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MAŠKARY A MUZIKANTI PŘIPOMNĚLI MASOPUST

TRADICE obnoveného masopustního púrůvodu v Příboře trvá od roku 2008. V úterý 17. února se

desítky masek sppolečně s muzikanty sešly na náměstí S. Freuda za přítomnosti mnoha obyvatel. Po
tanečcích, štamprličkách a koláčích masky a muzikanti obešli náměstí a vydali se na cestu po Příboře.
Masopustní průvod obešel ve stejný den také centrum Bílovce. Všemožné maškary prošly přes ná-

městí, zastavily se v základní umělecké škole, kde vyzvedly basu, a poté se průvod za hudebního doprovodu přesunul na zámek. Tam utichla hudba, sundaly se masky a zábava skončila. Nastala totiž
doba postní. (ipa, sim)
(Foto a video z Příbora na www.novojicinsky.denik.cz.)
Snímky: Deník/Ivan Pavelek a Jiří Velký

Situaci na silnicích často
komplikují neukáznění řidiči

MŮJ OBLÍBENÝ RECEPT

Alena Bubeníčková,
65 let, Bílovec:
Moje nejoblíbenější jídlo je brokolicová polévka.
Brokolici si rozdělíme na menší růžičky a uvaříme ji
doměkka v osolené vodě. Část růžiček dáme bokem, v novém hrnci si připravíme světlou jíšku,
kterou zalijeme prochladlým vývarem. Do vývaru si
dáme brokolici, kterou osolíme, opepříme, okořeníme špetkou muškátového květu a důkladně provaříme. Poté polévku rozmixujeme, rozdělíme ji do talířů, každou porci ozdobíme kousky brokolice a na kostičky nakrájeným a opečeným rohlíkem.

Jak to funguje u silničářů? Proč se někde nesmí solit a kde jsou nejproblémovější úseky?
Pokusíme se nahlédnout pod pokličku novojičínských silničářů.
SIMONA MIKŠOVÁ

Sklady s posypovým materiálem mají silničáři přímo na
středisku. V autech je přitom
předpřipravena pouze solanka a posypový materiál se nakládá těsně před výjezdem.
Naložení jednoho sypacího
vozu však trvá jen pár minut.
V novojičínském středisku je
uložena i krajská zásoba posypové soli.
„V jedné ze čtyř naplněných hal je uskladněno přibližně 1700 tun soli pro případ, že dodavatelé nebudou z
různých důvodů schopni po-

Muzeum se bude věnovat
Havlovým i Martě Kubišové
Bílovec – Sérii zajímavých akcí připravilo muzeum v Bílovci. Již dnes se v jeho prostorách uskuteční vzpomínkové povídání o výjimečné ženě, Olze Havlové.
Její životní příběh posluchačům přiblíží její přítelkyně a ředitelka Výboru dobré
vůle Milena Černá. Při této
příležitosti bude rovněž zahájena putovní výstava věnovaná Olze Havlové ve vzpomínkách přátel a fotografiích
Bohdana Holomíčka. Akce začne ve 13.30 hodin v přednáškovém sále bíloveckého muzea, výstavu tam však budou
moct zájemci zhlédnout až do
30. dubna.
Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Na 5. března připravuje muzeum promítání dokumentárního filmu Olga, který se snaží re-

SILNIČÁŘI se starají také o zimní údržbu silnic. V pohotovosti jsou čtyřiadvacet hodin denně. Vyrovnat
se musejí nejen s nástrahami počasí, ale často i s neukázněnosti řidičů. Ilustrační foto: Deník/archiv
třebnou sůl dodat. Pro představu, tato zásoba by vydržela pro celý Moravskoslezský
kraj na dva až tři kalamitní
dny,“ doplnil vedoucí provozního úseku Roman Šenk.
Tak jako v každém okrese, je i na Novojičínsku několik problémových míst.
Většinou se jedná o cesty vedoucí do vyšších nadmořských poloh. Navíc se některé silnice nemohou solit, protože se nacházejí v chráněných krajinných oblastech či
v ochranném pásmu vodního
díla.
„Nejkritičtější bývá situace na silnici I/57, na hlavním tahu z Nového Jičína do
Opavy, v katastru obce Vrchy.
Zde situaci vždy komplikuje
množství projíždějících kamionů, které pravidelně zablokují cestu a průjezd sypače nám zbrzdí, ne-li úplně znemožní,“ přiblížil Roman Šenk
s tím, že problémy bývají i v
Oderských vrších, kde se často tvoří sněhové jazyky.

pět let a nyní by se měl rozrůst o novou kameru, právě v
oblasti problematických Oderských vrchů.
Oderské cestmistrovství
má na starosti pět okruhů
zimní údržby. Ve své oblasti
má i mnoho neudržovaných

tras, které jsou úzké a sypač
tam vůbec neprojede. Silničářům na Odersku také hodně pomáhá takzvaný ledořez,
díky němuž mohou zlikvidovat nebezpečné ujeté zledovatělé sněhové vrstvy s vyjetými kolejemi.

INZERCE

Jedinečná
příležitost
HLEDÁME:
obchodní zástupce

GAR ANTUJEME:
Spolehněte se na stabilitu rostoucí
nadnárodní společnosti.
Získáte záruku v platy provizí v hotovosti
ka d t den.
Na i zku ení odborníci Vám p edají rozsáhlé
vstupní informace p i nástupu.
Stanete se profesionálem v oblasti nancí
s mo ností profesního r stu.

Pomáhají i kamery
Dispečerům pomáhají při jejich práci moderní meteorologické informační systémy,
ale i kamery na hlavních tazích. Tento systém funguje již

konstruovat osobnost této výjimečné ženy prostřednictvím
jejích životních postojů a
představit dobu, v níž žila. Tato akce začne v 16 hodin.
Dokumentárním filmem
Václav Havel – Česká pohádka bude připomenut i první
český prezident. „Tento poetický filmový portrét se vydává po stopách Havlových filozofických a uměleckých myšlenek, doprovázen jazzově pohádkovými kompozicemi Jiřího Stivína,“ představují film
pořadatelé, s tím, že promítat
se bude 26. března od 16 hodin.
Sérii o významných disidentech uzavře Magický hlas
rebelky, dokument Olgy Sommerové o Martě Kubišové. Životní příběh zpěvačky, signatářky a mluvčí Charty 77 bude
promítán 9. dubna také od 16
hodin.
(sim)
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Spolehněte se na
Provident a spolupracujte
v mezinárodní společnosti se siln m zázemím
a dlouholetou tradicí na
nančním trhu.

www.providentoz.cz
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Mají zásoby
pro celý kraj

Text a foto: Marcela Matulová

1001120188_A

Novojičínsko – Opravují a
uklízejí silnice, v zimě odhrnují sníh, sypou či solí, ořezávají stromy a čistí okolí cest.
Řeč je o silničářích, mužích,
kteří mají plné ruce práce po
celý rok.
O silnice na Novojičínsku se stará Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín. To je rozděleno na dvě cestmistrovství, jedno je v Novém Jičíně
a druhé v Odrách. O třetí oblast okresu, Bílovecko, pečuje celoročně místní dodavatelská firma. „Stejně tak silnici I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí udržuje dodavatelská firma. Jedná se o pilotní projekt Ředitelství silnic a dálnic, kdy zimní údržbu silnic provádí firma vzešlá z výběrového řízení,“ informuje mluvčí silničářů
Šárka Vlčková a upozorňuje,
že kvůli tomu silničáři již
druhým rokem nemohou situaci v zimě na zmíněné silnici nijak ovlivnit.
„Zimní údržba je v okolí
Nového Jičína rozdělena do
osmi okruhů, čtyři se udržují
chemickým posypem a čtyři
inertním posypem. Řidiči se
střídají nepřetržitě ve dvanáctihodinových
směnách.
Doba provedení zimní údržby
na jednotlivých okruzích se
pohybuje od tří do pěti hodin.
Z toho vyplývá, že není možné být ihned na všech problematických místech obvodu,“ popisuje, jak to v zimě
funguje, mistr cestmistrovství Petr Svatoš.

