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BAŠKA (sta) Vernisáž obrazů, série
koncertů i talkshow Tomia Okamu-
ry. To vše přichystali obyvatelé Baš-
ky na tento víkend, kdy si připome-
nou výročí pětašedesátého výročí
zahájení poválečné obnovy obce,
na níž se významnou měrou podíle-
li lidé žijící v Třebíči.

„Baška byla po válce kvůli těž-
kým osvobozovacím bojům hodně
zničena a v rámci programu Buduje-
me Slezsko, který pomáhal právě
s obnovou boji poničených obcí, si
nad Baškou vzalo patronát město
Třebíč, jejíž obyvatelé tehdy mezi se-

bou vybrali přes dvacet tisíc korun.
Poslali i množství šatstva a předmě-
tů denní potřeby,“ připomíná pová-
lečnou pomoc předseda místní kul-
turní komise Jaroslav Šmíd.

„V sobotu a v neděli nás navštíví
hosté z Třebíče, kterým chceme za
tuto pomoc i po letech opět poděko-
vat a tak jsme připravili hned něko-
lik vystoupení. Lidé mohou navští-
vit například koncert duchovní hud-
by, na kterém vystoupí Komorní pě-
vecký sbor Musica animata Hume-
ris spolu s Cordial string quartet
z Třebíče,“ dodal.

Krátce
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Prohlídka s průvodcem
proběhne v sobotu
Zájemci o stále oblíbenější prohlíd-
ky s průvodcem, které pravidelně
pořádá Beskydské informační cent-
rum, se mohou tuto sobotu sezná-
mit s historií Frýdlantu nad Ostravi-
cí. „Jsou připraveny dvě prohlídky,
jedna v 10.30 a druhá ve 13 hodin,
sraz je před restaurací Rabaka v Ka-
dlčákově ulici,“ prozradila Lucie Ta-
lavašková z Beskydského informač-
ního centra s tím, že vedle seznáme-
ní se slavnými rodáky a návštěvy
kaple, která je kopií baziliky sv. Pav-
la v Římě, bude do prohlídky zařa-
zen také výstup na věž místního kos-
tela. (sta)

FRÝDEK-MÍSTEK

Národní dům přivítá Evu
Dřízgovou-Jirušovou
Skladby Debussyho, Ravela, Schu-
berta a dalších velikánů klasické
hudby představí milovníkům umě-
ní ve čtvrtek 6. října v sále národní-
ho domu slavná operní pěvkyně
Eva Dřízgová-Jirušová. „Příchuť výji-
mečnosti koncertu dodá Trio Pris-
ma s mezinárodním obsazením, kte-
ré Evu Dřízgovou-Jirušovou mimo-
řádně doprovodí. Zřídka vystupující
trio tvoří proslulá flétnistka Clara
Nováková, považovaná za jednu
z nejlepších hráček v Evropě, ho-
landský violoncellista Adrian von
Dongen a britský klavírista Timothy
Lissimore,“ pozval návštěvníky Ja-
kub Tichý z Národního domu. (sta)

FRÝDEK-MÍSTEK (sta) Ojedinělý kul-
turně-restaurační trojboj připravi-
li na pátek pro své příznivce lidé
sdružení okolo Domu Pod Svíc-
nem, který již jedenáct let patří
mezi kulturní veličiny Frýd-
ku-Místku.

Právě oslavy jedenáctého výročí
otevření Domu Pod Svícnem poja-
li jeho příznivci jako příležitost, jak
dostat do města regionální premié-
ru filmu Alois Nebel, po níž bude
následovat koncert i samotná osla-
va výročí.

„V pátek v sedm hodin večer za-
čne v kině Vlast promítání filmu
Alois Nebel, jehož se zúčastní

i jeho tvůrci Tomáš Luňák a Jaro-
mír 99. Po filmu ale večer s Nebe-
lem nekončí, v klubu Stoun je na-
chystán koncert skupiny Priess-
nitz, jejíž hudba ve filmu zní,
a Downbelow. Vše pak vyvrcholí
narozeninovým večírkem v Domě
Pod Svícnem,“ přiblížil páteční
sled oslav výročí majitel Domu
Pod Svícnem Petr Korč.

Lístky pro zájemce jak o kon-
cert, tak o projekci filmu, která se
bude promítat až do pondělí, si
mohou lidé zakoupit v tradičních
předprodejích v Beskydském infor-
mačním centru, Antikvariátě pod
Svícnem a ve Stounu.

Do toho! Na svatého Václava se opět konal ve
Smetanových sadech v Novém Jičíně již pátý ročník běhu
dětí a rodičů. Foto: lenkamalinova.rajce.net

TŘINEC Vydry, které se podle někte-
rých zdrojů čas od času objevují
v řece Olši i v samotném areálu Tři-
neckých železáren, budou mít
zase o něco kvalitnější život. Pomů-
že jim k němu projekt Revitalizace
Olše, který byl v minulém týdnu
slavnostně ukončen.

„Voda v Olši byla dlouhodobě
znečišťována lidmi, kteří v jejím
okolí žili. Spousta z nich totiž vyu-
žívala septiky a jímky jen nedosta-
tečně a přepady mnohdy ústily vol-
ně do terénu nebo do dešťové ka-
nalizace. Odpad tak tekl přímo do
Olše nebo jejich přítoků,“ přiblíži-

la jeden z hlavních důvodů, který
k výstavbě téměř stovky kilometrů
dlouhé nové kanalizace v osmi ob-
cích a městech na břehu Olše vedl,
starostka Třince Věra Palkovská.

Druhým důvodem byla podmín-
ka Evropské unie vybudovat v ob-
cích nad dva tisíce obyvatel čistič-
ky odpadních vod. Tento požada-
vek byl podpořen bohatou dotací
z Fondu soudružnosti, která zapla-
tila většinu nákladů na realizaci
projektu.

Svedení odpadů do čističek a vý-
stavbu kanalizace na území o roz-
loze 25 tisíc hektarů si pochvalují

i místní rybáři, které potěšila zlep-
šená kvalita vody. Ani čističky ale
nedokáží vše.

„Co se týče mechanické kvality
vody, tedy její průzračnosti a toho,

co v ní plave, v tom se kvalita Olše
rozhodně zlepšila,“ libuje si před-
seda bystřické organizace České-
ho rybářského svazu Bronislav
Kuś.

„Jeden velký problém ale i po za-
hájení provozu čističek zůstal. Ry-
bám, hlavně pstruhům, hodně ško-
dí chemické přípravky, které se do
vody z domácností dostávají. Na-
příklad pstruzi se kvůli nim stávají
neplodní,“ dodal Bronislav Kuś
s tím, že díky výzkumům rybáři už
vědí, že rybám škodí hlavně table-
ty do myček a přípravky na odstra-
ňování tvrdosti vody, které ani čis-
tičky neumí odstranit.

„Nakolik se kvalita vody v Olši
zlepšila zatím nemůžeme říct, celý
projekt byl dokončen teprve před
pár dny. V úsecích, které byly zpro-
vozněny dříve, ale zlepšení patrné
je,“ potvrzuje hodnocení rybářů

Alena Klocová, tajemnice Slezské-
ho vodohospodářského svazku,
který měl revitalizaci Olše na sta-
rosti. „Díky projektu se podařilo
na kanalizační síť připojit většinu
obyvatel z obcí, kde projekt probí-
hal. Před jeho startem bylo na ka-
nalizaci připojeno pětapadesát
procent obyvatel regionu, ve vý-
sledku by se toto číslo mělo zvýšit
až na osmdesát procent,“ dodala.

„Přestože některé občany sta-
vební práce občas obtěžovaly, pro
rozvoj všech obcí zapojených do
tohoto projektu to byla nezbyt-
nost. Celkem se na nově vybudova-
nou kanalizační síť napojí přes
šestnáct tisíc obyvatel regionu,
což není nezanedbatelné číslo. Ka-
nalizace navíc zvýší standard oby-
vatel v regionu,“ dodala starostka
Třince Věra Palkovská.

Darek Štalmach

Sto kilometrů nové kanalizace, na kterou se napojí
šestnáct tisíc obyvatel žijících v povodí Olše, a pět
čističek odpadních vod bylo vybudováno hlavně
s přispěním peněz Evropské unie.

N a světě žijí lidé různých
kultur, různého nábožen-
ského vyznání a také pře-

svědčení. Ti všichni vyznávají růz-
né zvyky nebo tradice, uchováva-
jí si tak svůj vlastní způsob života.
Na tom zcela jistě není nic špatné-
ho.

Co se ale stane, když se v majo-
ritní společnosti objeví různé ná-
rodnostní menšiny? Mají se při-
způsobit většině ve společnosti,
nebo se raději uzavřít do své vlast-
ní komunity?

Osobně si myslím, že ani jeden
z těchto dvou příkladů není dob-
rý. Proč by cizinci žijící na našem
území měli přijít o své původní
tradice a hodnoty? Rovněž uza-
vření se do své vlastní společnos-

ti či komunity není zrovna tím
nejlepším nápadem.

Můj osobní názor je, že je vel-
mi obtížné žít v multinárodnost-
ním státě, aby přitom zároveň ne-

docházelo ke zbytečným nepoko-
jům. Důležitá je podle mne tole-
rance a respektování práv všech
občanů dané země.

Domnívám se, že s výchovou
k multikulturalismu by se mělo

začít již v raném dětství. I ty
nejmenší děti ve školkách by se
měly naučit chovat přátelsky ke
svým kamarádům, kteří mají tře-
ba odlišnou barvu kůže nebo
jsou například jiného nábožen-
ského vyznání.

Tolerance multikulturalismu
a samozřejmé respektování lid-
ských práv by umožnily předchá-
zení mnoha problémům ve spo-
lečnostech nejen u nás, ale na ce-
lém světě.

Všichni bychom si měli uvě-
domit, že každý z nás je jiný, ale
všichni jsme lidé se svými sociál-
ními potřebami a chovejme se
k sobě podle toho.

David Duong
Soukromé gymnázium Ostrava

Zprávy z měst

FAKTA

Co je projekt
Revitalizace Olše?
Celkem bylo v rámci projektu
vybudováno téměř sto kilometrů
kanalizace, na kterou se nově
připojí na šestnáct tisíc obyvatel
poolší. Jednotlivé projekty
probíhaly v Těrlicku, Českém
Těšíně, Třinci, Vendryni, Bystřici
nad Olší, Návsí u Jablunkova,
Jablunkově a v Mostech
u Jablunkova. Cena překročila
jednu miliardu korun.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Darku Štalmachovi
(darek.stalmach@mfdnes.cz), tel.: 558
959 232.
» Inzertní poradce je Simona Kupcová
(simona.kupcova@mafra.cz , tel. : 602
534 937).

pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek,
Třinec

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Hlávky Pěstování zelí má v Oticích tradici, věnovali
mu zde proto první slavnosti. Foto: mols1950.rajce.net

Nebel Lidé si mohou užít výročí
zasvěcené nejen filmu. Foto: Archiv

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás

Baška si o víkendu připomene
poválečnou pomoc Třebíče

Svícen oslaví výročí s Nebelem

Řeka bude čistější. Projekt za
více než miliardu korun je hotov

V soužití je nejdůležitější tolerance
» Studenti čtou a píší noviny V projektu MF DNES mladí lidé reagují na problémy současnosti

INTERIÉROVÉ STUDIO

VELKO-MALOOBCHOD

Tel.: 558 649 046, evans@evans.cz, www.evans.cz

areál cihelny Baška 486, 739 01

ekologická paliva

laminátové, døevìné, korkové plovoucí podlahy

venkovní terasy

vinylové podlahy, PVC, koberce

dveøe a podlahy

pelety a brikety

prodej a distribuce
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