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Prodejna v Nebuželích shořela,
lidé si ve vsi nekoupí ani rohlík
JIŘÍ ŘÍHA

Nebužely – Obyvatelé Nebu-
žel budou muset na nákupy
jezditdo vedlejšíchvesnic,kde
mají obchody. Jejich jediná
prodejna potravin, která síd-
lila v budově bývalé Jednoty,
totiž včera brzy ráno shořela.

Dým se začal kolem monto-
vané stavby o rozměru deset
na dvacet metrů šířit krátce po
třetí hodině ráno. Uvedl to
mluvčí Hasičského záchran-
ného sboru Středočeského
kraje Ladislav Holomčík.
K požáru podle něho vedle
profesionálních hasičů z měl-
nické stanice vyrazili i dobro-
volní hasiči z Mělníka, Mše-
na, Vysoké a Všetat.

„Vedle prodejny byly
uskladněny propanbutanové
lahve, které museli hasiči
rychle přenést do bezpečné
vzdálenosti, aby nedošlo k vý-
buchu,“ uvedl mluvčí hasičů a
dodal, že likvidaci požáru
komplikovala sendvičová
konstrukce střechy, jíž kryl
plech.

Náročnost zásahu potvrdil i
velitel mělnické stanice pro-
fesionálních hasičů Zbyněk
Štajnc. „K požáru došlo ve
stropním a střešním prostoru,
a tak nějaký čas trvalo, než se
podařilo najít ohniska. Haše-
ní komplikovala plechová
střecha budovy, po níž voda
místo hašení plamenů stékala
dolů. Bylo proto nutné zasa-
hovat z vnitřních prostor v dý-

chací technice,“ popsal Zby-
něk Štajnc a dodal, že orien-
taci v zakouřeném prostoru
hasičům usnadňovalo nasa-
zení přetlakového odvětrává-
ní.

Požár se podařilo hasičům
zcela zlikvidovat krátce po půl
deváté. Vyšetřovatel hasičů
podle Ladislava Holomčíka
určil jako příčinu požáru
technickou závadu na elek-

troinstalaci. S největší prav-
děpodobností byla spojena se
zářivkovým osvětlením. Ško-
du vyšetřovatel odhadl na dva
a půl milionu korun.

Prodejna v Nebuželích pat-
řila podle starosty obce Jana
Čermáka soukromému vlast-
níkovi, kterému se bude ve-
dení obce nejspíš snažit do-
časně nabídnout jiné prostory
k podnikání. Budova bývalé

Jednoty totiž bude zřejmě od-
souzena ke zbourání.

„Máme několik obecních
prostorů, které bychom mohli
k provozování prodejny po-
travin poskytnout, například
hasičárnu nebo nevyužitý
obecní byt,“ řekl starosta
s tím, že se zastupiteli probe-
rou i variantu zajištění po-
jízdné prodejny, která by do
obce dojížděla.

VEDLE hořícího obchodu byly plynové bomby. Foto 2x: Deník/Jiří Říha
NAPRVNÍ pohled se zdá, že požár budově příliš neublížil. Plameny se
ovšempodepsaly na její konstrukci, poškodily strop i střechu.

STUDENTI Z HOREK CHTĚJÍ BÝT MISTRY V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ

JAKPŘIPRAVIT skvělé míchané alkoholické i nealkoholické nápoje? To se dozvěděli studenti Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Horkách nad Jize-
rou, kteří se zúčastnili barmanského kurzu. Pod vedením lektorky Jany Tomanové si osvojili postupy přípravy známých iméně známých koktejlů. Foto: Archiv školy ...3

Počasí

Dobrá zpráva

pro Liblice

V posledním únorovém dni
čeká návštěvníky liblické
hasičské zbrojnice výlet do
Mexika. O zemi, po které ces-
toval v posledních šesti le-
tech, jim bude vyprávět Ladi-
slav Pytloun. Beseda s hos-
tem, pořádaná radnicí začíná
v 16 hodin. Vstup je volný. (pe)

Řepínští fotbalisté
na posily nečekají

Mělník – V zimní přestávce se
objevilnatrenérskémpostuA-
mužstva fotbalistů Řepína,
posledního týmu skupiny B ve
středočeské I. B třídě, Aleš
Kratochvíl. ...22
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VÍKEND SNŮ

Kupon nalepte do hrací karty
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www.melnickydenik.cz

Kovy z hotelu Praha
přispějí na Švejka

Kralupy – Kovové prvky ze
zařízení i vybavení bývalého
hotelu Praha zmizí. Radní už
schválili smlouvu s Mirosla-
vem Sitařem, podle níž smí bez
nároku na úhradu nákladů ze
strany města kovy odmonto-
vat a prodat. Peníze pak vě-
nuje do sbírky na kralupskou
sochu Švejka. (pe)

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce2008 (17,9 °C) a nejnižší
v roce 1875 (-18,3 °C).

Strážníci bez
maturity skončí
V Česku jich
budou stovky ...12

Povinné očkování
dělá starost školám
Poslanci tlačí na zmírnění
chystaných pokut ...11
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