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Lež nebo neschopnost
Kapkové v kauze Myslivecká?
Infekce a nebezpečný 
odpad do ptačí zóny?

Slovo Starostky

Co tedy skutečně má vyrůst v areálu na ulici Myslivecká? Tady je oficiál-
ní název: Sdružené výzkumně - vzdělávací pracoviště pro dekontaminaci 
nebezpečného odpadu.

Je nádherný barevný podzim a blíží se  
Vánoce, nejkrásnější svátky roku. Kdo 
chodí okolo Škuťoka, mohl zažít to, co 
se mi podařilo vyfotit na jedné z pro-
cházek se psem. „Zlatou stezku“. Zů-
stane taková i v budoucnosti? Posuďte 
sami z obsahu tohoto vydání.

Nicméně, vítáme vás u dalšího čísla ča-
sopisu, který podává  pravdivé infor-
mace občanů Rychvaldu, k dění v na-
šem městě. Výpady ze strany Kapkové, 
Gulčíka a jejich přisluhovačů v Radě 
města směrem k diskreditaci časopisu 
a informací v něm se ukázaly jako lži-
vé, což jasně ukázalo už zářijové jed-
nání Zastupitelstva města, kde neby-
li schopni prokázat, co by snad moh-
lo být v Našem Rychvaldě nepravdou. 
A jak se zdá, ani slibované žaloby od 
Kapkové se nedočkáme.
Ale vážně. Chceme kritizovat špatné 
a chválit dobré, chceme ukázat, že ne 
vše, co je předkládáno a tváří se jako 
prospěšné, ku prospěchu je. Ale přede-
vším chceme poskytnout prostor pro 
vás, občany, aby jste se našim prostřed-
nictvím vyjádřili či sdělili svůj názor.
A že jsme BLESK (německy Blitz)? 
Díky, je to jeden znejčtenějších tisků 
zde i v německy mluvících zemích
p. Dížo!                              Milan Starostka

O čem se nás snaží přesvědčit Kapková 
v Rychvaldském zpravodaji a nepokry-
tě lže? Kapková tvrdí: V rámci projektu se 
nebude nakládat s nebezpečnými odpady 
a tady jednoznačně lže, protože dle pro-
jektu se má jednat o Dekontaminační za-
řízení, které je projektováno na kapacitu 
1000 tun infekčního odpadu ročně.

Pojďme se společně podívat na celou his-
torii této kauzy:

Někdy v polovině června mně potká pan 
Kožušník z Myslivecké ulice. „ Volal jsem 
na úřad místostarostovi Gulčíkovi. Ptal 
jsem se co se děje v areálu bývalého kra-
vína. Nebyl mi schopen odpovědět, ale 
řekl že to zjistí. Nezjistil nic.“ Ani na dal-
ší dotazy p. Kožušníka nikdo neodpoví-
dá. Pouze se zákulisně hovoří o nějaké mí-
chárně směsí. Obrací se na mě a já 30. 
srpna posílám dotaz na úřad:

Dobrý den!
Dostávám neustále dotazy a podněty od 
občanů z Myslivecké. V areálu sběrny se 
neustále něco děje. Otryskávají konstruk-
ce, bourají betony atd. Občan, který se po-
kusil získat informace, co se bude v areá-
lu bývalého kravína dít, u p. Gulčíka, neu-
spěl, naopak mu bylo řečeno že to je věc té 
firmy. Občané z této části mají strach co 
zde bude. Obávají se  snížení kvality jejich 
bydlení. Obracím se na Vás jako zastupi-
tel, který byl osloven občany, zda je město 
schopno získat konkrétní informace a o zá-
měrech v tomto areálu a eventuálně ovliv-
nit záměr, v případě, že by měl podstat-
ný vliv na životní prostředí, či jiné aspek-
ty, které mohou podstatnou měrou znepří-
jemnit život větší skupině obyvatel. Mám 
výpis z územního plánu, kde jsou vymezeny 
činnosti, které lze v areálu provozovat. Zde 
jsou uvedeny činnosti, výlučně nevýrobní-
ho charakteru. Šušká se ale, že zde má být 
jakási míchárna stavebních směsí, což je 
výroba a výroba s velmi značnou doprav-
ní potřebou. Z toho mají obyvatelé strach. 
Prosím o vyjádření a stanovisko města.
Vlastní firma ORC recycing.

S díky Milan Starostka
zastupitel za hnutí ANO 2011

Reakce žádná!

pokračování na str. 2

Máte zajímavé náměty nebo vás něco trápí?

PIŠTE – VOLEJTE
milan.starostka@email.cz | rychvaldaci@post.cz 

telefon: 778 140 556

Přijedeme, nafotíme, vyslechneme, napíšeme.
Za redakci Náš Rychvald, Milan Starostka

Testování zdravotnického odpadu termickým dekontaminačním 
procesem k odstranění nebezpečné vlastnosti H9 – infekčnost

Vypracoval: Ing. Roman Smelik
V Ostravě dne: 17. 03. 2015
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31. srpna je doručen MěÚ dotaz na čin-
nost v bývalém VKK, a to již s podpisy 55 
obyvatel z dotčené oblasti.
Reakce opět žádná!

Na 5. zasedání zastupitelstva města dne 
9. září se schází občané z Myslivecké a ze 
Dvorka. Rozpoutá se dlouhá diskuse, kde 
není schopen nikdo z vedení města odpo-
vědět na dotazy občanů. Po jednání zastu-
pitelstva hned 11. září dostávám tuto od-
pověď:

Dobrý den,
k Vaší žádosti sděluji tyto informace: Je-
likož stavebnímu úřadu nebylo známo 
jaký je záměr vlastníka stávající objek-
tu na pozemku parc. č. 6618/9 v kat. úze-
mí Rychvald, byla za účelem tohoto zjiště-
ní provedena kontrolní prohlídka stavby. 
V objektu na pozemku parc. č. 6618/9, je-
hož užívání je podle rozhodnutí vydaného 
v roce 2003 sklad železa a oceli jsou pro-
váděny pouze stavební úpravy a udržova-
cí práce, které nevyžadují ohlášení ani sta-
vební povolení. Dle sdělení vlastníka bude 
objekt využíván jako vědeckovýzkumné 
pracoviště Vysoké školy báňské Technic-
ké univerzity. V objektu bude tříděný ma-
teriál převážně z papíren. Bude se zkou-
šet recyklace, ze které by měl nově vytvoře-
ný produkt sloužit k dalšímu využití. Jedná 
se o výzkumný program bez škodlivých emi-
sí a znečištění ovzduší. Vlastník připravuje 
projektovou dokumentaci a podklady nut-
né pro stavební řízení spojené se změnou v 
užívání stavby. V areálu se již minimísirna 
suchých směsí nachází a to v objektu č.p. 
90, která byla zkolaudována v roce 2010, 
včetně školícího a vzdělávacího středis-
ka, které bylo zkolaudovano v roce 2012. 
V současné době není stavebnímu úřadu 
známo nic o tom, že by v areálu měla být 
další mísírna směsí. 

Regina Ondrušková
úředník odboru stavebního a životního prostředí

Najednou se všechno ví! Ale je  to prav-
da? Pokud někdo vybourá silážní žlab, 
jedná se už zde o změnu užívání stav-
by, konstrukce  se už od 10. září začíná 
oplašťovat. To znamená, že z přístřeš-
ku nad žlaby se stává hala, tedy budo-
va. Ptáme se, stále to není na stavební 
povolení, je to stále údržba?
Pokračujme dál. 3. října vychází bom-
bastický článek v Rychvaldském zpra-
vodaji.
V BÝVALÉM KRAVÍNĚ VYROSTE 
VÝZKUMNÝ AREÁL. Opravdu?

Na  7. října Kapková slibuje schůzku měs-
ta a občanů s investory. Chci se zúčastnit 
rovněž, není mi odpovězeno. Po urgen-
ci se spojíme telefonicky, kde je mi vysvět-
leno, že nemá nafukovací kancelá a že po-
zvala 4 občany. Přesto nás 7. října před 
úřadem přešlapuje asi deset. Přicházejí 
představitelé investora, profesionálně a
s úsměvy.
Po 15 minutách, kdy už stojíme na chod-
bě před kanceláří starostky, jsme pozvá-
ni  viditelně rozladěnou starostkou do 
kanceláře. Vešli jsme se všichni. 
No tak jsme prostě stáli. Kapko-
vá představuje zástupce inves-
torů. PhDr. Lukáše Ženaté-
ho, p. Grabovského majite-
le objektu a za firmu LTS 
p. Obdržálka.
Hlaví slovo má PhDr. 
Ženatý. Ujišťuje ob-
čany že se jedná 
o naprosto bez-
pečnou likvi-
daci odpa-
dů, papíru 
smíšeného 
s plasty, kde 
nedochází 
absolutně k žádným únikům ničeho, na-
tož pak nebezpečných látek. Odpad, kte-
rý se zde bude zpracovávat, nepatří do ka-
tegorie nebezpečných odpadů a vzhle-
dem k množství, jaké se zde bude zpraco-
vávat, nedojde ani k enormnímu nárůs-
tu dopravy. 
Kapková, mne překvapila velmi příznivou 
reakcí na slova Ženatého (prostě má to sr-
díčko) a směrem k občanům dává naje-
vo, co ti hlupáci tady chtějí. Poměrně aro-
gantně se staví k problematice i vedoucí 
odboru ŽP, Újezdská. Tvrdí že se jedná o 
průmyslovou zónu, a že to občané ví. Dle 
územního plánu je to sice pravda. Je zde 
dovolena i lehká výroba, atd., ALE?

Pokračujme dál. Probíhá prezentace 
na obrazovce. Nemá to chybu. Kapko-
vá s úsměvem přikyvuje záměru investo-
rů. Nakonec se investoři zmíní, že přispě-
jí i na eventuální opravu příjezdové ko-
munikace. Vidíte jak jsem to vymyslela, 
září z Kapkové. Je 16:30 vyčleněný čas na 
nás zřejmě vypršel, je nám naznačeno, že 
máme pomalu vypadnout.  
Vycházíme ven, názory jsou rozporuplné, 
všeobecně vládne zklamání. Jeden z ná-
zorů je: připomínalo mi to předváděčku 
šmejdů. Město s námi jedná, jako bychom 
jim dělali zbytečné problémy. Jsme obča-
né, kteří snad mají nějaká práva, zvláště 

pak vědět o dění na pozemcích v bezpro-
střední blízkosti našich domovů a  majet-
ku.
 V tomto duchu se objevuje další článek 
na webu města, kde Kapková opět ubez-
pečuje občany, že se nemají čeho obávat 
a v areálu nebudou zpracovávány nebez-
pečné odpady.

A teď co víme my!?  

Tento opravdu „naprosto neškodný a na-
prosto bezpečný“ odpad, bude zpraco-

váván procesem nízktepelné pyrolýzy 
v jednotce nazvané Hoks Ts500.

Tím, že projekt je nazván „vý-
zkumným“ a omezen množ-

stvím 300 tun ročně, není tře-
ba EIA, (studie o vlivu na ži-

votní prostředí). Pan Že-
natý to má báječně vy-

myšleno.

Kolem vašich domů, 
v ptačí zóně mezi 

rybníky plnými 
kaprů, v blízkos-

ti senior parku, 
se budou pohybovat vozidla naplněna vy-
soce infekčním materiálem ze zdravotnic-
kých zařízení a nemocnic.
V souvislosti s migrační vlnou to mohou 
být infekce velice nebezpečné.

   Ptáme se
- Jak je možné, že město tuto informa-
ci nemá?
- Jak je možné, že na dotazy občanů, rea-
guje pozdě, nebo vůbec?
- Jak je možné, že přesto, že práce v areá-
lu očividně mění účel stavby, nepožadu-
je stavební  povolení a nezajímá je co se 
tam děje?
- Jak je možné že Kapková opět v listopa-
dovém čísle RZ, tvrdí ty samé nesmysly. 
Lže, nebo za někoho lobuje?
- Jak je možné, že my jsme materiály o 
skutečném záměru získali 5 dní po schůz-
ce na krajském úřadě a Kapková to neví? 
Nebo ví a tají?

Cituji z materiálu, který podali investo-
ři na kraj:
„Odpad ze zdravotnictví je odpad z ne-
mocnic a z ostatních zdravotnických za-
řízení, nebo jim podobných zařízení za-
hrnující komponenty různého fyzikální-
ho, chemického a biologického materi-
álu, který vyžaduje zvláštní nakládání a 
odstranění vzhledem ke specifickému 

zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo 
kapalný odpad, který vzniká při léčebné 
péči nebo při obdobných činnostech a je 
nazýván odpadem ze zdravotnických za-
řízení.

Mezi vybrané odpady ze zdravotnických 
zařízení patří infekční odpad, do něhož
něhož lze zařadit použité chirurgické ma-
teriály, odpady z laboratoří, dialyzačních 
zařízení, použité nemocniční podložky, 
pleny, odpady z laboratoří, kde se prová-
dí mikrobiologická stanovení (mikrobiolo-
gické kultury) apod.
Do této skupiny odpadů patří i biologicky 
kontaminované odpady, které jsou kon-
taminovány lidskou krví, sekrety, nebo 
výkaly. Biologicky kontaminované od-
pady mohou být kontaminovány i pod-
míněně patogenními nebo patogenními 
mikroorganismy. Mezi tyto odpady lze za-
řadit kontaminovaný obvazový materiál, 
kontaminované pomůcky, infusní nástro-
je bez jehly, obaly transfůzní krve, po-
můcky pro inkontinentní pacienty, ma-
teriály z plastů, kontaminované osobní 
ochranné pomůcky personálu jakými jsou 
roušky, rukavice apod.

V případě místa vzniku biologicky konta-
minovaných odpadů ve zdravotnických 
zařízeních, v domovech pro seniory nebo 
ústavech sociální péče, je nutné vždy 
zvažovat riziko infekce. U biologicky kon-

Lež nebo neschopnost Kapkové v kauze Myslivecká?
pokračování ze str. 1



taminovaného odpadu nelze zcela vylou-
čit přítomnost infekčních činitelů.“

Necháš si toto občane vozit do tvého 
města? Necháš si nalhat, že je to bezpeč-
né? Proč se  likvidace infekčních, nebez-
pečných materiálů má dít, jak už jsem 
předeslal, v hustě obydlené zóně, mezi 
chovnými rybníky a v ptačí zóně? Kou-
pí si někdo pozemek či dům vedle takové-
ho zařízení?

Apelujeme na občany Rychvaldu, aby se 
semkli a nedovolili uskutečnění  tohoto 
záměru v našem městě! Občané Rychval-
du braňte se! Přijďte se sami vedení města 
zeptat 9. prosince v 16:30 na jednání Za-
stupitelstva města.

Dne 5. listopadu probíhá natáčení ČT1     
k problematice Rychvaldské „spalovny“. 
Odpoledne probíhá v kulturním domě 
Rychvaldský  hydepark, pořádaný rad-
ním za TOP 09 Sitkem. Možno zhlédnout 
na www.rychvald.tv. 
9. listopadu v 18:00 v regionálních zprá-
vách vysílá ČT1 možno zhlédnout v archi-
vu www.ceskatelevize.cz/ivysilani.

Z obou odvysílaných dokumentů vyplývá, 
že město nemělo zájem zjistit pro občany 

pravdu. Kapková do 5. listopadu neví nic, 
přestože má celý ansámbl úředníků a vel-
mi schopného místostarostu, který nezjis-
til pro jistotu taky vůbec nic a oplášťování 
budovy, jsou podle něj udržovací práce. 
Naopak jsme byli napadeni, že jsme je o 
ničem neinformovali. Za co tedy berou 
platy? Za to aby o občanovi někde prohla-
šovali, co ti blbci chtějí?

My jsme, vážená paní starostko, v opozici 
a budeme podporovat jen to, co je pro ob-
čana dobré, nikoli to, aby se mu před ba-
rák vozila infekce.

Mimochodem hydepark se vydařil, bylo 
tam asi 170 lidí, což je rekordní účast. 
Ovšem dle Pilařové jste VY, občané, kte-
rým jde o dobrou věc, cituji: na nízké in-
teligenční úrovni. To zřejmě proto, že jste 
diskutovali a bránili se a chtěli se něco do-
vědět.

Co k tomu dodat
Ale pozor, Kapková mluví o papíru, Gra-
bovský o plastech. Že by zase lži? Tak to 
budeme lidé spolu hlídat.                 

Milan Starostka
+ lidé, kterým  jde o  Rychvald
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Na 5. zasedání zastupitelstva města 
Rychvaldu, byla otevřena otázka lhaní 
starostky Kapkové v Rychvaldském Zpra-
vodaji (RZ) a podsouvaní lží občanům 
města ve zpravodaji, který má být apoli-
tický a čistě informativní o dění ve městě 
a na radnici. Nikoli k sebeobhajobě a sa-
mochvále. 
Kapková a Sitko pojali RZ jako prostře-
dek k samochvále. Proto vzniknul občas-
ník Náš Rychvald, abychom mohli infor-
movat občany i o druhé straně mince. Do-
cela jsme se těšili na žalobu, kterou nám 
vyhrožovala Kapková, ale asi vás zklame-
me, protože se žádná konat nebude. Náš 
Rychvald píše pravdu a ta není žalovatel-
ná, i když je pro mnohé velmi nepříjemná! 
Proto se někteří snaží tento občasník zne-
věrohodnit.
Možná však Kapková svým výrokem, že 
vše, co píše Náš Rychvald, není pravda, 
některé občany nechává na pochybách. 
Kdo že to vlastně lže? Doporučuji proto 
zhlédnutí video záznamu z 5.zasedání za-
stupitelstva, ze dne 9. 9. 2015, kde mů-
žete mimo jiné sledovat reakci Kapkové 
na přímé dotazy k jednotlivým článkům           
v Našem Rychvaldu. Nakonec na dotaz, 

ve kterém článku je nějaká lež, raději nic 
neodpoví a dělá, jako že se jí to netyká.
Možná vás také bude zajímat, že v 
Rychvaldu nežije jen téměř sedm ti-
síc nadmíru spokojených občanů, jak 
se snaží nabudit dojem RZ, ale žijí zde 
i lidé, kteří se dlouhodobě snaží do-
moci svých práv, ale marně. O tom se 
však v RZ nedočtete. Jsme opozice, a 
ta má úlohu hlídacího psa. Tak hlídá-
me, ale věřte, že to není nic jednodu-
chého. Když někomu šlapete po kuřím 
oku, tak ho to bolí a bolesti se chce 
každý rychle zbavit. V našem přípa-
dě jsou jen dvě možnosti. Buď se zba-
víme kuřího oka, nebo toho, kdo nám 
na něj šlape.
Bohužel se vedení radnice rozhodlo pro 
tu druhou možnost. Snaží se zdiskredito-
vat náš občasník, který je jedinou naší ko-
munikační cestou s občany. Věřte, že se 
nenecháme jen tak odradit a doufáme, že 
naše úsilí přinese své ovoce v podobě ko-
rektnějšího jednání některých lidí z vede-
ní města. Protože jedině funkční opozi-
ce funguje jako pověstná štika v rybníku 
mezi línými kapry.      

Lukáš Oprchalský

Kdo tady lže?
Zastupitelé na 5. zasedání zastupitel-
stva města řešili mimo jiné, také žá-
dost o odprodej pozemku kolem býva-
lé samoobsluhy naproti DPS u Juráš-
ka. Majitel dotčené nemovitosti (býva-
lé samoobsluhy) nabízí městu na zá-
kladě znaleckého posudku cca 84 Kč 
za m2. Jedná se o plochu cca 984 m2, 
která by výrazně zvedla cenu dotčené 
nemovitosti. Někteří zastupitelé města 
(vládnoucí garnitura) zvedli ruku pro 
vyhlášení záměru na odprodej tohoto 
pozemku za cenu 120 Kč za m2. A to i 
přes to, že stavební komise toto jedno-
hlasně nedoporučila.
Nebylo by na tom nic až tak divného, 
kdyby však stejní zastupitelé nehlaso-
vali přesně naopak v případě návrhu 
na odkup pozemku manželů Matušin-
ských, které se projednávalo jen o jed-
no zastupitelstvo dříve. 
Teď si dovolím shrnout fakta:
1. Pozemek města o celkové rozlo-
ze 984m2 ke kterému je přístup a o 
který má zájem podnikatel z Orlové, 
aby zhodnotil svou nemovitost, bude 
klidně nabízen za cenu 120 Kč za m2.
2. Pozemek města, který několik de-
sítek let užívá rodina Matušinských 
(občanů Rychvaldu) jako svou za-
hradu v domnění, že je jejich, a celou 
dobu o něj řádně pečuje, město ne-
prodá ani za nabídnutou cenu 150 Kč 
za metr čvereční, protože dle znalec-
kého posudku je cena tohoto pozem-
ku o rozloze 300 m2 uprostřed něčí 
zahrady a absolutně bez přístupu cca 
450 Kč za m2.
Tak nevím, jestli opravdu někteří za-
stupitelé jednají ve prospěch občanů 
Rychvaldu, nebo to byly jen plané sli-
by před volbami. Já osobně bych po-
zemek, který je pro město bezcenný, 
Matušínským prodal za jimi nabíze-
nou cenu a nebo i daroval. Město by o 
nic nepřišlo a udělalo by službu obča-
novi. Naproti tomu chce prodat poze-
mek podnikateli z cizího města za pa-
katel. To chápu jako výsměch vlast-
ním občanům.                     

Milan Starostka

Dvojí metr?

Vážená paní starostko Kapková,
v srpnovém Rychvaldském zpravodaji a
v Parlamentních listech jste uvedla, že město 
nefungovalo a nic se až do vašeho návratu 
nedělo. Vše, co jste pak vyjmenovala, kromě 
taxi, bylo plánováno a připravováno za období 
působení minulého vedení. 
Ve zpravodaji, který mimo jiné stojí poplatníka 

okolo 400 tisíc korun ročně, má být apolitický a má sloužit 
výhradně k účelům informačním a sdělovacím, lžete. 
Použila jste  ho k účelům sebechvály a ke zvyšování své 
politické prestiže, na úkor radních a bývalého, řádně 
zvoleného vedení města, kde vlastně občanu podsouváte, že 
jsme tam nedělali vůbec nic a nebýt vás, tak město nefunguje. 
Považujeme to za urážku a žádáme v nejbližším čísle 
zpravodaje veřejnou omluvu. 

                  zastupitel za hnutí ANO 2011     Milan Starostka 

                  zastupitel za hnutí ANO 2011     Kateřina Pěgřimková 

                  zastupitel za KSČM                            Václav Pavlík 

Poznámka redakce:
na 26. zasedání rady prohlásila starostka, že doslova: nevidím důvod veřej-
né omluvy a stojím za vším, co jsem v Rychvaldském zpravodaji napsala.
Nemám co dodat!                                                                                                        MS

Otevřený dopis starostce Rychvaldu Šárce Kapkové

Na posledním zastupitelstvu města jsem 
ke svému překvapení zjistil, že nejsem 
sám, komu Sitko jen sliboval, a na konec 
velmi chlapsky nic neudělal!
Sám jsem ho žádal o pomoc při řešení
problému s kanálem na ulici Orlovská, 
který vytápí můj pozemek! Jak to do-
padlo? Asi nemusím občanům, kteří 
mají s tímto „chlapem“ nějakou zkuše-
nost ani popisovat. Hlavně, že rád pou-
žívá frázi „chovejte se jako chlap!“ Pro-
blém se zastávkou, který popisoval ob-
čan na 5. zastupitelstvu města a který 
řešil Sitko rok a půl a nakonec ho vyřešil 
místostarosta Pavlík za měsíc, je jen asi 
kapka v moři.
Další Sitkoviny na sebe nenechaly dlou-
ho čekat. Například uvedl, že na to, aby 
se mohlo zveřejnit na webu města vy-
účtování dotací spolků, by se musel při-
jmout další úředník. Asi bych měl tip, z 
čí angažované rodinky by tento úřed-
ník vzešel. V některých sousedních měs-
tech se na městských webech zveřejňují 
už i veškeré smlouvy, ale to by u nás asi 
nešlo, protože by Sitko na to potřeboval 
ještě jeden celý úřad. Hold, když k něče-
mu není vůle, tak se vymyslí nějaká 
sitkovina a je to!

Slibotechna Sitko s.r.o.

Na posledním zasedání zastupitelstva byl 
smeten návrh na zveřejňování vyúčtování 
všech dotací spolků. Nejen nad 50 tisíc.
Důvodem návrhu nebylo šikanovat spol-
ky. Důvodem bylo naplnění volebního 
programu, který chtěl zpřístupnit tyto in-
formace všem lidem jednodušeji, než 
si o ně žádat na úřadě. Nesmírně si vá-
žím práce spolků a nechci jim házet klac-
ky pod nohy. A jak uvedli zástupci někte-
rých spolků, oni tyto informace úřadu po-
skytují, takže by jim to nepřidalo práci. O 
co se tedy jedná. Zástupce spolků, přinese 
vyúčtování na úřad a po kontrole ho úřed-
ník založí. Přidaná práce pro úřad je ta, 
že dokumenty vloží do kopírky a zmáčkne 

tlačítko a dokumenty se zveřejní na webu.  
Každý musí uznat, že tento úkon si nežá-
dá přijetí nového pracovníka. To by bylo 
třeba v době, kdy neexistovaly skenery a 
dokumenty se přepisovaly ručně.
K tomuto, pane Sitko, slouží funkce ske-
novat a odeslat e-mailem u starších zaříze-
ní, u nových je přímo možnost publikovat 
na webu. Ano počáteční náklady jsou cca 2 
hodiny práce pro šikovného programátora. 
K tomuto kroku došlo už spoustu moder-
ních měst. Dokonce náš spřátelený Rich-
vald na Slovensku zveřejňuje všechny 
smlouvy.
Viz http://richvald.sk/index.php/zmluvy-
objednavky-faktury.                       Jiří Skácel

K tomu dodávám a reaguji tím na vystou-
pení p. Nadkanské z místní organizace ČČK 
na zastupitelstvu, která nesprávně pochopi-
la zveřejnění vyúčtování spolků jako přidání 
práce nebo házení klacků pod nohy. Ten, kdo 
používá peníze v souladu s pravidly, nemá s 
tím problém. Jsou však spolky, například TJ 
Baník Rychvald, který finance buď nevykázal 
včas, nebo je vykázal různými pochybnými 
fakturami a dokonce část dotací vracel, pro-
tože nebyl schopen prokázat, na co peníze 
použil. Podporujme spolky, dejme jim dota-
ce na jejich činnost, ale kontrolujme a klidně 
zveřejněme, jak a na co veřejné prostředky 
použily. Na to má daňový poplatník právo.
A jak vyplývá z článku, je to v 21. stole-
tí opravdu jednoduché. Postavme se k tomu 
jako chlapi, pane Sitko!         Milan Starostka

Vítejte v 21. století, pane Sitko
aneb Jak lehce a efektivně zveřejňovat informace

Byli jsme pozváni na akci chovatelů koní Rodiny Wasniowských s názvem Hubertka u Jiříka. 
Jde v podstatě o ukončení jezdecké sezóny.
Pozváni jsme přijali a rozhodli jsme se o tento nevšední zážitek podělit i s vámi čtenáři Na-

šeho Rychvaldu. Tohoto v pořadí už 5. ročníku se účastnilo okolo 50 jezdců na koních a zhru-
ba stejný počet přihlížejících fanoušku.Věk jezdců a ani velikost koně nehraje roli. Pravidelně se 
této akce účastní muži i ženy ve věku od 7 do 70 let.Ráno se sjedou v areálu stáji a po přivítání 
jedou na společnou projížďku. První jede liška (jezdec, který má liščí ohon) za ní Master (pes, kte-
rý vede lovce) a pak všichni ostatní (lovci).Po projížďce, která vede přes pole, lesy a místní komu-
nikace se sjedou opět v areálu stáji , kde se občerství a připraví na soutěž s názvem „Hon na liš-
ku“. Je to vlastně závod, který se jede ve dvou kategoriích. 1. poníci a 2. velcí koně a to bez ohle-
du na věk a pohlaví závodníka.Vítězem se stává jezdec, který jako první utrhne liščí ohon, při-
pevněný na laně, na druhem konci louky, kde se závod jede. Letošní obě kategorie vyhrály ženy 
ze stájí paní Tkačíkové. Musíme říct, že nám šel až mráz po zádech. Vidět na vlastní oči běžet 
tryskem asi 20 koní a cítit přitom, jak se pod jejich kopyty chvěje zem, je opravdu nevšední záži-
tek, který můžete prožít na vlastní kůži, třeba příští rok i vy. Po skončení závodu se účastnící se-
jdou opět v areálu stájí, kde je volná zábava. Příští ročník plánují pořadatelé akci ještě vylepšit a 
to hlavně s ohledem na diváky a fanoušky koní. Po domluvě s pořadateli vás budeme příští rok 
o této akci prostřednictvím Našeho Rychvaldu informovat. Závěrem ještě dodáme, že paní Was-
niowská celou trasu projížďky po skončení akce objela s lopatou a trus po koních uklidila. Ještě 
jednou děkujeme za pozvání a těšíme se na příští ročník.      Lukáš Oprchalský a Milan Starostka

Hubertova jízda

A. Oprchalský
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Ač  rodák z Rychvaldu žiju a podnikám mimo toto město. Měl 
jsem v úmyslu si zde postavit dům a vrátit se do města „kde se 
dobře žije“, jak před časem tvrdila jedna politická strana. Po 
zkušenostech posledního půl roku to ale znovu silně zvažuji. To, 
co jsem zažil v Rychvaldu okolo podezřelých záměrů  firmy ORC 
recycling s.r.o. na Myslivecké ulici, je totiž možné snad už jenom 
v Kocourkově.
A o co vlastně jde?
Na zářijovém zastupitelstvu upozornili občané vedení radnice 
na stavební úpravy v areálu bývalé sběrny a ptali se, zda město 
k těmto úpravám dalo souhlas a zda ví, co v areálu vzniká. Rada 
ani úředníci nevěděli zhola nic. Občané proto trvali na tom, aby 
radnice zjistila, o co jde.
O pár měsíců později ve zpravodaji č. 10 vyšel článek Ivany 
Gračkové o záměrech firmy, ve kterém autorka tvrdí, že ještě le-
tos v listopadu započne firma ORC recycling rozsáhlou přestav-
bu zchátralého areálu na „Centrum pro výzkum a vývoj inovač-
ních technologií v průmyslu druhotných surovin“. Projekt má dle 
informací z článku záštitu Hornicko-geologické fakulty Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava a bude čerpat do-
tační programy v řádech desítek miliónů korun.
Logická otázka: O projektu, který chce čerpat cca 170 miliónů 
korun a na kterém se údajně podílí vědci i krajský úřad, vedení 
města neví ještě ani několik měsíců před zahájením realizace? A 
nikomu z rady na tom nepřijde nic divného?
Až na nátlak občanů, požádala starostka zástupce firmy o schůz-
ku, která se uskutečnila v říjnu! A podle toho, co uvedla v posled-
ním zpravodaji, neviděla žádný projekt, který by měl být logic-
ky velmi podrobně zpracován (jde přece o peníze z EU). Zcela 
zjevně se nesetkala s nikým, kdo by garantoval vědecký výzkum. 
Dokonce ji nenapadlo z moci své funkce přeptat se na krajském 
úřadě. A přestože okolo každý den jezdí do práce, nenapadlo ji 
ani to, že bude docela velký problém zatížit Michálkovickou ulici 
dalšími nákladními vozy, které budou logicky vozit kontejnery k 
„vědeckému výzkumu“. 
Dokonce ji nenapadlo zvednout telefon a zeptat se úřednice sta-
vebního úřadu, zda je vůbec možné něco takového v dané lokali-
tě postavit a zda tam probíhá nějaké územní řízení.
A protože ta chytrá dáma, která je placena za to, že bude hlídat 
zájmy obyvatel tohoto města, a její čtyři pomocníci z rady byli 
naprosto spokojeni s ústním vysvětlením pana podnikatele, ze-
ptali se sami lidé na krajském úřadě. 

Bez problémů dostali do ruky zcela veřejný „záměr“ této firmy, 
ze kterého jasně vyplývá, že jde jen o pokus zakamuflovat vědec-
kou činností spalovnu. V zařízení na spalování gum, zde chtě-
li zřejmě spalovat cokoli. Projekt sám je na úrovní žáka střední 
školy, chybí mu základní atributy kvalitního projektu, chybí zde 
jména vědců i popis výzkumu. A protože lidé sami začali celou 
věc veřejně řešit i za účastí televize, firma ORC recycling s.r.o. 
začala tvrdit, že jde o interní dokument, který nebude realizo-
ván, a jejich záměry zde jsou zcela jiné. 
Logická otázka:  Pokud jde o opravdu vědeckou činnost a praco-
vitě, které nezatíží už tak zkoušené životní prostředí v Rychval-
du, pokud záměry nejsou v rozporu s územním plánem a  neza-
krývají jinou činnost než tu, kterou máte zpracovanou v kvalit-
ním projektu, proč jej pane Grabowský nezveřejníte?
Sami tvrdíte, že začínáte už v listopadu a dokumenty kvůli čer-
pání peněz z EU musíte mít dávno hotové.
A poslední otázka pro nás všechny:
Opravdu stojíme o vedení města, které na naše otázky odpoví-
dá – „nevěděl jsem o tom, vidím to poprvé, kdybych toto věděl, 
určitě bych to nedovolil?“
Neměli bychom spíš trvat na tom, že starosta a rada má vědět, 
má se zajímat a má umět zjistit všechna důležitá fakta, když se 
občan zeptá?
Nemají tak náhodou dámy Kapková, Máchová a pánové Gul-
čík, Sitko a Absolon hájit zájmy obyvatel tohoto města, nikoli ty 
své?!

Nezájem radnice o zájmy obyvatel tohoto města je zarážející

Bronislav Malysz
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Vážení spoluobčané, 
máme více než rok po posledních komu-
nálních volbách a já bych se s vámi rád 
podělil o své pocity a zkušenosti z toho-
to mého prvního roku, kdy jsem z počátku 
pracoval jako místostarosta a později pak 
jako zastupitel města Rychvald.
Rád bych nejprve zmínil jednu mou myš-
lenku, která se nakonec stala skutečnos-
tí, a jsem za to velmi rád. Když jsem ještě 
působil jako místostarosta, měl jsem urči-
tou představu, jak by se dalo pomoci pra-
cujícím rodičům v období letních prázd-
nin, aby měli možnost někam v Rychvaldě 
umístit bezpečně děti, zatímco jsou v prá-
ci. Setkal jsem se se zástupci všech vět-
ších organizací v Rychvaldě a představil 
jim svou myšlenku příměstských táborů 
pro rychvaldské děti. Po mém „odejíti“ z 
funkce jsem už ani moc nedoufal, že by se 
tato myšlenka mohla ujmout a o to větší a 
příjemné překvapení přišlo ze strany ve-
dení TJ Slavoj Rychvald a rodičů, jejichž 
děti oddíl navštěvují. Postavili se k této vý-
zvě čelem a tak mohl být v srpnu na Sla-
voji uspořádán historicky 1.  Rychvald-
ský příměstský fotbalový kemp, který si 
užilo na 35 dětí, a jejich rodiče mohli být 
klidní, že je o ně v čase od osmi hodin 
rána do šesti hodin večer postaráno. Pat-
ří za to velký dík vedení Slavoje, jeho tre-
nérům a dalším dobrovolníkům, kteří po-
mohli. Osobně jsem rád, že jsem mohl 
s dětmi strávit aktivně celý tento týden. 
Stejně jako ostatní bez nároků na jakéko-
liv náhrady, jen z prostého nadšení a sna-
hy udělat něco pro děti a jejich rodiče. Je 
těžké vyjmenovat všechny nadšence, díky 
kterým vše fungovalo, jak mělo, ale snad 

se nikdo z nejmenovaných neurazí, když 
vyzdvihnu přínos především pánů Pav-
la Mikuláška a Ivana Cholevíka za Sla-
voj a z rodičů pak především pana Marce-
la Vrátného či Lukáše Adamczyka. Mys-
lím, že už se všichni těšíme na pokračová-
ní příští rok. 
Velmi mě také potěšily maily od spokoje-
ných občanů. Některé z nich zde na jejich 
žádost a s jejich souhlasem uvedu:

S přihlédnutím na výše uvedené mě třeba 
ani nepřekvapuje liknavost „staronového 
vedení odborníků“ s jakou opět přistupují 
třeba k řešení situace na ulici Potoční.
Je zvláštní, už letos v únoru jsem díky 
několika schůzkám dosáhl dohody s 
paní Vyporkovou a ostatními, kterých 
se problém týká. Vzájemně jsme si také 
upřesnili postup řešení. Sama paní Vy-
porková ocenila, že jsem neváhal najít 
si čas a diskutovat o problému. S tímto 
se, dle jejich slov, dříve nesetkala. O to 
více mě dnes mrzí, že i když bylo dobře 
„našlápnuto“ k vyřešení situace, po ná-
stupu Kapkové a Gulčíka se to zase táh-
ne a táhne. Bohužel to vpadá, že lidi na 
ulici Potoční čeká ještě minimálně jed-
na zima, kdy budou mít vytopené skle-
py a domy.
S ohledem na to, že další číslo Našeho
Rychvaldu vyjde až v novém roce, tak 
bych na závěr vám všem rád už v předsti-
hu popřál klidné a pohodové prožití Vá-
nočních svátků a jen to nejlepší v Novém 
roce. A nezapomeňte, pokud máte nějaký 
problém, se kterým chcete pomoci, kon-
taktujte mě. Jsem tady pro vás, a pokud to 
bude v mých silách, rád pomohu.

Václav Pavlík

NÁŠ Rychvald
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Můj první rok jako zastupitel města

Dobrý den pane Pavlíku,
chceme Vám jen tímto emailem poděko-
vat, že náš problém s veřejným osvětle-
ním byl aspoň z části vyřešen. Alespoň  
dvě světla byla umístěna na stávají slou-
py el. vedení. Do začátku ulice ještě sice 
musíme jít po tmě s baterkou, ovšem 
alespoň malá část ulice je osvětlena a 
cca 3 pozemky taky.
Chceme Vám tedy touto cestou poděko-
vat, že po 4 letech žádostí a emailů, na 
které nám kromě Vás většinou nikdo ne-
odpověděl, jsme se někam pohnuli.
Děkujeme a přejeme mnoho pracovních 
úspěchů.
S pozdravem
Chromkovi, Zabloudilovi

Pane zastupiteli Pavlíku,
rádi bychom vám poděkovali za alespoň 
částečné vyřešení situace s neudržova-
ným pozemkem na ulici Revoluční, kde 
nás obtěžovaly nálety plevele a celkově v 
celém upraveném okolí vypadal tento po-
zemek nevzhledně. Řešili jsme to bez vý-
sledku několik let s úřadem a až díky 
vaší iniciativě a tomu, že jste osobně za-
jel za majitelem pozemku a jednal s ním, 

nyní alespoň máme povolení majitele ke 
vstupu na zanedbaný pozemek a může-
me ho dát do pořádku alespoň vlastní-
mi silami, když už se do toho nechce za-
pojit město. 
Děkujeme vám za čas, který jste řešením 
problému strávil a vaši ochotu pomoci.
S pozdravem Němčíkovi


