Z okolních obcí a měst
Jsem si vědoma, že nezbytnÝm

předpokladem dobrého .ouiitinu
malé obci je potřeba zajistit stmelení veřejnosti a její zapojení do
dění v obci. U nás v RyŽovišti se
nám to bez diskuze daří. Jlž 6 |et
zapojujeme veřejnost do projektů
zabývajících se úpravou veřeiné-

ho

prostranství

a

kulrurnl.lro

a společenského života v obci'
Z předešlých projektů miíme zkuŠenosti, že největší zájem o dění
v obci mají děti s rodiči a h]avně

mládež. Proto jsem tuto neformální skupinku mladých lidí pozvala v pátek 17 . března na slav-

nostnější posezení do multifunkčního domu. Pozvání mělo být oo-

děkováním všem, kteří uřtiunc
a hlavně bezzištně spolupracují
s

vedením obce,jsou členy našich

a

k tomu ještě dobrovolně pracují

spolků, zúčastňujíse brigád

na projektech.

V

tento podvečer jsme společně
zavzpominali, co jsme naplánovali, na čem jsme pracovali a co
jsme společně zvlád|i' od roku
2005 jsme pracovali na projek_
tech Náměstí očima dětí a m-ládeVýstavba dětského

Že - dvě etapy,

M|ádež v Ryžovišti
Ú prav a prostranství kolem Íbtba.

lového hňště, ZÍízenízookoutku

a obnova sv. Kříženad

Ryžovištěm. od ledna tohoto roku spolupracujeme na projektu
Bezpečně dětem.
Pro starostku obce je velkým po-

těšením, když se nás při realizaci
obecních projektů, pfi plánova-

cích a pracovních setkáních sejde

více jak stovka dobrovolníků.

Potom si člověk uvědomí, žejeho
práce má smysl.
Tento tým mladých

lidíjižněkoli

krát sám projekty

naplánoval
a sám si na ně sehnal t oeníze.
Většinou žáda|i o finanČnisrantv
z nadací v ČR a ouecJ aaá

Ryžoviště,jako svého pannera,

žáda|i o spolufinancování. Po získání financí projek$ i sami realizovďi. Jejich aktivita je niznorodá. Do projektů dokázaltzahmout
kulturu, sport, vědomostní soutěŽe, zábayu a výlety. V roce 2008
realtzovali projekt Akce pro

všechny RyŽovištálql. v roce 20I0
v pruběhu celého roku pracovali
na projektu Žít abavit sebez rozdflu věku. Tyto projekty splnily

očekávaný cfl, kteým bylo zaponejvíce spoluobčanů. Mohu jen potvrdit' že se těch.

hřiště, Rekonstrukce požámí jit do akcí co

zbrojnice, Výstavba kurtu'

','taťÉÉ+-

to projektů účastniloněkolik stovek občanůz Ryžoviště a okolí.
V letošním roce mládež pod hla.

vičkou dobrovolných hasičůpra-

cuje na projektu

Prázdniny
tviífi. Při hodnocení těchto akcí mě zaujal postřeh
mJadých lidí, kteří při ps aní žádostí o dotace tvrdí,že v našílokalitě je velká nezaměstnanost a naši
spoluobčané nemají finance na
s úsměvem na

vyjížděníza kulturou. Z Íohoto
důvodu se snažízpesřit spole-

čenský Život v obci' Po zkušenostech ale pfi šli na to, že je mezi ná-

mi spousta spo|uobčanů, kteří se

akcí nezúčastní,i když je

vše

zdarma, snad z důvodu sledování
seriálů v televizi.

Tyto aktivity nám jistě pomolrJy
získat v roce 2008 první místo

v národním kole soutěže o lidech
s lidmi a čtvrtémísto v kole me-

zinfuodním. V roce 2006 jsme

získali v soutěži Vesnice roku

Bílou stuhu za činnost m|ádeže'
Na základě této ceny jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 400 000 Kč na fa.
sádu obecního úřadu.
Za veškerou činnost bych ještě

jednou chtě|a poděkovat

vŠem

aktivním RyŽovi štákům.
Eva I'ašókovtí, Starostkn obce

