Z okolních obcí a měst

Mládež z Ryžovištěnezahálela ani v dubnu
Pďle

schváleného harmonogramu projektu ,,Žít a bavit se bez
rozdílu věku..měla mládež z našíobce naplánované na měsíc du.
ben dvě akce, a to Velikonoční
odpoledne a Ukli&ne si svět kolem sebe. I když s přípravou a organizaci měli mladí občanéz na.
šíobce spoustu práce, výsledek
stál za to. Cílem bylo společně
strávit krásné sváteční odpoledne
v co největším počtu zájemců, ve
všech věkowých kategoriích. Cíl
se nrím splnil. Lidé si s úsměvem

prohlíželi velikonočnívýrobky'

které vyrobili naši občaléa žáci
z MŠa ZŠRyžoviště.Nechyběl
nazdobený beránek i s jehnětem'
korálková, pernftová a voskovaná vajíčka,háčkované výrobky'
keramický zajíc a nazdobené košfty. Vyhodnotili jsme nejlepší
výrobky dle tří věkových katego.

rií, vítězové byli ďměněni

dár-

kovými balíčky.K večeru jsme
shlédli krátký kultumí program
tanečníkůz naší obce a později
jsme si sami,.skďili.. velikonďní taneček u živéhudby.
Jelikož je v jarním období poře.
ba vysbírat odpadky' které byly

hřálo do zad' jen powrdilo opravdové jaro' A protože počasívy.
šlo, nebránilo nám nic v prvním
jamím opekání buřtů.
Mladí lidé z RyŽoviště připravují

pro své spoluobčany i dalšíakce.
Hned příštíplánované odpoledne
plné netradičních her bude při
akci s názvem Zahájení prázdnin.

Kateřina lašóková

tak dlouho zasypány pod sně.

hem, oslavili jsme 24. dubna svátek Den Země akcí Uklidine si
svět kolem sebe' Do této akce se

zapojili hasiči, děti ze zák|adní
a mateřské školy a ostatní spolu.

občané. ZÁatni muži a kluci si
vza|tzaúkol úklid potoků. Sami
se pň úklidu divili věcem nalezeným v našem krásném potoku

Polička. Školáci si vzali za své

vysbírání odpadků po celé obci
a starší vyhrabali veřejná pro'
stranství, na kterých zbylo listí
z pďzimu. Sluníčko,které niís
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R.ÝMARoVSK

Zpravodajství

oůtežitéje umět žíta bavit se
SoutěŽ ve hře Člověče.nezlob se Rr'Žoviště versus Biidličná. pořádaná
týmem mladý'ch lidí z RyŽoviště a podpořená nadaciVodafonc- CR a obcí Ryžoviště. proběhla 1 l. 2. 20lO a splnila očekávaný cil pr.ljektu Zít
a bavit se bez rozdí1u věku. Celken si zahrálo 82 soutěŽicích rc třech

věkových kates('i.ií'-h. Nejmladším byla tříletá Vendu]ka Knappor'íl
a neistarší b1'l Rl Žovišták, ktery za osm let oslaví sr'é ste nlLtozellint.

Čtvrtečrríodpo1e.1ne nepostrádalo skvělou ná1adu. sr'ařené l'íno. bohaté
občer.str,ení a Pi:lt:lské úsměvy. Celkovým vítězem soutěŽivého klání se
stala paní.'"....ktlr-á (84 let) z Bfidličné.Soutěžící,kteří se umístili na
stupních r.ítěz;r. získali dárkové koše. medaile a diplomy. Všechny děti
sí ll'sortt.lŽi]r .]adkosti a drobné dárky. Přítomní Starostové obou obcí
zht.tlntltj]j iirto akci r'elmi kladně a shodli se. Žc něco podobného b1'
chtě]r zopakor'at

Kareřinu Laštíkot,ťt

Ýuoruz

Bavíme se bez rozdflu věku
U sfineĎmt Fázfr*mvru s0[0ů| |4'
srpna zasd| d0 šftofiÍGfi hUiG lEicí|

dět, de

-

iÍ'icn mdře

a paoÚfo.

Prišř si b|ižmurřžitmfrpítou xci $ lnfuvm ltědmn$tÍ mÍĚžo na
šm lqÍm, lfuná !y|a nea|fimván

za pofuny |lhhcs lluhÍom

cdó

ncilfln a 0!c8 Ryž0UÍšř.lft[ym m
mre snnřžÍ ofroHhe' de duvě.
ť*F'm $e iuiímavéfuililŤnc8.

Bojovalo se v pětičlenných druŽ-

stvech v několika kolech. Nejdříve

jsme vyluštili křížovku, jejížtajen.
ka zněla Braunseifen. Žb tento vý-

raz je do němčiny přeložené
Ryžoviště'věděli snad opravdu

všichni. Da1šímpřipraveným

kouskem bylo bludiště,

v

němž
jsme museli překonat trasu ze známého fuadu Sovince přes ruzné
pŤekážky (louky, lesy, kamenné
cesq' a stiáda krav) zpět do vesnice

Ryžoviště.

Dost by|o hraní! Zapojiti jsme
mozkové závity

a hledali

jsme

v nich odpovědi na rizné otázky
z obce,z regionu Rýmďovska, ba

dokonce

i

Moravskoslezského

kraje' Poslední, odpočinkové a napínavékolo bylo jako ye známé
hře Hip - hap - hop. Postupně se
odkryvala po|íČkaa pod nimi q'-

kukovďo známé místo. Hádejte
které! Kříž, kter.ý se qzčínad naší
obcí, známé Iázně Karlova
Studánka, zámek v Janovicích,
Ultlfslcý vrch, osfravská radnice
a socha děda Praděda z Hafolz-

kor,y galerie.
Soutěžní klr{ní trvalo více jak dvě

hoďny. Předali jsme si zajímavé
ttpy na prázdninové výlery a pii-

pomněli si, kolem jalcých krás-

ných a zajímavých míst chodíme

téměř každý den. Soutěžícíse během přemýšlení občerstvili a za

výdrž a správné odpovědi byla
druŽstva odměněna drírkovými ba-

lflry, sladkostmi, zajímavými kni-

hami a dalšímidrobnostrni. Toto

odpoledne opet sp|ni|o naše oČekáváru podle hes|a ,,Žít a bavit se
bez rozdílu věku...
Foto a text: Kateřina ltlšókovtí

Ryžoviště veřsus

Břidliěná

RYŽouŠTĚ * SoutěŽní odpo'
ledne
si mohou uŽÍt hrači
vŠech věkových kategoriÍ ve
čtvrtek 11' února v budově

mÍstnÍhokina v RyŽovišti.
Tlim mladých nadšeňcůzde

pořádá ve tři hodiny odpoledne
turnaj ve hře Člověčenez]ob se.
!129lit.mezi sebou budou pŤilehlé obce, a kdo si nechce ne-

chat ujít atmosféru soutěŽnÍ

vřavy, určitě by mělpřijÍt.

