Mladí žiii pro Ryžoviště
BRUNTÁL (kaj) - Proiekt Prázdniny s úsměvem
Nadací0KD, spoÉovní'kul.
turní i vědomostní setkání' výlet do Landeku. To
je jen část plánů mladých obyvatel z Ryžoviště'
Také díky nim dĚí obec víc při sobě.
na tváři, podpotovaný

si postavili sami mistní ve volném čase a bez
nárokunaodměnu.
Jeďnou z dalšich aktivit byl projekt o lidech

s lidmi. V národnim kole ziskalo RyŽoviště

v roce 2008 prvnÍ místo, a čtvrtémÍsto v kole
Aé uŽ jednotlivci nebo například členové mezinárodnÍm' ,,Zklwli jsme cenu za podporu
sboru dobrovolných hasičů,ruku k dilu rádi místnídBmokracie u kategorii zapojoudní ueřejpřiloŽí v RyŽovišti mladí i dřive narození. nnsti. Aprd'uě o tomto je, Že se unásu obcizapoju..těši1o
starostku
Hasičský sbor v obci slaví letos sto čtyřicet let j e do proj ektů aktiunž ueřej rnsl,

od založeni, oslavy proběhnou 9. července. Lašákovou. obyvatele podobné akce stmelí,

,,Prace s mlddBžímó' smusl. Mhddpž se sešla u multiÍunkrlírndomé, aby bilarrcouala spolecné ake
od roku 2006',,Ťekla starostka obce a zároveÍt

velitelka tamnich hasičůEva Lašáková' MnozíuŽ zapomněli, co vlastně v RyŽovišti vybu.

dovali.
Do veŤejného dění se zapojuji i úplně malé
ďéti.'' Díky podoře z grantů se nóm splečnými siIumi podařilo uybudnuat u roce 2007 hřiště' Děti

džlaly ulastní niurhy' dn nirhž zauedly ulastní
předstauy,,,uveďla Eva LaŠáková. Z návrhu
vzešel projekt, podle nějŽ se nakonec poďařilo

postavithřiště.
Nikdo nelitoval vlastního úsili, sportoviště

navÍc si výsledků své práce cení a hlíďají, aby
jejich práci někďo nezničil.
Poďařilo se postavit kurty, opravit fasádu
obecního úřaďu, zasázet stromky' děti malo.
valy také budoucÍ podobu náměstÍ, natÍraly,
okopávaly záhonky' ,'Wdyclty se už předcmpta.
jí' jakehn rnuého projektu se chystdme ttiastnit,
oMtauost jim rozhndni rwchybí',,uvedla Lašáková. Aby se jen nepracovalo, společnéakce

končíobvykle opékápim uzeniny a posezenim, což utuŽuje vzájemné vztaby mezi sousedy. Pravidelně se scházÍ ke' společným aktivi.
tám pro obec okoIo ďvacítky dětí, obvykle zá.
roveň malých dobrovolných hasičů.

Z okolních obcí a měst

MDZ v Ryžovišti
I když oslava MDŽby měla být
výhradně pro ženy, v RyŽovišti
jsme byIi nuceni přizval i muŽe'

JelikoŽ už v minulosti jsme se

rozhodli, že toto odpoledne pou.
ze neprosedíme u vínečkaa kávičky, ale že si vyměníme zkušenosti v oboru pečení,uspořádali
jsme na tento den soutěž
Buchtyádu.
Celkem se nám sešIo 21 dobrot
všeho druhu . buchty, koláče, slané pečivo, frgále' eskymo a rafaelové řezy, dortfty. Porota složená výhradně z mltžůto neměIa
vůbec jednoduché. Pro všechny

bylo velkým překvapením' kdyŽ
se celkovým vítězem sta|a nejmladší účastnicetéto soutěže, je-

denáctiletá Maruška Paličková,
se Střechou z Bebe oplatků, kterou se naučila v kroužku vaření
ve škole. Musíme pochválit i zástupce mužského poko|ení. a to
Radka Brunclíka a pana Cipra,
kteří se aktivně zapojili a všechny pítomné mi|e překvapiIi.
Všem Ženám, které se našísoutěže ani oslavy }L4DŽ nezíčastni|y,
přejeme za obec RyŽoviště vše
nej.

Eva I'ašdková, Starostka obce

