovy (dnes Hlubanské) ulice, kde za 
měnové reformy v roce 1953 hlídali vchod vojáci a z verandy 
si telefonovaly kamarádky přes ulici.

Současná fotografie vchodu do domu čp.25 s Hlubanskou uli-
cí. Veranda ustoupila přestavbě domu, vchod se také změnil.


