
aktuálně ze služeb 
města rychvald

Zákazníky SMR už nebude strašit 
prudké schodiště, kanceláře se 
přesunuly do opraveného přízemí.

str. 3

kytice pro 

nejstarší občanku

Zástupci města pogratulovali paní 
Emilii Zdunkové, která v červnu 
oslavila 98. narozeniny.

str. 4

mladí hasiči 
postoupili do kraje

Zdá se, že covid našim mladým 
hasičům neubral nic z jejich nadšení 
ani šikovnosti.

str. 7

pouť k uctění husa 
letos jinak

Vzhledem ke stavebním pracem 
na hasičárně a v centru města vše 
proběhne na zahradě Husova sboru.

str. 12

červenec 2021

periodický tisk

územního samosprávného celku

Starosta Milan Starostka, za KPOZ Lucie Stankušová, ocenění pedagogové Pavla 
Jaškovská, Šárka Gulčíková, Iveta Bezdíčková a ředitelka MŠ Rychvald Edita Siudová

Místostarosta Pavel Staněk, ředitel ZUŠ Rychvald Radim Plšek, ocenění pedagogové 
Kateřina Šmídová, Karel Koláska a za KPOZ Lucie Stankušová

Ředitel ZŠ Rychvald Daniel Cigánek, ocenění pedagogové Lucie Tvardková, Daniela 
Lindáková, Iva Trčková, oceněné žákyně Gabriela Blahutová a Tereza Nikliborcová

Město Rychvald si velice váží pedagogů, kteří smysluplně 
pomáhají vzdělávat, ale také výjimečných žáků. Role peda-

gogů ani žáků či studentů nekončí jen samotnou povinnou 
školní výukou, ale na obou stranách může pokračovat nad 
rámec školních povinností. Není to ale samozřejmost. 

Komise pro občanské záležitosti připravila ve spoluprá-

ci s řediteli rychvaldských škol ocenění pedagogických 
pracovníků a žáků. Z důvodu covidové situace a vládních 
opatřeních nemohlo být ocenění předáno v obřadní síni. 
Covidová doba nás naučila jisté improvizaci, pružnému cho-

vání a novým zkušenostem. Abychom mohli zachovat nas-
tavenou tradici oceňování pedagogů a výjimečných žáků, 
museli jsme přistoupit k netradičnímu řešení, a to setkání 
v jednotlivých školských zařízeních. Chtěli bychom všem 
oceněným poděkovat za nasazení, obětavost, trpělivost 
a skvělou práci.

za Komisi pro občanské záležitosti
Lucie Stankušová a Dagmar Pížová

ocenění pro 

rychvaldské 

pedagogy a žáky
za práci “navíc”

oceněni byli
mateřská škola rychvald

ŠáRKA GULčíKOVá
PAVLA JAŠKOVSKá

MGR. IVETA BEZDíčKOVá

základní umělecká škola rychvald

MGR. KATEŘINA ŠMíDOVá
KAREL KOLáSKA

základní škola rychvald

ZA TVORBU čASOPISU RyCHVALďáčEK
MGR. IVA TRčKOVá

MGR. DANIELA LINDáKOVá

za tvorbu časopisu zrcadlo
MGR. DANIELA MIRKOVá
MGR. LUCIE TVARDKOVá

ocenění žáci za tvorbu časopisu zrcadlo
GABRIELA BLAHUTOVá

KATEŘINA VLčKOVá
TEREZA NIKLIBORCOVá



zuš

co je to unesco aspnet
UNESCO Associated Schools Network – ASP-

net vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem 
více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí 
ze 182 zemích světa (z toho 50 z české re-

publiky). Všechny tyto školy vedou své žáky 
a studenty ke čtyřem základním pilířům 
vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se 
být a učit se žít spolu. Jedním ze tří hlavních 
pilířů je také mezikulturní učení, podpora 
kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.
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Ve výuce jsme i s našimi žáky vedli dialog o tom, 
co akt dobré vůle představuje pro samotného 
člověka, který tuto vůli projevuje, a co pro jeho 
okolí. Abychom žákům také dali dobré příklady 
z jejich okolí, pozvali jsme několik hostů, kteří 
dobrovolně vykonávají širokou škálu činnos-
tí. Děti navrhly, že by tito lidé mohli zároveň 
dostat nějaké ocenění. 

Žáci výtvarného oboru tak předali symbolické 
plakety, které sami vyrobili, žáci literárně-dra-

matického oboru nastudovali představení s náz-

vem „Chci být dobrovolník!“, a žáci hudebního 
oboru přispěli hudebním dárkem. Oceněnými 
dobrovolníky byli paní Daniela Pilařová a pan 

Ladislav Sitko za činnost v oblasti péče o život-
ní prostředí, Libuše Petrová za činnost v oblasti 
charitativní péče, Miroslav Monczka za péči 
a pomoc seniorům a Lukáš Moravec za dár-
covství krve. Setkání proběhlo ve slavnostní 
a přátelské atmosféře. Celým pořadem s náz-

vem „Podvečer s dobrovolníky“ provázela 
Kateřina Šmídová, která je koordinátorem ak-

tivit UNESCO ASPnet a ve spolupráci s výtvar-
nicí Danielou Vybrancovou a hercem Lukášem 
Moravcem jsou pravidelně autory našich mezi-
oborových projektů.

Dále jsme připravili výstavu prací žáků výt-
varného oboru. Součástí byly závěrečné práce 

i práce vytvořené v rámci 
projektu „Roku biodiver-
zity“ – další z letošních té-

mat asociace UNESCO AS-

Pnet. Výstava nesla název 

„Kdyby lidi byli stromy“ a byla inspirována ste-

jnojmennou knihou a rozmanitostí v přírodě. 
Další ambicí tohoto projektu bylo poukázat 
na to, jak důležitá je také rozmanitost mezi 
lidmi.

Radim Plšek
ředitel ZUŠ Rychvald

žáci zuš poděkovali dobrovolníkům
naše škola je dlouholetým členem sítě přidružených škol unesco aspnet. 
každoročně představujeme projekty na daná témata. jedním z letošních 
témat, nad kterými jsme se zamýšleli, je dobrovolnictví. 

Ocenění, moderátorka a hostitel: zleva Lukáš Moravec, Kateřina Šmídová, Libuše Petrová, Miroslav Monczka, Daniela Pilařová, Ladislav Sitko a Radim Plšek

 Hudební gratulace od žáků hudebního oboru. Zleva 



zuš / inzerce
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informace o inzerci ve zpravodaji
Uzávěrka inzerce a vzpomínek na srpen: 
21. 7. 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

• Koupíme dům nebo 
pozemek i v horším stavu. 
Platíme hotově, možno 
i zadlužený. 608 370 379 

• Hledám ke koupi pozemek 
nebo dům, tel. 737 929 089.

•  Hledám ke koupi byt, 
tel. 604 941 788.

• Provádím veškeré opravy 
a úpravy oděvů vč. jed-

noduchého šití. Dle dohody 
si pro zakázku přijedu 
k Vám. Kontakt: tel. 739 020 
779, e-mail 
Chlebikova.D@seznam.cz. 

• Kominictví Lukovský – revize, 
frézování a vložkování 
komínů Tel: 602 930 888

• Očkování psů proti vztek-

lině 16. 7. TJ Slavoj 8–9 h., 
DPS (Jurášek) 9:30–10:30, TJ 
Baník 11–12 h., Oáza 13–14 h., 
Hasičárna 14:30–16:00, cena 
100,- Kč. Náhradní svod dne 
17. 7. na Hasičárně 13–14 h. 
Doc. MVDr. Šimoník Ivo, CSc.

•  Koupím garáž v Rychvaldu, 
Bohumíně. Nejsem realitka, 
kontakt 775 301 075.

• Vyměníme družstevní byt 
2+1 za 3+1 v Rychvaldě, příp. 
koupíme 3+1, tel. 605862560.

• Senior Park Rychvald nabízí 
k pronájmu podkrovní byt 
2+KK ve 2. NP hlavní budovy 
bez výtahu, 51m2, vhodné pro 
seniory i rodiny s dětmi. Bližší 
informace na tel. 605 590 001.

řádková inzerce

Sedmnáctého ročníku pěvecké soutěže Rych-

valdský slavík se zúčastnily více než dvě desítky 
soutěžících ve čtyřech kategoriích. Soutěž se 
tentokrát uskutečnila online, účastníci zaslali 
videonahrávky svých výkonů a v den soutěže, 
která proběhla 8. 6. 2021 od 15 hodin, zasedla 
v koncertním sále ZUŠ porota spolu s organ-

izačním týmem. 
Všichni soutěžící měli možnost slyšet své 
soky prostřednictvím vysílání, ve kterém byly 
spuštěny postupně všechny nahrávky a poro-

ta sledovala dění na promítacím plátně. Do 
odborné poroty byli přizváni Soňa Jungová, 
vyučující na Janáčkově konzervatoři v Os-
travě a sólistka souboru Opereta a muzikál 
Národního divadla moravskoslezského, Michal 
Bárta, proděkan Fakulty umění Ostravské 
univerzity a Pavel Béreš, ředitel ZUŠ Klimk-

ovice. K našemu překvapení i překvapení po-

rotců bylo zřetelné, že soutěžící své výkony 
poctivě připravovali, všechny měly velmi do-

brou úroveň. Některé z nich porota ocenila 
umístěním s tímto pořadím:
Děkujeme všem zdatným zpěvákům, kteří se 
zúčastnili, a vítězům gratulujeme!

Radim Plšek, ředitel ZUŠ Rychvald

jak zpíval rychvaldský slavík online?

výsledky
i. kategorie – do 8 let
1. Natali Holušová
2. Lenka Jarošová a Jana Ptošková
ii. kategorie – do 12 let
1. Emma Krobotová
2. Marie Doležílková
3. Veronika Jarošová
iii. kategorie – do 18 let
1. Anna Váchová
2. Markéta Ottová
3. Martina Grümannová
iv. kategorie – 18+
1. Denisa Mikurdová
2. Lucie Ritzingerová
3. Zuzana Brieslingerová


