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Žně skončily: zemědělci byli
tentokrát skeptičtí zbytečně
Chmurné předpovědi
se nepotvrdily. Na-
vzdory letošnímu po-
časí se na polích uro-
dilo víc, než před
rokem.

MARTIN WEISS

Mladoboleslavsko – Ještě v
polovině července, na za-
čátku letošních žní, se ze-
mědělci vyjadřovali o oče-
kávané úrodě s obavami.
Před dvěma týdny sklizeň
skončila a Evžen Moc ze
Zemědělské společnosti
Skalsko nebo Václav Hrabě,
soukromý zemědělec ze
Sedlce, jsou rádi, že se
mýlili. I přes dubnové níz-
ké teploty, jarní sucha a
červencové deště jsou vý-
sledky letošní sklizně so-
lidní.
„V celkovém měřítku se

výnosy v porovnání s loň-
ským rokem výrazně neli-
šily, jednalo se o rozdíly v
rámci jednotlivých podniků,
a to především v závislosti
na typu půdy, na které se
plodiny pěstují. Nejhorší
situace panovaly na písči-
tých půdách,“ komentuje
Simona Šlosarová,

půdách,“
Šlosarová,

půdách,“ komentuje
Šlosarová,

komentuje
ředitelka

okresní agrární komory.
Zatímco v okolí Předměřic,
kde jsou lehčí půdy, začalo

obilí zasychat, třeba
na Bezensku byla
situace jiná a
obavy nebyly
na místě.
Výnosy z

pěstování
obilovin na
Boleslavsku
dokonce mezi-
ročně stouply,
ale jen o setinu (z
6,42 tuny na hektar

na 6,43 tuny).
Řepka,

tuny).
Řepka,

tuny).
které ze-

mědělci v regi-
onu letos vy-
seli o 132
hektarů mé-
ně, měla
ovšem výtěž-
nost nižší
(místo loň-
ských 3,6 tuny z

hektaru pouze 3,4
tuny). Oseté plochy

meziročně klesly o 659
hektarů. Na Boleslavsku se
tedy Český statistický úřad,
který předpovídal snížení
letošních výnosů obilovin o
10 procent a řepky o 7,7
procenta, ve své prognóze
úplně netrefil.
Poslední oseté hektary v

rámci České republiky byly
sklizeny začátkem září. Le-
tošní žně jsou tedy nyní již
minulostí.

„V celkovém
měřítku se
výnosy v

porovnání s
loňským rokem

výrazně
nelišily.“

KOMBAJNYZemědělské společnosti Plazy na polích uKosmonos. Foto: Deník/Martin Weiss

Do vybrané společnosti
míří další osobnost
MARTIN WEISS

Mladá Boleslav – Historik
Karel Herčík, mecenáška
Božena Sedláková nebo no-
vinář Josef Donát. To je jen
několik jmen z plejády oce-
něných osobností, které se
mohou pyšnit Cenou statu-
tárního města Mladá Bo-
leslav. O tom, kdo se do vy-
brané společnosti zařadí le-
tos, může pomoci rozhod-
nout veřejnost. Nominace
lze podávat až do konce září.
„K dnešnímu dni ještě

žádnou nominaci neevidu-
jeme. Návrhy se zpravidla
objevují až v posledních
dnech před uzavřením no-
minací. Většinou se sejdou
tři nebo čtyři,“ říkala mluvčí
magistrátu Šárka

čtyři,“
Šárka

čtyři,“
Charous-

ková minulý týden a dodá-
vá, že v případě, že by se
žádná nominace neobjevila,
nemusí být cena udělena
nutně. K tomu již v minu-
losti, v roce 2007, došlo.
To potvrzuje také náměs-

tek primátora Daniel Marek:
„Může se stát i to, že radní
se neztotožní s návrhy a
žádný nepodpoří. Není na-
ším cílem udělovat cenu
každoročně za všech okol-
ností,“ podotýká Marek a
upozorňuje, že nominované
osobnosti nemusejí pochá-
zet z Mladé Boleslavi – pod-
le zásad udělování ceny
města je nutné pouze to, ,
aby laureát svým životem a
dílem zveleboval a propa-

goval Mladou Boleslav nebo
činil život jejích obyvatel
lepším.
To je případ například

poslední laureátky prestiž-
ního ocenění, Yvony Tlás-
kalové, která cenu města a s
ní šek na 50 tisíc korun
převzala před rokem.
Rodačku z Náchodu vý-

razně ovlivnilo kultivované
prostředí, v němž vyrůstala,
a tak po znárodnění rodin-
ného majetku a přestěho-
vání do činžovního domu v
Mladé Boleslavi, proměnila
společně se svou starší
sestrou Dagmar a matkou
byt v Dukelské ulici v kul-
turní centrum, kde se v
hudbě vzdělávaly a cizím
jazykům učily stovky Bo-
leslaváků. Zdejší sváteční
matiné patřila pro mnohé z
jejich účastníků k nezapo-
menutelným zážitkům. Se-
stry se rovněž angažovaly
jako nadšené mecenášky
výtvarného umění a díla,
která s jejich přispěním
vznikala, takřka všechna
věnovaly Muzeu Mladobo-
leslavska.
Nominace po jejich uza-

vření probere komise rady
města, která doporučí rad-
ním jedno jméno. Ocenění
bude předáno 28 října, v
Den obnovy samostatného
českého státu, a laureát jej
převezme z rukou zástupce
vedení města.
Cena města se udílí od

roku 2006.
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ŠKODA Financial ServicesŠKODA Financial ServicesŠKODA
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.
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+420 775 724 211
eva.svobodova@re-max.cz

Ing.Eva Svobodová

       MYSLETE
   V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž 
za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na 
leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. 
Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

   Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 
150 tisíc km.

   Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně 
bezplatné asistence na cestách. 

   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

   Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.   Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.   Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

LAURETA AUTO a.s.
Nádražní 307
293 01  Mladá Boleslav
Tel.: 326 722 718
www.laureta.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máte přece
    ŠKODA Předplacený servis!
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