
11 naaprumer. 

Dobří lidé nevymřeli 
Poděbradští hasiči opět prokázali, že se na ně mohou obyvatelé Poděbrad kdykoliv 

stoprocentně spolehnout. 

Text (aku) 

Ve středu 16. listopadu došlo 
I v Domově pro seniory Luxor k předem ohlášenému výpadku dodávky elektrické energie. Tamní I klienti se bez elektřiny neobejdou, 
I protože Luxor funguje de facto jako zdravotnické zařízení. „Měli bychom všichni vědět, že I Poděbrady mají vždy někoho, kdo 

je připraven s úsměvem a především nezištně pomoci. Za všechny zaměstnance a obyvatele Luxoru tímto děkuji členům Záchranného hasičského sboru v Poděbradech pod vedením Zdeňka Skoupého a současně jednotce dobrovolných hasičů ve Velkém Zboží pod vedením Tomáše Lokajíčka . Oba sbory nám s nevšední ochotou a samozřejmostí po celý den zajiš-

ťovali náhradní zdroj elektřiny, čímž výpadek elektřiny prakticky eliminovali. Chlapci, díky!" ocenil ředitel Luxoru Jaromír Novák nasazení poděbradských „železných mužů". 
„Vždyť se i o tebe jedná, když 

sousední stavení hoří," řekl kdysi 
římský básník Quintus Horatius. 
Poděbradští hasiči by jej mohli 
s čistým svědomím podepsat ... 
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z DENÍKU POLICIE 

POLICISTi KONTROLOVALI 
HERNY A UBYTOVNY Dne 23. 11. 2016 proběhla v Poděbradech a v Nymburce bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu ubytoven a heren 
(na snímku). Do opatření bylo veleno více jak 20 policistů a 2 strážníci Městské policie 

Text Petra Potočná. tisková mluvčí PCR Nymburk I Foto: Policie ČR 

Nymburk, kteří zkontrolovali celkem 9 ubytoven a 17 heren a barů. V ýsledkem bylo 270 zkontrolovaných osob, z nichž jedna byla zajištěna jako osoba vyhlášená v celostátním pátrání. Dále bylo ztotožněno celkem 25 „hráčů" výherních automatů.  V rámci akce bylo kontrolováno dodržování pravidel silničního provozu, kdy byl zjištěn jeden řidič, který řídil bez řidičského oprávnění. Bezpečnostní opatření obdobného typu budou na území okresu Nymburk pokračovat i v dalším období. 
POLOVINA KAMIONO JEZDÍ 
PŘETÍŽENÁ! Dopravní policisté z Nymburka ve spolupráci s Oddělením silničního dohledu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 

se v posledních dnech zaměřili na kontrolu kamionů. Kromě klasických kontrol spočívajících v dodržování silničních předpisů byly k dispozici i nízkorychlostní váhy ke zjištění dodržování nejvyšší povolené hmotnosti. Vzhledem k probíhající řepné kampani se tedy nejvíce kontrolovala nákladní vozidla převážející řepu. Ze dvou akcí, které proběhly v Poděbradech, a pak v Nymburce, bylo zjištěno, že polovina z konttolovaných vozidel byla přetížena! To znamená, že řidič takového kamionu bude sankciován blokovou pokutou na místě, je mu zakázána další jízda s tím, že musí zajistit přeložení nadbytečného nákladu, a dále je ke správnímu řízení a projednání přestupku oznámena firma, která nákladní vozidlo vlastní. 
řádková inzerce -

Pronajmu dlouhodobě zděnou řadovou garáž v Poděbradech (140 garáží - ulice Na Hrázi) s napojením na el.: 230V. Cena: 1 000 Kč/měsíc. Kontakt: 607 991 036 


