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Iaste se do tanečních A 

trk - Zájemci o taneční kurzy ALFA 2017
,ou ještě zapsat do nedělního kurzu. Páry
ou vyzvednout přihlášku v prodejně hu-

z Víte, jak správně 
připravovat kávu? HELENA TUURI- PŘIJELA DO LÁZNÍ 

1 nástrojů K-music Nymburk. 16. února 
•hájen IV. ročník Kurzů tance pro pokro-
' účastníky z řad kursistů z roku 2016, 
,pělých a dalších přátel tance, je připra
.ekcl se závěrečným večerem. Tančit se 
dy ve čtvrtek od 19.30 hodin v Obecním 
áry se mohou přihlásit v K-music. (zach) 

u patří bohatá tombola 
uálové - Vedeni města zve na devate
)lečenský ples města, který se koná 
28. ledna od 20 hodin v sále Kulturní
. K tanci a poslechu hraje známý or
lX. Pořadatelé připravili bohatou tom-
1penky jsou již v předprodeji na měst
du. (zach)

Nymburk - Milovník kávy 
a odborník na jeji přípravu, 
Miroslav Demeter chystá 
přednášku nazvanou Jak 
připravovat kávu v českých 
domácnostech. Akce se ko
ná v úterý 31. ledna v 17 
hodiri v městské knihovně. 
Miroslav Demeter seznámí 
návštěvníky se způsoby 
přípravy kávy. Za kvalitní 
a dobrou kávou už nemusí
te chodit nutně jen do ka
váren. Připravit kávu doma 
může být snadné, levné a 
navíc i zábavné. Čeká vás 
povídání o kávě, názorné 
ukázky přípravy a ochut
návka. (zach) 

JAKSEŽUE ve Finsku 
sevčera dozvěděli obyva
telé Domova pro seniory 
Luxor v Poděbradech. Na
vštívila je totiž finská vet vy
slankyně Helena Tuuri(na 
snímku uprostřed). Byla 
překvapena, že v do mově 
žijí většinou lidé starší de· 
vadesáti tet. Prozradila, že 
jejímutatínkovije sedma· 
osmdesát. .. u nás by jako
nejmladší chodit pro pivo," 
vtipkovat ředitel domova 
Jaromír Novák. Helena Tu· 
uri se podívala také do ho· 
tetové školy a do lázní. 
Foto: De nik/ MllenaJlnová 

------------- MOJE PRACE----------------

e a dělnfky do výroby 
ky sklářských automatů 
kale - slaboproud/silnoproud s praxi 
nfkys praxi 
Wa Retraku s praxi 
re výroby skla se zkušenosti 
lskévyrobě 
te výrobělvedoud směny 
ikt�nologa s rnofnosti 
u na technického feditele 
leme: manuální zručnost. 
I zdatnost,, 
pracovat v nepletrffiém provazu. 
vost 
11: momost ubytování, 
�finanálíohodnocent 
ú a profesni rúst. 
1 i.aměstnavatele na stravovaní, 
ory déti, krouiicy děti apod., 
pfipojlitěni a masáže,, 
lé slevy na produkty spolemosti 

CHYSTAL BOHEMIA 
PODĚBRADY• CZECH REPUBLIC 

Mělnický most přes Labe bude 
od jara do podzimu zavřený 

BARBORA TESNEROVÁ 

Mělnik - �ost přes řeku 
Labe v Mělníku na silnici 
prvni třídy číslo 16, kterému 
místní přezdívají nový, 
čekají v letošním roce 
opravy. Pro řidiče to zna
mená výrazná dopravní 
omezeni. 

Nina Ledvinová, mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD), kterému most patří 
a rekonstrukci plati, potvr
dila, že stavební stroje na 
most vyjedou hned po zimě, 
až to počasí dovolí. 

"Práce zahájíme zhruba 
na přelomu března a dub
na," připomněla Nina Led
vinová a doplnila, že opravy 
potrvaji přibližně sedm mě
síců. 

Teď pokračuje podle měl
nického místostarosty Mi
lana Schweigstilla stanoveni 
dopravně-inženýrských 
opatřeni, z nichž bude vy
cházet rozsah dopravních 
omezeni. 

"Lze očekávat, že půjde 
o velký zásah do chodu

města. Po dobu rekonstruk
ce by většinu času měl být 
most průjezdný kyvadlově 
přes semafory. Několikrát 
však bude nezbytné most 
na dva až tři dny úplně za
vřít," poznamenal Milan 
Schweigstill. 

Oprava mostu zahrnuje 
podle Niny Ledvinové no
vou vozovku a výměnu 
všech dilatačních závěrů. 

Zatímco osobní automo
bily budou moci jezdit do 
Mělníka přes Labe po Stra
kově mostu, takzvaném 
starém, nákladní vozidla 
maji smůlu. Majitel mostu, 
jimž je město, je tam ne
pustl. 

"z hlediska technického 
stavu není možné, aby tam 
jezdila nákladní vozidla, ani 
malá. Most takovou zátěž 
nesnese, výjimku dostanou 
pouze autobusy," připomněl 
Milan Schweigstill. 

Mělnický nový most při
tom podle Ředitelství silnic 
a dálnic čeká výhledově za 
pár let ještě rozsáhlá celko
vá rekonstrukce. 
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