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Opět jsem tady s 
trochu aktualit z města z 
jiného pohledu. Stavba 
CVVIT na Myslivecké visí 
na stavebním povolení, 
které starostka Kapková  
přehrála nejprve na  kraj 
a ten pověřil stavební úřad 
Bohumín. 

Když jsem chtěl 
usnesení kraje nejprve 
po p. Újezdské, potažmo 
starostce, bylo mi sděleno,  
je to tajné nedáme! Materiál 
jsem nakonec získal. A víte 
odkud? Přímo z kraje. Tam 
to tajné není?

O tom, jak Kapková 
bez jakýchkoliv důkazů 
smýšlí o občanech 
Rychvaldu si můžete 
přečíst na straně pět, 
kde najdete výňatek její 
důvodové zprávy pro 
krajský úřad.

Dále se dočtete 
v článku “Jak se dělá 
reklama“, jak vedení města 
za peníze občanů dělá 
reklamu soukromé firmě.

Slovy klasika: Je něco 
shnilého v království 
Rychvaldském.

Já jen dodám, že 
konečně, po zbytečných 
průtazích, došlo na 11. 
zasedání ZM ke schválení 
zadání námi navrhované 
změny územního plánu, 
aby v budoucnu mohl 
platit zákaz dovážení a 
zpracování odpadů v tolik 
diskutovaných lokalitách.

Poděkujme všem 
občanům, kteří se svou 
iniciativou o to zasloužili 
i přes obrovský odpor 
radnice.

RYCHVALD - TAJEMNÝ 
HRAD V KARPATECH

SLOVO 
STAROSTKY
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Milan STAROSTKA
Zastupitel města Rychvald (ANO 2011)

RYCHVALDSKÉ 
REFERENDUM

OBČANÉ RYCHVALDU MAJÍ JEDINEČNOU MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR 
NA SOUČASNÉ VEDENÍ MĚSTA A OVLIVNIT BUDOUCNOST RYCHVALDU

Možná si mnozí z občanů Rychvaldu říkají, že volby do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje se jich nijak zvlášť netýkají. Opak je ale pravdou. 
U  těchto voleb se také rozhoduje o budoucnosti města Rychvald.

Nebuďte lhostejní a podpořte možné budoucí změny i v našem krásném Rychvaldu tím, že příjdete k 
volbám a budete volit dle vašeho nejlepšího vědomí. Nechceme vám radit, koho volit máte, to víte určitě 
nejlépe sami. Rádi bychom vás však vyzvali, abyste mysleli i na Rychvald a vyjádřili svůj názor na současné 
vedení města Rychvald. 

Využijme tuto příležitost, kdy můžeme, bez dodatečných nákladů na třeba místní referendum,  ukázat 
vedení města, že nesouhlasíme s jeho politikou tím, že je nebudeme volit do Zastupitelstva kraje strany, 
které se v Rychvaldě postavily proti občanům. 

Řekněme společně NE zástupcům ČSSD, STAN a TOP09, kteří do místní politiky vnesli pohrdání názory 
občanů, kteří se sice neustále ohánějí zákony, ale jejich činy tomu neodpovídají, kdy, podle názoru občanů 
Rychvaldu, hledají jen kličky jak zákony šikovně ohnout, aby vyhovovaly jejich zájmům a ještě mají tu drzost 
žádat nás o podporu v krajských volbách. Řekněme NE ČSSD, STAN a TOP09 už letos a získáme tak šanci 
ke změně až příjdou na řadu volby do Zastupitelstev obcí.

ZMĚNA JE MOŽNÁ, ALE JE TO JEN NA NÁS, ZDA O NI STOJÍME!
Nevěříme, že si může někdo přát mít v čele kraje někoho, jako je třeba současný hejtman za ČSSD 

Novák. Jak může být věrohodný takovýto člověk i jeho strana, když kraj řídí ve spolupráci s místním, 
policií vyšetřovaným,  lobistou Dědicem tak, že si s ním za čtrnáct měsíců telefonoval 5000x a přitom 
trvrdil, že se s dotyčným téměř nezná!



Trocha z historie 

Vrátím se do období pádu 
Absolonovy vlády, kdy byl 
odvolán 31.12.2010 z funkce 
jednatele SMR pan Sokolík, 
který byl mimo jiné dosazen také 
za velmi podivných okolností.  
Na místo jednatele SMR byla 
jmenován pan Skyba. Proč ne? 
Plat se pohybuje na úrovni platu 
místostarosty. Na pádu Absolona 
se podíleli komunisté. Bylo třeba 
je nějak odměnit. 

Po čtyřech letech práce ve 
službách, kdy si Skyba zaměstnal 
pár svých rodinných příslušníků 
a služby hospodaří se ztrátou, je 
nahrazen v dubnu 2015 panem 
Kubasem. Tentokrát trafika pro 
ČSSD. Nikdo se ani nedivil, 
protože už v jednom z prvních 
čísel NR jsme vytiskli schéma, 
kde se ukazuje, kolik firem Kubas 
řídil, a jak v tom “umí chodit”. 

Nový jednatel, staré 
praktiky 

Na místo účetní služeb si 
dosadí a zaměstná manželku, 
přesto, že za podobné praktiky 
kritizoval Skybu. Podle pravidla, 
nové koště dobře mete, mění 
dozorčí radu. Na dotaz pana 
Vavříčka, na 8. zasedání ZM, zda 
není divné, že dozorčí radu si 
zrušil a vybral jednatel SMR, bylo 
neurčitě odpovězeno, že by to tak 
asi mohlo být. 

Kubas (viz. video), odpovídá: 
„byli staří, důchodci, tak jsem 
je vyměnil“. Jmenuje dokonce 
i jednotlivé členy a jejich data 
narození. Neúcta, skandál! 
Všichni tři pánové JUDr.Vašíček, 
Ing. Somerlík a Ing. Herda mají 
nejen vysokoškolské tituly, ale i 
zkušenosti a přehled. Měl jsem 
možnost s některými z nich 
mluvit, věděli co je pro úspěšný 
chod služeb potřeba a měli zájem. 
To se Kubasovi zřejmě nehodí. 
Suše, bez jakéhokoli upozornění 
oznamuje bývalé dozorčí radě, 
že končí. Valná hromada, tedy 

rada města, toto schvaluje 
bez problému na pouhý návrh 
jednatele. 

Ten si dává do dozorčí rady 
Skybu (přestože byly SMR za 
jeho působení ve ztrátě), dále 
svého bratrance Ing. Janečka a 
stranickou kolegyni z ČSSD paní 
Tkačíkovou. Město jako jediný 

společník, zřizovatel a vlastník se 
dívá, mlčí a schvaluje. V některých 
normálně řízených firmách by to 
byl těžký střet zájmů. V trafikách 
je to naprosto v pořádku.

Vedení města do SMR 
hezky sype peníze 

Na 9. zasedání zastupitelstva 
města bylo schváleno navýšení 
základního kapitálu SMR o tři 
sta tisíc korun. Na můj dotaz a 
připomínku, že SMR jsou s.r.o. a 
měly by rozvoj hradit ze zisků a 
rezerv firmy, mi bylo odpovězeno 
místostarostou Gulčíkem: „když 
chcete něco dělat musíte mít 
stroje a nástroje a jestli chceme, 
aby služby pracovaly, s tím co tam 
je to prostě nejde.“ 

To je opravdu převratný objev. 
To se nevědělo celé období, co 
služby existují? Nebo za čtyři 

roky Skybovy trafiky? Jednou 
ze základních priorit firmy je její 
rozvoj, tzn. investice do toho 
co dělá. Když na to nemá, tak 
si půjčí. Dopravci mají auta na 
leasing atd. V trafikách se to ale 
dělá tak, že daňový poplatník 
přispěje, protože trafikant špatně 
hospodařil a je třeba mu pomoci. 

A poslední zajímavost. Kubas 
staví dům. Pozemek je napsán 
na jeho bratra a občané mne 
několikrát upozornili, že se tam 
pohybují (pracují) zaměstnanci 
služeb. Zajímalo by mně, jak se 
v trafikách fakturuje tato práce a 
komu. 

Proč si tedy vlastně 
vedení města drží 
takovéto služby? 

Závěr je tu jediný. Skončeme 
už konečně s těmito POLITICKÝMI 
TRAFIKAMI!  Pokud zde chceme 
dobře fungující místní podnik, 
vyhlasme konkurz na jednatele, 
tak jak se to dělá, třeba taky na 
účetní a dozorčí radu. Služby se 
potom možná budou chovat jako 
normální podnik.

MĚSTEM ŠTĚDŘE DOTOVANÁ TRAFIKA POD VEDENÍM ČSSD

SLUŽBY MĚSTA RYCHVALD
K napsání článku mě vedly dotazy občanů na fungování Služeb města 

Rychvald (SMR), způsob jejich financování, vedení a důvody proč je 
vlastně město Rychvald zřídilo. 

Milan STAROSTKA
Zastupitel města Rychvald (ANO 2011)

OBČANÉ SE DIVÍ 
KDYŽ SLEDUJÍ 
KROKY MĚSTA

V Rychvaldském zpra-
vodaji se objevil článek s 
názvem „Schválené inves-
tice“ a občané se nestačí 
divit. Je v něm uvedeno, 
že bude letos zateplen 
dům č. 1513-1515. 

Kontaktovali Ing. 
Běhala zda nedošlo k 
chybě v tisku. Ten jim 
potvrdil,  že město oprav-
du bude opět zateplovat 
zmíněný dům (byl nedáv-
no revitalizován a zatep-
len z východní a západní 
strany včetně atiky a celý 
opatřen novým nátěrem 
fasády). 

Občané se pozastavu-
jí  nad faktem, že třeba 
dům č. 1601 je v naprosto 
žalostném stavu, město 
s tím nic nedělá a opět 
investuje do již jednou 
opravovaných domů. 

Občané jsou tímto 
rozhodnutím naprosto 
zklamáni a nechápou, co 
vedlo město k takovému 
rozhodnutí. 

KOMENTÁŘ NAŠEHO 
RYCHVALDU

Toto není ojedinělý 
případ, kdy město něco 
dělá bez zvážení souvis-
lostí - hlavně, že je čím se 
pochlubit před občany a 
logika nebo finance jdou 
stranou - počítá se jen 
efekt.

Už několikrát jsme se 
pozastavovali nad tím, jak 
je už po několikáte opra-
vována například střecha 
na DPS). 

Nebo jakým způso-
bem se provádí opravy v 
základní škole. Není oje-
dinělé, že jen několik let 
stará obložení, podlahy 
nebo jiné příslušenství 
tříd jsou při další „rekon-
strukci“ zlikvidovány a 
samozřejmě firma dodá 
nové, které město v klidu 
zaplatí. 

Pak se není co divit, 
že se tak těžce hledají 
peníze na opravdu důle-
žité věci.

Investice nebo 
rozhazování peněz?

MĚSTEM ŠTĚDŘE DOTOVANÁ TRAFIKA POD VEDENÍM ČSSD
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Milan STAROSTKA
zastupitel

Současná koalice 
pohrdá názory a 
požadavky občanů 
a neřeší palčivé 
problémy, které v 
Rychvaldě máme. 

Václav PAVLÍK
zastupitel

Nelíbí se mi, že se 
vedení města staví 
k občanům zády 
a  uměle protahuje 
záležitosti, které se 
už řeší téměř rok!

Dagmar PÍŽOVÁ
občanka Rychvaldu

Úroveň odpovědí na 
dotazy občanů ze 
strany vedení města 
jen potvrzuje, jak 
jsou jim lidé žijící v 
Rychvaldě lhostejní.

ZVÍTĚZÍ KONEČNĚ ZDRAVÝ ROZUM NAD NEPOCHOPITELNÝM POSTOJEM VEDENÍ MĚSTA K OBČANŮM RYCHVALDU ? 

KAUZA MYSLIVECKÁ
Než si shrneme, jak se celá kauza vyvíjela a jak by měla dále pokračovat, jen si připomeňme, kdo z vedení města na občany 
vlastně vystrčil prostředníček a všemožně se bil za zájmy „investora“ i přes odpor občanů Rychvaldu. Byli to: Kapková, Muchová, 
Máchová, Skřížala (všichni STAN), Absolon, Gulčík, Gulčíková, Kubas (všichni ČSSD) a Sitko (TOP09). Občané Rychvaldu si 
jistě těchto devět jmen dobře zapamatují a jejich označení za zrádce Rychvaldu bude zřejmě patřit k těm nejméně ostrým.

Řekněme si upřímně, kdo z 
nás občanů Rychvaldu tušil loni v 
létě jaká lumpárna pod taktovkou 
ČSSD, STAN a TOP09 se na nás 
chystá a jakých rozměrů nabude 
arogance vedení města vůči 
občanům. Dnes po více než roce 
řešení celé situace v oblasti ulice 
Myslivecká jsme postoupili jen o 
skutečně malý krok a to ne díky 
dobré práci vedení města, ale jen a 
pouze díky angažovaným občanům 
Rychvaldu, kterým není lhostejná 
budoucnost jejich města.   

Po všech těch ukázkách 
neschopnosti, neochoty a možná 
i postranních úmyslů ze strany 
vedení města v celkem jednoduché 
záležitosti se asi není co divit, že 
jim trvalo téměř celé minulé volební 
období schválení územního plánu 
Rychvaldu. 

Jak šel tedy čas v kauze 
Myslivecká a co nás ještě čeká?

Jen krátce shrneme celou 
kauzu, protože nemá smysl 
opakovat to, co jsme již v našem 
časopise napsali dříve. Podstatné 
je, že prvních šest měsíců se neslo 
v duchu naprosté neschopnosti ze 
strany vedení města následované 
mediální masáží  občanů 
Rychvaldu s tím, že „investor“ 
přinese do Rychvaldu jen samé 
pozitivní věci. Vedení města k 
lobování za investora vesele 
využívá prostor v Rychvaldském 
zpravodaji – tedy měsíčníku 
placeném z našich daní (píšeme 
o tom na straně 5).

Nic na tom nezměnily ani 
podpisové akce proti stavbě, 

na které se podepsaly tisíce 
občanů. Na začátku roku 2016 
proto občané iniciují žádost o 
změnu územního plánu, která 
by znemožnila masové navážení 
odpadu do průmyslových zón 
(VL) v Rychvaldě!

Kapková pak přichází s novou 
taktikou a tvrdí, že by vedení města 
žádnou spalovnu nepřipustilo. 
Bohužel je opět mimo realitu, 
občanům už dávno nejde o spalovnu 
(od tohoto záměru sám „investor“ 
pod tlakem veřejnosti ustoupil), ale 
nepřejí si masové navážení odpadu 
do města! Skutečně je smutné, že 
vedení města je ve svých krocích 
vždy o měsíc až dva za aktuálními 
informacemi a děním ve městě.

Přichází zlom a první vítězství 
občanů v boji proti vedení města

Dne 16.3.2016 se občané 
konečně dočkají. I přes zjevný 
odpor a za použití všech možných 
prostředků včetně zastrašování 
nakonec vedení města ustupuje a 
zastupitelstvo schvaluje pořízení 
změny územního plánu!
Vedení města muselo ustoupit, 

tak alespoň zdržuje

Počáteční nadšení občanů 
střídá studená sprcha! Přestože 

už 5. května obdrží Kapková 
podklady, které by ZM umožnily 
schválit návrh změny územního 
plánu, bezdůvodně ale úspěšně 
zdržuje jeho vyvěšení na úřední 
desku.

V červnu 2016 na zasedání 
ZM navrhuje zastupitel Pavlík, aby 
bylo uloženo starostce svolat další 
zasedání jakmile uplynou zákonné 
lhůty pro vyvěšení a připomínky a 
Bohumín dodá hotový návrh změny. 
Vedení města hlasuje proti návrhu a 
tak se vše zase zbytečně odkládá..

Opozice se však nevzdává a 
obratem šest zastupitelů (Starostka, 
Budník, Pěgřimková, Pavlík, 
Pěgřimek a Šilerová) dopisem žádá 
Kapkovou o svolání zastupitelstva k 
projednání návrhu změny územního 
plánu. Díky této iniciativě je na 27. 
července svoláno zasedání ZM - 
tímto způsobem vůbec poprvé v 
historii Rychvaldu.

Je až nechutné, jakou frašku 
z tohoto zasedání udělali zástupci 
ČSSD, STAN a TOP09, kteří 
neodhlasovali program, a následně 
Kapková zasedání ukončila. A to i 
přes významnou účast ze strany 
občanů, kteří si našli čas přijít a jistě 
si přáli na zasedání vystoupit. Jen 
další důkaz toho, jak tyto tři strany 
občany pohrdají!

A důvod ukončení zasedání – 
údajně nutnost prozkoumat novou 
„úžasnou nabídku investora“. 
Každý, kdo má v hlavě alespoň 
několik mozkových buněk, ihned 
chápal tuto nabídku pro Rychvald 
jako naprosto nepřijatelnou! Zase 
se tím vše jen zbytečně zdržuje 
- komupak asi ku prospěchu? 
Občanům určitě ne!
Konečně jsme se pohnuli z místa

Na zasedání ZM 14.9.2016 
už došlo i vedení města jak 
nesmyslná je „nová nabídka 
investora“ a zastupitelstvo   
konečně schválilo návrh změny 
územního plánu tak, jak jej 
požadovali občané Rychvaldu. 
Úplně zbytečně se tak jen promrhaly 
tři měsíce!

Co nás teď čeká?

Bohužel i další fázi změny 
územního plánu má ve svých rukou 
vedení města. Jde o to, že je nutné 
vybrat projektanta a ten zpracuje 
dokumentaci ke změně. Podle 
několika oslovených odborníků by 
celá tato fáze měla zabrat přibližně 
dva měsíce. Takže si počkáme, 
jestli bude vše skutečně do zhruba 
poloviny prosince hotovo. Jsme 
velmi zvědavi, jak se tentokrát 
předvede vedení města! Ti jsou 
vždy neskutečně rychlí, když se 
jedná o schvalování vlastních 
prebend, to už víme. Pokud budou 
opět jen šikovně zdržovat, pak už ze 
sebe asi jen těžko smyjí podezření, 
že je „investor namotivoval“, aby se 
v této věci zbytečně nespěchalo!
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ZVÍTĚZÍ KONEČNĚ ZDRAVÝ ROZUM NAD NEPOCHOPITELNÝM POSTOJEM VEDENÍ MĚSTA K OBČANŮM RYCHVALDU ? 

KAUZA MYSLIVECKÁ

OBSAH ZPRÁVY, KTEROU STAROSTKA POSLALA NA KRAJSKÝ ÚŘAD

JAK VIDÍ KAPKOVÁ
OBČANY RYCHVALDU

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování (dále jen 
„krajský úřad“), jako nadřízený správní orgán, obdržel dne 14. 3. 2016 podání 
starostky Města Rychvaldu (dále jen „starostka“) nazvané jako Oznámení systémové 
podjatosti, ve kterém tato oznamuje podjatost svou i všech ostatních úředních osob 
podílejících se ve výše uvedené věci na pravomoci správního orgánu.

Starostka dále uvádí, že v poslední době nátlak zmanipulovaných občanů eskaluje a dochází k 
zastrašování úřednic stavebního úřadu a rovněž starostky samotné a dalších členů zastupitelstva. Dle 
starostky zaangažovaní občané během jednání ústně prohlašují, že se město radikalizuje, a že pokud by 
měl být záměr povolen, může dojít k veřejnému lynčování osob, které se na povolení podílely. Přestože tyto 
výroky nemohou být prokázány v rámci případného trestního řízení, na rozhodování v dané věci mohou 
mít zásadní vliv (zvlášť v podmínkách malého města). Celý dokument najdete na www.nas-rychvald.cz

Názor, na její slova, si občané udělejte sami. Opravdu je 
neuvěřitelné, že starostka města oficiálně napíše takovéto 

nepodložené pomluvy do zprávy pro krajský úřad.
neuvěřitelné, že starostka města oficiálně napíše takovéto 

CVVIT
V ČÍSLECH

 8 064 000 KG
Tedy přes 8 000 tun odpadu se do 
Rychvaldu ročně doveze. Jde o 
výpěrky z recyklačního papíru. Tedy 
smrdící papírenksé kaly.

 5 796 000 KG
Tedy téměř 6 000 tun výstupního 
materiálu se z Rychvaldu ročně 
odveze. 

 2 268 000 KG
Tedy téměř 2 300 tun dovezeného 
odpadu ročně někam zmizí. Kam? 
Bude vypuštěn společně s párou? 
Do vzduchu, který budeme dýchat?

 2 771
Nákladních aut (dle odhadu) celkem 
musí do oblasti přijet a zase odjet 
aby navezly odpad ke zpracování a 
pak odvezly výstupní materiál. 

 1 517
Občanů se připojilo k podpisové 
akci, kde vyjádřili nesouhlas se 
záměrem stavby CVVIT.

PŘES PROTESTY OBČANŮ VEDENÍ MĚSTA STÁLE PROPAGUJE ZA MĚSTSKÉ PENÍZE SOUKROMNÍKA

JAK SE DĚLÁ REKLAMA
Zajímalo by mně, zda i občané Rychvaldu při čtení oficiálního RYCHVALDSKÉHO 
ZPRAVODAJE, nabývají dojmu, že se jim do ruky dostal nějaký reklamní leták soukromé firmy. 

Na první straně si dělá krásnou reklamu starostka Kapková. Samozřejmě neopomene vzpomenout evergreen SENIOR TAXI, a pak se 
dovídám, že můžeme hlásit závady prostřednictvím nového tlačítka na webových stránkách a samozřejmě se, jako vždy, dozvíme, jak město myslí 
na občany. Tak tedy hlásím první závadu. Jak to, že se Rychvaldský zpravodaj, stal reklamním plátkem pro firmy ORC, LTS a projekt CVVIT?

Kdo tu reklamu platí? No přece vy občané, na které město tak myslí. Pro vaši informaci jedno vydání RZ, stojí zatím v průměru 27 705,- Kč. 
Při 20 stránkách stojí jedna stránka 1385,25,- Kč. Když si pročtete RZ počínaje říjnem 2015, najdete téměř v každém dalším čísle tuto reklamní 
kampaň. Jednou ji dělá sama starostka Kapková, jindy se dá prostor p. Grabovskému z ORC a v květnovém se nám vyřádil p. Sobol. Celkem 
pro popularizaci projektu, bylo použito 6,5 stránky, což činí 9004,13 Kč, z peněz daňových poplatníků, čili vás občanů.  

Vlevo v přehledně tabulce a v číslech se můžete podívat, co by nám CVVIT přinesl. To kupodivu firmy, ani starostka, ve svých reklamních 
spotech raději neuvádí. Ve svém prvním reklamním spotu, nám, Mgr. Kapková slibuje 20 pracovních míst. Nebudou! Ukázalo se, že by jich 
možná bylo šest a to jen potencionálních strážných v třísměnném provozu po dvou.

Další výhodou určitě má být je, že firma nemá sídlo v Rychvaldě, takže ani část jejich daňových výnosů 
se do rozpočtu města nepromítne. 

A teď něco k těm, které vy, paní Magistro, nazýváte křiklouny a uměle vyvolanou záležitostí. V podpisové 
akci proti CVVIT nesouhlasí se záměrem 1517 občanů – voličů. Ani toto číslo vás nepřesvědčí, že je něco 
špatně? 

Závěrem jen tolik. Vedení města si asi myslí, že je v pořádku takto z obecních peněz platit reklamu 
soukromníkovi, akorát si myslím, že od ČOIky by město mělo dostat pokutu za nekalou reklamu. Dále 
by nebylo marné se zamyslet nad tím, že inzerce v RZ stojí 7800 kč stránka. 

Když to pronásobím, tak mi vyjde 50 700, Kč – příjem, tj. dvě čísla zdarma. Navrhuji na tuto sumu 
vystavit fakturu ORC, Mgr. Kapkové a p. Sobolovi.    (Milan STAROSTKA)
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VEDENÍ MĚSTA

CENZURUJE
UŽ I NEVINNÉ POZVÁNKY NA AKCE PRO OBČANY

Jak jinak si máme 
vysvětlit postoj redakce 

Rychvaldského zpravodaje 
a šéfredaktory Sobola, než 

jako záměrnou cenzuru 
některých příspěvků 

a naopak bezmeznou 
vstřícnost k některým privilegovaným skupinám?

Jak jinak si vysvětlit, že nebyla 
v zářiovém RZ otištěna naše 
pozvánka na tradiční turnaj v malé 
kopané v září, kde se pravidelně 
schází až stovka rychvaldských 
občanů (šéfredaktor se ani 
nenamáhal s vysvětlením proč), 
ale na druhou stranu pro pana 
Sobola nebyl problém otisknout 
článek paní Kopčajové ze závodů 
dračích lodí konaném až 27.8.!

My jsme si už na tento postoj 
zvykli a co se týče našich vlastních 
příspěvků, už „pana šéfredaktora“ 
ani neobtěžujeme a vydáváme je 
raději rovnou v necenzurovaném 
NAŠEM RYCHVALDu.

Je ale smutné, že vedení 
města podporuje i zatajování akcí 
pro širokou veřejnost a ochuzuje 
tak občany Rychvaldu o možnost 
účasti na nich.

Je to v přímém kontrastu jak 
obrovský prostor dostávají třeba 
pozvánky SOULu, jejihž akcí ze 
pravidelně účastní pouze těch pár 
členů tohoto spolku.

Asi je třeba podlézat vedení 
města na zastupitelstvu jako paní 
Kopčajová, aby si někdo zajistil 
prostor ke zveřejnění akcí v 
Rychvaldském zpravodaji!

(MO ANO 2011)

8. ZASEDÁNÍ ZM RYCHVALD
Trvalo více než tři hodiny a přineslo několik zajímavých 

okamžiků. Úvodem koaliční zastupitelé odmítli schválit plán 
práce kontrolního výboru, který by je mimo jiné pověřil také 
kontrolami na investičních akcích města. I když, je to běžná 
praxe v sousedních městech, v Rychvaldu se kontrolovat 
nebude! Důvody absurdní! Ono největší riziko asi bylo v tom, 
kdyby některý z členů KV přišel na nějaký rozpor, jako to 
udělal člen stavební komise pan Vadovič. Když poukázal na 
problém s výstavbou parkoviště a byl ihned z komise vyhozen 
vedením města.

Další zajímavou části jednání  bylo projednání návrhu na 
pořízení  změny v územním plánu na ulici Myslivecká. Radní 
Sitko nejprve občany zastrašoval vznikem škody investorovi 
v řádu desítek miliónů korun, ale poté, kdy jej z pléna 
vyargumentoval Judr. Šmuk, došla Sitkovi slova a zastupitelé 
nakonec hlasovali pro pořízení změny.

Ing. Jan Vavříček položil dotaz radním, jakožto valné 
hromadě služeb města, jak je možné , že  tato odvolala celou 
dozorčí radu na návrh jednatele Kubase (toho, kdo má být 
dozorčí radou hlídán) a jmenovala novou, takovou jakou si 
sám jednatel navrhl! Radní Sitko jen stroze odpověděl, že je 
to v souladu s legislativou. Více o SMR si přečtěte na straně 3.

9. ZASEDÁNÍ ZM RYCHVALD
Minulém zasedání bylo velmi bohaté na účast občanů a 

příspěvky z jejich  řad k vedení města velmi kritické, takže 
zřejmě proto vedení města raději na poslední chvíli změnilo 
termín a naplánovalo deváté zasedání na pátek dopoledne. 
Účel byl asi ten, aby přišlo co nejméně občanů, což se i 
podařilo a vedení tak nemuselo odpovídat na připomínky a 
dotazy občanů, na které mnohdy odpověď nemají. 

Zastupitel Pavlík se pokusil prosadit své návrhy, které 
měly rozhýbat vedení města v jejich nečinnosti při řešení 
požadavků občanů, ale jak se dalo předpokládat, vedení města 
všechny jeho návrhy zamítlo projednávat.

10. ZASEDÁNÍ ZM RYCHVALD
Bylo svoláno na návrh šesti opozičních zastupitelů s 

jediným cílem - schválit zadání změny územního plánu a to 
z důvodu urychlení procesu této změny, protože pokud by 
byl investor se schválením stavebního povolení pro CVVIT 
rychlejší, už by tato změna k ničemu nebyla. Nic z toho se však 
nekonalo. Vedení města neschválilo program jednání. Nevíme 
sice proč, mohlo jen neschválit pro ně nepohodlný bod a dát 
prostor alespoň k diskusi, ale té se asi bálo. Občané na toto 
jednání zbytečně trávili cestu a čas, což dali hlasitě najevo. 
Město z tohoto zasedání raději ani nepořizovalo video záznam.

11. ZASEDÁNÍ ZM RYCHVALD
Toto zasedání zastupitelstva města přineslo konečně tolik 

očekávané schválení zadání změny územního plánu. Předseda 
kontrolního výboru Ing. Pěgřimek se na úvod zeptal radních, 
jak je možné, že rada města svým usnesením č.54/2 doporučuje 
schválit zastupitelům pořad pro konání 10. zastupitelstva a 
pak hlasuje přesně naopak. Dočkal se od  starostky Kapkové 
pouze krčení ramen a nakonec řekla, že neví co má na to říct a 
bude se muset poradit s právníkem. No to snad nemá cenu ani 
dále komentovat. A to prý ráda tyto „zkušeností“ s komunální 
politikou ráda zúročila v krajském zastupitelstvu, do kterého 
kandiduje. Taky kde ještě nekandidovala? Za ČSSD v obecních 
volbách, za SPOZ do parlamentu, za STAN znovu v obecních 
volbách a teď i do kraje. Kdy že to budou ty prezidentské 
volby? 

Za zmínku stojí ještě dotaz od občanů, proč je každý 
den hlídka městské policie ve 23.00 hodin na benzince v 
Rychvaldu. Odpověděl na to šéf MP Bohumín, že si benzinka 
tuto službu platí. Nerozumím tomu. Město si platí 24h službu 
MP,  kupuje  jim auta, platí benzín a MP pak ještě kasíruje od 
soukromníků? Kolikrát prodává jednu a tu samou službu? 

Monitoring zajímavých okamžiků z jednání zastupitelstva 
pro vás udělal a zhodnotil Lukáš Oprchalský

Střípky ze zasedání zastupitelstevVEDENÍ MĚSTA
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RYCHVALD NENÍ JEN POLITIKA

SNAD ZŮSTANE RYCHVALD KRÁSNÝ, ČISTÝ
A PLNÝ SLUŠNÝCH LIDÍ I DO BUDOUCNA

Uvězněný srnec

KDYŽ NEJSOU LIDÉ LHOSTÉJNÍ
PAN KOŽUŠNÍK PROKÁZAL ROZVAHU 

A ZACHRÁNIL ŽIVOT SRNCI

Letos v létě došlo.na ulici Myslivecká ke zvláštní příhodě, která měla 
nakonec pro hlavního aktéra dobrý konec. 

Statný srnec si, podle slov zachránce, asi popletl cestu a snažil se 
dostat přes kovovou bránu. Brána sice povolila, ale srnec v ní zůstal 
zakleslý parohy. 

Z pohotově pořízených fotek vidíte jak chudák dopad. Statečný 
zachránce ze sousedního domu pan Kožušník vyhodnotil situaci a 
pomohl srnci, jak je vidět na dalším obrázku, z nepříjemné situace. 
Trochu otřesené zvíře zapomnělo i poděkovat a odběhlo. 

Děkujeme za něj pane Kožušníku!

RYCHVALD NENÍ JEN POLITIKA
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ZAHRÁLI SI FOTBÁLEK A PODPOŘILI ŽÁKOVSKÉ 
TÝMY NA SLAVOJI ČÁSTKOU 2 700,- KČ 

Dne 17.9. místní organizace hnutí ANO pořádala již 3. ročník fotbálku. Přihlásilo se 
šest  týmů, ale vzhledem k nepřízni počasí hrály nakonec pouze čtyři týmy MALAGA, ANO, 
PŘÍPRAVKA SLAVOJ a SMETANA. Účastníky neodradil ani silný déšť a týmy bojovaly až 
do konce s maximálním nasazením za podpory přihlížejících návštěvníků akce. Pořadatel 
a sponzoři připravili malé pohoštění a drobné dárky. Vítězové dostali pohár a diplomy. 
Fotogalerii najdete na www.nas-rychvald.cz

Všem děkujme za účast a podporu.
MO ANO 2011


