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periodický tisk
územního samosprávného celku
platba nájemného
letos jen na účet

od března nové
kolumbárium

KD: loňské opravy
pro letošní diváky

nevšední dárek za
vysvědčení: roušky

Místo hotovostní platby nájmu
za byty a pozemky letos využijte
převod na účet města.

120 urnových schránek v novém
kolumbáriu rozšíří možnosti pro
pozůstalé.

Když nám vir zrušil kulturu, pustili se
v KD do oprav. Co všechno se v našem
kulturním domě změnilo?

Starosta přinesl dětem netradiční
pololetní dárek. Před rokem roušky
neznaly, teď je braly s nadšením.
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rekonstrukce ZUŠ za 27 milionů stála za to!

(str. 6-7)

Stará budova, kvalitní učitelé a hlavně nadaní žáci už si to opravdu zasloužili. Na rekonstrukci objektu
Základní umělecké školy navíc Moravskoslezský kraj nešetřil a investoval nejen do toho, co je vidět na
první pohled, ale taky do profesionální akustiky, ozvučení a osvětlení koncertního sálu jako místa, kde
se dlouho střádaná energie pilných dětí přenáší na diváky. Nového je toho v ZUŠ hodně, jak ukazuje
fotoreportáž uvnitř čísla. Investice se kraji jistě vrátí: rychvaldská umělecká škola má v regionu dobrý
zvuk. A zároveň patři mezi ty levnější, takže studium si může dovolit každé talentované dítko.

zprávy z rady
slovo starosty
ZAPOJTE SE A POMOZTE!
V úterý 12. ledna
dorazil na mou
adresu
e-mail
od paní Bc. Radky
Cieslarové.
Požádala
mne
v něm o jakousi
spolupráci související s její diplomovou prací.
Ihned po přečtení mne forma a obsah
natolik zaujal, že jsme se dohodli na
osobní schůzce, kde jsem paní Radce
nabídl, že její anketu zveřejníme
a zabijeme tak dvě mouchy jednou
ranou.
Ona dostane podklady z nejširšího
pohledu obyvatelstva Rychvaldu ke
své práci, a tím, že nám poskytne
výsledky, budeme všichni rovněž
v obraze. Ihned poté jsme zveřejnili
odkazy na anketu na stránkách města, na Facebooku a já jsem ji dal i na
svůj profil pro přátele z Rychvaldu.
Zatím, dle informací paní Radky, reagovalo asi 200 osob, ale byli bychom
rádi za názor co největšího počtu
obyvatel.
Anketa probíhá do konce února
a v březnu se dozvíte, se svolením
paní Cieslarové, ve všech místních
sdělovacích prostředcích, jak dopadla.
Anketa je anonymní a najdete
ji na internetových stránkách
www.rychvald.cz a na facebookovém profilu Město Rychvald.

Vnukové a vnučky, zapojte i své
babičky a dědečky, moc nám to
pomůže.
Milan Starostka

Ořezy stromů a keřů
Oznamujeme občanům, že pracovníci
Služeb města Rychvald do konce března provedou na celém katastru města
ořezy stromů a keřů, zasahujících do
průjezdního profilu vozovek, do chodníků, křižovatek a výjezdů z ulic.
Jana Dostálová
Odbor stavební a životního prostředí
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rada města rychvald informuje
Za poslední období se Rada města Rychvald
sešla jedenkrát na své schůzi číslo 86. Mimo
běžnou agendu, jakou jsou například smlouvy
o věcných břemenech, pronájmy pozemků zpravidla k zemědělské činnosti nebo vyřazování
drobného hmotného majetku, bych vás rád
informoval o následujících rozhodnutích.
Na svém jednání Rada města Rychvald
rozhodla:
• o uzavření smlouvy mezi městem Rychvald
a paní Silvií Zelinovou na zahradnické práce,
• o uzavření smlouvy mezi městem Rychvald
a Službami města Rychvald, spol. s r.o.
o odvozu a uložení odpadu z odpadkových
košů, hřbitovního odpadu z veřejného pohřebiště v Rychvaldě a silničních příkopů,
• o uzavření smlouvy mezi městem Rychvald
a Službami města Rychvald, spol. s r.o.
o odvozu, zpracování a uložení biologického odpadu z údržby veřejné zeleně
z pozemků na k.ú. Rychvald,
• o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Vnitřní stavební úpravy
objektu na ul. Michálkovická č.p. 41,
Rychvald“,
• že od 1. 4. 2021 budou správu a provoz

sběrného dvora v Rychvaldě provádět
Služby města Rychvald spol. s r.o.,
• o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku: „Vybavení
sběrného dvora - Město Rychvald“.
Veškeré detaily o všech usneseních Rady města
Rychvald můžete najít na webu města:
www.rychvald.cz/urad/rada-mesta/usneseni-rm
Václav Pavlík, místostarosta

aktuálně k zimní údržbě
Vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél
komunikací a před vjezdy
do zahrad. Pokud budou
automobily
zaparkované
tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač,
nebude na této komunikaci
provedena zimní údržba!
Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou
účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva
lékaře) si mohou tuto službu nahlásit u dispečera
zimní údržby našeho smluvního partnera jeden den

předem na tel. čísle 725
018 350 (6:00 – 15:30). Tato
služba je poskytována bez
nutnosti hradit náklady.
Dále je možno si objednat
pravidelnou zimní údržbu
své účelové komunikace
u firmy FCC Česká republika, s.r.o. na telefonním čísle
596 761 311 (p. Sládková)
a to za úplatu dojednanou
smluvně.
Vladimíra Skupníková
Odbor investic a SM

Společenská kronika

narodili se
Adéla Bijoková
Michael Fierla

Opustili nás
Libuše Čerchlová
Jan Feber		
Oldřiška Glosová
Dušan Guzík
Josef Janoušek
Marie Jurčová
Libuše Káňová
Antonín Krumnikl
Jiří Kuboš		
Božena Misiarzová
Zdeněk Moučka
Marie Padělková
Pavlína Šmuková
Anna Tatarková
Helena Vilčková

*1953
*1944
*1948
*1936
*1934
*1944
*1927
*1941
*1950
*1934
*1944
*1940
*1937
*1938
*1929

jak v dnešní době ZAPLATIT nájemné?
Platba nájemného včetně služeb
Vzhledem k mimořádné situaci a v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu v České republice žádáme nájemníky bytů ve vlastnictví města Rychvald, kteří prováděli doposud úhradu
měsíčního nájmu a služeb s ním spojených v hotovosti na MěÚ Rychvald, aby hradili nájemné
do odvolání na bankovní účet města Rychvald
• č. 19-2728791/0100
• variabilní symbol 36122111
• specifický symbol ve tvaru: číslo popisné a číslo
bytu bez mezer (např. 160724).
Dále žádáme nájemníky bytových domů ve
vlastnictví města Rychvald, aby pro nahlášení
závad v bytech využívali portál Hlášení závad
(www.rychvald.cz, rychlé odkazy) či závady hlásili telefonicky na číslo 59 654 30 47 nebo elektronicky na adresu jendrejkova@rychvald.cz .

Platba nájemného z pozemků pro rok 2021
Vzhledem k mimořádné situaci a v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu v České republice žádáme obyvatele, kteří mají s Městem
Rychvald uzavřenu smlouvu o nájmu pozemku
a kteří prováděli doposud úhradu v termínu do
31. 3. v hotovosti na MěÚ Rychvald, aby hradili
nájemné z pozemků na rok 2021 na bankovní
účet města Rychvald
• č. 19-2728791/0100
• pod variabilním symbolem 36392131
• do poznámky pro příjemce uveďte jméno nájemce
V případě dotazů volejte na číslo 59 654 30 47.
Lucie Jendřejková
Odbor investic a správy majetku

zprávy z rady

v březnu se otevře nové kolumbárium
Po smrti blízkého člověka na pozůstalé kromě
neveselého zařizování pohřbu často čekají
i komplikace v podobě finančně náročného
vybudování pietního hrobového místa. Alternativou pietního místa se tak v dnešní době
stala kolumbária.

Záměr výstavby kolumbária v areálu
místního pohřebiště vzešel z podnětů
a přání rychvaldských občanů. Město
tuto iniciativu vyslyšelo a nechalo zpracovat stavební projektovou dokumentaci s následným vyhlášením výběrového
řízení na realizaci stavby.
Kolumbária byla vkomponována
do stávající zeleně ve vrchní části
pohřebiště nad stávajícím urnovým
hájem. Stavby jsou kombinací světle šedé a černé leštěné žuly. Jedná
se o 10 samostatně stojících staveb
s celkovým počtem 120 urnových
schránek. Náklady na výstavbu činily téměř 1,7 milionu korun.
Minimální doba pronájmu každé
urnové schránky, do které lze uložit až
čtyři urny, je stanovena na 10 let.
Zájemci o pronájem urnové schránky
se mohou hlásit od 1. 3. 2021 ve dnech

opravy v kulturním domě
V době koronaviru jsme nezaháleli, ba naopak. Využili jsme doby, která nepřála
kultuře, a vrhli jsme se alespoň na věci, které sice na první pohled nejsou moc
vidět, ale jsou taktéž důležité. Tedy na opravy, rekonstrukce a zvelebování prostor
Kulturního domu. Až covid-19 dovolí a akce se vrátí do vnitřních prostor, chceme,
aby se u nás lidé cítili spokojeně, pohodlně a bezpečně. Co vše se nám podařilo?
Začali jsme v sále, kde jsme nechali vyrobit zcela nové stoly. Židle jsme nakonec po
dlouhém zvažování vzhledem k finančním
možnostem nechali pouze očalounit. Do sálu
jsme pořídili a nainstalovali novou aparaturu
pro potřeby pořádání zastupitelstev s účastí
občanů.
V předsálí u baru došlo k odstranění starého
nefunkčního výtahu. Díky tomu vznikl malý
prostor na uskladnění věcí, případně prostor pro skladování zboží při plesech a jiných
akcích. Proběhlo také vymalování této části
a části boční stěny u kuchyňské linky speciální omyvatelnou malbou.
Ze sálu jsme se pustili směrem dolů po
schodišti do tzv. únikovky, kterou bylo potřeba také vymalovat a poupravit odpadající

strop a omítku okolo dveří zadního vchodu.
Následně proběhl generální úklid.
Půjčovna elektrokol v KD
Na jaře se spustil ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt e-kola, který
umožňuje lidem půjčit si elektrokolo. Cílem
je podpora elektromobility, turistického ruchu a sportu nejen v Rychvaldě, ale celém
Moravskoslezském kraji. První zájemci už
mohli pohodovou jízdu na elektrokolech vyzkoušet a poznat krásy nejen Rychvaldu, ale
i vzdálenějších míst v okolí. Věříme, že i v letošním roce toho občané starší 18 let využijí
naplno.
Petra Kotková, odbor ŠKS a VS

PO a ST od 12:00 do 14:30 hod. telefonicky na
správě pohřebiště: 59 654 67 43 (Služby města
Rychvald).
Lucie Jendřejková
Odbor investic a správy majetku

Komise pro občanské
záležitosti v roce 2021
Zároveň s přáním jen toho nejlepšího
v roce 2021 bychom Vás rádi informovali
o plánech komise pro tento rok.
Pro přetrvávající vládní opatření,
která jsou spojena s covid-19, nemáme
možnost dlouhodobě naplánovat osobní setkání při společenských akcích
pořádaných komisí KPOZ jako jsou vítání
občánků, setkání jubilantů (jubilanti
70 let, jubilanti 80, 85, 90, 91 a víceletí)
nebo ocenění žáků a učitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ,
rodin, dárců krve a další.
Také rok 2021 bude hodně o improvizaci. S tím jsme však počítali již při
plánování naší letošní činnosti. Budeme
se snažit činnost komise naplnit do posledního písmene. Pokud to bude jen trochu možné a dojde k určitému rozvolnění opatření, kdy bude možné setkání
několika lidí, rádi bychom zrealizovali
nějaké akce v obřadní síni městského
úřadu, například vítání občánků apod.
(vždy za dodržení potřebných hygienických opatření).
Přípravu aktuální činnosti komise Vám
vždy sdělíme prostřednictvím osobního
dopisu či telefonátu, Rychvaldského
zpravodaje, aplikace mobilní rozhlas
a na internetových stránkách města.
Vzhledem k tomu, že si nemoc nevybírá,
může dojít k časovému prodlení, za což
se dopředu omlouváme a prosíme Vás
o toleranci a pochopení. Držme si palce!
Ještě jednou přání našim občanům od
členek Komise pro občanské záležitosti
do roku 2021: Hodně zdraví, štěstí a pohody v kruhu vašich blízkých!

Vysloužilé stoly bylo třeba vyměnit, u židlí postačilo nové čalounění.

Jana Máchová
předsedkyně KPOZ
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BEZPEČNOST
jarní prázdniny klepou na dveře
V únoru si děti užíjí jarní prázdniny, odpočinou od
online výuky, ty menší od výuky prezenční.
A hlavně prázdniny znamenají méně povinností
a více času na hry, výlety s rodinou a zábavu
s kamarády.

• k sáňkování jsou vhodnější
místa než kopce, které
končí uprostřed silnice,
auto by nemuselo
stihnout zabrzdit včas.

Přesto nezapomínejte na pár základních
pravidel:
• neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte
informaci o tom, že jste sami doma nebo v kolik
hodin se rodiče vrátí domů,
• pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za
sebou řádně uzavřít okna a dveře,
• při odchodu zanechte rodičům vzkaz, kam
a s kým jdete ven,
• klíče od bytu nenoste viditelně,
• dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro
chodce (vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo
a ještě jednou vlevo),
• buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy,
a proto buďte vybaveni reflexní páskou, kterou
si v případě potřeby umístíte na oblečení,
• k hrám využívejte místa na to určená – cesta
není hřiště,
• i když bude mrznout, nebruslete na neznámých
zamrzlých vodních tocích a rybnících, led může
být velmi slabý,

Jestliže se chystáte
i s rodiči na hory:
• před odjezdem sledujte předpověď počasí, při
déle trvajícím sněžení může hrozit sesunutí
lavin,
• nenechávejte ve vozidle na parkovišti své
cennosti viditelně (tablet, notebook na zadním
sedadle vozidla), mohly by Vám zbýt akorát oči
pro pláč,
• neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské
trasy,
• mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ,
že byste se ztratili (v takovém případě je vhodné
ihned volat na linku 158),
• také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně
vhodné oblečení - myslete na své zdraví.

rodiče,
proberte
s dětmi

A pro ty, pro které je
odpočinkem surfování po internetu:
• nezapomínejte na to, že to, co jednou zveřejníte
na internetu, již nelze vrátit,
• neposkytujte informace osobního charakteru
cizí osobě, kterou neznáte,
• nesdělujte nikomu svá hesla,
• pozor na zveřejňování svých fotografií,
• nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes
internet s neznámou osobou!
Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli
vzpomínat jen v dobrém.
Karla Špaltová, vrchní inspektor
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje
Odbor prevence

Z hlášení městské policie
Ne každý občan Rychvaldu registruje každodenní práci dvoučlenné hlídky strážníků bohumínské
městské policie na území našeho
města.
Jejím úkolem je zabezpečovat
místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Leden byl z pohledu práce naší
městské hlídky klidný a nebyly
hlášeny žádné mimořádné události
mimo jediné, o která najdete informaci samostatně. Došlo ale opět
k dopravním nehodám se zvěří, ale
byli sraženi i volně se pohybující
psi. Proto nabádáme občany, aby si
lépe zabezpečili své pozemky proti
úniku psů i jiných domácích zvířat.
V případě dopravní nehody, kterou
zaviní pes, nese zodpovědnost jeho
majitel a škoda se pak může vyšplhat k vysoké částce.
V tomto zimním období je tře-

4

ba také parkovat svá auta na místech k tomu určených, aby vozidla
zimní údržby neměla problémy
s odklízením náledí a sněhu. Takto
neošetřené úseky silnic pak mívají
na svědomí časté dopravní nehody.
Hlídka také vždy při zhoršení
povětrnostních podmínek projíždí
město a zjišťuje podmínky sjízdnosti
místních komunikací.
Připomínáme, že hlídka MěP
v Rychvaldu má k dispozici pomocné startovací zařízení pro řidiče,
kteří budou mít problém s nastartováním svého vozidla. Hlavně nyní
v zimě to může být velmi užitečné
a kdo se ocitne v problémech při
startování, má možnost hlídku zavolat a požádat o pomoc.
Děkujeme
vám
všem
za
dodržování vládních nařízení, kdy
i v této těžké době lidé myslí na své
zdraví i zdraví druhých.

Leden 2021

Neváhejte
se na hlídku
obracet
i v dalších
případech,
pokud
budete něco
potřebovat.
Pro připomenutí zde uvádím
mobilní kontakt na rychvaldskou hlídku.

Hlídka Městské policie
v Rychvaldu:
723 654 699
Užitečné informace můžou občané
Rychvaldu najít také na webu:

www.bezpecny-bohumin.cz
Václav Pavlík, místostarosta

Velké poděkování
za občanskou
všímavost
a skvělou reakci
naší hlídky
městské policie,
která zachránila
lidský život
Ve středu 27. ledna zaregistrovala všímavá občanka na
Odbojové ulici běžící motor
automobilu, ale ke garáži
nevedly ve sněhu žádné stopy od vozidla ani obuvi.
Po příjezdu se hlídka snažila
bouchat na dveře, ale nikdo
neotvíral. Z tohoto důvodu,
na základě podezření, že je
ohrožen život, hlídka otevřela neuzamčené dveře
a vstoupila dovnitř. Po otevření dveří se z garáže vyvalil hustý dým z výfukových
plynů.
V garáži bylo nastartované
vozidlo s otevřeným kufrem
a oběma předními dveřmi,
kde na místě spolujezdce
seděl člověk.
Hlídka ihned vypnula motor vozidla a muže vytáhla
z garáže. Po vytáhnutí muže
z garáže hlídka začala s resuscitací, kdy byl použit defibrilátor, kterým město hlídku
předloni vybavilo.
Muži se asi po 15 minutách
podařilo obnovit srdeční činnost a dýchání. Hlídka dále
pokračovala v první pomoci
až do příjezdu záchranné
služby.
druhý případ za 2 roky
Za poslední dva roky je to už
druhý případ, kdy naše hlídka MěP zachránila někomu
na území našeho města život
rychlým a profesionálním zásahem a díky vybavení, které
s sebou vozí ve vozidle.
Za pohotovou záchranu života a za každodenní plnění
povinností jim patří náš velký
dík. Stejně jako pohotové
a všímavé občance, která
neváhala volat hlídku na
základě svého podezření, že
se něco děje.
Václav Pavlík
místostarosta

zprávy z rady
starosta navštívil školu slezské diakonie v bohumíně
Velice si vážíme, že pan Milan Starostka přijal naše pozvání a navštívil v úterý 12. ledna MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
diakonie, odloučené pracoviště Starý Bohumín. Za dodržení přísných hygienických podmínek si prohlédl
školu a navštívil několik tříd. Žáci a studenti školy ho přijali velmi vřele a měli z návštěvy radost. Potěšily je
rovněž drobné dárky.
Pana starostu velmi zaujala možnost
vzdělávání žáků v jedné instituci od mateřské
po střední školu. Se zaujetím si ve třídách
prohlédl speciální kompenzační pomůcky,
didaktické materiály, multismyslovu relaxační
místnost snoezelen a žáky velmi oblíbený Sen
table, který si i sám vyzkoušel.
děti s hendikepem i autismem
Pana starostu jsme informovali o poskytování vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně
těm s mentálním postižením, vícečetným
postižením a autismem. Seznámili jsme ho
s pravidly přijímání děti a žáků do speciálního
školství na základě doporučení speciálně pedagogického centra a také se vzdělávacím
programem základní školy, který je koncipován jako desetiletý, i o možnosti pokračování
v denní formě vzdělávání ve SŠ Slezské diakonie obor Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá.
respekt ke každému dítěti
Představili jsme mu také princip vzdělávacího
programu MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, který
respektuje individuální potřeby každého
dítěte, podporuje rozvoj komunikace, sa-

Další informace o škole:

www.skolasd.eu

mostatnosti a vzájemné spolupráce. Škola se
zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání
a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které
usnadňují vzdělávání žákům s různým
stupněm postižení, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima
školy. Naše škola chce žáky naučit takovým
znalostem a dovednostem, které budou
uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím
ověřených i nových efektivních výukových
metod. Zároveň umožnujeme rodičům, aby

své dítě mohli umístit do kolektivu, čímž neztratí sociální kontakt s okolím, což je velmi
důležité v životě každého jedince.
Děkujeme panu starostovi za návštěvu a přejeme štěstí a zdraví v novém roce 2021.
Kateřina Barcuchová
Maria Gałuszková
MŠ a ZŠ Slezské diakonie
v Novém Bohumíně a ZŠ a SŠ
Slezské diakonie ve Starém Bohumíně

Vaší práce
si velmi vážím

Děkuji za pozvání paní Marie Gałuszkové,
ředitelce MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
v Bohumíně. Školu jsem si se zaujetím
prohlédl a musím říct, že je opravdu velmi
krásným příkladem péče o děti, který mají
vstup do života poněkud složitější.
Byl jsem překvapen, s jakým soustředěním
jednotlivci pracovali na svěřených úkolech
a jak vidíte na fotce, pudink se opravdu
povedl. Škoda, že jsem nebyl až do
konce, určitě bych ochutnal. Toto zařízení
navštěvuje také pět dětí z Rychvaldu
a jedna z učitelek, paní Kateřina Barcuchová, je rovněž Rychvalďačka.
Ještě jednou chci poděkovat za pozvání
a smekám klobouk před prací všech báječných učitelek a osobních asistentů
i dobrovolníků, kteří se podílejí na tomto
záslužném díle.
Děkuji a někdy zase na shledanou!
Milan Starostka, starosta Rychvaldu
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zuš
zuš je po rekonstrukci jako ze škatulky

O rekonstrukci ZUŠ jsme informovali již dříve, nyní vás zveme
k virtuální prohlídce. Kdokoli,
kdo prochází nebo projíždí kolem
naší školy si mohl všimnout, že
v prosinci minulého roku byla
dokončena oprava zpevněné
plochy před budovou školy.
Co ale není vidět zvenčí, jsou
nové interiéry školy a technologie, které jsou nově součástí
budovy a přispívají k většímu
komfortu nás všech. V sevření

online výuky a zákazu přítomnosti
žáků slouží zatím jen zaměstnancům, pevně ale věříme, že již
brzy zde přivítáme také žáky i rodiče.
Do sálů a učeben kolektivní výuky byla nainstalována
vzduchotechnika, která zajišťuje výměnu vzduchu v těchto
místnostech, v koncertním
sále je nově také klimatizace,
stupňovité hlediště a také nová
akustika, ozvučení i osvětlení.
Radim Plšek, ředitel ZUŠ Rychvald

Co bylo provedeno v rámci rekonstrukce školy:
Výměna oken s izolačním trojsklem, výměna vstupních dveří, zateplení
obvodového pláště budovy a střechy, oprava plochých střech, nové
rozvody vody, kanalizace, nová otopná tělesa a rozvod ústředního vytápění včetně napojení na kotelnu, nová elektroinstalace a osvětlení,
podhledy v učebnách, venkovní žaluzie na jižní části objektu, vzduchotechnika koncertního sálu a kolektivních učeben, klimatizace zázemí
vedení školy a učeben ve 2. NP ve staré budově, nové krytiny PVC
a koberce, oprava podlah ve dvou kolektivních učebnách, nové dlažby
a obklady v sociálním zázemí, zařizovací předměty, výměna dveřních
křídel a nátěr stávajících zárubní, nábytek a kompletní interiéry.
Celkové náklady ve výši 27,6 mil. Kč hradil zřizovatel, tedy
Moravskoslezský kraj.

Dominantou koncertního sálu jsou nové židle, ale i původní grafiky ostravské umělkyně Lenky Kocierzové, namalované pro naši školu
v 90. letech, které jsou přeneseny na speciální akustické panely.
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zuš

Třídy jsou vybaveny akustickými dveřmi, velkými zrcadly, akustickými podhledy, keramickými tabulemi i novým sedacím nábytkem.

Třída pro kolektivní výuku je určena i pro konání školení a seminářů.

Takto probíhá distanční výuka hry na klavír.

Pro učebnu výtvarného oboru byly zakoupeny nové židle, malířské
stojany i nábytek pro ukládání materiálu a žákovských prací.

Komorní sál (bývalý taneční sál) je multifunkčním prostorem s novým
zázemím a kuchyňkou. Slouží účinkujícím jako přípravna, probíhají
zde zkoušky sboru a školních souborů, konají se tady komisionální
zkoušky i volby.

Tradiční a oblíbené relaxační
zóny v rozličných barvách slouží
k soustředění i odpočinku.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

netradiční pololetí v základní škole

Do nového kalendářního roku jsme z pohledu školy bohužel nevstoupili o nic veseleji, než do roku předchozího. Opatření ponechávající většinu žáků v režimu distanční výuky nadále platí a nenaplnilo se ani
naše očekávání ohledně návratu žáků devátých tříd. Vzhledem k těmto stálým opatřením jsme alespoň
navýšili počet hodin online výuky, především v devátých třídách.
Jedna distanční výuka vystřídala druhou
a na školní dveře zaklepalo pololetí. I když
nám MŠMT vehementně doporučovalo
využít slovní hodnocení, rozhodli jsme se
i tentokrát pro hodnocení klasické, stejně
jako 90 % všech základních škol. Jednak
jsme měli dostatek podkladů pro klasifikaci
a také jsme chtěli ponechat ve školství alespoň
něco z osvědčených zvyklostí. Klasický výpis
z vysvědčení sice obdrželi jen žáci prvních
a druhých tříd, ale s obsahem pololetního

hodnocení se mohou rodiče i žáci seznámit
v elektronické žákovské knížce. Výpis z vysvědčení bude ostatním žákům předán po
návratu k prezenční výuce.
V této době nás těší jakákoliv podpora,
například od soukromých firem, které nám
věnovaly vyřazené notebooky. Stejně tak nás
těší i stálá podpora Městského úřadu Rychvald, který nám věnoval další várku roušek,
tentokrát pro první stupeň.
Můj skeptický postoj k distanční výuce je

Originální pololetní dárek: tašky roušek, pro každou třídu jedna
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tím zarytější, čím déle trvá. Neznamená to
ale, že bychom se žákům nesnažili předat
maximum. Je však třeba pamatovat také na
to, že i informační technika má svá nemalá
omezení.
Přesto věřím, že druhé pololetí se již
ponese ve veselejším duchu. Všem rodičům,
žákům a přátelům školy přeji do roku 2021
kromě stálého zdraví také výdrž, trpělivost
a v neposlední řadě alespoň kapku štěstí.
Daniel Cigánek, ředitel ZŠ Rychvald

Mezi školáky byl o roušky velký zájem..

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
konečně jsme se dočkali
V úterý večer začalo po dlouhatanánské době v Rychvaldě
sněžit! Děti netrpělivě čekaly na
poslední zazvonění, které jim
oznámilo konec výuky. Honem
na oběd, pěkně všechno sníst, ať
máme plná bříška a pořádnou
sílu na sněhové řádění.
V šatně jsme si oblékli zimní
oblečení a huráááá ven!!! Na

školním hřišti jsme se s našimi
vychovatelkami pěkně vyřádili.
Postavili jsme sněhuláky, hrady,
udělali jsme si andělíčky a nechyběla ani pořádná koulovačka.
Jsme moc rádi, že sníh dorazil
i k nám.
Danuše Kozlová, Helena
Wozniaková a Monika
Bosáková, vychovatelky ŠD

školáci z družiny potěšili desítky seniorů
V této těžké době, kdy jsou zakázány návštěvy v domovech
důchodců, jsme se rozhodli potěšit babičky a dědečky, kteří
v těchto domovech bydlí.
Prvňáčci a druháčci společně s vychovatelkami ze školní družiny
vytvořili veselé obrázky, andílky a přáníčka, které byly předány
babičkám a dědečkům v Domově s pečovatelskou službou v Rychvaldě, v SeniorParku v Rychvaldě, v Domově pro seniory Karolínka
a v Domově pro seniory Medela Ostravice.
Přejeme všem našim babičkám a dědečkům, ať jsou hlavně zdraví, šťastní a spokojení.
Vychovatelky ŠD Danuše Kozlová, Helena Wozniaková,
Monika Bosáková a děti ze školní družiny ZŠ Rychvald
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VZPOMÍNKY

Vzpomí náme
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
V srdci Tě máme
a navždy budeme mít.
Dne 11. ledna 2021
jsme vzpomněli 10. smutné výročí
úmrtí, kdy nás navždy opustil
pan Václav Broda.
S láskou vzpomínají rodiče,
syn a sestra s rodinami.

Dne 15. února 2021 uplyne
7. smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka
pana Miloslava Bjalka.
S láskou vzpomínají
manželka Hana, syn Petr
a dcera Martina s rodinami

Kdo tě znal, ten si vzpomene.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

V neznámý svět jsi odešla spát,
zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Moře lásky jsi sebou vzala,
hory bolesti zanechala.

Dne 28. února 2021
uplyne 10 let od úmrtí
pana Roberta Marcinka z Rychvaldu.

Dne 10. března 2021 vzpomeneme
9. smutné výročí, kdy nás opustila naše
milovaná paní Božena Jalůvková.

S láskou vzpomíná celá rodina.

S láskou a úctou vzpomínají
manžel Milan, dcera Šárka s dcerou
Kristýnou, syn Robert.

Miloval jsem Vás všechny,
chtěl jsem s Vámi žít –
JÁ nechtěl odejít.
Dne 3. 2. 2021 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Antonína Šimona, který by se
dne 24. 2. 2021 dožil 73 let.
S láskou vzpomínají manželka Věrka,
dcera Pavla, syn Zdeněk s rodinami.

Dne 13. února 2021
uplyne 10 let od úmrtí
pana Oldřicha Šostáka.

Dne 3. února 2021
by se dožil 91 let
pan Jan Lipjak.
Vzpomínají syn Jan a Josef,
dcery Božena a Štefanie s rodinami.

Než skončila noc a nastal nový den,
Ty odešel jsi spát svůj věčný sen.
Dne 2. 3. 2021 uplyne 25 let,
kdy nás navždy opustil náš táta
pan Ing. Miroslav Slížek.

Vzpomíná manželka s rodinou.
S láskou vzpomínáme.

Kdo lásku a dobro v srdci rozdával,
Ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 13. února 2021 by se dožil 97 let
náš tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc pan František Dryje.
Zároveň 17. února vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky, sestry a tety paní Gabriely Dryjové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Věrka a celá rodina.
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PŘÁNÍ / INZERCE
vzpomínka

rozloučení

Dne 25. 1. 2021 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky
paní Danuše Juroszkové.
S láskou vzpomínají
dcery Alena a Jiřina s rodinami.

Očím ses ztratila ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 20. 1. 2021 ve 14.00 hodin jsme se
ve smuteční síni v Ostravě naposledy
rozloučili s naší milou dlouholetou
spolupracovnicí Libuší Čerchlovou,
alespoň symbolickým
položením kytice.
S úctou vzpomínají
zaměstnanci města Rychvald.

blahopřání
Dne 24. 2. oslaví
náš milovaný tatínek, manžel a děda
Erich Pak
své 80. narozeniny.
Pevné zdraví do dalších let
mu všichni přejeme!
Manželka Milada,
dcery Lenka a Marie s rodinami.

Dne 11. února 2021 se dožívá 85 let
rodák z Rychvaldu pan Jiří Mareček.
Přejeme mu hodně zdraví a životního
elánu v osobním životě. Také mnoho
zážitků v mysliveckém spolku a při
procházkách přírodou a po okolí
a také hodně příjemných setkání
v Klubu důchodců.
Přeje manželka Bláža,
dcera Simona a celá rodina.

Řádková inzerce
• Koupíme dům nebo pozemek i v horším stavu. Platíme hotově, možno i zadlužený. 608 370 379.
• Provádím veškeré opravy a úpravy oděvů vč. jednoduchého
šití. Dle dohody si pro zakázku přijedu k Vám. Kontakt:
tel. 739 020 779, e-mail Chlebikova.D@seznam.cz.
• Provádíme pokládku plovoucích podlah, PVC, koberců, samonivelační stěry, více na www.dvfloor.cz.
Tel: 604 265 861
• Hledám byt, dům popř. pozemek v Rychvaldu. Předschválený úvěr zajištěn. 737520092.
• Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Rychvaldu. Tel: 732460473
• Pronajmu garáž ve Staňkových dolech v Rychvaldu, zájemci volejte 737 336 360, 731 437 640.
• Senior Park Rychvald nabízí k pronájmu podkrovní byt 2+KK
v 2.NP hlavní budovy bez výtahu, 70m2, vhodné pro seniory
i rodiny s dětmi. Bližší informace na tel. 605 590 001.
• ČEMAT, s.r.o. Bohumín přijme na HPP OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE v oblasti pronájmů a správy nemovitostí,
Požadujeme: SŠ (VŠ) vzdělání staveb. směru, ŘP sk.B,
Kont. p. Koždoňová 596092329, kozdonova@cemat.cz

Informace o inzerci ve zpravodaji
Uzávěrka inzerce a vzpomínek na březen: 24. 2. 2021
Inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(www.rychvald.cz/ke-stazeni, zpravodaj města – ceník inzerce)
KD, Petra Kotková, 596 572 511, inzercerychvald@seznam.cz
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INFORMACE / plány
ZKO Rychvald:
PLÁNY KYNOLOGŮ NA ROK 2021
Není úplně nutné bilancovat minulý
rok 2020. I v pejskařině bylo nutné
zrušit mnoho společných tréninků,
soutěží, bonitací, výstav a dalších
akcí. Doufáme, že to špatné jsme si
již vybrali a letos bude lépe.
A co plánuje ZKO Rychvald v roce 2021?
Ihned po umožnění venkovního kontaktu alespoň šesti osob začneme s výcvikem
poslušností ve skupinkách (5 psovodů
a 1 výcvikář) rozdělených dle dovedností pejsků. To znamená, že letos v jarních
měsících pravděpodobně neproběhne kurz základní ovladatelnosti, ale
nováčky, zájemce o výcvik poslušnosti
a socializaci, budeme „přijímat“ průběžně
během první poloviny roku. Na podzim se
zařídíme dle situace.
Jako v minulých letech se budeme nadále věnovat nácviku obran a pachových
prací. Pro pokročilejší chceme v jarních
a podzimních měsících uspořádat
zkoušky z výkonu psa pod záštitou ČKS.
V září se těšíme na již tradiční rychvaldský
kynologický závod a na soutěžící a diváky
z celého kraje. Rádi bychom také uspořádali ukázky výcviku pro veřejnost
a klubový „sranda“ závod. Někteří naši
členové se jistě opět zúčastní soutěží,
výstav a dalších akcí mimo ZKO Rychvald
a věříme, že se jako dříve vrátí s poháry
vítězů. Čeká nás nejen mnoho práce
na celém cvičišti, ale i příjemná setkání
s kamarády pejskaři a jejich psy.
Trénink se psem není vždy procházka
růžovým sadem. Jsou to hodiny cvičení
v zimě i horku, odříkání, neustálé vymýšlení jak a co vylepšit a přivést vše
k bezchybnosti tak, aby byl šťastný psovod
i jeho psí parťák.
Sezóna pro nás nikdy nekončí. Takže
vykročme pravou nohou, milí pejskaři.
Za ZKO Rychvald
Marcela Botošová

mobilní rozhlas informuje nejrychleji
Město Rychvald již více než rok provozuje službu MOBILNÍ ROZHLAS.
Dnes lze tuto cestu považovat za nerychlejší
doručení informací z města obyvatelům.
Registraci lze provést například na webové
adrese:
rychvald.mobilnirozhlas.cz/registrace
Řekněte o této službě také rodině, přátelům
i známým. Budou tam také dostávat podstatné informace z města rychle, přehledně a aktuálně.

Přes aplikaci jsou zasílány informace o odstávkách elektřiny, vody, informace o akcích
města, jejich organizací či spolků a mnohé
další. Informujeme také o měření rychlosti
městskou policií na komunikacích v Rychvaldu. Tato informace je zasílána vždy ráno
v den měření.
Děkujeme za pochvalná slova, kterými
službu hodnotíte.
Věříme, že i do budoucna udržíme vysokou
úroveň informovanosti veřejnosti.
Václav Pavlík, místostarosta

PROČ SE SOUL TĚŠÍ NA ROK 2021?
Stejně jako většina rychvaldských
spolků se i my těšíme na znovu setkávání s vámi při našich akcích.
Tradičně
jich
připravujeme
hodně
a doufáme, že se nám je podaří uskutečnit.
Těšíme se na setkávání při muzikoterapiích
nejenom v Senior parku a DPS, ale i v dalších
zařízeních poskytujících sociální služby.
Doufáme, že se nám konečně v květnu podaří uskutečnit Koncert v oblacích na chatě
Prašivá a v červnu tradiční Oslavu letního
slunovratu.
Připravujeme také výstavu obrazů dalšího
rychvaldského amatérského malíře a akci
s názvem International food, kde bychom

připravili a porovnali rozmanitosti jídel indické a české kuchyně. Pozveme vás také na
výlety do přírody a za kulturou. A protože
spolupracujeme s dalšími spolky nejenom
v Rychvaldu, ale i v Bohumíně a Hlučíně,
chystáme několik dalších akcí, o kterých vás
budeme v předstihu informovat.
Přejeme nám všem, abychom ve zdraví překonali začátek tohoto roku a od
jara se potkávali na akcích, které s nadějí
připravujeme se slovy Jeho Svatosti dalajlámy: „Když se člověku zdá, že všechno jde
špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.“
Mirka Kopčajová, předseda spolku SOUL

Rychvaldský zpravodaj - vydává město Rychvald, IČ 297615 / www.rychvald.cz / Evidenční číslo Ministerstva
kultury ČR: E 12138 / Šéfredaktor (red): Vladislav Sobol, 725 595 417 / Legislativní správnost: Bc. Lubomír Klaput /
Redakce: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald / Grafický návrh: Jan Vychodil 360co.cz / Sazba
a zlom: Vladislav Sobol / Tisk: ZEMAN ART s. r. o / Náklad: 3015 ks / Vychází měsíčně / Distribuováno zdarma do
každé domácnosti ve městě Rychvald
Uzávěrka a kontakty
Uzávěrka příštího čísla: 24. 2. 2021 | Redakce: rychvaldskyzpravodaj@seznam.cz, 725 595 417 |
Inzerce: inzercerychvald@seznam.cz, 596 543 052. Zpravodaj v PDF ke stažení: www.rychvald.cz

