
Pracuji ve velmi technickém odvětví, a tak 
jsem zvyklý, že se nová řešení podrobují zá-
těžovým zkouškám a testují se běžné i okra-
jové podmínky. Proč tedy testu nepodrobit i 
toto nové periodikum a zároveň si trochu ne-
vylepšit náladu, tím že napíše věcí, které si 
“slušný člověk může jen myslet”.

ANO2011 by mělo požádat Starostku o pře-
jmenování na Zastupitel. Ten ženský mluvnic-
ký rod je vážně matoucí. A funkce neaktuální.

KSČM má v Rychvaldě dvě organizace. Sou-
druzi se asi poučili z tržního prostředí - po 
vzoru hesla “Čím víc pruhů, tím víc Adidas”. 
Kupředu, zpátky ni krok!

ČSSD v předvolebním období místo disku-
ze s občany raději rozdávala řezané květi-
ny. Z toho by si její členové měli vzít příklad, 
a taky se konečně odstřihnout od přízemní 
špíny a hnoje.

STAN by měla svým zastupite-
lům stanovit maximální počet 
politických stran, které jejich kandidát může 
vystřídat, a do kterých se chce dostat. Aha, ale 
kdo by byl potom starostou?

ODS… raději nic. O mrtvých jen dobře. 
Vzpomínáme.

TOP09  by mělo něco udělat se svými zastu-
piteli a podporovateli. Na zastupitelstvu se 

sejdou kazatelka, bubenice a 
jogínka ... takhle většinou za-
čínají špatné vtipy.

Netuším, jak tyhle odstavce může vnímat ne-
zaujatý čtenář, ale mě se ulevilo. Na příštím 
zastupitelstvu si ale raději sednu někam do-
zadu a v přestrojení.

Jan Vavříček 

NÁŠ Rychvald

Vážení spoluobčané, sousedky a sousedi, 
obyvatelé Rychvladu!
Dovolujeme si vám touto cestou představit 
alternativní pohled na město nás všech a 
dění v něm bez politické cenzury. 
Svět není černobílý a ani lidé v Rychvaldě ne-
jsou jen z jednoho těsta. Těm, kterým se ne-
líbil postup některých intrikujících a podivně 

jednajících sil ve vašem městě již dříve a po-
tažmo na Veřejném zastupitelstvu dne 11. 3. 
2015, nabízíme prostřednictvím tohoto ob-
časníku možnost svobodně se vyjádřit, po-
slat či zavolat své připomínky, náměty, stíž-
nosti. Rádi přijmeme i kritiku, nikoli ano-
nymní, ale přímou a budeme na ni reagovat. 
Chceme občany informovat o tom, co se děje, 

ročník 1, číslo 1 - jaro 2015

Čekáme příspěvky od občanů na adrese:

rychvaldaci@post.cz
Tel: 778 140 556

Pro inzertní část použijte e-mail:
inzercerychvaldaci@post.cz
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Váš hlas slyšíme i po volbách
proč a za kolik se to děje. Toto zde bude otiš-
těno a eventuelně řešeno, přes zastupitele, 
kteří se pod níže uvedené prohlášení pode-
psali a stojí za svými slovy. 
Máme zájem vytvořit široké, otevřené, ne-
cenzurované  fórum pro všechny občany 
Rychvaldu. Pište volejte ptejte se! Jsme tu 
pro Vás!
Před volbami, každý politik vám říká „dejte 
mi hlas“. Po volbách vám řekne: „Teď mám 
tvůj hlas, tak mlč.“ My váš hlas slyšíme i po 
volbách. 

Milan Starostka
zastupitel

Václav Pavlík
zastupitel

Kateřina Pěgřiková   
zastupitelka

René Budník                 
zastupitel

Tak poslední foto jako starosta, teď už 
zase Starostka. I ten pan prezident nad 
tím vzpíná ruce, ale to je život. 
Děkuji vám, všem příznivcům, lidem, 
kteří volali, psali a vyjádřili mi podporu 
a odsoudili podraz. Nebudu je jmenovat, 
ale víte o koho jde. 
Všem vám posílám vzkaz! Není všem 
dnům konec, pracujeme a zastupujeme 
vás dál.
Jinak nám zase kvetou kočičky, vyletí 
včelky a vše bude krásné a jako dřív.
Krásné jaro vám přeje 
Milan Starostka 

Slovo Starostky Politický, nekorektní test svobody slova

Poznámka
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Na základě situace po volbách a ve snaze 
nalézt řešení z patové situace, která vznik-
la, jsme po jednáních právě s ČSSD nalezli 
shodu v názorech a uzavřeli s nimi koalič-
ní dohodu. Samozřejmě tato dohoda před-
pokládala fakt, že ji uzavřeli všichni zú-
častnění zastupitelé po zralé úvaze a byla 
formálně stvrzena podáním ruky a čest-
ným slovem. Bohužel, jak ukázal čas, ně-
kteří jsou schopni držet slovo jen po velmi 
omezenou dobu. To, sice není v rozporu      
s žádným právním předpisem, ale to co po 
126 dnech následovalo, není zrovna nej-
lepší vizitkou o morálce a charakteru, kte-
rý by každý zastupitel měl mít. Minimál-
ně to může být signál pro občany, aby ne-
otáleli a spěchali, pokud něco potřebují! 
Pokud vám některý ze zastupitelů ČSSD 
něco slíbí, máte cca 126 dnů, než si to pří-
padně rozmyslí.

Osobně zastáváme názor, že k vypovězení 
smlouvy nedošlo pro neaktivitu naší části 
koalice, ale spíše naopak proto, že se toho 
za toto období udělalo dost a ČSSD to ne-
bylo po chuti. K této úvaze nás vede fakt, 
že ČSSD nás přímo požádala, abychom 
veřejně neprezentovali průběžné výsledky 
jednání, aby to nebylo třeba chápáno jako 
zviditelňování se starosty, popř. místosta-
rosty (jak bylo dobrým zvykem dříve), ale 
abychom tak učinili vždy, až na konci kaž-
dého roku formou společného prohlášení 
koalice.

Pojďme si ale projít fakta

Po celé období trvání koalice dostávali za-
stupitelé za ČSSD od svých partnerů veš-
keré informace. Ať už při neoficiálních a 
neformálních schůzkách koalice, nebo 
formou podkladů k materiálům do Rady 
a Zastupitelstva města. Nikdy se z jejich 
strany neobjevily nějaké požadavky na do-
plnění, či upřesnění v předstihu před jed-
náním, aby bylo možno podat případ-
né doplnění např. ze strany úředníků. Po-
kud nějaký „problém“ měli, vždy ho bo-
hužel začali řešit tak 30 minut před jedná-
ním Rady, nebo Zastupitelstva a to vedlo 

pouze k chaosu a zmatku. Typickým pří-
kladem může být jednání Zastupitelstva 
Města dne 17.12.2015, kdy Jiří Absolon 
půl hodiny před zahájením požádal pana 
starostu, aby jeden z bodů byl z jedná-
ní stažen. Při dotazu pana starosty proč, 
řekl Jiří Absolon, že má určité pochyb-
nosti, které následně vysvětlí. Na základě 
této žádosti koaličního partnera byl bod z 
programu stažen. To, jakým způsobem to 
proběhlo, se každý může podívat na video-
záznamu, kdy celá ČSSD trapně mlčí. Jeli-
kož pak po celou dobu 3 měsíců do další-
ho zasedání Zastupitelstva nikdo z ČSSD 
nepřišel s důvodem, proč byl bod stažen 
a navíc byl na dalším jednání zastupitel-
stva schválen v původním znění. Nezbý-
vá nám, než spekulovat, proč toto pan Ab-
solon vlastně požadoval. Mohla za tím být 
snaha diskreditovat (lidově udělat z nás 
blbce), koaliční partnery tím, že „zmateč-
ně“ něco stahují z programu, a nebo, se za 
tím mohl klidně skrývat nějaký jiný záměr 
ČSSD. To už ať si každý přeberte sám, pro-
tože kde není žalobce, není soudce, i když 
pochybnosti zůstávají. 

Po celé období trvání koalice, to byla prá-
vě ČSSD, která byla pasivní a šlo ji jen o 
zakonzervování stávajícího stavu ve Měs-
tě, i když jejich partneři přicházeli s nápa-
dy, kde by se dalo co dělat efektivněji. Je-
diné s čím přišli, byl návrh na velmi drahý 
personální audit. 
Projděme si to tedy bod za bodem, zda 
jsme „přešlapovali na místě“, nebo sku-
tečně intenzivně pracovali:

Městská policie
Po dohodě celé koalice, jsme došli k pře-
svědčení, že je nutno reagovat na vý-
tky směrem k výkonu služby, který v 
Rychvaldě předvádí MěP Bohumín, kdy 
„hrdinně“ pokutuje špatné parkování, 
ale je už méně aktivní, když ji kontaktují 
občané v případě poškozování, nebo krá-
deží jejich majetku. Zde občané až pří-
liš často slyší, že dnes nemají službu, že 
je hlídka u jiného případu apod. Také to, 
že občané upozorňují na časté „podivné“ 

parkování služebního auta na odlehlých 
místech Rychvaldu, na benzínce nebo u 
hájenky, či na fakt, že v některých částech 
Rychvaldu ještě nikdy neviděli v akci pěší 
hlídku. Oprávněně se pak ptají, k čemu je 
hlídka, která si jen vozí zadek v autě (kte-
ré koupilo Město a jehož provoz plně hra-
dí) nebo věčně „odpočívá“. Nikdo ne-
mluvil o nějakém ukvapeném vypovězení 
stávající smlouvy!
Navrhli jsme ale, že budeme hledat alter-
nativy. Ať už formou zřízení vlastní poli-
cie, nebo spoluprací s MěP Orlová (její 
vedení bylo velmi vstřícné k nalezení ces-
ty pro spolupráci), nebo formou kombi-
nace policie (ať už státní nebo městské) 
s bezpečnostní agenturou nebo, „získá-
ním“ služebny Státní policie přímo ve 
městě. Všechny tyto alternativy se ČSSD 
líbily a souhlasila s tím, aby byla vedena 
příslušná jednání. Jednání vedena BYLA 
a o všem byla ČSSD informována. Brali 
jsme do úvahy i fakt, že je vše třeba pro-
vést rozvážně a zodpovědně. Jednání pro-
bíhala takto:
• 21. 11. 2014 – prvotní jednání se zá-
stupci Města Orlová, kdy nám byla na-
bídnuta možnost spolupráce její Městské 
policie      s tím, že k jednání se vrátíme na 
jaře 2015
• prosinec 2014 - schůzka starosty se sta-
rostou Stonavy, který si velmi pochvalo-
val dlouhodobou spolupráci bezpečnost-
ní agentury a policie v jejich městě, kdy 
došlo k reálnému a výraznému poklesu 
kriminality. Doporučil certifikovanou a 
zkušenou společnost Pro Bank, u které 
bychom si lépe udělali představu, co jsou 
tyto větší společnosti schopny nabídnout.
• 27. 1. 2015 – schůzka starosty se sta-
rostou Bohumína Petrem Víchou. Byly 
probírány možnosti další spolupráce 
Rychvald s MěP Bohumín, případná úva-
ha, že by v Rychvaldě působila také bez-
pečnostní agentura a s policií spolupra-
covala. P. Vícha konstatoval, že nevidí ab-
solutně žádný problém, kdyby případně 
i Rychvald chtěl od spolupráce odstou-
pit, ať už z důvodu zřízení vlastní policie, 
nebo jiného, protože pro případně uvol-
něné policisty mají novou jinou práci pří-
mo v Bohumíně. Závěrem schůzky bylo, 
že se budeme informovat o dalším postu-
pu.
• 4. 2. 2015 – tento den rozeslal staros-
ta mail koaličním partnerům, že by byl 
rád, aby se zúčastnili a vyslechli si mož-
nou nabídku.

Proč byla vypovězena koalice?
Dne 11. března 2015 na zasedání Zastupitelstva Města Rychvald vypověděla  
ČSSD jednostranně koaliční smlouvu se svými partnery ve vedení města.
Dle vyjádření jejich zastupitele Davida Kubase pak slíbila během pár dnů 
uvést důvody, které je k tomu vedly. Jelikož je to už více než měsíc od této 
události a stále evidentně nemohou na nic přijít a k ničemu se nevyjadřují, 
rozhodli jsme se vyjádřit k celému období od ustanovujícího zastupitelstva, 
až ke dni „puče“.

<
Na základě tohoto „prohlášení“
vypověděla ČSSD koaliční smlouvu.

Text mailu:
From: Milan Starostka [mailto:starostka@
rychvald.cz] 
Sent: Wednesday, February 04, 2015 
3:15 PM
To: d.kubas@seznam.cz; pavlik@
rychvald.cz; bcjiriabsolon@seznam.cz; 
luke1122@seznam.cz; katka.slavinska@
seznam.cz; jani.machova@seznam.cz; 
rbudnik@seznam.cz; TGulcik@email.cz; 
jiri.skacel@seznam.cz
Subject: policie nebo ochranka?

Zdravím Vás vážení zastupitelé a zástupci 
koaličních stran.
Na poslední radě jsem podal informa-
ci o stavu jednání o problematice zajiš-
tění bezpečnosti ve městě. Všichni jsme 
v rámci volebních programů tuto proble-
matiku řešit chtěli, rozeslal jsem informa-
ce před  radou. Dohodl jsem prezentaci 
agentury Pro Bank, která je schopna zajis-
tit kompletní 24 hod. ostrahu města. Pre-
zentace za účasti zástupců firmy Pro Bank 
a diskuse k tématu proběhne 11.2 2015 
v od 15:00 v malé zasedačce  městského 
úřadu. Prosím o vaši účast co v nejhojněj-
ším počtu.

• 11.2.2015 – proběhla schůzka koali-
ce, jejíž součástí byla výše uvedená pre-
zentace. Znovu zdůrazňujeme prezenta-
ce – protože měla být odrazovým můst-
kem při oslovování dalších firem a měly se 
na jejím základě stanovit požadavky, kte-
ré by obsahovalo eventuelní výběrové ří-

zení, v případě této cesty.  ČSSD souhla-
sila na dřívějších jednáních koalice usku-
tečnit takovou schůzku a měla 7 dnů na to, 
aby rovnou řekli, že touto cestou jít ani ne-
chtějí, nebo aby vyjádřili jakékoliv své při-
pomínky, nebo nesouhlas s použitím bez-
pečnostní agentury ve městě a zbyteč-
ně tak neplýtvali časem lidí z koalice, kte-
ří toto zajišťovali a organizovali. Pan Ab-
solon věren své tradici si vše ponechal pro 
sebe a až po skončení prezentace se pou-
ze zbytečně, trapně a arogantně „obul“ do 
zástupců firmy. Opět můžeme jen speku-
lovat proč, až v této fázi. Že by pod vlivem 
„pozvání na kobereček“ ze strany p. Víchy 
z Bohumína a obavy aby náhodou u nás 
neskončila jejich Městská policie? To už si 
zase musí přebrat každý sám, ale je podiv-
né požadovat od koaličních partnerů veš-
keré informace, sám je neposkytovat a pak 
je takto ztrapňovat. 
„Kauza botička“
Ano, dne 11. 2. 2015 zaparkovalo na vy-
hrazeném pro MěÚ Rychvald auto společ-
nosti ProBank. Byla to návštěva na pozvá-
ní vedení radnice a to vědělo, že na tom-
to místě parkuje. Nevíme detaily proč pří-
slušníci MěP Bohumín nedokázali udělat 
10 kroků na úřad a prověřit si to ,nebo tele-
fonicky kontaktovat vedení úřadu, což jin-
dy dělají naprosto běžně. Nicméně situace 
jim byla dostatečně vysvětlena a oni botič-
ku bez námitek sundali. Pokud chce někdo 

tvrdit, že toto patří k ukázce zneužití pra-
vomoci, pak už je to snad jen úsměvné.  
Pozn. redakce: Bota na objednávku!

Kanalizace v Rychvaldě
V letošním roce došlo k poslednímu mož-
nému prodloužení územního rozhodnutí 
pro výstavbu kanalizace. 
Situace ohledně odkanalizování měs-
ta Rychvald není ideální. Jsou sice spl-
něny podmínky, které jsou na Město kla-
deny a nehrozí tak postihy ze strany stá-
tu, ale toto určitě nezajímá občany, kteří 
mají problémy s vlastními odpadními vo-
dami. Z dřívějška existovaly dva projekty. 
První řešil jednu část odkanalizování čás-
ti Václav a druhý části Dolní Podlesí. Prv-
ní představuje náklady kolem 100 milió-
nů korun a druhá ještě vyšší. 
Po prostudování materiálů a se souhla-
sem koaličních partnerů,  vyvolal starosta 
města v lednu 2015  jednání s generálním 
ředitelem SmVaK, prof. Dr. Ing. Mirosla-
vem Kynclem, díky tomu na povrch vy-
plynuly zajímavé skutečnosti. Část Vác-
lav by mohla být odkanalizována plně na 
náklady SmVaK, který by zrekonstruoval 
aktuální zastaralou kanalizaci a napojil 
ji na moderní ČOV. Zde byl na naši stra-
nu pouze požadavek vyřešit umístění této 
ČOV, aby nespadala do ochranného pás-
ma pro plánovanou silnici R67 (I/68). 
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Příslušní úředníci okamžitě dostali poky-
ny, aby tato jednání zajistili. Co se týče čás-
ti Dolní Podlesí, tam jsme po prostudová-
ní podkladů zjistili, že navrhované řešení je 
tak drahé zvláště proto, že se počítá  s na-
pojením  kanalizace na ČOV na sídlišti a 
projekt je finančně náročný pro nezbytnost 
přečerpávacích stanic a nutnosti vést ka-
nalizaci několik kilometrů, k této ČOV, 
mimo obydlené části města. Zde vzni-
ká vysoká cena metr/ občan, což vyluču-
je možnost čerpání dotací. Vznesli jsme 
proto dotaz na OvaK, zda by nebylo mož-
né napojit tuto oblast na stávající ČOV v 
Michálkovicích a případně se i podílet na 
rozšíření její kapacity, což by bylo levnější, 
než původní varianta. Ze strany OvaK při-
šla informace, že o tomto jednat lze a opět 
příslušní úředníci dostali pokyny, aby tato 
jednání zajistili.
Současně s tím jsme opět po dohodě s koa-
ličními partnery pověřili příslušný odbor, aby 
připravil výběrové řízení, kde by odborná fir-
ma připravila novou studii, pro odkanalizo-
vání celého Rychvaldu. A to nejen prostřed-
nictvím klasické kanalizace, ale také formou 
skupinových čističek pro menší skupiny 
domů v řidších zástavbách  Na tyto projekty, 
je nově možné, čerpat dotace. Na toto téma 
byla ziniciována schůzka s předsedou před-
stavenstva Ing. Plechatým, Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba a.s. Praha. Bylo dohod-
nuto, že vybereme vhodnou lokalitu a spustí-
me jakýsi pilotní projekt.
Opět si tedy každý přeberte, jestli jsme v této 
oblasti zaháleli, nebo ne.

Chodníky v Rychvaldě
Ano, i v této oblasti jsme občanům dlužni. 
Ano, i tuto oblast jsme s koaličními part-
nery probírali a byli podrobně informo-
váni. Byla sice v plánu výstavba chodní-
ku na Michálkovické, ale je tady jeden vel-
ký otazník! Na tuto akci peníze vyčleně-
ny jsou, ale dokud  nebylo dokončeno jed-
nání s OvaK, ohledně odkanalizování Dol-
ního Podlesí směrem k ČOV Michálkovi-
ce, bylo by naprosto nezodpovědné chod-
ník stavět, pokud by jednání nebylo úspěš-
né a kanalizace z Dolního podlesí by se mu-
sela vést na ČOV do centra, chodník by se 
následně musel rozebírat. Tyto informace 
měli i naši bývalí koaliční partneři a souhla-
sili s tím. Takže pokud to dnes chtějí použít 
jako argument „neaktivity“, tak lžou. Na-
opak, navrhli jsme, aby se zatím realizoval 
projekt propojení chodníkem části Sídliš-
tě (od sběrného dvora) a stávajícího chod-
níku u Pekárny. Toto jsme již i projednávali 
s příslušným odborem, aby na tom začal 
pracovat a následně pak připravil výzvu. 

Rychvaldský zpravodaj
Tady měla koalice opět naprosto jednot-
ný názor, že je nutná reorganizace. Z 
Rychvaldského zpravodaje se stala jen 
„trafika“ a naprosto stejným dojmem pů-
sobila, v minulém období nově zřízená,

komise KIKO, stála 46 000,- Kč ročně.
Je přece absurdní, aby více než 65% nákla-
dů na tuto lokální tiskovinu tvořila mzda 
šéfredaktorky, jejího otce sazeče a jednou 
měsíčně se scházející komisi KIKO.
Stejně tak, se musíme ptát, proč byla p. 
Pilařová v zaměstnaneckém poměru, kte-
rý přináší další „skryté“ náklady Městu, v 
nutnosti odvádět za ni sociální a zdravotní 
pojištění. Jen pro představu, v roce 2014 jí 
Město zaplatilo přes 200.000 Kč na mzdě 
a přes 61.000 Kč na pojištění. Každý si 
udělejte názor, na argument paní Pilařo-
vé, že nový šéfredaktor někde vynechal 
čárku, nebo že jí něco stylisticky „nesedí“ 
– to asi těžko obstojí. Sama ať se sebekri-
ticky podívá do dřívějších čísel, kde se tyto 
„šotky“ taky vyskytovaly. A nevidíme dů-
vod přeplácet nějakými 15 000 korun mě-
síčně navíc „odborníka“, který je stejně 
omylný jako stávající šéfredaktor.
Navíc, a to opět posuďte sami, jaká může 
být „důvěra“ v šéfredaktora a jeho objek-
tivitu, když na každém kroku nepokrytě 
dává najevo sympatie určité straně a její-
mu lídrovi. Zakládá pro něj webové strán-
ky, dává prostor, kde jen to jde (ne jen v 
RZ) a dělá pro něj celou volební kampaň 
(jak ráda uvádí).
Pak se musíme ptát: Nebyla její mzda 
sympatickým „všimným“, aby mohla tak-
to prakticky bez vlastních nákladů zvý-

hodňovat jednu stranu? To už je na kaž-
dém z vás, ať si uděláte názor. Stejně jako 
na fakt, že jsme v tomto bodě opět jedna-
li naprosto ve shodě s bývalými koaličními 
partnery a s jejich souhlasem.
Současný redaktor byl vybrán v řádném 
výběrovém řízení a za redigování jedno-
ho čísla RZ, platí město 7 500, - Kč faktu-
račně! 
Počítejte se mnou x12 = 90 000,- Kč.

„Personální čistka“ na úřadě
Bývalé a dnes, opět současné vedení, 
naznačovalo  úředníkům, aby se připra-
vili na velké „čistky“, které s námi při-
jdou! Nic takového nenastalo, přes to, 
že jsme byli tlačeni do jakéhosi perso-
nálního auditu. Jsme přesvědčeni, že s  
ohledem na fakt, že úřad má 20 úřed-
níků,  si názor o jejich pracovních nápl-
ních a efektivitě práce dokážeme udělat 
sami bez nutnosti plýtvání okolo 200 
000.- korun za „personální audit“, od 
externí firmy. S ČSSD jsme toto pro-
jednali na koaliční schůzce a ti souhla-
sili. Neměli jsme zájem, zbavovat se 
zkušených úředníků a dosazovat za ně 
„kamarádičky a sympatizanty“. Toto již 
dnes nejde říci o „staronovém“ vedení, 
které už první „personální přesuny“ za-
hájilo. 
Opět si to, občané, přeberte sami.

Plánované stavby a opravy 
S ohledem na finanční možnosti Rychval-
du a na prostředky, které jsou na tuto ob-
last vyčleněny z rozpočtu, jsme s býva-
lými koaličními partnery probrali , co je 
a co není reálné uskutečnit z již připra-
vených projektů, případně ať přijdou se 
svými podněty.
Jednalo se hlavně o zateplení další-
ho          z činžovních domů v majetku Měs-
ta, celkovou rekonstrukci vnitřních pro-
stor MŠ Václav, rozšíření parkoviště „za 
Jiřinkou“. Mimo původní plán pak re-
konstrukci garáží Hasičů s ohledem na 
fakt, že měli bezúplatně získat nové vozi-
dlo. Dále opravu střechy tělocvičny na ZŠ 
Sídliště, především zateplení DPS, popř.
oprava smuteční síně.
Než došlo k „puči“, většina věci již byla 
rozpracována. Dnes už je jen na „staro-
novém“ vedení, jak to dotáhne. Nevíme, 
jaké výhrady by mohla mít ČSSD k tomu-
to bodu, když se p. Absolon rád profiluje 
jako odborník na vedení města a musí tedy 
dobře vědět, že u všech akcí tohoto typu 
jsou stanoveny lhůty pro jednotlivé fáze a 
za 126 dnů se to určitě realizovat nedá.
Každý si opět udělejte svůj vlastní názor.

Odpady v Rychvaldě
V této oblasti, jsme se opět po dohodě s bý-
valými koaličními partnery s ČSSD, roz-
hodli jít cestami úspor. V případě, úspě-
chu, promítnout tuto úsporu např. do sní-
žení poplatků za popelnice, ale možná i do 
ekologických projektů. Chtěli jsme jít ces-
tou aukcí, které by zajistila externí firma. 
Bohužel s  ohledem na vypovězení koalič-
ní smlouvy toto zůstalo jen ve stádiu kon-
zultací a příprav na příslušném odboru. S 
firmou ASA se jednalo o programech pod-
porujících třídění. Za tříděné odpady nám 
vrací prostředky firma Ekokol. Jednali jsme 
i o bioodpadech, a hledali možnost jejich 
levnějšího vývozu, popřípadě zpracování. 
Jednou z variant jak uspořit, bylo i zřízení 
výkupu papíru na sběrném dvoře. 

Služby Města Rychvald
Zde měli bývalí koaliční partneři z 
ČSSD svůj zájem a chtěli to být oni, 
kteří se postarají o jejich zefektivně-
ní a případné změny ve vedení. Vzal 
si to na starost radní p. Kubas, který 
se zúčastňoval dozorčích rad a shro-
mažďoval informace o chodu služeb. 
Na všech proběhlých radách města 
jsme se dotazovali, jak se situace vy-
víjí a vždy byla odpověď stejná – je to 
dlouhodobější záležitost a pracuji na 
ni. My, jsme do toho ČSSD nezasaho-
vali a naopak jsme jim poskytovali veš-
keré informace, které požadovali.Z 
naší strany bylo opakovaně poukazo-
váno na neprůhlednost v proplácení a 
vykazování prací za strany SMR v dří-
vějším období. Stejně tak jsme poža-
dovali po jejich jednateli vést přísluš-
nou pracovní dokumentaci, přesné vý-
kazy práce a také vystavovat faktury s 
přesným popisem, za co jsou a ne jen 
s mlhavým označením „údržba“. Na-
příklad při organizaci práce osob, vy-
konávajících veřejně prospěšné práce 
financované Úřadem práce, nevykazo-
vat již tuto práci podruhé jako činnost 
prováděnou zaměstnanci SMR. Pokud 
zde bylo nějaké otálení, pak rozhodně 
ne z naší strany a sami jsme zvědavi, 
jak se bude nyní situace kolem Služeb 
Města Rychvald vyvíjet.

Cesty v Rychvaldě
Jednak jsme společně s příslušným odbo-
rem naplánovali, na kterých cestách pro-
běhnou opravy cest v rámci peněz urče-
ných v rozpočtu a dále jsme reagovali na 
požadavky občanů, kteří měli zájem vyu-
žít „odpad“ po zimní údržbě (tzv. smetky) 
ke zpevnění některých stezek v Rychval-
dě. Rovněž jsme zjišťovali možnost, jak 
některé komunikace velmi levně zpevnit s 
použitím tzv. recyklátu. 

Ekologie a turistika?

4. 2. 2015 jednání s p. Mgr. Kneblovou 
(Natura 2000). Mimo jiné, se na schůz-
ce hovoří i o možnosti vybudování nauč-
né stezky, okolo rybníku Škuťok (Skučák). 
Zde jsme chtěli spojit příjemné s užiteč-
ným. Došlo by tu tzv. mlatovou úpravou, 
ke zpevnění cestičky „Pod štrekou“,. Tu 
využívá spousta lidí jedoucích na kole do 
centra, nebo jdoucích na autobus. Stezka 
by dále pokračovala okolo celého rybníka 
a umožňovala by sledovat a nerušit přitom 
faunu a floru žijící a rostoucí v této lokali-
tě. Počítalo se zde s místy pro výhledy s na-
učnými panely a přírodními posezy. Stez-
ka by přitáhla pěší i kolaře, pro Rychvald 
a jeho návštěvníky malá, hezká atrakce. I 
zde jsme se soustředili na možnost čerpá-
ní dotací. P. Magistrou Kneblovou náš ná-
vrh zaujal a byla nám přislíbena maximál-
ní pomoc a spolupráce.

Co se dělo těsně před 
vypovězením smlouvy
Přesně 24 hodin před pučem jsme se s ČSSD 
sešli na pravidelné schůzce koaličních part-
nerů. ČSSD sice mělo pár drobných připo-
mínek, ale vše jsme si vyříkali, našli shodu a 
rozcházeli se s tím, že se nic neděje a koalice 
bude dále pokračovat. Jak to dopadlo a pro-
běhlo se můžete každý na videozáznamu ze 
zasedání.
Myslíme si, že jsme uvedli dostatek příkla-
dů, že se na Městě ani v bývalé koalici ne-
dělo nic špatného, spíše naopak, intenziv-
ně se pracovalo.
Nezbývá než čekat, zda (asi spíše ne) se                   
k dění ve městě vyjádří také ČSSD. Podivné je 
i to , že dle našich informací vypovězení koali-
ce neprojednali ani se svou členskou základ-
nou. Celé to na nás působí jediným dojmem. 
„Ostřílený matador“ Jiří Absolon jen pros-
tě ukázal, kdo je šéfem a pokud by se chtě-
lo bývalé vedení vrátit na svá místečka, což 
s nadšením přivítala Šárka Kapková, která 
tuto možnost nabízela tajně, mimo své koa-
liční partnery již před zakládajícím zastupi-
telstvem, musí ohnout hřbet a skákat jak on 
píská. Vedlejším produktem pak pro něj ješ-
tě bylo, že ke svým hrátkám zneužil evident-
ně méně zkušených slušných lidí z bývalé ko-
alice i ze svých řad, kteří opravdu věřili, že by 
se v Rychvaldě mohlo něco změnit. 
Na závěr zbývá již jen dodat, že na situa-
ci není nic protiprávního a nestavíme se 
do pozice „ublížených“, jen poukazujeme 
na morální hodnoty reprezentované dneš-
ním vedením.
Vlastní názor si na to všichni udělejte sami.

Přestože nás koalice podrazila a nebudeme 
tedy mít možnost dále zde „přešlapovat“, jak 
uvedl Ing. Sitko, jsme stále vaši zastupitelé. 
Uvádíme zde naše kontaktní informace (jsou 
rovněž uvedeny na webu Města), kde se na 
nás vy občané a voliči můžete kdykoli obrátit 
se svým problémem, tak jak jste činili dosud. 
Budeme se snažit pomoci i z pozice zastupi-
telů a věřte, že to jde!

Za již bývalé členy koalice:
Milan Starostka
778 140 556
milan.starostka@email.cz
René Budník
606 742 929
rbudnik@seznam.cz
Kateřina Pěgřimková
606 893 692
katka.slavinska@seznam.cz
Václav Pavlík
604 826 090
pavlik.vaclav@gmail.com

Stezka u Skučáku.

Přijde jaro a vše bude jako dřív...
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Tuto větu si v hlavě opakuji vždy, když přemýšlím o tom, jak lidé vní-
mají a budou vnímat různé politické události či legislativní změny. 
Snažil jsem se na ni myslet i během svého působení v zastupitelstvu 
v průběhu minulého volebního období. Asi proto jsem byl tak často 
proti různým městským vyhláškám, které nám nařizují, jak máme 
žít. Musím si na tuto větu vzpomenout i teď v souvislosti s březno-
vým “kulovým bleskem” na rychvaldské radnici - nečekané změně ve 
vedení města.
Pokud bych měl svůj názor na tuto událost popsat co nejstručněji, tak 
musím přiznat, že je mi celkem jedno, kdo je aktuálně ve vedení měs-
ta. Pochopitelně mám své favority (a anti-favority), ale v obecné rovi-
ně to nehraje roli. Předchozí i současné vedení města je 
složeno z legitimně zvolených zastupitelů, kteří vzešli 
z komunálních voleb dle preferencí občanů. Dílčí hla-
sování o vedení také probíhala ve shodě se zákonem a 
všichni zastupitelé jsou dospělí lidé, kterým snad jde o město.
V tomto úhlu pohledu je mi opravdu jedno k jaké změně na radnici 
došlo. Bohužel ale musím přidat další hlediska. Etiku, když se koa-
liční partner dozví až jako poslední a těsně před veřejným jednáním 
že bude potopen, a politickou kulturu. A s tou je to v naši zemi v po-
slední době velmi špatné. Smutnou skutečností pak je, že za změna-
mi na rychvaldské radnici stojí patrně ty stejné problémy, jaké mů-
žeme sledovat i v republikovém měřítku, a se kterými chce málokdo 
něco udělat - odepření dozorové funkce občanům a podnikání.
V různých komentářích, které byli ke změně na radnici napsány, lze 
najít odkazy na to, že k ni došlo v souvisí se zvažovaným zrušením 
městské policie a jejím nahrazením bezpečnostní agenturou (všech-
no bylo jen ve fázi úvah a porovnání možností). Taky se mluví o re-
vizích starých dlouholetých smluv, které má město uzavřeno. Těžko 
říct, kde je pravda, protože občan nemá k těmto smlouvám snadný 
přístup, a tak se nemůžeme podívat jak tyto smlouvy vypadají, jaká 
ujednání obsahují a komu jdou případně “na ruku”. Pochopitelně 
tu máme zákon o svobodném přístupu k informacím, ale proč věci 
dělat jednoduše, že? Co sami před sebou ve městě skrýváme?! Město 
jsme my. Máslo na hlavě v tomhle mají VŠECHNA zastupitelstva, 
která s tím zatím nic neudělala. Není třeba čekat na nějaký zákon 

až nám to či ono nařídí - jde s tím začít prakticky okamžitě - je po-
třeba jen chtít!
Prakticky veřejnou informací je skutečnost, že dalším důvodem 
změny vedení je místo jednatele Služeb města Rychvald. Jediným 
vlastníkem této společnosti je město, které si prostřednictvím rady 
může do jejího vedení zvolit kohokoliv. Jde o zářný důvod, proč 
města (ale ani stát) nemají podnikat. Co braní vedení města, kte-
ré se pravidelně obměňuje, aby na místa ve svých společnostech 
umístilo kamaráda v nouzi či stranického kolegu? Myšlenku na 
osvícené vedení rovnou zahoďte - to tam bude jen do nějakých dal-
ších voleb, ve kterých může kandidovat každý - nějaký psycholo-

gický čí inteligenční test není zapotřebí. Tomuto vábení 
moci nejde odolat - proto je třeba mu zabránit úplně.
Nejde ale jen o podnikání městských společností, ale 
i o podnikání města s bydlením. Všechno, co jsem na-

psal v předchozím odstavci, platí i o městských bytech a jejich 
přidělovaní, stanovování nájmů a přístupu k opravám fondu. 
Nějaké směrnice nejsou zárukou ničeho - vždycky se dá najít ti-
síc a jeden způsob/důvod k mimořádnému přidělení bytu, úpra-
vě nájmů apod. Bydlíte v rodinném době a myslíte si, že se vás to 
netýká? Bohužel týká - město má peníze pouze od nás všech pro-
střednictvím přerozdělování daní. Takže ty stejné peníze které 
jdou na dorovnání ztráty z podnikání města s byty, by mohly na-
příklad opravit silnici před vašim domem, či zaplatit vaši popel-
nici.
Vím, že většinu zmíněných tezi jsou už několikrát vyslovil, či na-
psal, ale já za nimi vidím jeden ze základních důvodů, proč tu teď 
máme “blbou náladu”. Pokud se mnou alespoň trochu souhlasíte, 
tak se možná ptáte co s tím teď udělat? Jak naši společnost a měs-
to posunout dál? Jak vrátit slušnost do politiky? Moje odpověď na 
toto je velmi jednoduchá - bohužel ale také náročná. Být aktivní a 
zajímat se o své okolí, odpovědně vybírat jakým osobám dám hlas 
ve volbách. Každá z těchto aktivit je podstatná a pokud každý bu-
deme seriózně přistupovat alespoň k jedné z nich, tak máme před 
sebou ty světlé zítřky které si slibujeme už desítky let.

Jan Vavříček 

Dejte mi pokoj – chci žít svůj život!

NÁZOR

Poděkování

ZO KSČM Rychvald /107/ oznamuje, že v důsledku vysoké-
ho věku a ze zdravotních důvodů ukončili svoji práci: PhDr. 
Radomír Jurdin ve funkci předseda a Miloslav Mazurek ve 
funkci jednatel - pokladník. Nadále zůstávají aktivními čle-
ny ZO KSČM. 
Oběma funkcionářům patří velké poděkování za svou prá-
ci v KSČM, členové obdrželi od organizace malou pozor-
nost a do dalších let jim bylo popřáno základní organizací 
/107/ hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním živo-
tě a také mnoho elánu do jejich dalších aktivit. 
Nově zvolený předseda Jiří Koběrský a jednatelka Renáta 
Exnerová by rádi zaměřili svoji práci a činnost na občanský 
život, práci se stálými aktivními členy a s novými mladý-
mi lidmi, na pořádání různých společenských akcí a besed.                                                                

1. 5. od 9:00 do 12:30
ZO KSČM (107) Rychvald – 
Václav se Základní kynologickou 
organizací Rychvald, Sborem 
dobrovolných hasičů Rychvald 
a rychvaldskou pobočkou Čes-
kého červeného kříže uspořádají 
1. května 2015 od 9:00 do 12:30 
na hřišti Baník Rychvald májový 
den pro děti. Tímto srdečně zve-
me všechny děti s rodiči do pří-
jemného prostředí plného zají-
mavých akcí a her.
Program:
› ukázka vozidla Policie ČR a 
přístroje určeného k výkonu 
služby, seznámení s vybave-
ním a přístroji, se kterými po-

licisté pracují
› ukázka výstroje a výzbro-
je služebního vozidla Městské 
policie Bohumín, 
› hasičské ukázky (vystříhává-
ní vraku vozidla)
› ukázka práce psovoda a po-
licejního psa - zadržení nebez-
pečné osoby
› beseda psovoda o praktic-
ké činnosti a uplatnění služeb-
ních psů, podmínkách jejich 
chovu a způsobu nácviku zá-
sahu
› zábavná vědomostní soutěž 
ČČK, ukázka první pomoci
› ukázka poslušnosti, obrany a 
agility v podání rychvaldských 
kynologů

› střelba ze vzduchové pušky 
na terč
› soutěž ve skákání v pytli
› projížďky na ponících (jezdecký 
klub Ranch Bonaparte, cena za 
jeden okruh 30 Kč)
› hra člověče nezlob se
Na všechny děti čeká sladká 
odměna, nejlepší soutěžící se 
mohou těšit na věcné ceny.

Po celou dobu akce, resp. již od 
8 až do 13 hodin, bude otevře-
na hospoda TJ Baník Rychvald 
- Červená kolonie, kde bude za-
jištěno občerstvení, párky a ná-
poje (alko i nealko).
Za ZO KSČM (107) Rychvald - 
Václav srdečně zvou

předseda Jiří Koběrský 
jednatelka Renáta Exnerová    

Dětské májové dopoledne na TJ Baníku Rychvald - Václav
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Troška vzpomínek...
To je pouze zlomek reakcí bojů a nenávistných útoků po vol-
bách v roce 2010 .

OVLIVNIL ABSOLON VOLEBNÍ VÝSLEDKY VE SVŮJ 
PROSPĚCH ?
Ve dnech 15. a 16. října 2010 starosta obce Rychvald – Bc. Jiří 
Absolon neomluvitelným způsobem ovlivňoval výsledky voleb 
hlavně ve svůj prospěch. 
Více zde: http://obas.webnode.cz/rychvald-po-komunalnich-vol-
bach-2010/
Více zde: http://obas.webnode.cz/news/ovlivnil-absolon-voleb-
ni-vysledky-ve-svuj-prospech-/

JAK VYŘEŠIT ZHORŠENOU BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V 
RYCHVALDU?
Od počátku roku bylo v Rychvaldu zaznamenáno již přes 60 krá-
deží  v objektech rodinných domků, garáží  atd.  a situace se za-
tím nezlepšuje. Co  dělat, aby ke krádežím nedocházelo?
Více zde: http://obas.webnode.cz/news/jak-vyresit-zhorsenou-
bezpecnostni-situaci-v-rychvaldu-/
OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE ŠáRCE KAPKOVé
Více na http://www.obcanska-spolecnost.cz/2013/02/otevre-
ny-dopis-jiriho-absolona-starostce-sarce-kapkove/

NOVOU RYCHVALDSKOU STAROSTKU VYHODILI Z ČSSD
Více zde: http://obas.webnode.cz/rychvald-po-komunalnich-vol-
bach-2010/


