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krátce

V páteč-
ním vydání Moravskoslezské-
ho (Karvinského) deníku jsme
si mohli přečíst několik vyjád-
ření náměstka generální ředi-
tele Českých drah Jiřího Kolá-
ře, která se týkala zastavování
pendolina v Bohumíně. »Ne-
můžeme povolit zastavování vla-
ku v jiných než krajských měs-
tech,« říká a dodává: »dostávám
dopisy od poslanců a senátorů,
kteří si přejí zastavování pendoli-
na v Bohumíně.«

Ano, již mnohokrát jsme 
i jménem Svazu obcí Karvin-
ska jednali s vedením Českých
drah o tomto problému, pro-
tože pro dopravní dostupnost

celého okresu je nastupování
v Bohumíně lepší, než nutnost
dojet do Ostravy. Ale neusilu-
jeme o »zastavování« pendoli-
na v Bohumíně. Ono tam, pa-
ne náměstku,
totiž stojí! Kaž-
dé ráno vyjíž-
dějí první dva spoje z moderní
bohumínské čistící linky, přije-
dou k nástupišti, nasedne po-
sádka a před zraky cestujících
odjede do Ostravy, kde začne
svou oficiální pou�. A stejně je
tomu i u posledních dvou spo-
jů. Cestující musí vystoupit 
v Ostravě a vlaky odjedou 
do Bohumína, pochopitelně
prázdné! 

Jak je to možné a proč ne-
mohou cestující oněmi vlaky
jet? Oficiální stanovisko pana
náměstka zní: »Bufet by již ne-
mohl být v provozu, uklízí se, 

nelze narušit
standard vlaku,
poškodilo by to

image Českých drah.« Opravdu
si ve vedení Českých drah
myslí, že by cestujícím, kteří se
již posledních cca 8 minut jíz-
dy z Ostravy do Bohumína
chystají k vystupování, vadil
zavřený bufet více, než v dáli
mizející červená zadní světla
vlaku, který stejně dojede tam,
kam se oni po přestupování 
a další půlhodině jízdy osob-

ním vlakem nakonec také do-
stanou? Je spíše škoda, že si
tuto absurditu uvědomují ne-
jen poslanci, píšící ony dopisy,
ale také cestující veřejnost, 
a vedení drah to ještě nedošlo. 

Jsem pro podporu veřejné
hromadné dopravy a nemohu
si vynachválit pohodlné cesto-
vání vlakem, kterým jezdím do
Prahy velmi často. Rychlíků
jezdí i bez slavného pendolina
dost. Ale přesto nedovedu ob-
čanům, kteří se mne na tuto
zvláštní situaci ptají, odpově-
dět. Hřeje mne jen skutečnost,
že před léty také trvalo velmi
dlouho, než jiný vlak - mana-
žer, který stejně jako nyní pen-
dolino vyjížděl z Bohumína
prázdný, začal nakonec cestu-
jící brát. Ale mezitím se něko-
likrát vystřídalo vedení Čes-
kých drah. Možná by to po-
mohlo i nyní.

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína 
a senátor (ČSSD)

komentář

Pendolino tu stojí, ale cestující nebere
Moravskoslezský deník napsal 8. června 2007: »Bohumín, Studénka, Hranice

na Moravě, Zábřeh na Moravě či Česká Třebová. To jsou města, která mají zájem 
o to, aby v nich zastavovaly rychlovlaky Pendolino. Zájem o zastavování rychlovla-
ků Pendolino mezi Ostravou a Prahou mají také další města ležící na této trati.
Šance těchto měst na úspěch jsou ale nyní malé. V Moravskoslezském kraji mezi ně
patří Studénka a Bohumín.« Článek pokračuje vyjádřením zástupce Českých
drah, které komentuje starosta města a senátor Petr Vícha:

Veselé plavení po Odře s polskými přáteli
(Dokončení ze str. 1)

Před polednem flotila pro-
plula pod starým mostem ve
Starém Bohumíně. Zdravily ji
desítky nadšenců. U přístaviš-
tě čekaly také děti základní 
a mateřské školy ze Starého
Bohumína, které pomalovaly
přístavní molo obrázky na mo-
tivy Bolka, Lolka a Rumcajse.
Z centra dorazili žáci ze Zá-
kladní školy na ulici Čs. armá-
dy a k nim se přidali také obča-
né Starého Bohumína. Rum-
cajs posilnil a občerstvil vodá-
ky douškem rumu a pak už se
lodě jedna po druhé odpoutá-
valy od břehu a zamířily do
polských výsostných vod.

Plavba trvala ještě další dva
dny, ale této části se naši vodá-
ci již neúčastnili. Těší se však
na příští léto, kdy přijde opět
pozvánka na dobrodružnou ces-
tu, možná tentokrát Čtyř z tan-
ku, psa a Rumburaka nebo ka-
pitána Klose společně s vrch-
ním strážmistrem Arazimem.

František KREJZEK
▲ Naši vodáci postavili k Bolkovi a Lolkovi silnou flotilu Rumcajsů.

Foto: František Krejzek

● Termíny konzultací
ke kanalizaci
Na základě požadavků ob-

čanů z veřejných setkání,
která proběhla v květnu, or-
ganizuje radnice samostatně
pro každou městskou část
»úřední dny o kanalizaci«. 

Občané dostanou podrobné
informace, které jim pomohou
řešit problém s odpadní vo-
dou. V jednotlivých měst-
ských částech vždy od 15 do 18
hodin se mohou zájemci přijít
informovat na stejná místa,
kde se konala setkání s občany. 

V Záblatí již schůzka probě-
hla 18. června. Ve Skřečoni
přij�te na konzultace do zá-
kladní školy 25. června, ve Vr-
bici do restaurace U Zvonu
27. června. Do restaurace 
U Kanárků v Pudlově se mo-
hou přijít zájemci poradit 2.
července, ve Starém Bohumí-
ně do základní školy 11. čer-
vence a Šunychelští najdou ra-
du v restauraci Zlatý jelen 16.
července. (FrK)


