
Blahopřání
| Milá Ivanko! Ať splní se Ti 

Tvá přání a na-
děje. Ať štěstí, 
které málo k li-
dem chodí, se 
na Tebe denně 
usměje. Dosáhni 
v životě všeho 

co chceš a žij tak, ať nelituješ. 
Všechno nejlepší k Tvým 15. na-
rozeninám Ti přeje maminka.
| Dne 26. srpna oslaví naše mi-

lovaná maminka, 
tchýně, babička 
a prababička, 
paní Alžběta 
Karičková své 
86. narozeniny. 
Do dalších let 

jí přejeme hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody. Jménem celé 
rodiny syn Jaroslav s rodinou.
Vzpomínka
n  Dne 21. srpna tomu byly 

4 roky, co nás 
navždy opustila 
naše drahá man-
želka, maminka 
a babička, paní 
Ladislava Mráz-
ková. Stále vzpo-

mínají manžel a dcera s rodinou.
n  Je to již pět let, kdy 22. 

srpna ve věku 
93 let odešla do 
nenávratna naše 
milovaná a obě-
tavá maminka, 
babička a pra-
babička, paní 

Boženka Krupková z Loun. 
S láskou vzpomínají dcera Ja-
roslava, syn Jaromír, vnoučata 
a pravnoučata.
n  Dne 26. srpna uplynou 

4 roky, kdy nás 
navždy opustil 
manžel, tatínek, 
tchán a děde-
ček, pan Václav 
Drexler z Loun. 
Vzpomíná man-

želka Věra s rodinou.
Poděkování
|  Chtěla bych touto cestou 

poděkovat paní Mileně Bernáško-
vé, dětské zdravotní sestře, která 
uspořádala desetidenní zájezd pro 
děti do Chorvatska. Za obětavost 
celému kolektivu děkuje Zdeňka 
Studená.
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Oznámení do Společenské kroniky 
přijímáme nejpozději do čtvrtka do 
9 hodin předcházejícího týdne, než 
mají být zveřejněna. Písemně: Redakce 
Svobodného hlasu, Česká 177, 440 01 
Louny (oznámení objednána písemně 
budou zveřejněna až po zaplacení slo-
ženky). Telefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i tato oznámení budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky, kterou vám za-
šleme). Osobně v redakci: Česká 177, 
Louny (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, 
úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin, pátek 
od 8 do 13.30 hodin).

Firma LOSTR a.s. se sídlem v Lounech, která se zabývá 
výrobou a opravou železničních kolejových vozidel, vypisuje 
výběrové řízení na pozici:

S K L A D N Í K
Požadujeme: n středoškolské vzdělání s maturitou
 n praxi v oboru
 n znalost práce na PC
Nabízíme: n možnost okamžitého nástupu
 n perspektivní a zajímavé zaměstnání
 n jistotu v zaměstnání

MISTR DO ÚSEKU VÝROBY
Požadujeme:
n středoškolské vzdělání technického směru
n zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců
n znalost práce na PC
Nabízíme:
n odbornou práci v prosperující firmě
n možnost dalšího vzdělávání a růstu

V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici zasílejte 
své nabídky spolu se strukturovaným životopisem nejpozději 
do 14.9.2007 na e-mail: pavlina.fejfarova@lostr.cz, případně 
další informace na tel:415 628 615.

NÁBYTEK VÁCLAV MALÍK - EBEN
výroba a prodej nábytku

Jimlín 221
n kuchyňské linky včetně montáže a spotřebičů Mora, 

Whirlpool, Fagor
n vestavěné skříně Brastan
n kancelářský nábytek
n kusový nábytek na míru

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

tel./fax 415 696 753, mobil 731 118 374

Lounsko

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

Prodej uhlí
OŘECH I.    175,-Kč
OŘECH II.   125,-Kč
KOSTKA      185,-Kč
Objednávky

tel.+fax 415 674563
Mobilní 736 752022

AKCE
SRPEN
SLEVA VÝFUKŮ
VOZY ŠKODA -10%
ZAHRANIČNÍ VOZY -15% 
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

Personální agentura VK JOB s.r.o.
přijme do HPP větší počet manuálně zručných 

pracovníků, dále zámečníky, svářeče.
Nástup možný ihned.

Velmi dobré platové podmínky ihned po nástupu.
tel. 777 052 402, 415 653 135.

Skládka Vrbička s.r.o.
Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany

Příjme do stálého pracovního 
poměru samostatnou účetní.

Požadujeme:
n ÚSO s maturitou
n znalost podvojného účetnictví a daňové 

evidence
n min. 3 roky praxe v samostatném vedení 

celkového účetnictví
n znalost problematiky DPH a mzdové 

agendy
n znalost práce na PC
n samostatnost a pečlivost

Přihlášky zasílejte písemně na adresu společnosti 
do 30.9. 2007

Moštárna 
v Chlumčanech

zahajuje provoz 1. září
Příjem ovoce 

Sobota a Pondělí

Fotolab
Největší síť 

specializovaných 
fotoprodejen 

v ČR,
široký výběr 
fotoaparátů.
Splátkový 

prodej.
Naše prodejna:

Mírové náměstí 127,
Louny.

Pracovní doba:
Po-Pá 9-17 hod.

Vápník je opomíjenou základ-
ní živinou zasluhující naši po-
zornost, neboť se podílí na řadě 
biochemických procesů. Jeho ne-
dostatek ale i nadbytek nám může 
pokazit radost z úspěšné sklizně. 
Neutralizuje kyseliny v rostlinách 
i v půdě, podporuje činnost půd-
ních mikroorganismů a napomá-
há vytvářet drobtovitou strukturu 
půdy. Urychluje rozklad humusu 
a podporuje uvolňování draslíku 
a fosforu vázaného v půdě, což ale 
může mít špatný dopad na úrod-
nost v dalších letech. Nejlépe tuto 
situaci vystihuje úsloví starších 
hospodářů: „vápnění obohacuje 
otce, ale okrádá syny“. 
n Přísun vápníku v tříletém 

cyklu
Nadměrné vápnění sice do-

káže z půdy krátkodobě uvolnit 
velké množství živin, které však 
do budoucna chybí, pokud je 
vhodnou formou zemi opět 
nevrátíme. Z půdy se vápník 
vyplavuje jen zvolna a proto je 
používán přibližně ve tříletém 
cyklu. Největší potřebu tohoto 
prvku mají peckoviny a ořešáky, 
ty hnojíme vždy po dvou letech. 
Při vlastní aplikaci nemícháme 
hnojiva obsahující vápník (ledek 
vápenatý, dolomitický vápenec) 
s hnojivy obsahujícími fosfor (su-
perfosfát – vznikají nerozpustné 
a pro rostliny nepřijatelné slouče-
niny) a také s hnojivy obsahující-
mi čpavkový dusík (ledek amonný 
s vápencem, síran amonný a nebo 
chlévský hnůj). Čpavek se uvol-
ňuje a uniká do vzduchu, čímž se 
zbavíme jeho hnojivého účinku. 
n  Příznaky při nedostatku 

vápníku
Vápník je v rostlinách relativně 

těžce pohyblivý a proto je jeho 
nedostatek jednou z nejvážněj-
ších a nejčastějších poruch výživy 
rostlin s projevy zpravidla na těch 
částech, které jsou nejvzdálenější 
kořenům (plodech, okrajích listů, 
vegetačních vrcholech). Mezi za-
hrádkáři je patrně nejznámějším 
projevem nedostatku vápníku 
fyziologická hořká skvrnitost 
jablek, při které najdeme u cit-
livých odrůd pod slupkou plodů 
propadlé ostrůvky nahnědlé 
a hořké dužniny. U zeleniny při 
nedostatku vápníku vznikají 
neinfekční nekrózy listů hlávek 
zelí, vnitřních suknic cibule, 
propadání a hnědnutí středů 
růžic květáku, hnědnutí poupat 
brokolice, okrajové spály listů 
salátu a košťálovin a v neposled-
ní řadě stále více pěstitelů trápící 
suché hniloby konců plodů rajčete 
a papriky.
n Hnojíme s rozvahou
Tato porucha se může projevit 

nejen na půdách, kde je vápníku 
skutečný nedostatek. Z praxe se 
velmi často setkávám s případy, 
kdy pěstitelé vápnili a přesto se 

jim na paprikách suchá hniloba 
objevuje. Při hnojení je totiž tře-
ba postupovat s rozvahou, neboť 
narušení optimálního poměru 
živin v půdě (nejčastěji jedno-
stranným přehnojením určitým 
prvkem) vede k tomu, že hnojivé 
elementy jsou blokovány a rost-
liny tak výživné látky nedokáží 
z půdy přijmout. A podle tohoto 
pravidla bývá nedostatek vápní-
ku velmi často způsoben nadbyt-
kem dusíku, se kterým jsme to ve 
snaze „dopřát“ našim paprikám 
a rajčatům poněkud přehnali při 
jarním hnojení, ale příčinou bývá 
i přehnojení draslíkem, nedosta-
tečná závlaha vedoucí k růstové-
mu šoku a naopak i přemokření. 
Je třeba znát nejen potřeby rostlin 
které chceme hnojit (každá plo-
dina má trošku jiné nároky na 
zastoupení jednotlivých prvků 
v hnojivu), ale musíme brát ohled 
i na složení půdy, její strukturu, 
obsah humusu a jednotlivých ži-
vin i vegetační období ve kterém 
hnojení provádíme. 
n Všeho moc škodí
 Základem ochrany je preven-

tivně provést opatření bránící 
vzniku poruchy (nepřehnojovat 
dusíkem, pravidelná závlaha…). 
Dodatečně je možné použít spe-
ciální přípravky ke hnojení na 
list s lehce přijatelnou formou 
vápníku, které je třeba aplikovat 
nejlépe ve čtrnáctidenních inter-
valech u zeleniny přibližně od 
poloviny května do poloviny září, 
u jabloní od začátku července až 
do sklizně.

Opakem nedostatku je nadby-
tek, který se u vápníku nazývá 
chloróza, někdy také žloutenka. 
Při ní listy žloutnou, ale jejich 
žilnatina zůstává zelená. V pokro-
čilém stádiu jsou žluté celé listy, 
které mezi žilnatinou hnědnou, 
kroutí se a opadávají. Rostliny 
hůře kvetou, vzniklé květy nebo 
plody jsou podřadné a rovněž 
opadávají. S těmito příznaky se 
setkáváme běžně nejen u velké 
skupiny rostlin vápnostřežných 
(rododendrony, azalky a další), 
které vápník v půdě přímo ne-
snáší, ale také u dalších rostlin: 
broskvoní, jabloní, hrušní, ja-
hodníků, maliníků, růží a mnoha 
dalších, které ke svému zdravému 
vývoji přiměřenou dávku vápníku 
vyžadují, avšak nadbytek tohoto 
prvku blokuje příjem železa – ne-
zbytné složky chlorofylu. 

U vřesovištních rostlin, které 
vápník nesnáší, je odstranění 
poruchy velmi problematické 
a někdy nepomůže ani radikální 
přesazení. U ostatních lze chlo-
rózu odstranit nejlépe aplikací 
speciálních hnojiv s obsahem 
lehce přijatelného železa.

S přáním mnoha pěstitelských 
úspěchů

Otakar Parma ml. 

     rok na zahradě
n Připravuje Specializovaná prodejna 

Zahrádkář v České ulici 167 Louny

| Hnojení vápníkem


