
Z radnice k lopatě? I to se může stát. Na-
konec už můj děda říkal „Synku, drž se 
lopaty, lopate ti žodny něvezně.“ 
V sobotu 18. dubna jsme uklízeli Česko. 
Sice jen kousek, lesík na Podlesí a od-
vezli asi 200 kg odpadků. Jak je patrno z 
dalšího fota, zúčastnili se naši příznivci 
a členové, za což jim srdečně děkuji.

V minulém čísle našeho občasníku 
jsme reagovali na zvrat, který přisel po 
11. březnu.
V tomto čísle zveřejníme články občanů, 
kteří se mohou našim prostřednictvím 
svobodně vyjádřit k problémům , kte-
ré je asi trochu tlačí a nikdo na ně nebe-
re ohled. Zveřejníme úvahy a postřehy 
z dalšího vývoje na radnici a odhalíme 
malinko předvolebních intrik. A že by i 
někdo lhal ? No nakonec - čtěte!  

Milan Starostka

NÁŠ Rychvald
ročník 1, číslo 2 - léto 2015

PRAVIDELNÝ OBČASNÍK

Vydává široký okruh rychvaldských občanů a zastupitelů ZDARMA

Muže vyhodili z práce, 
aby místo něj obratem 
nastoupil manžel starostky

Slovo Starostky

Slibovali, ale nakonec nedali. Nechali si pro sebe. Takto zjednodušeně popsal
v Karvinském deníku své peripetie ohledně práce pro rychvaldskou radnici 
Jindřich Karkoška.

V první polovině letošního roku jezdil jako 
řidič pečovatelské služby v Rychvaldu. 
Ovšem protože i na takovou práci potřebuje 
vzdělání, na doporučení tajemníka městské-
ho úřadu absolvoval speciální kurz, který si 
sám zaplatil. Do-
mníval se, že tak 
bude mít nadě-
ji na prodloužení 
pracovní smlou-
vy. Jenže ouha! 
Město mu smlou-
vu neprodloužilo, 
údajně bylo mís-
to zrušeno z fi-
nančních důvodů. 
Ovšem když se pan 
Karkoška dozvě-
děl, že na jeho mís-
to v září nastoupil 
manžel starostky 
města Šárky Kap-
kové, bral to jako podraz a chtěl na tuto situa-
ci upozornit v městských novinách.
Tam, ovšem nepochodil, článek mu 
neotiskli. „Ten dopis sepsala dcera 
a žádala o jeho otištění. Ovšem z 
vedení radnice jí bylo taktně naznače-
no, že nic takového tisknout nebudou, 
že informace v tom článku jsou prý zkres-
lené a mají za cíl pomluvit práci úřadu,“ 
říká Karkoška.
Jeho dcera Michaela Adamcová je toho 
názoru, že starostka si plete veřejně pro-
spěšnou funkci se zakládáním „rodinných 
podniků“. Obsah dopisu i komunikaci s 
pracovníky radnice na toto téma se jí na-
konec podařilo zveřejnit na webových 
stránkách Občanské společnosti
(www.obcanska-společnost.cz).

Článek byl napsán v roce 2013.

JAK JE TO DNES?

Pan Kapek rozváží obědy dodnes (ne-
celých 40), a přestože počty rozvozů 
klesly, byl mu 4hodinový úvazek do-
konce rozšířen na 6hodinový s platem 
téměř 14 tisíc Kč. 

Starostka Šárka Kapková i v osobním roz-
hovoru za přítomnosti tajemníka úřadu 
Lubomíra Klaputa trvala na tom, že infor-
mace v článku nejsou přesné.
„Místo nebylo zrušeno, jak tvrdí pan Kar-

koška. Prostě mu 
skončila smlou-
va, my jsme ji ne-
prodloužili. Toto je 
plně v kompeten-
ci tajemníka úřa-
du. Mysleli jsme 
si, že se nám poda-
ří provozovat pe-
čovatelskou službu 
i ve sníženém po-
čtu pracovníků. Bo-
hužel jsme po pár 
týdnech zjistili, že 
to nepůjde, a pro-
to jsme se rozhodli 
toto místo opět ob-

sadit,“ vysvětlila genezi případu starostka 
Rychvaldu.
Přiznala, že na zmíněné míto skutečně na-
stoupil její manžel. „Pracuje čtyři hodiny 
denně a smlouvu má na dobu určitou jako 
pan Karkoška, teď do konce roku,“ uvedla 
Šárka Kapková.                                              (ms)

Zdroj: Karvinský deník 
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Srdíčkový Rychvald aneb
Stačí, když kapku kape
„Rychvald, je má srdíčková záleži-
tost,“slyšíme často od paní starost-
ky Šárky Kapkové. Tady vidíme, že to 
myslí doopravdy.
Nedlouho po puči na radnici se zača-
ly dít podivné věci i ve složení komi-
sí a výborů.
Protože už jen dcera  Kapkové, jako 
jediná z rodiny, neměla post v komi-
si či výboru a ani nebyla zaměstnan-
cem města, bylo rozhodnuto a radou 
města schváleno, rozšíření komise pro 
občanské záležitosti o jednoho člena. 
Kupodivu se tímto členem stala Mi-
chaela Skřížalová – dcera Kapkové. 
To nás vede k úvaze – od nepamě-
ti byly komise a výbory 5členné (nebo 
s jiným, ale lichým počtem členů). Co 
radu města vedlo k tomuto kroku?
Předsedou kontrolního výboru se stal 
Jan Skřížala – zeť  Kapkové.
Předsedkyní komise pro občanské zá-
ležitosti se stala Jana Muchová – sest-
ra Kapkové.
Oddávajícími se mimo jiných stali i 
Skřížala a Muchová...
Protože rodinní příslušníci starostky  
Kapkové za členství v komisích, výbo-
rech, za oddávání dostávají odměnu 
(o platu se naštěstí nedá mluvit). Ne-
jde o nijak závratné částky, ale… 
Pokud se toto sečte je to slušná část-
ka, třeba na dovolenou, do rozpočtu 
jedné rodiny. 
Skřížalová – členka KPOZ – 12 x 930 Kč 
= 11 160 Kč
Skřížala – předseda KV – 12 x 1410 Kč = 
16 920 Kč a zastupitel 12 x 660 Kč = 7920 

tj. 24 840,-
Muchová – předsedkyně KPOZ – 12 x 
1410 Kč = 16 920 Kč a zastupitel 12 x 660 
Kč= 7920 tj. 24 840,- to máme pěkných  
60 840,- Kč rodince, plus starostovský 
plat (proti tomu snad nikdo nic nenamítá) 
+ užívání osobního automobilu v majetku 
města pro soukromé účely – platí se pou-
ze palivo za kilometry, které vykáže jako 
soukromou jízdu (minulý měsíc 209 km 
takže asi 435 Kč měsíčně, pak si  nezajez-
děte) + odměny za obřady jako jsou svat-
by, vítání občánků.
Potom to srdíčko nemějte!          

Mnoho lidí v Rychvaldě nezná tyto sou-
vislosti. Tímto článkem chceme všem ale-
spoň trochu otevřít oči. Není divu, že těs-
ně před ustavujícím zastupitelstvem v 
listopadu, kdy už bylo jasné, že prohrá-
vá zosnovala tajnou schůzku s Kubasem, 
kde dle jeho slov prohlásila, že Starostka 
je blbec, on je ten pravý na místo starosty 
a ona bude místostarostka. Jinými slovy. 
„Spojím se s kýmkoli, jen mě tam nech-
te.“ Svými činy to dokázala.
Zakončíme slovy známého písničkáře 
Karla Kryla z písně Podivná ruleta „pa-
matuj, pamatuj.“

                    Zastupitelé za hnutí ANO 2011
a redakce

Já jen za sebe dodám. Po volbách se mě 
Kapková ptala, jaké mám zkušenosti z po-
litiky. Po přečtení úvodního a tohoto člán-
ku, zjistíte, že nejspíše žádné, protože jsem 
chtěl být čestný,což se asi v politice nenosí.
Mimo jiné součástí zákona o obcích 
128/2000 Sb. je zákon č. 159/2006 Sb., 
který v § 3, 24, 25 a 83 odst. 2 zákona o 
obcích, hovoří o střetu zájmů.  Zákon 
ošetřuje v obecné rovině konflikt mezi ve-
řejným a osobním zájmem. Cituji: veřejný 
funkcionář nesmí využít svého postave-
ní ani informací získaných při výkonu své 
funkce k získání majetkového nebo jiného 
prospěchu nebo výhody pro sebe nebo ji-
nou osobu, ani se odvolávat na svou funk-
ci v záležitostech, které souvisejí s jeho 
osobními zájmy, zejména jeho povoláním, 
zaměstnáním nebo podnikáním.
Není to kapku na hraně?

Milan Starostka

» Nepravda č. 1
slovo starostky RZ 04/2015
Cituji: Vážení spoluobčané Rychval-
du, kdyby mi někdo před volbami 
2010 řekl, že budu starostkou měs-
ta, nevěřila bych. Puč proti Absolono-
vi byl pečlivě připraven, za asistence 
Ladislava Sitka, sestry Jany Mucho-
vé a dalších. 
» Nepravda č. 2
Cituji dál: „Dala jsem košem zaměst-
navateli, který mi po čtyřech letech 
nabídl velmi zajímavou pracovní po-
zici.“ Šárka Kapková nastoupila od  
1. 1. 2015 do pojišťovny jako řadová 
pojišťovačka.

Co bude dál se 
Službami města 
Rychvald?
Hned po volbách do zastupitelstva měla 
ČSSD obrovský zájem získat post jed-
natele v této společnosti, jejímž stopro-

centním vlastníkem je Město Rychvald. 
Dnes se šušká, že prý hlavním důvo-
dem bylo nějakým 
způsobem zamést 
pod koberec pro-
blém s bývalým jed-
natelem Sokolíkem 
(kamarádem Abso-
lona, dosazeným za 
jeho starostování), 
který na společnost 
podal žalobu pro vy-
placení odstupného ve výši 1.750.000,- 
Kč. Ohání se při tom smlouvou (kopií) 
podepsanou právě Absolonem.

„Rychvaldské tamtamy“ dnes spekulu-
jí, zda může být pravdivá úvaha, že ČSSD 

se bude usilovat „nalít“ do slu-
žeb peníze z města a pokusí se 
s bývalým jednatelem dohod-
nout mimosoudně nějakou jinou 
částkou. Dále se spekuluje, ale 
prý by se takto uspokojil nejen 
on, ale na oplátku by si prý „při-
šli na své“ i lidé, kteří by v tom 
byli nápomocní. 
Rozhodně bude zajímavé sledo-

vat, jak si ČSSD ve vedení společnosti po-
vede a kolik to bude případně stát město, 
tedy občany.                                                     (rd)

Rychvaldské drby
aneb

O čem se šušká

Náš Rychvald 2015-2g.indd   2 30.6.2015   8:01:12



3 2015 | 2

NÁŠ Rychvald

Zpravodaj 05/2015 ohlásil, že Služ-
by mají nového jednatele. Z toho, co v 
tomto článku píše David Kubas, vyplý-
vá jednoznačně, že jednal rád a jednal 
dobře. Cituji: „Být jednatelem Služeb 

města Rychvald je další výzva v mém 
životě.“ 
Po zhlédnutí uvedeného obrázku,  se 
dozvídáme, že těch výzev, jak uvádí, 
bylo opravdu dost. Udával směr spo-
lečností opravdu dobře, jak uvádí? Fir-
my, které jsou v likvidaci o tom rozhod-
ně nesvědčí. Nebo že by něco ve smyslu 
konečného řešení firem?  Těsně po vol-
bách Lukáši Oprchalskému volal Abso-
lon a sešli jsme se u Kubase. Tam pro-
hlásili, že nechtějí žádné funkce, je-
nom „sundat Kapkovou“. 
V koalici bylo dohodnuto, že si vezmou 
služby, jako zadostiučinění pro své vo-
liče. Ty se od určité doby staly jakousi 
politickou trafikou a vzhledem k tomu, 
že za Skýby, pod pečlivým dozorem 
zkušených politických matadorů Sitka 
a Kapkové, dosahovaly překvapivě vy-
nikajících minusových výsledků, - 634 
000, jsme souhlasili. Kubas sliboval, že 
to dostane služby do plusu. 

Co když je to teď jinak? Náhle dochází 
k zázračnému obratu a nepřátelství je 
to tam. U Kapkové mně to nepřekvapi-
lo, srdíčko je srdíčko. Ale itko? Ten po 
volbách prohlásil, že se dá do koalice s 
každým jenom s jedním ne (panem A). 

Detail vztahů osob a firem se jménem 
David Kubas:
Aprilen style s.r.o. 
EPSILON-BIO-HURT s.r.o.
TAGMOR a.s. 

Ekonomické subjekty nezapsané v ob-
chodním rejstříku:
David Kubas, IČO: 88825515
Fyzická osoba podnikající dle živnostenské-
ho zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Tak tady nám David Kubas všude podni-
ká. Zjistili jsme, že firmy , které jsou v li-
kvidaci, mají i nějaké ty dluhy. Zajímavé je 
i to, že dům, který postavil v Rychvaldě na 
Souběžné, je napsán na jeho otce a man-
želku. Stydí se za majetek? Služby města 
Rychvald mají dluhy rovněž. Jsou ve ztrá-
tě 634 tisíc korun a visí nad nimi Damo-
klův meč, v podobě odstupného Ing. So-
kolíkovi, které mu mimo jiné podepsal Ab-
solon ve výši 50násobku platu. Částka činí 
1.750.000 korun. Tomu se už říká zlatý pa-
dáček.

Teď kvízové otázky:
Proč Absolon, který zde nebydlí, se stále anga-
žuje v politice Rychvaldu?
a) Miluje Rychvald a nemůže se s ním rozloučit.
b) Chtěl se pomstít paní Kapkové .
c) Je v tom něco co je třeba dotáhnout do kon-
ce (jakkoli).
Odpovězte si sami, my to budeme pečlivě 
monitorovat. 

Zastupitelé hnutí ANO
a redakce

Kalendáře 2015 
reakce na článek RZ 5/2015  Prostě 
jsme to zařídili

E-mail p. Sitkovi:
Dobrý den!
Posílám Vám korespondenci mezi mnou 
a městským úřadem, aby Vám bylo jas-
né, jak k situaci došlo. V souč. době je tam 
asi 200 kalendářů, což je škoda asi 7500 
Kč. Je to pořád menší škoda , než vznik-
la Vašim předvolebním pokusem o kata-
log, který stál asi 18 000,-Kč. Samozřejmě 
o tom budu informovat občana jako reakci 
na Váš poněkud trapný článek. 

Milan Starostka 
zastupitel ANO 2011

Služby města mají 
nového jednatele
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Byli jsme napadeni radním Ladislavem 
Sitkem, že jsme způsobili hroznou škodu. 
Rád bych uvedl na pravou míru. Takto ko-
mentuje problém který vznikl pracovnice 
úřadu, kterou raději nebudu jmenovat, do-
myslíte si proč.
Samozřejmě jsme chtěli zajistit roznos stej-
ným způsobem jako v roce 2013, a to doru-
čovatelkami na dohodu o provedení práce, 
1 kalendář za 5 Kč , celkem 2 800 ks.
Byla oslovena vedoucí pošty, že jim bude 
vystavena oficiální objednávka  na roznos. 
Odpověděla, že nelze, protože doručova-
telky můžou roznášet pouze do určité váhy.
Zítra Vám zjistím a pak napíšu přesnou 
váhu, už si to nepamatuji. Bylo to nějak 
0, 35 dkg za 1 ks a náš kalendář měl  0,39 
dkg. Nevěřila jsem ji, volala jsem do Os-
travy jejich nadřízeným, kteří mi ale po-
tvrdili výše uvedenou verzi. Nabídli nám 
pouze roznos informačních letáků, které 
jsme si  vyrobily – kdy, kde …vyzvednout 
kalendář a vydávání kalendářů na poště.
V tom okamžiku bylo nejlepší a nejrych-
lejší  řešení vydávat v prostorách kultur-
ního domu-  bez front, příjemné prostře-
dí. Pokud rodinný příslušník,  soused, 
známý požadoval pro někoho, kdo si ne-
mohl sám dojít, byl mu kalendář vydán.  
Vydávaly se  na základě  vytisknutých 
seznamů z ohlašovny. Nabídnout doru-
čovatelkám víc než jak tomu bylo v roce 
2013 možná bylo řešení, pokud by do 
toho šly, ale pak se mohlo stát, že by se 
našel někdo, kdo by nás  osočil, že ne-
hospodárně utrácíme veřejné finance, 
a také proč, když už město za kalendáře 
zaplatilo a občané je obdrželi zdarma, 
jen si je museli vyzvednout. A ten, kdo 
si ho nevyzvedl, zřejmě neměl o něho 
zájem (se mi nabízí odpověď).
Naprosto souhlasím. 

Milan Starostka
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Když jsme na podzim nastoupili do úřa-
du, dohodli jsme se starostou, že nepů-
jdeme „vyčůranou“ praxí bývalé starost-
ky Kapkové a nebudeme služební vozidla 
úřadu využívat pro osobní potřebu. Dali 
jsme je plně k dispozici pro potřeby úřa-
du (podle mě by to tak logicky mělo být 
automatické) a tím odpadly starosti úřed-
níkům, kteří již nemuseli řešit nějaké po-
řadníky, kdy kdo někam pojede do teré-
nu, když potřeboval. Velice se to osvědči-
lo a bylo to ku prospěchu úředníků i celé-
ho Rychvaldu. Mě osobně nebylo zatěžko 
nevyužívat služební vozidlo prakticky vů-
bec. I na oficiální akce jsem jezdíval vlast-
ním vozidlem a neměl jsem s tím nejmen-
ší problém.
To Kapková to je jiné kafe. Než by si ne-
chala ujít nějakou tu „prebendu“ a ne-
dej bože něco hradila sama za ty „nuzné 
a mrzké“ peníze co za práci na úřadě do-
stává, nelenila ani chvilinku a okamžitě 

si nechala Radou opět schválit užívání 
služebního auta pro osobní účely. Přes-
ně podle hesla „Co je doma, to se počítá“, 
že? Při tom toto vůbec dělat nemusela, 
stačilo, aby ho využila, když potřebovala 
už na základě standardu v Radě, kdy jí je 
stejně každý měsíc schvalováno služební 
vozidlo pro služební účely. Jenže tady je 
zakopaný pes! Pokud by šla touto cestou, 
musela by vše zapisovat do knihy jízd. 
Nyní NEMUSÍ EVIDOVAT NIC! Pros-
tě se jen na konci měsíce odečte počet na-
jetých kilometrů služebních od všech uje-
tých a jen tento rozdíl zaplatí. Asi nemu-
sím nikomu říkat, čím to zavání …
Samozřejmě, pokud ji to RM schválila, je 
dle zákona vše v pořádku, ale ať nás pak 
Kapková neuráží svými neustálými hláška-
mi, jak je Rychvald její „srdíčková záleži-
tost“ a jak by se pro něj rozdala. Něco jiné-
ho říkat a něco jiného dělat je pokrytectvím.

Václav Pavlík

Využití služebních vozidel 
městského úřadu

Rada města asi ani 
neví, co schvaluje
Bylo zajímavé sledovat reakci vedení, 
když jsem se v průběhu zasedání ZM ze-
ptal, proč dostaly okamžitě po vzniku 
nové Rady dary spolky SOUL a Shanti 
Academy a zda teď budou dary způsob 
jak obcházet tradiční postupy přidělování 
dotací, zvláště pokud půjde o kamarády 
vedení, nebo zda s těmito penězi navíc 
mohou počítat i všechny ostatní spolky, 
které by chtěly udělat nějakou speciální 
akci mimo jejich původní plán, na který 
už neinvestiční dotaci dostali. 
Odborník Kapková ucítila šanci odpově-
dět na něco, o čem si myslela, že tomu 
rozumí a začala mě přesvědčovat, že se 
jedná o standardní neinvestiční dotaci 
podle pravidel, která určují způsob jejich 
přidělování.
Naštěstí alespoň vedoucí finančního od-
boru vše uvedla na pravou míru, že se 
jedná o dar (jak jsem to správně označil) 
mimo tyto dotace. Je smutné vidět, že si 
ani starostka ani radní nedali tu práci pro-
studovat si materiály, aby věděli, o čem 
mluví a nemuseli mlžit.
Následně, když jsem se dotázal, zda to 
bude nyní nový standard, který bude 
moci využít kdokoliv, si vzal pro změnu 
slovo Sitko a nasadil tomu korunu úpl-
ně. Začal mě přesvědčovat, že samozřej-
mě stále ale není možné nic čerpat, po-
kud není vyúčtována předchozí dotace. 
Paradoxem je, že SOUL ale už dotaci do-
stal, takže podle této logiky už nic dostat 
neměl! Na tuto mou poznámku už jsem 
se dočkal jen reakce, ať směřuji dotaz pí-
semně, že neví. Osobně bych doporučil 
radním více se věnovat studiu materiá-
lů, které jim jsou předkládány a neschva-
lovat věci automaticky jen proto, že je to 
pro jejich kamarády. 

Václav Pavlík

Další odměna členovi
„Kapkovic“ rodiny?
Rychvaldem se nese informace, že dal-
ší z členů rodiny Kapkových, která dnes 
ovládá Rychvald, bude odměněna za loa-
jalitu a ohajování kroků staronového ve-
dení. Má jít o sestru Kapkové Muchovou. 
Za svou oddanost má prý být odměněna 
postem ředitelky Základní školy po stá-
vajícím řediteli, který se prý chystá do dů-
chodu. Uvidíme, zda v tomto případě naši 
„odborníci“ na radnici budou věrni své-
mu stylu a zda se tyto informace z „měst-
ských tamtamů“ časem potvrdí.           (rd)

Rychvaldské drby
aneb

O čem se šušká

partners s.r.o.
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Muže vyhodili z práce...

Truhlíky za 100!

„Takto to pane Sitko 
na Západě rozhod-
ně nevypadá.“

(Dodatek k článku ze strany 1)

Po této výměně se rozjela čilá diskuse na webu http://www.ob-
canskaspolecnost.cz/2013/10/zpravodaj-cenzura-clanku/, kde 
dcera Jindřicha Karkošky žádala o otištěni článku ve zpravodaji. 
Zde jsou jen útržky z komunikace.
Jindřich Karkoška byl v pracovním poměru od 1. 2. - 30. 6. 2013 jako 
řidič pečovatelské služby MěÚ v Rychvaldě. Kvůli této pozici absol-
voval kvalifikační kurz na Akademii J. A. Komenského v Karviné 
obor pracovník v sociálních službách. Tento kurz ukončil úspěšně 
18. 6. 2013 a získal osvědčení. Jen okrajově podotýkám, že celkovou 
cenu kurzu 11 300 korun si platil sám, ačkoli mu bylo původně při-
slíbeno, že dostane příspěvek města. Panu Karkoškovi bylo na MěÚ 
sděleno, že v případě úspěšného absolvování kurzu mu bude pro-
dloužena pracovní smlouva. Toto se ale nestalo, smlouva nebyla po-
depsaná s odůvodněním zrušení pracovní pozice z finančních důvo-
dů. Za 14 dní ovšem na tuto pozici nastoupil manžel paní starostky. 
Nikdo nebyl Karkoškovi schopen vysvětlit, že pozice zrušena de fac-
to nebyla a manžel paní starostky může tuto pozici vykonávat i bez 
odpovídajícího vzdělání.

Zde je odpověď komise Kiko!
Vážená paní Adamcová,
na jednání komise KIKO (komise pro informovanost a komunika-
ci s občany) dne 2. 10. 2013 bylo rozhodnuto, že váš článek „Jak za-
městnat svou rodinu“ se neuveřejní. Informace, které zde uvádíte 
jsou zkreslené, neodpovídají skutečnosti a mají za cíl poškodit a po-
mluvit práci úřadu.
Chceme jen podotknout, že v komisi Kiko, tenkrát působil zeť 
starostky Kapkové. Teď ji bude chránit pro změnu jako před-
seda kontrolního výboru!                                                                (nr)

Orlovská 909
735 32 Rychvald
tel.:608 483 030

partners s.r.o.

Na náměstí se objevily truhlíky s květi-
nami na sloupech veřejného osvětlení.
Když pominu, že stály 100 tisíc ko-
run, za což by mohlo být pěkné dětské 
hřiště na Václavu, kde po něm mamin-
ky marně volají. 
Nemohu ale pominout, na sloupech 
truhlíky a pod nimi neudržované zá-
hony. Nemohu pominout, že by se ná-
městí mělo držet nějaké koncepce a 
vkusu. Prostě ty truhlíky jsou jak pěst 
na oko.
Ladislav Sitko mě na zasedání upo-
zornil, že mám jezdit na západ, jak je 
to tam vyzdobené. Já jsem tam fakt p. 
Sitko byl, ale takhle nevkusného jsem 
tam nikdy nic neviděl. Mluvím o mate-
riálu a tvaru. Kytky tam určitě patří, ale 
proč jste radši nezamaskovali květina-
mi to krásné zábradlí na kulturáku? To 
by alespoň mělo nějaký význam.   (ms)
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Dopisujeme si se starostkou...
Takto si přestavuje paní Kapková příkladnou prácí bohumín-
sko-rychvaldské městské policie. Pohotový občan Rychvaldu po-
řídil momentku, když procházel 24. dubna dopoledne po ulici 
Michálkovické. Zaslechl i kousek rozhovoru.

Rozšíříme policii Bohumín jak řekla p. Starostka ve zpravoda-
ji č. 5/2015. Zvýší se tím tržby na pumpě, na zmrzlině také v kvě-
tinářství. Takto získané daňové výnosy budou nemalým příspěv-
kem do rozpočtu města. Hlídat se ale budeme muset sami. 
A tak jsme si napsali: Dobrý den p. Kapková, když už něco napíšete 
do zpravodaje, tak si o tom něco musíte zjistit. Jinak to vypadá velmi 
neprofesionálně a jakmile vyjde na povrch jak to vlastně je, či bylo, vy-
padá to dost divně, neřku-li blbě. 

Firma PRO BANK, nám nabízela ochranu 24 hod za částku 2 
600 000,- a navíc se svým autem. To nás stojí policie Bohumín za 
denní či noční služby. K tomu jako nabídka navíc, byla možnost 
pro občany a firmy, se napojit na pult centrální ochrany za 300,- 
Kč měsíčně, bez placení výjezdu. To proto, že by se pohybovali 
vozidlem na území Rychvaldu. Nabízeli možnost výběru zaměst-
nanců, čili ne dědky jak uvedl některý z vašich příznivců, mám 
dojem že zeťák, s tím, že zaměstnají i zájemce z Rychvaldu. Byli 
mi doporučení na základě velmi dobrých zkušeností ze Stonavy, 
přímo p. starostou ing. Febrem. 
Po návštěvě u p. senátora Víchy, kdy prohlásil, že není problém 
policii Bohumín vypovědět, ale okamžitě volal p. Absolonovi ať 
to stopne, což ten udělal, jsme se pokusili řešit variantu kombi-
novanou, ochranka - policie. Tu mi firma PRO BANK nabídla 
ochranu zbývajících alespoň 12 hod, za 1 600 000,-, ze zachová-
ním PCO, v původní nabídce.  Nebyla to varianta poslední, pou-
ze jedna z možných.Všechno by se projednalo a dohodlo napros-
to transparentně se souhlasem zastupitelstva. 
Jaký je rozdíl v ceně?  Bohumínské policie cca 2 600 000/ rok.    
K tomu je třeba připočítat nákup vozidla a jeho provoz, včet-
ně údržby, to vše hradí město. Ptám se, není to trochu hodně pe-
něz za málo muziky? Agentura má na hodinu 400 Kč na dva lidi 
a auto. Zde je ten rozdíl!
Pokud rozšíříte policii Bohumín za těchto podmínek narazíte na 
tvrdý odpor našich zastupitelů a budeme trvat na zřízení vlast-
ní policie, tak, jak jsme měli v programu. V příloze Vám posílám 
foto naší výkonné policie nakupující ve službě kytičky. Milé že? 
(máme svědky, není to foto z měření rychlosti).  

Milan Starostka  
zastupitel HNUTÍ ANO 2011

Pro p. Sobola: doufám že můj příspěvek otisknete, pokud ne, 
nebudu se divit.         S pozdravem MS

Dobrý den,
Váš email beru na vědomí. Považuji ho za pracovní korespondenci a nikoliv jako článek do RZ.  Na rozdíl od Vás  mám na tuto 
problematiku jiný názor. A co se týče fotografie, vše prověřím.
S pozdravem

Bc. Šárka Kapková
starostka

Vážená redakce Našeho Rychvaldu!

Po zhlédnutí videozáznamu z posledního  
zasedání zastupitelstva města Rychvald, 
jsem si řekl, že vám napíšu. Ze záznamu 
jsem se dozvěděl, že město definitivně 
upouští od úvahy spolupráce městské po-
licie se soukromou agenturou. Nevím , co 
je k takovému rozhodnutí vedlo, jestli je 
to na truc bývalému vedení města, kte-
ré na tom začalo pracovat, nebo pan Ví-
cha začal ústy pana Absolona pískat a 
Kapková tančit.  Určitě však vím, že to 
není snaha o zvýšení bezpečnosti ve měs-
tě. Když se poprvé začalo mluvit o mož-
nosti napojení na pult centrální ochra-
ny za 300 Kč/měs, bez dalších poplat-
ků a s garantovaným dojezdem 5 mi-
nut, říkal jsem si konečně! Konečně budu 

moct odjet na víkend a nebudu se mu-
set strachovat, jestli mi zase nevykra-
dou garáž, nebo rovnou celý dům. Sleva 
na pojistném, kterou pojišťovna posky-
tuje za napojení na PCO taky není k za-
hození. Navíc by to nebyl žádný experi-
ment,  jak píše Kapková v RZ, ale něco, 
co už jinde funguje a má dobré výsledky, 
na rozdíl od městské policie u nás. Ani 
20 městských strážníků neohlídá rozleh-
lý Rychvald, zvláště pak, když nevystrčí 
zadek z auta, snad jen ve zvláštních pří-
padech (nákup svačiny, kafe na benzin-
ce, zmrzka na náměstí, zasloužený odpo-
činek v hasičárně atd.). Ve městě jako je 
Rychvald, který má v oblasti kriminali-
ty problémy převážně s vykradenými ob-
jekty a drobnými krádežemi, je možnost 
napojení pro občana na PCO a kamerový 

systém v rizikových lokalitách nezbytný 
ke zlepšení stavu. A finančně by to vyšlo 
méně, než městem navrhované navýše-
ní počtu strážníku.Jestli jsem však dobře 
pochopil, nedojde k navýšení počtu stráž-
níků na směně, ale k tomu , že zde bude 
dvoučlenná hlídka na místo dosavadních 
12h sloužit 24h.
No upřímně, já dnes nepoznám rozdíl, 
jestli tu zrovna nějaká hlídka je, nebo ne. 
Jediný kdo to pozná, je kavamat na Pro-
gresu! Starostčin  velmi arogantní odkaz 
zájemců o napojení na PCO přímo na fir-
mu Pro Bank Security, jen ukazuje na to, 
jak opovrhuje občany. Sama dobře ví, že 
kvalitní a funkční PCO může zajistit pro 
své občany jedině město a to s jeho pod-
porou a nikoliv občan sám.
S pozdravem                                  David Pawlas
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A policajti? Ti to jistí z dálky zalezlý do Aralky (hasičárny).

Na jednání zastupitelstva dne 10. 6. 2015 
byl i přes odpor přítomných občanů a čás-
ti zastupitelů schválen návrh navýšit po-
čet strážníků MP Bohumín. Někteří koa-
liční zastupitelé nevyslyšeli dle mého ná-
zoru rozumné a věcné argumenty opo-
zice a občanů na znovuposouzení návr-
hu na zřízení vlastní MP Rychvald. Neby-
la předložena žádná další varianta jak ře-
šit bezpečnost v našem městě. Na můj do-
taz, zda by – jak p. Kapková v nedávné 
minulosti často používala- neměla být vy-
slyšena vůle občanů mi bylo sděleno, že 
vlastně na vůli občanů nezáleží, protože 
STAN měl ve volebním programu navýše-
ní počtu strážníků MP Bohumín na úze-
mí Rychvaldu. 

Radní a zastupitelé koalice dále argumen-
tovali tím, že zřízení vlastní MP by stálo 
více peněz. Toto mne dovádí k úvaze o ko-
lik více když: Dle smlouvy s Městem Bo-
humín se Rychvald finančně podílí na
1) Mzdách a nákladech na školení
2) Pořízení výzbroje a výstroje
3) Pořízení a provozu služebního automo-
bilu a služebny
4) Stravenkách
Město Rychvald tedy platí vše, tak jako 
by strážníci pracovali pro neexistující MP 
Rychvald. 
Takže za 1 100 000 Kč – tyto peníze jsou 
vyčleněny navíc -  zaplatíme vstupní ško-
lení čtyř strážníků MP Bohumín od 1. 9. 
2015 tak, aby tito čtyři strážníci nastou-

pili od 1. 12. 2015do služby v Rychvaldě. 
Nikomu ale nebyla zodpovězena otázka 
co to bude pro město znamenat v příštích 
letech – o kolik se zvýší cena za služby MP 
Bohumín v dalších letech. 
Nezbývá než doufat, že budou sloužit ke 
spokojenosti občanů.
Dále se p. Absolon vyjádřil v tom stylu, 
že dané problematice nerozumíme, pro-
tože je třeba zajistit logistiku – člověka, 
který přijímá telefonáty a obsluhuje dis-
pečink. Toto dle mého názoru není zase 
tak velký problém , protože tuto činnost 
už by nemusel vykonávat strážník MP, 
ale mohl by to být zaměstnanec MěÚ 
Rychvald. 

René Budník 

Městská policie Rychvald nebude
Občané, kteří volají po vlastní, fungující Městské policii Rychvald budou opět zklamáni.

Hřbitovní kvítí?
Dne 31. 3. 2015, byl odvolán jednatel Služeb města Rychvaldu p. Skýba. Z fotografií, které nám poslala jedna z návštěvnic hřbitova, 
je patrné, že výměna jednatele vše neřeší. Píše nám: „Chodím zde pravidelně a v takovém stavu, 22. května, kdy jsem fotky pořídila, 
hřbitov nikdy nebyl.“
Nechtěla abychom uvedli její jméno. Že už by se zase lidi báli něco říct?                                                                                                                             (nr)
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to velmi těžké, pokud se člověk nedá odradit, nakonec vyřeší 
to, co potřebuje.
Smutné je, že za celé minulé volební období jsem si nevšimla, 
že by se úředníci z vlastní iniciativy zajímali o to, co nás trápí, 
jak lidem pomoci a s čím.
Jen malé srovnání - když jdu na náš MÚ a chvíli stojím na 
chodbě a čekám, pouze jednou se mi stalo, že úřednice, která 
prošla, pozdravila. Na Magistrátě v Ostravě jsem čekala také 
chvíli na chodbě - pozdravil každý, kdo šel kolem a většina z 

nich se zeptala, zda něco nepotřebuji. Což 
tak malé školení pro naše pracovníky? Ani 
by nemuselo být placené - stačí, když se 
tam postaví na chodbu a chvíli postojí.

Volby byly teprve nedávno, a my tedy máme dost času na to 
sledovat, jak se k nám úředníci chovají, nakolik jsou ochot-
ni nám vyjít vstříc a pomoci nám (nakonec také od toho tam 
jsou) a máme dost času zhodnotit, koho bychom na radnici 
chtěli v příštím volebním období mít. Ne podle toho, že to jmé-
no zrovna známe, ale podle toho, co nositel toho jména pro 
nás udělal. Přemýšlet o tom v okamžiku, kdy dostaneme voleb-
ní lístky je pozdě a vede to jen k tomu, že si opět budeme stěžo-
vat na všechno možné - ale nanejvýš opět jeden druhému.
A budeme se točit v začarovaném kruhu.

Hana Skácelová

Žiji zde přes 50 let a znám tady mnoho lidí.  Přemýšlím o tom, proč je 
zde tolik lidí tak nespokojených. Člověk by si řekl, že v době komunis-
mu měli lidé strach říci nahlas svůj názor nebo řešit s úřady své pro-
blémy. Nyní jsme již snad o něco dále, ale v myšlení většiny zdejších 
lidí, zrovna pokrok nenastal.
Lidé si stěžují na všechno možné - časté krádeže, které se většinou ne-
vyřeší, policistu tady člověk nevidí jinak, než projet autem, malá čet-
nost dopravy a špatně navazující spoje, pálení plastů a kdejakého, s 
prominutím sajrajtu, kvůli němuž nemůžeme ani otevřít okno a vyvě-
trat, nedodělanou kanalizaci, atd.
Problém je v tom, že lidé si většinou stěžují tak na-
nejvýš jeden druhému nebo kamarádům v hospo-
dě.  A proč? Protože jsou přesvědčeni, že pokud si 
budou stěžovat úředníkům, kteří   by se jejich stížností měli zabývat, 
je to zbytečné. Nic se nevyřeší a oni budou mít problém.
Zbývá popřemýšlet o tom, proč si to myslí. Že by špatná zkušenost s 
úředníky? Ano, u mnoha z nich to tak je. Nebo vlastní pohodlnost a 
strach něco řešit? I to má určitě své opodstatnění . 
Ale co s tím? Myslím, že na to je jen jediný recept.
Důslednost ve vlastním jednání. Když mám problém, je třeba ho 
řešit - pokud na to nestačí člověk sám, jsou tady úředníci od toho, 
aby mu pomohli. Z vlastní zkušenosti vím, že je velmi těžké je k 
tomu donutit. Ale je třeba důsledně jít za svým a uvědomit si, že ti 
úředníci jsou tady pro nás, nikoliv my pro ně. I když zezačátku je 

Důslednost ve vlastním jednání

ZAMYŠLENÍ

Vy naplníte.

My vyvezeme.

VÝVOZ SEPTIKŮ / ŽUMP / JÍMEK

tel.: 739 424 311
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Na dokreslení: Při spotřebě 60 kubíků vody činí stočné 60 × 
36,66 tedy přibližně 2200 Kč. Při stejné spotřebě skončí ve vybí-
ratelné žumpě cca 48 kubíků odpadní vody. Tzn., že 8mi kubíko-
vá fekální cisterna musí přijet 6×, přičemž cena 1 cisterny se po-
hybuje v rozmezí 2000 až 2600 Kč, tedy ročně 12 000 až 15 600 
Kč. Nabízí se otázka, proč musí občan v naší oblasti platit za od-
padní vodu 6 až 7 krát víc? Přičemž daně platíme všichni stejně!
Domnívám se, že MÚ je instituce, jejíž hlavní činností by mělo 
být řešení problémů ku prospěchu občanů a obce. Asi před ro-
kem jsem tedy podal starostce podnět k projednání, na který při-
bližně zněla odpověď: „Touto záležitostí se MÚ zabývat nebude“.
Navrhoval jsem, aby se MÚ Rychvald pokusil sjednat fekál-
ní vůz pro lokality,které nemají ještě vybudovanou kanalizaci za 
cenu pro občana příznivou, např. 50 Kč / kubík. Vždyť i podob-
ně se v našem městě řeší odvoz bio-odpadu (hnědé ekopopelni-

ce), což všichni občané hodnotí velice kladně. Nicméně 
finální řešení je to, které naznačujete v občasníku „Náš 
Rychvald“, tj vybudování kanalizace a napojení na čis-

tičku v Michálkovicích. Jsem rád, že jednání byla zahájena a 
doufám společně s většinou spoluobčanů Podlesí, že „kanali-
zace Rychvald-Podlesí“ opět „nezamrzne“. Stejně tak souhla-
síme s řešením problémů, které zmiňujete v občasníku.  Dou-
fáme, že i přes nekorektní „změny na MÚ“ budete pokračovat 
v úspěšném prosazování Vámi zmiňovaných návrhů, které za-
jisté povedou ku prospěchu občanů a města. Vyjadřujeme Vám 
naší podporu.
S pozdravem                                                                           Mgr. Jiří Děrgel

Pane Starostko,
rád bych poděkoval za občasník Náš Rychvald, který jsem našel 
ve své poštovní schránce. Dozvěděli jsme se mnoho zásadních 
informací, které Rychvaldský zpravodaj neuváděl.
Již velmi dlouhou dobu mnohé občany na Dolním Podlesí (ul. 
Jižní, Heřmanická atd.) trápí likvidace odpadních vod. 
Dovolte mi tedy uvést několik skutečností, týkajících se kanaliza-
ce v Rychvaldě-Podlesí.
Od r. 1996 vedu s MÚ Rychvald korespondenci o řešení tohoto 
problému. Od tohoto roku jsem úředníky MÚ ubezpečován, že je 
v plánu výstavba kanalizace, a proto jiná dílčí řešení likvidace od-
padních vod by byla neekonomická. Odpověď logická.
Po r. 1989 se i v extravilánu města povolila výstavba RD, což se 
hlavně po r. 2000 projevilo i na Dolním Podlesí značným nárůs-
tem novostaveb. Při vydávání stavebního povolení (v r. 2004) 
jsem musel souhlasit s vybudováním uzavřené vybí-
ratelné žumpy, kterou budu na vlastní náklady sám 
likvidovat prostřednictvím fekálního vozidla. Na 
moji námitku, že toto řešení je pro běžného občana nesmírně 
drahé mi bylo řečeno, že na základě 
nařízení EU musí mít i Rychvald do r. 2010 kanalizaci a čističku. 
Tuto odpověď jsem tedy akceptoval. 
Avšak nyní se píše rok 2015 a o kanalizaci v naší oblasti se mlčí.
Při stávajících cenách si občané „najdou nějaké řešení“, jehož 
důsledkem jsou fekáliemi přesycené a zapáchající příkopy. MÚ 
Rychvald situaci občas řeší pokutou pro nějakého občana, kte-
rý to poněkud „přehnal“. Dle mého názoru však sankce problém 
neřeší! A občanům naší oblasti se nelze divit. Oprávněně mnozí 
poukazují na to, že za likvidaci odpadních vod musí  platit cca 6× 
více, než občané téhož města napojení na kanalizaci.

Problém jménem kanalizace 

DOPIS

Čekáme příspěvky od občanů na adrese: rychvaldaci@post.cz

Kolem Škuťoka moc 
hezké!
Stezka pod štrekou je krásně vy-
čištěná, pryč jsou haluze, poseče-
né kopřivy, krásně se dá projít. Díky 
tomu kdo to upravil. Je tak zajímavě 
zarostlá, že člověk prochází zeleným 
tunelem a je jakoby v jiném světě. I 
koníčkáři se polepšili a je tam ukli-
zeno. Jediné co opravdu ničí tuto 
idylu? Je to takový tranzit pro bez-
domovce, kteří tahají všechno mož-
né a část toho pohazují do vegeta-
ce. Už je tam i malá skládka. Jelikož 
tam chodím se psem, drobnosti ukli-
dím do své popelnice, ale nějak to 
narůstá. No nevím, možná kdyby se 
tam občas taky prošla ta neustále 
diskutovaná městská policie.

                                                                                                                                                      
      Milan Starostka

zastupitel hnutí ANO2011

Vy naplníte.

My vyvezeme.

VÝVOZ SEPTIKŮ / ŽUMP / JÍMEK

tel.: 739 424 311

Náš Rychvald 2015-2g.indd   9 30.6.2015   8:01:16



102015 | 2

NÁŠ RychvaldNÁŠ Rychvald

z prvních kroků „Rady odborníků“ bylo 
schválení užívání služebního auta úřadu 
pro osobní účely Kapkové (10. zasedání 
RM Rychvald dne 30. 3. 2015), o kterém 
píšeme na jiném místě, pak je zde další 
zajímavou novinkou aktivita Sitka, který 
navrhuje odměny členům komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek za účast v 
hodnotící komisi ve výši 300 korun. Tento 
návrh Sitko přednesl na 13. zasedání RM 
Rychvald dne 27. 4. 2015 a opět ji před-
nesl Gulčík na 18. zasedání RM Rychvald 
dne 08. 06. 2015.
Přestože se jedná o naprosto nestandard-
ní krok, který nikde v okolí na radnicích 
nenajdeme, „Rada odborníků“ se shod-
la na názoru, že je nutné hledat cesty, jak 
by to v Rychvaldě udělat šlo. No počká-
me si, jak daleko jsou naši „nezištní rad-
ní“ schopni zajít.
Už nyní je jediným, kdo si nechává proplá-
cet náhrady za účast v Radě města zástup-
ce ČSSD Absolon. Zatím ve výši několika 
tisíc korun. Opravdu zajímavé u radního, 
který tak „miluje“ Rychvald. Je s podivem, 
že radní, odvolaní právě podrazem ze stra-
ny ČSSD, neměli problém scházet se tak, 
aby městu nevznikaly tyto zbytečné nákla-
dy a to veřejně necítili potřebu zdůrazňo-
vat, jak jim na Rychvaldu záleží. 

„Rada odborníků“ tvrdí, že 
městská policie je jediná 
možná cesta
Na 4. zasedání ZM se nás aktuální ve-
dení města prostřednictvím Sitka (TOP 
09) snažilo přesvědčit, že navýšení stavu 
městské policie o další 4 strážníky na cel-
kový počet osmi strážníků je jediné řeše-
ní bezpečnosti ve městě. Zcela ignorova-
li námitky občanů, že nejsou spokojeni s 
výkonem jejich služby a rozhodli se navý-
šit prostředky (peníze města) pro měst-
skou policii. Tato nás bude stát další mi-
lióny ročně z našich daní. Osobně musím 
hrubě nesouhlasit, jak zjednodušeně se k 
této problematice staví. Nejde přece jen 
vzít službu (ke které je navíc mnoho vý-
hrad) a jen ji rozšířit o více lidí bez zjevné-
ho efektu – více špatné služby přece ne-
znamená změnu! 
Tito „odborníci“ zcela ignorovali také ná-
vrhy části zastupitelů, aby se dál hledala 
jiná alternativa a diskutovalo se o ní. Radě-
ji jdou cestou „honem, honem něco udě-
láme“, než by se snažili hledat i alterna-
tivy. Přitom by za ty milióny, které budou 

„nacpány“ do rozšíření MP, mohla stejně 
fungovat agentura, která by navíc pro měs-
to zřídila Pult centrální ochrany, spolupra-
covala by ze státní policií (která je pro ob-
čany/město zdarma a je povinna ze zákona 
zajišťovat pořádek a bezpečnost!) a ještě 
by zbylo na případné dotace pro občany na 
pořízení zabezpečovacích zařízení. 
Je s podivem, že naše „Rada odborníků“ 
je hluchá k žádostem o intenzivní jednání 
o spolupráci se státní policií a případném 
zřízení její služebny přímo v Rychvaldě, 
přičemž na zasedání ZM bylo jasně řeče-
no, že Rychvald je JEDINÝ v okolí, kdo 
tuto služebnu nemá! A to jsou zřízeny i v 
nesrovnatelně menších městech.
Celé to zavání jen účelovým vyhazovaním 
peněz z městské pokladny v duchu hes-
la – „však se podívejte, jak se snažíme, co 
na tom, že to stojí spoustu peněz, však vy 
nám to, občané,  z daní zaplatíte“! Stej-
ně tak neochota ze strany ČSSD, STAN a 
TOP 09 vyslechnout si názory druhých je 
jasným signálem občanům – už jste nám 
hlasy dali, tak teď „držte ústa“.

Bezuzdné utrácení nebo plán?
Na 4. zasedání ZM se Kapková (STAN) 
neopomněla pochlubit, co vše se plánu-
je, jak se dále budou využívat prostřed-
ky města a celé „vedení odborníků“ si k 
tomu schválilo navýšení rozpočtu o 22 
miliónu korun z REZERV města!
Jaká je ale realita? Jde jen o líbivé ges-
to směrem k občanům nebo je to podlo-
ženo hlubší rozvahou? S ohledem na loň-
ský rok a výsledek, jak nakonec dotace, 
u jednotlivých projektů, dopadly, se spí-
še přikláním k názoru, že je to jen plané a 
ve spěchu udělané gesto, aby ospravedl-
nili své chování a „namazali med kolem 
pusy“ občanům.
Proč? V loňském roce jsme čerpali celkem 
5 dotací, jak Kapková již dříve zmiňova-
la, musely být často žádosti připravované 
ve spěchu a protože „oni vědí vše nejlépe“ 
nevyužily se žádné externí firmy (jak jsme 
od počátku ve vedení města doporučova-
li my), které sice něco stojí, ale zase jsou 
v celé problematice zběhlejší a navíc do-
tační programy mají položky k jejich za-
placení!
Výsledkem tak je, že za dva projekty, kte-
rými se Kapková před volbami oháněla 
jako velkým úspěchem, tedy oprava zdra-
votního střediska a likvidace mazutové 
kotelny, vyjdou město o téměř 3 milióny 
více, protože mnoho nákladů nebylo fon-

ČSSD dál ignoruje občany 
Rychvaldu
Proběhlo další zasedání Zastupitelstva 
města Rychvaldu a občané se ani na něm 
nedočkali žádných informací ze strany 
ČSSD k tomu, co je vedlo vypovědět ko-
aliční smlouvu. Když si připomeneme je-
jich slib, že se k tomu vyjádří, ukazuje se 
tak, že jim na občanech nezáleží a neští-
tí se jim lhát a mlžit.  Ono je to těžké odů-
vodnit něco, co se zdůvodnit nedá. 
Stejně tak v průběhu 4. zasedání ZM se 
ukázalo, že zástupci ČSSD mají problém 
samostatně reagovat na názory občanů i 
zastupitelů, i když byly mířené přímo na 
ně. Když už nebylo zbytí, ujal se role je-
jich „tiskového mluvčího“ Sitko z TOP 
09, který se snažil vše, co jen šlo, zamlžit 
a jako základní strategii zvolil dělat z tá-
zajících se hlupáky, kteří ničemu nerozu-
mí. Jinak se zástupci ČSSD předvedli jen 
sklopenými hlavami, mlčením, případně 
hraním si s mobilem (signál lidem - ano, 
zastupitelstvo je pouze nutná nuda a my si 
stejně uděláme, co budeme chtít pěkně v 
tichosti v Radě města), kdo máte zájem o 
dění ve městě, podívejte se na video ze 4. 
zasedání ZM.

TOP 09, ČSSD i STAN hleda-
jí cesty jak Rychvaldu pustit 
žilou a namastit si kapsu aneb 
„Zařídíme si to“
Naše staronové vedení radnice sice při 
každé příležitosti prohlašuje, jak je pro ně 
Rychvald „srdíčkovou záležitostí“ ale v 
reálu soustředí svou pozornost hlavně na 
to, jak z něj něco vyždímat, takže by měli 
o Rychvaldu mluvit jako o své „kapsičko-
vé záležitosti“.
Když pomineme skutečnost, kdy jedním 

Názory zastupitele

Václav Pavlík

V článcích vycházím z jednání rady města a věcí probíraných na 4. zasedání Zastupitel-
stva města Rychvaldu, které lze nalézt na webu  YouTube.
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dem uznáno!
Když k tomu přidáme upozornění, kte-
ré dostal Finanční výbor, že je letos po-
kles výběru daní o téměř 4 milióny korun, 
nezbývá nic jiného než se ptát: Jsou tato 
„gesta“ dnes tak nutná a nezbydou pak 
městu jen „oči pro pláč“ nad promrhaný-
mi prostředky? Nebylo by rozumnější vše 
naplánovat a případně počkat na schvá-
lení dotací, než jen rychle utrácet, však z 
mého to není, a pak čekat zda vůbec něja-
kou dotaci dostanu?

„Vedení odborníků“ mlčí
o problémech, na které 
poukazují občané
Je s podivem, že v záplavě poklepávání si 
na rameno, co chystají, chybí informa-
ce, jak se budou řešit připomínky občanů 
směrem k odkanalizování města a dobu-
dování chodníků.
Jsem rád, že alespoň neshodili ze sto-
lu náš záměr vyčlenit prostředky na zpra-
cování studie celkového odkanalizování 
Rychvaldu. Nicméně proč chybí například 
informace, jak pokračuje jednání s Sm-
VaK a ŘSD o odkanalizování části Václa-
vu? Vždyť jsme na tomto intenzivně praco-
vali a zůstalo to stát už jen pouze na dota-
žení jednání s ŘSD o ochranném koridoru 
budoucí silnice, případně na dohodě s Sm-
VaK na posunutí umístění nové ČOV. Sm-
VaK nám navíc řekl, že celá rekonstrukce 
části kanalizace na Václavu by byla hraze-
na nimi. Město by tak mohlo mít další část 

odkanalizovanou zcela zdarma (případně s 
malou finanční účastí na stavbě přemístě-
né ČOV).  Proto se ptám, nic nového se ne-
děje jen proto, že jsme ten nápad a jednání 
vedli my a museli by přiznat, že je nic tako-
vého dříve ani nenapadlo?
Další věcí jsou chodníky na ulici Orlovská 
a Michálkovická? A já se ptám: Zase zů-
stane jen u slov? Případně kde na to v bu-
doucnu město vezme, když se dnes bez-
uzdně utrácí jinde? Kdybych 
chtěl být morbidní, pak bych 
v této souvislosti řekl, že si 
dnešní vedení asi říká, že 
až se na těchto frekventovaných cestách 
něco stane, budou mít oběti alespoň hez-
ky vyzdobenou poslední cestu novými zá-
věsnými květináči na náměstí. 
Musím tedy vedení jednoznačně vyzvat, 
ať se nad těmito věcmi zamyslí a řeší je. 
Líbivá gesta si nechte až na dobu, kdy vy-
řešíte důležité problémy!

Likvidace mazutové kotelny a 
oprava školní tělocvičny
Bylo zajímavé poslouchat Kapkovou 
(STAN) před volbami, jak byli šikovní a jak 
vyřešili problém s likvidací mazutové ko-
telny v centru města. Co už ale nebylo ře-
čeno nebo se o tom taktně mlčí je fakt, že z 
výsledné dotace nebyly uznány náklady ve 
výši cca 1,1 miliónu Kč a tuto částku tedy 
bude muset navíc město zaplatit k již za-
placeným penězům. V tomto světle už se 
nejeví způsob likvidace kotelny pomocí do-

tace až tak výhodný, kdy město získá jen 
něco kolem 1,4 miliónu Kč a nemůže teď 5 
let nic na tomto prostoru stavět.
Proč se o tom ale zmiňuji. Pokud by bývalé 
vedení vidělo trošku dál než jen k předvo-
lebním gestům, určitě by muselo považo-
vat za velice nepraktické svázat si na 5 let 
ruce s možnou výstavbou nějakého zaříze-
ní na této ploše. 
Dále je to v souvislosti s plánovanou opra-

vou tělocvičny ZŠ sídliště. Dnes 
opět neváhají investovat milió-
ny do již značně zastaralé tělo-
cvičny, které ani po této rekon-

strukci nebude „žádný zázrak“. Přitom 
už je zaplacený a vypracovaný projekt bu-
doucí multifunkční haly se zázemím, kte-
rá by skvěle sloužila i základní škole. 
Proto se ptám. Nebylo by dnes už lepší 
„vyplatit“ se z tohoto pětiletého závazku a 
mít volné ruce a to vzhledem k aktuální si-
tuaci kdy vedení města není zatěžko uvol-
nit z rezerv 4,5 miliónu korun na rozšíře-
ní parkoviště a dalších miliónů na rekon-
strukci stávající tělocvičny, kde ještě navíc 
zadávací řízení musel být zrušeno a je vy-
hlášeno nové, takže jsem skutečně zvěda-
vý, kdy budou reálně práce zahájeny.
Naše „vedení odborníků“ by si už koneč-
ně mělo vypracovat nějakou koncepci roz-
voje města, jak jsme se snažili my a ne jen 
bezmyšlenkovitě plácat projekt vedle pro-
jektu bez zjevné návaznosti. 

Václav Pavlík
(zastupitel za KSČM)

NÁZOR

V rybníce Škuťok – Skučák (Mimo jiné, 
bylo by docela zajímavé zjistit kde se vzal 
tento název. Rybník patřil panu Škutovi, 
odtud Škuťok.) se objevil krokodýl.
Zachytil ho náš pohotový reportér.

Dle očí a nosu se zřejmě jedná o kroko-
dýla nilského. Že by se připlul podívat 
co se to tu v tym Rychvoldě děje?

Krokodýl
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