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Karneval na Búřově
Zatímco lyžařská sezona loni skončila
13. března, ta letošní se díky větší sněhové nadílce prodloužila až do konce
března k velké radosti malých i velkých
příznivců sjezdového lyžování.

Tento bělouš měl na letošním karnevalu premiéru a získal první cenu v soutěži masek. Na
lyžích sjel z búřovského kopce až dolů, ale žokejka to s koníkem neměla vůbec jednoduché.

Ti, kteří přijali pozvání SKI areálu
Búřov na karneval na lyžích o předposlední březnové sobotě, zažili prima
zábavu a hodně legrace. V maskách
dovádělo patnáct dětí a dospělých. Teploměr sice klesl až na deset stupňů pod
nulou, ale sluníčko ukázalo svou přívětivou tvář, takže maškarní rej na kopci
si všichni užili plnými doušky.
„Jsem rád, že letos bylo masek více
než loni,“ řekl pro Spektrum Rožnovska provozovatel SKI areálu Búřov Emil
Korduliak, který věří, že tato tradice si
postupně získá další příznivce i mezi
obyvateli Valašské Bystřice. Aby přilákali více zájemců také z řad domácích
lyžařů, maskám nabídli jízdu vlekem
zdarma. A ještě je odměnili sladkostmi
za umístění v soutěži o nejpozoruhodnějšího účastníka maškarního reje.
„Je fakt, že karnevalu se i letos zúčastnili
hlavně rekreanti, kteří k nám přijíždějí za
sportem a pěknou zimní přírodou z Olomoucka, Zlínska a Ostravska,“ dodal
Milan Krivoš, který v areálu prodával
jízdenky a měl na starosti také půjčovnu
lyží. Je potěšen, že letošní návštěvnost
búřovského areálu ve srovnání s loňským
rokem vyzněla pozitivněji. O víkendech
s pěkným počasím si přišlo zalyžovat až
300 lidí.
Text a foto: MTA

Karnevalem na lyžích zakončila zimní sezonu i tato partnerská dvojice. Fotografovi Spektra Rožnovska ochotně vyšla vstříc a zapózovala s čertovskými růžky a černou papachou.

Zprávička

Křemílek s Vochomůrkou zavítali na valašskobystřický karneval až z Hané. Přivezli
i českého fanouška s národní vlajkou, který všem na sjezdovce náramně fandil.
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Další maškarní rej se ve Valašské Bystřici koná v neděli 14. dubna ve 14 hodin
ve Společenském domě U Pernických.
Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit
na spoustu muziky, tance, soutěží a her.
Pamatováno je rovněž na občerstvení
a také na odměny pro všechny masky.
Na ty se moc těší víla Malvína, která na
karneval zve krásné princezny, královny,
kouzelníky, zvířátka a další pohádkové
bytosti.
-MV-

Masky v nejednom případě doprovázeli jejich čtyřnozí kamarádi. Míša (na
snímku) si hověl na saních, pozoroval
okolí a trpělivě čekal na svou paní, která se osvěžovala v místním bufetu.

571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Den vody přilákal 45 návštěvníků
Dvaadvacátý březen se i letos slavil po celé planetě jako Světový den vody. Akciová
společnost Vodovody a kanalizace Vsetín při té příležitosti uskutečnila v sobotu
23. března na svých několika pracovištích Den otevřených dveří.
Brány ve svém areálu otevřela pro návštěvníky také Čistírna odpadních vod
(ČOV) v Zubří. Moderní areál s objekty
natřenými světlezelenou barvou nelze
poblíž řeky Bečvy přehlédnout. Kompletně byl zrekonstruován v roce 2005
v rámci projektu Čistá řeka Bečva. Tato
rozsáhlá investiční akce, financovaná
z prostředků Evropské unie, odkanalizovala 15 měst a obcí ležících u Vsetínské a Rožnovské Bečvy.
Konkrétně v ČOV Zubří se čistí
odpadní voda z místní kanalizace, dále

z Rožnova včetně jeho městských částí
Tylovic a Hážovic, z Dolní Bečvy a Vigantic. Odpadní voda proudí do zuberské
čistírny ze zhruba 100 km dlouhé kanalizační sítě prostřednictvím sedmi přečerpávacích stanic. Jak pro Spektrum
Rožnovska uvedl vedoucí provozu ČOV
v Zubří Ivan Tovaryš, kapacita zařízení je
vyprojektována na vyčištění odpadní vody
z regionu se 47 000 obyvateli a v současné
době je využita ze dvou třetin.
V rámci projektu Čistá řeka Bečva byly
postaveny tři přečerpávací stanice a také

Dominantními budovami v areálu zuberské Čistírny odpadních vod jsou vyhnívací
a uskladňovací nádrže.

tři dešťové zdrže, které jsou důležité pro
zachycení prvního splachu odpadních
vod při bouřkách a jarním tání. Většina
měst a obcí totiž nemá vybudovanou
oddílnou kanalizaci, která by zvlášť odebírala vodu odpadní a zvlášť vodu dešťovou i z tajícího sněhu. Díky tomu dosahuje roční průtok ČOV Zubří 3 100 000
m3, což odpovídá měsíčnímu průměru
cca 255 000 m3.
Návštěvníci Dne otevřených dveří
v ČOV Zubří se seznámili s technologií celého procesu čištění odpadních
vod, který je napojen na komplexní
automatický systém řízení včetně dálkového přenosu řízení malých čistíren
odpadních vod a přečerpávacích stanic. Účastníci exkurze se živě zajímali
i o část technologické linky s kalovým
hospodářstvím a o následnou výrobu
plynu, který vzniká při anaerobním
vyhnívání kalu. Bioplyn, jehož denní
produkce se pohybuje kolem 600 m3,
se dále využívá k výrobě elektrické
energie, přičemž loňský výkon kogenerační jednotky činil zhruba 215 tisíc
kilowattů. „Pokryjeme asi třetinu naší
roční spotřeby elektřiny, což rozhodně
není zanedbatelná úspora,“ dodal Ivan
Tovaryš.
Sobotního Dne otevřených dveří se
v ČOV Zubří zúčastnilo pětačtyřicet
návštěvníků. Přišli rodiče s dětmi, členové některých ekologických iniciativ a pak také učitelé přírodovědných
předmětů. Ti se rovněž informovali
o možnosti uskutečnění exkurzí pro své
studenty.
Text a foto: MTA
Čistírnu odpadních vod v Zubří provozuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín. Vedle výroby a dodávky
pitné vody a čištění odpadních vod
firma také čistí kanalizaci, jednotlivé
přípojky a také domácí jímky. Sítě
monitoruje kamerovou technikou.
Nepřetržitý dispečink zajišťuje na telefonních číslech 571 484 041, 571 484
047 a 603 780 887.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU. Muzeum na Petrohradě zažilo ve čtvrtek 21.
března nevídanou návštěvnost na vernisáži nazvané Vyšívání jehlou a dlátem.
Místní občané dokonce tvrdí, že tolik lidí na slavnostním zahájení výstavy na
Petrohradě nepamatují. Je věnována zuberské výšivce autorky Jany Juřicové.
S ní se poprvé veřejnosti představuje i její bratr Ladislav Bělunek, který zhotovuje úchvatné dřevořezby. Přátelé mu dokonce při té příležitosti vytvořili
webové stránky www.ladislavbelunek.cz, kde jsou všechna jeho díla vyfotografována. Kdo si je však chce prohlédnout osobně, má šanci do 21. dubna. Otevřeno je denně, s výjimkou pondělí, od 14 do 17 hodin.
MTA, foto: Pavel Czinege

Pozvánky

Volná místa

Komedii Víc než osud zahraje v klubu
již po čtvrté ochotnický soubor SPONA.
Tentokrát pobaví diváky v pátek 5. dubna
od 18 hodin.

Město Zubří, U Domoviny 234, 756
54 Zubří, vyhlašuje výběrové řízení na
pozici investičního referenta. Zájemci
předloží písemné přihlášky včetně příloh do pátku 19. dubna 2013 do 11 hodin
osobně na podatelnu Městského úřadu
v Zubří nebo poštou v zalepené obálce
označené „Výběrové řízení – investiční
referent – neotvírat“. Předpoklady,
požadavky a náležitosti přihlášky jsou
uvedeny i na www.mesto-zubri.cz a na
úřední desce.
-PR-

Pohankový mlynář Zdeněk Šmajstrla z Frenštátu pod Radhoštěm v rámci
Akademie třetího věku bude ve čtvrtek
11. dubna od 18 hodin besedovat v klubu
o zdravém jídle našich babiček.
Gogolova Ženitba v podání herců
Těšínského divadla se v klubu hraje v pátek
12. dubna od 18 hodin.
Cestovatel Jiří Kolbaba opět zavítá do
Zubří a tentokrát bude ve středu 17. dubna
od 18 hodin vyprávět v klubu O pokladech
Aljašky a západní Kanady.
-MTA-

571 757 051
www.mesto-zubri.cz

