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Ryby se vylovují ze sádky do kádí postupně, takže netrpí

Kapr, kapr, kapr, zní 
už zase z Oldřichovic

TŘINEC Rok co rok už téměř 
dvacet let se před Vánocemi 
v Třinci-Oldřichovicích roz-
roste rybí společenství o tisíce 
kaprů. Zbyhněv Pustówka 
s rodinou jsou připraveni v plné 
polní, neboť jim začínají dva 
nejpernější měsíce roku.

Na svou poslední cestu vyjedou kapři 
až z Třeboně měsíc dopředu, aby se 
stihli v sádkách vyčistit a na svátečním 
stole nebyli cítit bahnem. „Zatímco 
v průběhu roku jde o drobný přivýdě
lek, na Vánoce prodáme okolo patnácti 
tun kapra a jeden až dvě tuny ostatních 
ryb,“ říká majitel rybárny Pustówka.

S prodejem ryb začal krátce poté, co 
rodině vrátili pozemky a objekty v re
stituci. Dnes už si nevzpomíná, kde se 
vzal impuls pro takový podnikatelský 
záměr. „Asi to byl momentální nápad,“ 
přemítá. Po zbytek roku jdou nejvíc 
na odbyt pstruzi, kterým se dobře daří 
ve zdejších chladných vodách a nádher
ně v nich rostou.

„To kapři by tady nepřežili. Potřebují 
teplotu alespoň dvacet stupňů Celsia 
a u nás je v létě maximálně sedmnáct. 

Tady v sádkách už vlastně kapři ten 
měsíc nežerou, jen se kompletně čistí. 
Nevýhodou je, že přijedou z rybníků 
do čisté vody a jsou hodně v pohybu. 
Ztratí až sedmnáct procent na váze. 
Z deseti tun pak obchodník přijde o 1,7 
tuny,“ doplňuje Pustówka s tím, že se 
musí snažit všechny ryby prodat, proto
že jinak by si jimi musel nacpat mrazá
ky. Při zdejších zimách by umřely hlady. 

Sucho – nesmí se lovit
V Oldřichovicích vsází na čerstvost 

i čistotu ryb a lidé už vědí, že si odnášejí 
kvalitu, která chutná. Navíc kapři se vy
lovují ze sádky do kádí postupně, takže 
netrpí dny a noci, než si je někdo koupí. 

Ceny se za deset let nezměnily, kilo 
přijde na 89 korun. Kdo chce rybu vy
kuchanou a staženou nebo hlavu navíc, 
není problém, vše tady ochotně udělají 
zdarma. Otevřeno je každý den včetně 
víkendu, teď před Vánocemi od 8 do 18 
hodin, jinak od 10 do 16 hodin.

Mimo kaprů nabízí v Oldřichovicích 
také candáty, štiky, sumce, tolstolobiky 
a amury. Co se týká chuti masa, jedno
značně vede candát. Má ho bílé, skoro 
jako kuřecí. Bohužel je candátů málo, 
a proto jsou drazí. Kilo přijde na 380 
korun. Letos byl kvůli suchu s rybami 
docela problém. Když je málo vody, 
nedá se chytat. „Jakmile totiž síť ze dna 
více zatáhnete, rybu vylovíte mrtvou. 
Udusí se. To samé se odehrává na mo
řích. Dvě třetiny ryb vysypávají na pa
lubu bez života,“ popisuje majitel rybár
ny, který má mimo ni zaměstnání jako 
každý druhý. 

Na vánočním stole si jeho rodina po
chutnává na všech druzích ryb, které 
nabízí. Většinou jsou smažené a při
pravuje je jeho švagr. Jak ale na závěr 
Pustówka podotkne, není nic lepšího 
než uzený kapr.  JANA GARTNEROVÁ

SPOLEČNĚ. Zbyhněv Pustówka má tři děti. Jestli některé půjde v jeho šlápějích, zatím netuší.

SUMEC. Velmi chytrá ryba, která se 
těžce loví. Dá se smažit, udit a je z něj 
výborný guláš, protože nemá téměř 
žádné kosti.

AMUR. Sympatická ryba, přibližně 
velká jako kapr, jen o pár korun dražší.

TOLSTOLOBIK. O jeho mase se říká, že dokáže snížit cholesterol. Jelikož má 
oči v dolní části hlavy, jakmile je ve stresu, plave břichem nahoru, aby lépe 
viděl. Přesně to se stane, když ho člověk dá do  vany. Mnozí neznalí si pak 
myslí, že to má za pár.  FOTO | JANA GARTNEROVÁ

Modernizace učeben byla 
za „všechny prachy“
BYSTŘICE O tom, že ve chvíli, 
kdy je pro výběrové řízení 
tím nejhlavnějším kritériem 
cena, může zadavatel splakat 
„nad výdělkem“, svědčí 
i případ z Bystřice. 

Podle zastupitelky Anny Kubátové 
dopadl projekt na modernizaci škol
ních učeben přímo tragicky.

„Co zažíváme s nábytkem, to ani 
nejde popsat. Stoly jsou olámané, roz
bité, žákům se za nimi špatně sedí, 
nemohou natáhnout nohy, otřesný 
paskvil,“ poznamenala na jednání za
stupitelstva Kubátová, když se hovořilo 
o dotačním výhledu na příští rok.

Akce stála skoro 1,9 milionu
korun, z čehož většinu pokryla dotace 

z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko. Starosta Roman 
Wróbel uvedl, že právě akce z tohoto 
programu s sebou nesou neuvěřitelné 
byrokratické martyrium. „Nábytek jsme 
u dodavatele reklamovali, také dostal 
za zpoždění vyměřené penále. Uvidíme, 
jak dopadne reklamační řízení,“ řekl. 

Po změně kritérií u výběrových říze
ní volá celá řada starostů a nově i tak 
zvaná Třinecká výzva. Ta žádá úpravu 
pravidel pro zadávání veřejných za
kázek tak, aby se dalo transparentně 
vybírat z firem ty nejlepší. Skutečnost 
je totiž taková, že asi třetina zakázek je 
problematická, protože dodavatelé vy
braní kvůli nejnižší ceně, pracují nekva
litně, neplní termíny a subdodavatelské 
vztahy.  (JAG)

ČERNÁ KRONIKA

Seděla v kolejišti
TŘINEC Díky bleskové koordina

ci záchranných složek se strážníkům 
městské policie podařilo zachránit jeden 
mladý lidský život poté, co výpravčí za
volal na linku tísňového volání, že v ko
lejišti sedí osoba. Během několika málo 
minut byla žena nalezena, a i když se 
před strážníky snažila utéct, rychlou re
akcí se ji podařilo zadržet a předat přivo
laným zdravotníkům.  Celou záležitost si 
pak i se všemi poznatky převzali kolego
vé ze státní policie.  (GH)

Chtěl na koncert 
bez vstupenky

TŘINEC Na podnapilého muže, 
který se domáhal vstupu na koncert 
populární hudby, musel člen ochranky 
zavolat hlídku městských strážníků. 
Muž z Orlové se sice v přítomnosti hlíd
ky zklidnil a po kontrole totožnosti pro
story Werk Areny opustil, ale po chvíli 
se vrátil a znovu se domáhal vstupu. To 
už došla trpělivost i strážníkům: muži 
udělili blokovou pokutu a z místa jej vy
kázali.  (GH)

Přítel nechtěl pustit 
ženu domů

TŘINEC Nepříjemné překvapení 
čekalo na ženu vracející se po odpo
lední směně domů, když ji její přítel 
odmítl pustit do bytu, ve kterém má 
trvalé bydliště. Na pomoc si tedy při
volala strážníky městské policie, jejichž 
přítomnosti se přítel zalekl a ženu pustil 

domů. Od strážníků si vysloužil důraz
né upozornění na nevhodné chování. 

(GH)

Kachnu přepekl
TŘINEC Pečenou kachničku již ne

ochutná muž z panelového domu, který 
posilněn alkoholem při kuchtění usnul 
a vzbudili jej až zalarmovaní strážníci, 
hasiči a policisté. Ty zavolali vyděšení 
sousedé, když si všimli kouře vycháze
jícího z bytu. Událost se naštěstí obešla 
bez újmy na zdraví a škodě na majetku, 
vyjma připálené pečínky. Celou záleži
tost však muž musel vysvětlovat přivo
laným státním policistům.  (GH)

Zapomněli zamknout garáž
TŘINEC Díky poctivému občano

vi nepřišel majitel garáže o majetek 
v ní uskladněný. Poctivý kolemjdoucí 
oznámil strážníkům městské policie, 
že jedna z garáží v komplexu garážovi
ště je otevřená. Když strážníci na místě 
zjistili, že nenese stopy násilného vnik
nutí, kontaktovali majitele a ten si ne
movitost zkontroloval a uzamkl.  (GH)

Rušil noční klid
TŘINEC Na opilého muže, který 

rušil ostatní uživatele ubytovny hlasi
tým křikem a zpěvem, přivolal noční 
hlídač strážníky městské policie. Ti jej 
nakonec museli předvést na státní poli
cii ke zjištění totožnosti a zjistili, že se 
jedná o občana Polska. Přestupek vyře
šili na místě.  (GH)

Studentky besedovaly
TŘINEC Studentky Albrechtovy 
střední školy v Českém Těšíně 
si pro žáky 1.-3. ročníku naší 
Základní školy Kaštanová Třinec 
připravily zajímavou lekci 
zaměřenou na ochranu přírody, 
třídění a recyklaci odpadu. 

Žáci pomyslně třídili různé druhy 
odpadu. Do obrázkových kontejnerů 
umisťovali cedulky s názvy nejrůzněj
ších odpadů. Dověděli se informace 
o době rozkladu odpadků v přírodě.
Podivovali se nad tím, že zatímco ja
blko se rozloží za 720 dní, igelitka
za 2030 let, polystyrén nebo sklo jsou
prakticky nezničitelné. Žáci se také
zamýšleli nad důvody mačkání plas
tových lahví před vhozením do kontej
neru. Pro zábavu si vyluštili křížovku
a ze zbytků papírů a roliček od toalet
ního papíru si vyrobili hezkou deko
raci v podobě zvířátek. V závěru lekce

dospěli k poznání, že odpad netřídíme 
jenom pro sebe, ale pro všechny. 
 DANA STASZKOVÁ   FOTO | ARCHIV ŠKOLY


