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Úvodem
AÈ se nám to líbí nebo ne, 20. bfiezna 2014
v 17.56 pfii‰lo jaro. V ten den pí‰u tyto fiádky.
Co nás ãeká v dubnu? Namátkou:
V sobotu 5. 4. Vala‰ská rallye.
V pátky 4. 4., 11. 4. a 25. 4. pokraãuje
·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ.
V pátek a v sobotu 11. a 12. 4. probíhá svoz nebezpeãného odpadu,
od pondûlí 28. 4. zaãíná na Bafiinách a Kozinû svoz velkoobjemového odpadu (dal‰í místa a termíny v ·N 1/2014).
V sobotu 19. 4. bude v mûstské galerii zahájena v˘stava fotografií
Tomá‰e Hoìáka a Enkaustické obrazy Jany
Povalové „Krása voskem malovaná“.

Z jednání orgánÛ mûsta
Orgány mûsta v‰ak jednaly i v bﬁeznu:
Rada mûsta 18. bﬁezna 2014 projednala
hospodaﬁení mûsta za rok 2013, rozpoãtové
opatﬁení ã.1/2014 a plán hospodáﬁské ãinnosti pro rok 2014 — zmûna ã. 1. Dále v hlavních
bodech projednala návrh rozdûlení pﬁíspûvkÛ
na 6 akcí z Programu regenerace MPR a MPZ,
ze kterého mûsto získalo od MKâR rekordní
státní dotaci 1525 tis. Kã. Je mezi nimi i komplexní obnova JaroÀkovy útulny u hradu
v hodnotû díla témûﬁ 1,8 mil. Kã. V‰echny tyto zprávy Rada doporuãila ke schválení Zastupitelstvu mûsta, které tyto body má projednat 26. 3. 2014. Rada schválila finanãní
pﬁíspûvek ve v˘‰i 15 tis. Kã na Mezinárodní
cyklistick˘ závod Ïen Gracia Orlová. Rada
mûsta ·tramberka schválila finanãní pﬁíspûvek 20 tis. Kã na obnovu vyhoﬁelé chaty Libu‰ín na Pustevnách. Radní doporuãili zastupitelstvu schválit 4 navrÏené pﬁísedící u Okresního soudu v N. Jiãínû na léta 2014 — 2018.

V nedûli 20. a v pondûlí 21. 4. vrcholí Velikonoce.
V úter˘ 22. 4. je sice Den Zemû, ale ‰tramberské dûti a rodiãe jej oslaví v sobotu 26. 4.
od 13 hod. akcí v Kamenárce (viz pozvánka uvnitfi).
V pátek 25. 4 a v sobotu 26. 4. se budou i ve
·tramberku odehrávat pfiedstavení v rámci
28. roãníku pfiehlídky netradiãních divadel
Kopfiiva 2014.
V pátek 2. 5. na Námûstí dorazí
peloton cyklistického závodu Ïen
Gracia Orlová.
V sobotu a v nedûli 3. — 4. kvûtna pak na námûstí probûhne cviãení Záchranného t˘mu âeského
ãerveného kfiíÏe Ostrava s praktick˘mi ukázkami pro vefiejnost.
V úter˘ 8. 4. a 29. 4. bude jednat
Rada mûsta o problematice Ïiv.
prostfiedí, resp. o ãinnosti technické zprávy
a bytového hospodáfiství.

Radní doporuãili zastupitelstvu schválit
pﬁedfinancování projektu „Digitální úﬁad 21.
století ·tramberk“. Radní také schválili pokraãování oprav bazénu koupali‰tû Libotín.
Radní téÏ schválili v˘sledek hospodaﬁení
i úãetní závûrku pﬁíspûvkové organizace Z·
a M· ·tramberk a pﬁevedení ãásti kladného
hospodáﬁského v˘sledku do rezervního fondu ‰koly.
Jak bylo uvedeno, dne 26. 3. 2014 jednalo
téÏ Zastupitelstvo mûsta ·tramberka. Kromû
v˘‰e uveden˘ch bodÛ k hospodaﬁení, rozpoãtu a rozdûlení prostﬁedkÛ na památkové objekty, se projednávaly informace o stavu podan˘ch Ïádostí o dotace a o novû podávan˘ch
Ïádostech, a také plány ãinnosti Finanãního
a kontrolního v˘boru ZM na rok 2014. Jednalo se téÏ o dal‰ích majetkov˘ch a organizaãních záleÏitostech.
Tak hezk˘ duben
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Informace pro občany
Likvidace autovrakÛ
Mûsto ·tramberk, úsek Ïivotního prostﬁedí
nabízí ve spolupráci se smluvním Autovrakovi‰tûm Îenklava
LIKVIDACI AUTOVRAKÒ a to 19. dubna
2014, 8.00 — 12.00 hod. vãetnû vydání „Potvrzení o pﬁevzetí autovraku“. Kompletní
vozidlo bude likvidováno ZDARMA pﬁípadnû
vykoupeno aÏ do ãástky 5 000 Kã.
K likvidaci vozu je nutná pﬁítomnost majitele s obãansk˘m prÛkazem (nebo plná moc)

a doklady od vozidla. Nepojízdná vozidla budou odtaÏena.
Vozidla je moÏno nahlásit do 19. dubna
2014 na autovrakovi‰tû tel.: 556 852 614,
602 550 002.
Autovraky, které budou muset b˘t dopraveny do areálu autovrakovi‰tû na odtahovaném
voze, musí b˘t nachystány na zpevnûné plo‰e,
ze které pÛjde autovrak natáhnout na odtahov˘ vÛz a na kolech, se kter˘mi pÛjde manipulovat.

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 11. dubna 2014 a v sobotu 12. dubna 2014 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta
sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma AVE odpadové hospodáﬁství s. r. o.
Zastávky vozidla:
Pátek 11. dubna 2014
Baﬁiny u restaurace Baﬁinka ...............15.00
Baﬁiny prostor u garáÏí.......................15.25
Paneláky u Domu mládeÏe .................16.00
DráÏné u vlakového nádraÏí ...............16.30
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly...................17.00

—
—
—
—
—

15.20
15.45
16.20
16.50
17.20

—
—
—
—

8.20
8.50
9.20
9.45

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Sobota 12. dubna 2014
Námûstí...............................................08.00
Závi‰ická ulice ....................................08.30
Libotín u Petﬁkovsk˘ch.......................09.00
Rybské paseky u zásobníku plynu ......09.30

hod.
hod.
hod.
hod.

Mezi nebezpeãné sloÏky patﬁí: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyﬁazená zaﬁízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky), oleje a tuky — kromû jedl˘ch, barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla a pryskyﬁice obsahující nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie a akumulátory, dﬁevo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pﬁijímány pneumatiky.
Vyﬁazené elektrické a elektronické zaﬁízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe, lednice, mikrovlnné trouby,…) lze odevzdávat celoroãnû kaÏdé pondûlí 14 — 16 hod do
sbûrného místa u oddûlení technické správy. Drobná elektrozaﬁízení (klávesnice, holicí strojky, elektronické hraãky,...) lze odevzdávat neomezenû do ãerven˘ch kontejnerÛ — u restaurace Baﬁinka, u panelákÛ na Palárnû, u Z· (vzadu smûrem ke hﬁbitovu).
Podzimní svoz nebezpeãného odpadu provede opût firma AVE ve dnech 3. a 4. ﬁíjna 2014.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP
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Sbûr velkoobjemového odpadu
POZOR — JE ZMùNA âASU ODBùRU ODPADU A NùKTER¯CH STANOVI·Ë!!!
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘
nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, nikoliv v‰ak nefunkãní elektrospotﬁebiãe. Pro
tento druh odpadu je urãen odbûr kaÏdé pondûlí v roce od 14:00 hodin do 16:00 hodin u budovy oddûlení technické správy. Pneumatiky, lepenka, stﬁe‰ní krytina je nebezpeãn˘ odpad,
kter˘ probûhne 11. a 12. dubna a 3. a 4. ﬁíjna 2014.
Zahájení sbûru odpadu na stanovi‰ti je vÏdy ve 12:30 hodin, ukonãení pﬁevzetí odpadu
v 15:30 hodin. Stanovi‰tû uvedené v jednom dni budou obsluhovány souãasnû.
Stanovi‰tû sbûru odpadu:
Baﬁiny — u garáÏí; Kozina — u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Pondûlí 28. 4.:
Paneláky — pﬁed ã. p. 803 — 805; DráÏné — u b˘valého obchodu
Úter˘ 29. 4.:
NádraÏní ulice — malé kor˘tko; Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Stﬁeda 30. 4.:
Zauliãí — u staré po‰ty, Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Pondûlí 05. 5.:
Dolní ulice — u Klime‰Û
Úter˘ 06. 5.:
Hornychovice — ve dvoﬁe, Závi‰ická ulice — u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Stﬁeda 07. 5.:
Libotín — finské domky 13.00 — 14.00 hodin; Libotín — BUS—toãna
Pondûlí 12. 5.:
+ paseky u transformatoru 14.00 — 16.00 hodin
UPOZORNùNÍ!!!
NeshromaÏìujte odpad na jednotlivá stanovi‰tû pﬁed pﬁíjezdem vozidel, je nutno mít pﬁehled
o pﬁijatém odpadu, aby se zabránilo problémÛm pﬁi ukládání na skládce. Pokud se i pﬁesto
toto upozornûní budou vytváﬁet na sbûrn˘ch místech hromady odpadu, bude se to posuzovat
jako zakládání ãerné skládky se v‰emi následky.
Karla Procházková — vedoucí OTS a BH
Podzimní svoz velkoobjemového odpadu bude realizován firmou AVE a probûhne 19. a 20. záﬁí 2014.

Ukliìme ·tramberk
V leto‰ním roce mají opût dûtské kolektivy,
organizace, ale i jednotliví obãané moÏnost
sami aktivnû nûco udûlat pro své Ïivotní prostﬁedí sbûrem odpadÛ v rámci akce „Ukliìme
·tramberk“, opût pod zá‰titou ústﬁední v˘konné rady âSOP Praha, která dodává sbûrné
pytle, omezené mnoÏství rukavic a samolepek
k této akci zdarma. Stali jsme se tak souãástí
celosvûtové kampanû „Clean up the world“,
která v tomto roce oslaví 25 let své existence.
V˘dej sbûrn˘ch pytlÛ: na mûstském úﬁadû,
úsek Ïivotního prostﬁedí a to:
pondûlí a stﬁeda od 2. dubna 2014 do 23.
dubna 2014: 8 — 12, 13 — 17 hod.

— k nûkterému z hnízd tﬁídûného odpadu (informace o uloÏení podejte na
úsek ÎP)

Odvoz pytlÛ: naplnûné sbûrné pytle po vyãi‰tûní prostoru odevzdejte:
— na bûÏné místo pondûlních svozÛ
pytlÛ na komunální odpad a to: pondûlí 7. dubna — 28. dubna 2014 (odvoz v ranních hodinách)
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SoutûÏe: u pﬁíleÏitosti 25. v˘roãí této kampanû
vyhlásila ústﬁední v˘konná rada âSOP Praha
soutûÏe, do kter˘ch se mÛÏete zapojit.
— Fotografická soutûÏ na téma OKOLO
VODY — zachyÈte promûnu místa
pﬁed úklidem a po nûm v okolí potÛãkÛ, ﬁek, nádrÏí, rybníkÛ,… zkrátka okolo vody.
— Fotografická soutûÏ na téma KURIOZITA — za‰lete fotku nejvût‰í kuriozity, na jakou jste pﬁi úklidu narazili.
Fotografie zasílejte do 31. 5. 2014 na

Dotace na kompostéry
MnoÏí se dotazy na kompostéry, o které si
nûkteﬁí z vás Ïádali v rámci dotace. BohuÏel,
dle informace zpracovatelÛ dotace z firmy
ENVIPARTNER, s. r. o ze dne 18. bﬁezna 2014
je Ïádost stále na Státním fondu Ïivotního
prostﬁedí a ãekáme na v˘sledek. Dle slov zpracovatelÛ dotace by po kladném rozhodnutí
mohly b˘t kompostéry zájemcÛm k dispozici
v letních mûsících tohoto roku.
O dal‰ím postupu vás budeme informovat
ve ‰trambersk˘ch novinkách a na internetov˘ch stránkách mûsta.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP

Obnova a doplnûní informaãních
orientaãních tabulek ve mûstû
UÏ dlouhou dobu se ·tramberk pot˘kal
s tím, Ïe zde nebyl zaji‰tûn servis pro turisty
v podobû navádûcích tabulek — smûrovek,
map apod. V loÀském roce jsme zahájili první
etapu v˘mûny a obnovy informaãních orientaãního systému. Z prostﬁedkÛ Moravskoslez-

E-mail: zivotni.prostredi@stramberk.cz
nebo pﬁímo: uklidmesvet@csop.cz,
do pﬁedmûtu E-mailu pak napi‰te:
Okolo vody/Kuriozita. Budete-li zasílat foto pﬁímo na praÏskou centrálu,
uveìte, Ïe jste se do kampanû zapojili v rámci registrované akce „Ukliìme ·tramberk“. Tﬁi nejúspû‰nûj‰í fotografové z kaÏdé soutûÏe obdrÏí ochranáﬁskou ta‰ku plnou pﬁekvapení ☺.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP
ského krajského úﬁadu a z mûstského úﬁadu
ve ·tramberku jsme poﬁídili kompletní sestavy navádûcích tabulek na turistické cíle. Byla
vybrána firma Urbania, která má s v˘robou
orientaãních systémÛ zku‰enosti. Sv˘m návrhem
smûrov˘ch tabulek nejlépe vystihla charakter
historického mûsta. Velikost tabulky i písma
je dána normou pro historická mûsta —
mûstské památkové rezervace.
Koneãn˘ pﬁínos projektu spoãívá ve zkvalitnûní nabídky, rozsahu a aktuálnosti dat a informací pro náv‰tûvníky mûsta ·tramberka.
Informaãní orientaãní systém pomÛÏe turistovi se zorientovat ve mûstû a nav‰tívit svou vybranou atraktivitu ãi lokalitu. Dostane ve mûstû pocit, Ïe jeho náv‰tûva je vítána, Ïe je o nûj
uÏ i v tûch základních potﬁebách postaráno.
Za ãástku, kterou jsme od MSK dostali,
jsme zrealizovali pouze ãást orientaãních informaãních systémÛ, nejvût‰í finanãní podíl
má na tom mûsto. V druhé etapû bychom
chtûli pokraãovat a to hlavnû rekonstrukcí informaãních tabulí — map.
Anna Ra‰ková

Vyhodnocení fotografické soutûÏe La‰ské brány Beskyd
V soutûÏi bylo celkem 420 fotografií.
Vyhodnoceni byli
1. místo: Jan Cehlárik, 2. místo: Miroslava Schärfnerová, 3. místo: Jana Hyklová.
Nejlep‰í makro foto: Michal Hykel, ãestné uznání poroty: Viktor Fiker (2 fotky),
Michal ZdraÏil (2 fotky).
A pak je‰tû drobné ocenûní od správce FB stránky soutûÏe: Hana Lyãková, Kamila VaÀková.
Pﬁedseda poroty: fotograf Petr ·igut.
Blahopﬁejeme v‰em vyhodnocen˘m.
SoutûÏ pro rok 2014 je jiÏ vyhlá‰ena, pravidla na stránkách soutûÏe:
www.lasska-brana.cz/fotosoutez
www.facebook.com/fotoLBB
Kdo chcete b˘t partnerem soutûÏe (vûnovat cenu pro vítûze, za to b˘t propagován
spolu se soutûÏí), tak co nejdﬁív kontaktuje: lukas.filip@koprivnice.cz, tel. 737 205 888.
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Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Po pﬁedná‰ce na teheránské univerzitû se
Zarah zastavila s kamarádkami na nádvoﬁí,
chvíli si s nimi povídala a potom se vydala
domÛ. Tam v‰ak jiÏ nedo‰la. Cestou u ní zastavilo auto, vyskoãili z nûj dva policisté
a dívku násilím vtáhli dovnitﬁ. Nasadili jí pásku pﬁes oãi a odvezli neznámo kam. Tak zaãíná stra‰livá noãní mÛra, na niÏ Zara nikdy nezapomene. Jako vzdûlaná dívka z dobﬁe situované rodiny se pohybovala v lep‰í spoleãnosti, ale zároveÀ vyznávala pokrokové my‰lenky. A právû nezávislost, s níÏ neváhala vyslovit své názory, ji pﬁivedla aÏ do nejstra‰nûj‰ího teheránského vûzení. Knihu Zrádkynû, s podtitulem (Za mﬁíÏemi iránského vûzení), napsala Zarah Ghahramani a Robert
Hillman.
Staroru‰tí léãitelé znali léãebné úãinky více neÏ 200 bylin, které si lze opatﬁit i u nás.
Autor knihy Staroruské bylinkáﬁství — Vadim Tschendze, detailnû popisuje a uvádí
pﬁesné postupy k jejich léãebnému uÏití.
KníÏka poslouÏí nejen jako slovník léãiv˘ch
rostlin, ale téÏ jako návod k jejich aplikaci
proti rozliãn˘m nemocem.
Nevybere‰ si, do koho se zamiluje‰. Prostû
se to stane, jako kdyÏ se ze skály uvolní kámen,
nebo kdyÏ se nabourá auto. To na vlastní kÛÏi
poznávají tﬁi velcí pﬁátelé Jon, Dino a Ben.
Mají jedno spoleãné — jsou mladí, je jim sedmnáct, chodí do stejné tﬁídy a otáãejí se po dûvãatech. Knihu Chci to, napsal Melvin Burgess.

Lily Mastersová se vlastní zásluhou dostala
do pûkné ‰lamastyky. Jako prvotﬁídní zlodûjka právû vytahovala komusi z kapsy zlaté hodinky, kdyÏ ji ten proklat˘ muÏsk˘ chytil!
A nebyl jím nikdo jin˘ neÏ Gideon Cole,
gentleman a skvûl˘ lond˘nsk˘ právník, kter˘
má zálusk na sÀatek s pﬁimûﬁenû krásnou
a bohatou dámou. UÏ má jednu takovou vyhlédnutou, jmenuje se Constance Claryová
a je královnou plesové sezóny. Problém tkví
v tom, Ïe lady Claryová chce jen to nejlep‰í
a on zatím nemá ani ‰lechtick˘ titul. Román
pro Ïeny — Milovat zlodûjku napsala Julie
Anne Longová.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

âtenáfiská rodina roku
Paní Eva Geryková s vnuãkami Alenou Vajdovou a Veronikou Gerykovou,
které si vypÛjãily v Mûstské
knihovnû ·tramberk
za rok 2013 celkem
více neÏ 400 knih,
byly vyhlá‰eny
âtenáﬁskou rodinou.
Blahopﬁejeme!
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk

Ze školy
Ohlédnutí za zimou v matefiské ‰kole
Kouzeln˘ ãas pln˘ pﬁání a dárkÛ jsme mohli zakusit také u nás v M·. ·kolka se zaplnila
mal˘mi ãertíky a andûly, vÛnû napeãeného
cukroví nalákala rodiãe a prarodiãe na pﬁipravené besídky v obou oddûleních. Vánoãní
náladu pﬁinesla pohádka divadelního souboru
Pod vûÏí, spojená s Mikulá‰skou nadílkou
v Kulturním domû ve ·tramberku. Dûkujeme. Na spoleãné dílnû s rodiãi jsme vyrobili
nádherné vánoãní dekorace, které se nám podaﬁilo beze zbytku rozprodat na jarmarku.
Leden a únor byl pln˘ kulturních akcí.
Star‰í dûti se zajely do Kopﬁivnice potû‰it pís-

niãkami pana Uhlíﬁe, pro v‰echny dûti jsme
zajistili zájezd na div. pﬁedstavení My‰áci jsou
ro‰Èáci. Vyvrcholením dlouhé plesové sezóny
byl bezesporu ma‰karní ples s programem
i pﬁedtanãením v kulturním domû. Jsme moc
rádi, Ïe se nám povedlo do M· pozvat malíﬁe
a ilustrátora Adolfa Dudka se sv˘m vystoupením pln˘m vesel˘ch pﬁíhod.
Pﬁed‰kolní dûti se v hojném poãtu zúãastnily dne otevﬁen˘ch dveﬁí v Z· a o t˘den pozdûji byly velmi úspû‰né pﬁi zápisu do 1. tﬁídy.
V‰ak se také pilnû pﬁipravovaly. A to uÏ nám
zima pomalu konãí, lyÏovali a bobovali jsme
letos málo, ale zato jsme si zimní sporty uÏili dosyta hrou na zimní olympiádu. Nyní uÏ

·tramberské novinky 5

vítáme jaro, chodíme na dlouhé procházky po
okolí a chystáme se proÏít Velikonoce na
zámku. Pokud chcete vidût na‰i práci a spoleãné záÏitky s dûtmi, nav‰tivte fotogalerii na
www.zsstramberk.cz.
Za M· Zauliãí Markéta Kvitová

Bruslení
Tﬁída 3. A za pomoci 9. roãníkÛ realizovala
minikurz bruslení, kter˘ dûtem zpestﬁil v˘uku tûlesné v˘chovy. Dûti si osvojily v rámci
sv˘ch moÏností pohyb na bruslích a také vzájemné uãení a spolupráci.
Mgr. Lenka Dobiá‰ová

Práce s netradiãním materiálem
Z netradiãního materiálu se dají vyrobit
hezké, ale i uÏiteãné vûci. ·D 1 si vyrábûla
hraãky z alobalu, plastov˘ch vr‰kÛ, knoflíkÛ
a obalÛ od ãokolád. Vznikla autíãka, snûhuláci a rÛzné dekoraãní obrázky. ·D 2 z plastov˘ch láhví, vaﬁeãek a stuh, vyrobila zajímavá
krmítka pro ptáãky.

·D s myslivcem v lese
Na úspû‰nou besedu s myslivcem a na vyhodnocení ve sbûru ka‰tanÛ, navazovala vycházka do lesa. I kdyÏ napadl ãerstv˘ sníh,
a moc zvûﬁe jsme nevidûli, pﬁesto se dûti dovûdûly, jak správnû sypat do krmelce zrní,
kam seno a ka‰tany. Pﬁi cestû zpût do‰lo i na
zábavu se snûhem.

Koprstar 2014
Ve stﬁedu 26. února probûhl na na‰í ‰kole
dal‰í casting do pûvecké soutûÏe KOPRSTAR
2014. V‰ichni zpûváci si s odvahou a elánem
vyzkou‰eli zpívání na mikrofon a pﬁedvedli
své umûní porotû, ve které rozhodovala komentátorka soutûÏí KOPRSTAR a na‰e b˘valá
Ïákynû Sára Selucká, Mirka Schäferová
a Vlasta Kalí‰ková, i v˘bornému, fandícímu
publiku. V‰em se daﬁilo, ale postoupit do
semifinále, které se bude konat v Kopﬁivnici
19. 3 2014, mohli pouze ti nejlep‰í.
Blahopﬁejeme vítûzÛm a v semifinále pﬁejeme hodnû úspûchÛ.

V˘sledky ‰kolního kola 20. roãníku soutûÏe KOPRSTAR 2014:
v kategorii S patﬁí
1. místo Beatû Rohelové z 1. A
v kategorii M patﬁí
1. místo Adéle Bajerové z 5. A
2. místo Barboﬁe Sopuchové z 5. A
3. místo Gabriele Rohelové z 5. A
v kategorii L patﬁí
1. místo Dorotû Dostálové ze 7. A
2. místo Lindû Vognarové ze 7. A
3. místo Kateﬁinû Dostálové ze 7. A
v kategorii XL patﬁí
1. místo Adéle Novosadové z 9. A
2. místo Janû Dostálové z 9. B
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Vybíjená dûvãata — 1. stupeÀ
Ve stﬁedu 26. 2. 2014 probûhlo v Kopﬁivnici na Z· Al‰ova okrskové kolo. Skupina mûla
b˘t ãtyﬁãlenná, ale jedna ‰kola se omluvila
a druhá vÛbec nedorazila. V jediném utkání
na‰e dûvãata prohrála se Z· Al‰ova a skonãila na druhém místû.
Jaroslav Pikulík

LyÏáãek 2014
V leto‰ním ‰kolním roce na‰e ‰kola poﬁádala t˘denní lyÏaﬁsk˘ kurz pro Ïáky 4. a 5.
roãníkÛ. Kurz se konal v lyÏaﬁském areálu
âerven˘ Kámen v Kopﬁivnici, kde byly pro v˘uku dûtí vytvoﬁeny dobré podmínky a v˘borné zázemí, které nám pﬁipravili zamûstnanci
Správy sportovi‰È v Kopﬁivnici. Na závûr se
uskuteãnil závod ve slalomu. V kategorii dûv-

ãat zvítûzila Karolína Vafková pﬁed Zuzanou
·varcovou a Karolínou Zdaﬁilovou. V kategorii chlapcÛ zvítûzil Václav ·vondrk pﬁed Martinem Mikundou a Jakubem Balhárkem. Vyhodnocení „LyÏáãku 2014″ probûhlo v pondûlí 24. 2. 2014.

Snûhuláci pro Afriku
Na‰e ‰kola se pﬁihlásila jiÏ v lednu do projektu Snûhuláci pro Afriku. Od té doby jsme
jen ãekali, kdy napadne sníh, abychom mohli zaãít stavût. Mûli jsme sice v záloze i variantu práce ve tﬁídû, ale prav˘ snûhulák se nedá s niãím srovnat. 14. února se tﬁídy 1. A, 2.
A, 4. A, 4. B, 6. A vydaly do pﬁírody, aby dûti
postavily snûhuláky a v‰ichni si uÏili snûhu
a tro‰ku zimních radovánek. Myslím, Ïe i pﬁes
nedostatek snûhu to stálo za to. V okolí ‰koly
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bûhem chvilky stáli na‰i první / moÏná i poslední / leto‰ní snûhuláci — nûkteﬁí s hrncem
a mrkví, jiní s ozdobami z pﬁírody a dûvãata
ze 4. A postavila dokonce malého leÏícího soba. Tﬁída 5. A vyrábûla snûhuláky ve tﬁídû a dûti si daly záleÏet i na tûch papírov˘ch.
Na úãet ode‰leme celkem 950 Kã a pﬁipojíme se tak k více neÏ 300 ‰kolám z celé republiky, které chtûjí pomoci, kde je tﬁeba.
Mgr. Jitka JalÛvková

Koprstar 2014 — Ïhavá novinka
Ve stﬁedu 19. bﬁezna probûhlo v kinosále KD
Kopﬁivnice semifinále pûvecké soutûÏe KOPRSTAR 2014. Ze ‰kolního castingu postoupila v˘borná Adélka Bajerová z 5. tﬁídy, která se
v semifinále zaskvûla písniãkou „Svítá nám“
z pohádky „Na vlásku“. Vyzpívala si zaslouÏené 3. místo v kategorii zpûvákÛ 5. a 6. tﬁíd.
Srdeãnû jí blahopﬁejeme a dûkujeme za v˘bornou reprezentaci ‰koly.
Vlasta Kalí‰ková
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Kritéria pro pfiijímání dûtí do M·
Bafiiny a M· Zauliãí ve ‰kolním
roce 2014/2015

Individuální situace dítûte
M· nav‰tûvuje sourozenec dítûte

Kritérium
body
body — dítû

Vûk dítûte k 31. 8. 2014
5 let (pﬁed‰koláci)

3

5
Bydli‰tû dítûte
Bydli‰tû ve ·tramberku
10

Pﬁi shodû bodÛ rozhoduje datum narození dítûte. Poﬁadí dûtí je urãeno posloupností
dle data narození.

Bydli‰tû mimo ·tramberk

celkem:

0

Mgr. ZdeÀka Havlíková, fieditelka ‰koly

Ze sportu
Judo
První bﬁeznovou sobotu se v Dobré u Fr˘dku Místku konal Turnaj mlad˘ch judistÛ pod
hlaviãkou Mistra Euroregionu Beskydy. SoutûÏ byla i pﬁes rÛzné termíny jarních prázdnin slu‰nû obsazená závodníky Moravy a Slovenska. Nastoupili zde i tﬁi ‰tramberské nadûje.
Do 30 kg (do 8 let) nastoupil mezi 11 soupeﬁi Nikolaus Matûj. Oproti minulé soutûÏi
v Karviné se pﬁedstavil podstatnû lépe: porazil domácího Pánka, ale na dal‰ího domácího
závodníka Adámka nestaãil. V opravách pak
nena‰el recept na VaÀka z Orlové a obsadil 5.
místo. Ve stejné kategorii, ve vedlej‰í skupinû
to rozjel ve velkém stylu Jan Machaã. Pﬁed limitem porazil VaÀka a stejnû se vypoﬁádal
i s Homolkou z Prievidze. Ve finále sice nezvládl úvod s Adámkem, ale pak uÏ opût pﬁevzal taktovku a stihl zase zvítûzit pﬁed limitem a bylo z toho krásné 1. místo. Ve stejné
váze, ov‰em do 10 let, bojoval Petr ·tichauer.
Prohrál s Mat˘skem z Baníku, v opravách pak
porazil Filipa z Opavy a stanul proti Burkotovi z Tû‰ína. ·tûstí se pﬁevalovalo pokaÏdé na
jinou stranu a kdoví proã zÛstalo na konci zápasu zrovna na stranû soupeﬁe. A bylo z toho
dal‰í 5. místo.
Josef ·tábl, trenér

Volejbalová sezóna v plném proudu
Obû ‰tramberská druÏstva vstoupila do jarní ãásti sezóny pﬁeváÏnû úspû‰nû. MuÏi se
usadili po 24 odehran˘ch zápasech se ziskem

32 bodÛ na 5. místû KP II. tﬁídy muÏÛ, kdy
ztrácí na první Odry uÏ úctyhodn˘ch 26 bodÛ, na druhém místû jsou Palkovice s 52 body a tﬁetí Dolní Bene‰ov s 39 body. Z dÛvodu
odhlá‰ení druÏstva Mûsta Albrechtic po podzimní ãásti sezóny zÛstalo v muÏské soutûÏi
jiÏ jen 8 druÏstev.
Místní volejbalisté vstoupili do druhé ãásti
sezóny uÏ v únoru, kdy nejprve podlehli Metylovicím na domácí palubovce 3:1, aby následnû potrápili soupeﬁe a získali druh˘ zápas
v pomûru 3:2. V sobotu 22. 2. se opût ve ·tramberku odehrál souboj proti PstruÏí, které
jednoznaãnû ovládli domácí hráãi a zvítûzili
dvakrát 3:0. Stejn˘m pomûrem, tedy dvakrát
3:0, skonãil o prvním bﬁeznovém víkendu
dvojzápas v Palkovicích, bohuÏel ale ve prospûch domácích hráãÛ z Palkovic, a tak zpût
do ·tramberka odjíÏdûli volejbalisté s prázdnou. O t˘den pozdûji, v sobotu 8. 3., pak do
·tramberka dorazil soupeﬁ z Fren‰tátu a bohuÏel se v prvním utkání nedaﬁilo domácím
moc dobﬁe pﬁihrávat a z toho tûÏil soupeﬁ,
kter˘ v prvním utkání zvítûzil 3:1. Do druhého utkání vstoupili ·tramberáci s vût‰ím odhodláním, a to se jim vyplatilo, kdyÏ po pûtisetové bitvû pﬁibyly na jejich kontû dal‰í dva
body.
V Dolním Bene‰ovû, kter˘ je prÛbûÏnû na
tﬁetím místû tabulky, se podaﬁilo ‰trambersk˘m volejbalistÛm zaskoãit domácí hned
v úvodu prvního utkání a vítûzství 3:1 bylo
odmûnou za odváÏnou hru. Ve druhém utkání jiÏ favorit neponechal nic náhodû a radoval
se z vítûzství 3:0. Poslední dva bﬁeznové víkendy mají ‰tramber‰tí volejbalisté na dolé-
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ãení zranûní a pﬁípravu na poslední dvû dvojutkání, kdyÏ nejprve 5. 4. zajíÏdûjí na palubovku Oder a sezónu zakonãí na domácím
hﬁi‰ti v sobotu 12. 4. od 10 hodin proti Kozlovicím.
·trambersk˘m volejbalistkám se v leto‰ní
sezónû zatím daﬁí. Okupují prÛbûÏné první
místo se ziskem 52 bodÛ, kdyÏ pﬁed druh˘mi
hráãkami Slávie OU Ostrava mají náskok
7 bodÛ. Tﬁetí Krnov má odehrány o dva zápasy více a py‰ní se ziskem 40 bodÛ. Do jarní
ãásti sezóny mûly místní volejbalistky opravdu ostr˘ start, kdyÏ na domácí palubovce pﬁivítaly v sobotu 1. 3. soupeﬁky z Ostravy. První zápas se podaﬁilo domácím vyhrát 3:1.
Dlouhé a nároãné v˘mûny, obûtavé pády a ﬁada vyuÏit˘ch i nevyuÏit˘ch ‰ancí pokraãovaly
i ve druhém utkání, které dospûlo aÏ k pátému setu. V nûm byly bohuÏel ‰Èastnûj‰í hostující Ostravaãky a utrhly bod navíc pro sebe.
O t˘den pozdûji, v sobotu 8. 3., ãekal
‰tramberské Ïeny "v˘let" aÏ do Orlové, kde se

s místním Slezanem utkaly o dal‰í potﬁebné
body. Ve velmi kombinované sedmiãlenné sestavû se volejbalistky nevzdaly a zvítûzily dvakrát 3:0. V sobotu 15. 3. se na domácím hﬁi‰ti stﬁetlo druÏstvo ·tramberka a druÏstvo
Gymnázia Orlová. Místní volejbalistky neponechaly nic náhodû a opût si pﬁipsaly dal‰ích
6 bodÛ do tabulky za vítûzství dvakrát 3:0.
V sobotu 22. 3. ãekalo na ‰tramberské hráãky
okresní derby v Kopﬁivnici a v nedûli 30. 3. se
utkala ve ‰tramberské tûlocviãnû druÏstva
·tramberka a Krnova. V dubnu pokraãuje
Ïenská sezóna domácím utkáním s Krnovem
v sobotu 5. 4. od 10 hodin a o t˘den pozdûji
je posledním utkáním základní ãásti zápas
v Polance n. O.
Srdeãnû zveme na v‰echna domácí volejbalová utkání!
Informace o zápasech a dûní v oddíle
‰tramberského volejbalu najdete také na
stránkách www.volejbalstramberk.cz.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová
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Do startu Vala‰ské rally zb˘vají jiÏ jen dny
VSETÍN — Na dny se jiÏ dá poãítat doba
zb˘vající do startu XXXIII. roãníku Vala‰ské
rally 2014. Ta se v okolí Vala‰ského Meziﬁíãí
a Nového Jiãína uskuteãní 4. — 5. dubna.
Organizátor uvedené a na Vala‰sku velmi populární soutûÏe, AutoMotoKlub Rallye Sport
— Vsetín, vûnuje pozornost nejenom obecnému zabezpeãení tohoto motoristického klání,
ale zejména a pﬁedev‰ím kvalitnímu zaji‰tûní
bezpeãnostních prvkÛ. S mimoﬁádn˘m dÛrazem na bezpeãnost divákÛ. Snahou organizátorÛ pak je rovnûÏ eliminace ãasového zatíÏení jednotliv˘ch oblastí rally na minimum.
Leto‰ní roãník Vala‰ské rally se stal souãástí Timeseal Mistrovství âeské republiky ve
sprintrally a Mistrovství âeské republiky
v rally historick˘ch automobilÛ. Pﬁipravován
je rovnûÏ jako Memoriál Jiﬁího Sedláﬁe. SoutûÏního jezdce a vynikajícího ãlovûka a kamaráda, kter˘ tragicky zahynul nedaleko Vala‰ského Meziﬁíãí. V srpnu tomu bude pûtadvacet let.
Do soutûÏe odstartuje první vozidlo 5. dubna z vala‰skomeziﬁíãského námûstí v 9:00 hodin. Nejúspû‰nûj‰í posádka je pak v cíli oãekávána v 17:20 hodin. Pﬁesn˘ harmonogram
prÛbûhu rally a dal‰í nezbytné informace t˘kající se uzavírek silnic a podobnû jsou obsahem
oficiální stránky rally: www.valasskarally.eu .

V ní najdou vedle ostatních ve‰keré potﬁebné
informace nejenom diváci, ale v sekci OBCE
i obyvatelé jednotliv˘ch míst, kter˘ch se Vala‰ská rally dotkne.
Uspoﬁádání takové soutûÏe, jakou Vala‰ská
rally je, by nebylo moÏné bez pochopení
a ochoty pﬁizpÛsobit se ze strany nejen pﬁedstavitelÛ jednotliv˘ch obcí, ale zejména jejich
obyvatel. Za to organizátor Vala‰ky jiÏ nyní
dûkuje. Ve snaze o co nejúãinnûj‰í spolupráci
s lidmi Ïijícími a pob˘vajícími v lokalitû rychlostních zkou‰ek se na nû AMK RS — Vsetín
obrátí mimo jiné i letákem, kter˘ je v tûchto
dnech v jednotliv˘ch oblastech rozmisÈován
na veﬁejn˘ch místech a distribuován i do po‰tovních schránek. V nûm se kromû jiného pí‰e: „Prosíme vás, abyste své aktivity z dÛvodu omezení v dopravû uzpÛsobili. Îádáme
vás rovnûÏ, abyste v ãase konání rychlostní
zkou‰ky nepou‰tûli své dûti bez dozoru do
blízkosti trati a domácí zvífiata zabezpeãili
tak, aby se nemohla dostat do prostoru trati.
DodrÏením základních pokynÛ pofiadatelÛ
a pfiíslu‰níkÛ Policie âR pfiispûjete nejenom
k vlastní bezpeãnosti, ale i bezpeãnosti ostatních. Rally v‰ichni pfiihlíÏejí na vlastní nebezpeãí!“
Du‰an Póã, asistent fieditele rally
e-mail: dusan.poc@gmail.com
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ duben 2014

Blahopfiejeme

91 let
89 let
88 let

Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pﬁejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ

87 let
86 let
85 let

84 let
83
82
81
80

let
let
let
let

75 let
70 let

Gáberová Jindfií‰ka
Hanzelková Marie
Marek Oldfiich
Marková Danu‰ka
Hanzelková BoÏena
FornÛsková Jifiina
Bajer Bohuslav
Kresta Bohumil
Petrá‰ Jifií
Baarová Anna
Drozdová Anna
Melãáková Valerie
âernochová Zdenka
Hyklová Marie
Stanislavová Antonie
Davidová Anna
Ple‰ková Jindfii‰ka
VáÀa Franti‰ek
Hyklová Vlasta
Heljenek Jaroslav
Ja‰ková Marie
Marková NadûÏda
V˘born˘ Vlastislav
Pfiidalová Vlasta

Narozené dûti
Dodateãné blahopﬁání k narození dítûte patﬁí
rodiãÛm dûtí, které se narodily na pﬁelomu
a zaãátkem roku 2013/14:
Petr Dvofiáãek
Natálie ·iroká
Just˘na Bárová

Eli‰ka StaÀová
Bára Ja‰ková
Dominik Îerdík

V únoru se narodili:
Jakub Langer
Mikulá‰ Urbánek

Zemfieli
Anna Juráková
Vlasta Dudíková
Ludmila Nováková
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Kam do společnosti a za kulturou

Studio psychické relaxace, Dolní Ba‰ta 90,
·tramberk (novû otevﬁeno) vás zve

Základy enkaustiky — 8. 4. 2014

Katolická beseda v Kopﬁivnici
poﬁádá v rámci pﬁehlídky
netradiãních divadel KOP¤IVA

Na tomto kurzu se nauãíte správnû pouÏívat malíﬁsk˘ nástroj — Ïehliãku, nauãíte základní techniky malování voskem. Vytvoﬁíte
svá první krásná umûlecká dílka, obrazy
v rozmûrech A6 a A5. Nepotﬁebujete Ïádné
umûlecké vlohy ãi talent, necháte se uná‰et
vlastní pﬁedstavivostí. Není potﬁeba Ïádná
zvlá‰tní pﬁíprava. V cenû kurzu je zahrnut˘
materiál, hotová díla si odnesete s sebou.

v pátek 25. dubna
Kulturním domû ve ·tramberku
pﬁedstavení
Divadla PIKI, Pezinok, Slovenská republika

Kurz enkaustiky — mírnû pokroãilí, 29. 4. 2014

Katolická beseda v Kopﬁivnici
poﬁádá v rámci pﬁehlídky
netradiãních divadel KOP¤IVA

V kurzu si znovu procviãíme práci s enkaustickou Ïehliãkou. Novû se nauãíme pracovat s enkaustick˘m perem s nástavci. Vytvoﬁíme si krásné obrazy krajinek a hor. Malba
na formát A6 aÏ A4. V cenû kurzu je zahrnut˘
materiál, hotová díla si odnesete s sebou.
BliÏ‰í informace o semináﬁích najdete na
www.studiorelaxace.com

Loutkové divadlo Perníkovka
uvádí:
pohádky starého divadla
06.4.
13.4.
20.4.
27.4.

Duben 2014
10:00 — Potopen˘ zvon
10:00 — Potopen˘ zvon
14:00 — Princezna Milena
10:00 — Potopen˘ zvon
10:00 — Potopen˘ zvon
14:00 — Princezna Milena

PES (PRÍ)TULÁK
Zaãátek 14.30 hod.
•

v sobotu 26. dubna
Kulturním domû ve ·tramberku pﬁedstavení
Divadlo Já to jsem Hosin

MAL¯ PRINC
Zaãátek 14.30 hod.

Pfiipravujeme:
Záchrann˘ t˘m âeského ãerveného kﬁíÏe Ostrava
bude v termínu 3. a 4. 5. 2014 poﬁádat na
území mûsta ·tramberka, interní cviãení pro
své ãleny. MoÏnost nahlédnutí na jejich práci
s dynamick˘mi ukázkami bude na ‰tramberském námûstí, popﬁ. v jeho okolí.
Zmûna programu i termínu konání akce vyhrazena.
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XVII. ·tramberská divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2014
pátek 4. 4. 2014
v 19.30 hodin
/zmûna/

Z pohádky do pohádky aneb pohádky s hvûzdiãkou
Autorské divadlo/Divadlo Schod Vala‰ské Meziﬁíãí

pátek 11. 4. 2014
v 19.30 hodin

Babiãka v trenkách aneb aprílová komedie
Vlastimil Pe‰ka/Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

pátek 25. 4. 2014
v 19.00 hodin

Závûreãn˘ veãer — vyhodnocení pﬁehlídky

PÛldruhé hodiny zpoÏdûní Jean Dell a Gérald Sibleyras
/Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
Jednotlivé vstupné: dospûlí 90 Kã, dûti 40 Kã
Pﬁedprodej vstupného: Mûstské informaãní centrum ve ·tramberku, tel. 558 840 617
Poﬁadatel: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

Nedûle 20. 4. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã

KANDIDÁT

NA DUBEN 2014
Nedûle 6. 4. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
P¤IJDE LETOS JEÎÍ·EK?
Romantick˘, âR — Mexiko, 100 min., pﬁístupn˘
Vánoãní ãas umí pﬁiná‰et podivuhodné pﬁíbûhy, vtipné historky i nostalgii. Pﬁijde letos JeÏí‰ek? je pﬁíbûh dvou rodin, které se rozhodly, Ïe Vánoce jsou prostû od toho, aby se konaly dobré skutky, pﬁání se plnila za kaÏdou
cenu. Aby na zázraky vûﬁily nejen dûti. V hlavních
rolích: Josef Abrhám, Libu‰e ·afránková,
Václav Postráneck˘, Pavel KﬁíÏ, Danica Jurãová a dal‰í.
Nedûle 13. 4. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã

DOBRODRUÎSTVÍ HUCKA FINNA
DobrodruÏn˘, 99 min., dabing, pﬁístupn˘
Nové zpracování románu Marka Twaina. Hucka Finna vychovává vdova Douglasová se sleãnou Watsonovou. V domû slouÏí ãerno‰sk˘
sluha Jim. Huck spoﬁádanû dochází do ‰koly
a kostela. Jedinou radostí jsou pro Hucka
spoleãnû strávené chvíle s nejlep‰ím kamarádem Tomem Sawyerem. KdyÏ se ve mûstû objeví HuckÛv chamtiv˘ otec, alkoholik, kter˘ si
ãiní nárok na Huckovo jmûní, je jasné, Ïe idyla
malého mûsta konãí. Huck proÏívá nejnebezpeãnûj‰í dobrodruÏství svého Ïivota.

Thriller, âesko / Slovensko, 106 min.,
pﬁístupn˘ od 12 let
V dne‰ní dobû jsou nejcennûj‰ím zboÏím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc
médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivÀovat cel˘ svût. V hl. rolích: Marek
Majesk˘, Michal Dlouh˘, Monika Hilmerová
a dal‰í.
Nedûle 27. 4. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã

RIVALOVÉ
Akãní, drama, 125 min., titulky, pﬁístupn˘
Skuteãn˘ pﬁíbûh z prostﬁedí Formule 1, pí‰e
se rok 1976. Závratná rychlost, adrenalin
proudící v Ïilách, krásné dívky a nezkrotná
touha po vítûzství. Závody Formule 1 jsou
místem, kde chyba mÛÏe znamenat smrt. Na
tûchto okruzích spolu soupeﬁí dva rivalové.
James Hunt je neﬁízená stﬁela, neodolateln˘
playboy a brilantní ﬁidiã. Niki Lauda je dokonal˘ profesionál, vÏdy precizní a disciplinovan˘. Film Rivalové vypráví pﬁíbûh dvou pilotÛ,
kteﬁí jsou soky nejen na okruzích, ale také ve
skuteãném Ïivotû.
NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
AË ÎIJE SVOBODA • COLETTE •
K¤ÍDLA VÁNOC • U KONCE SVùTA

Inzerce
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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Inzerce
!eká nás sucho? A" 600l/den kvalitní zálivky...
„Pokud nebude jaro mimo!ádn" de#tivé, hrozí v tomto roce sucho. Sn"hu je 40krát mén" ne$ loni, co$ se m%$e
negativn" projevit na zásobách podzemních vod a vodnosti tok%“ !ekl hydrolog "eského hydrometeorologického
ústavu ("HMÚ) Jan Da#helka.
"isti$ka odpadních vod STMH5/8/10 vyu%ívá jako jediná v "eské republice moderní bezúdr"bov# t$ístup%ov#
systém &i't(ní a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem a" 600l/den kvalitní zálivkové vody.
Prvním stupn(m &i't(ní je v%dy vyu%ití p!ed!azené usazovací jímky (vyrovnávací stupe!-náv"t#vy, dovolená,
písek, kamínky, tuky, anaerobní p$ed%i"t#ní apod.). Druh#m stupn(m &i't(ní je $i&t'ní aerobními
mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u v't&iny b'%n(ch jednostup#ov(ch $istíren av&ak s tím rozdílem, %e
aktivovan( kal lépe sedimentuje (snáze se odd'luje od vy$i&t'né vody). T$etím stupn(m &i't(ní je $i&t'ní
aerobními mikroorganismy p!isedl(mi na pevném nosi$i biomasy (bu#kovém kole – biokontaktoru), obdobn' jako
na zemním filtru av&ak s v(hodou, %e t'leso nosi$e se nezaná&í - nekolmatuje. T!etí stupe# tak v(hodn' zaji&)uje
to, co je na $istírn' v%dy nejcenn'j&í, dob!e sedimentující aktivovan( kal.
Takto p!e$i&t'ná voda je vhodná pro zálivky okrasn(ch zahrad, dopl#ování
okrasn(ch rybník* apod.
Informujte se i vy na mo%nosti získat kvalitní zálivku i v dob' sucha a tím
v(razn' u&et!it náklady spojené se spot!ebou vody $i vyvá%ením septiku.
!
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