
 

ZPRAVODAJ 
z radnice, ZUŠ 

 

Výherce soutěže 
O nejkrásnější vánoční 
cukroví 

Výherkyní soutěže o nejkrásnější  vánoční 
cukroví se stala paní Naděžda Konečná. Paní 
Konečné byl na městském úřadě předán věcný 
dar. Blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži. 

 

Mikulášská besídka 
v Základní umělecké 
škole Rychvald 

Výherce soutěže O nejkrásnější 
vánoční výzdobu 

 
Již tradičně proběhl v prosinci, a sice v úterý 

4. těsně před Mikulášem, koncert žáků příprav- 
ných a prvních ročníků ZUŠ spojený s Mikuláš- 
skou nadílkou. 

 
 
 
 

Výhercem soutěže o nejkrásnější vánoční výzdobu se v kategorii nejkrásnější vánoční vý- 
zdoba okna stal pan Libor Lička. Panu Ličkovi byl předán peněžitý dar. Blahopřejeme a děku- 
jeme za účast v soutěži! 

Cestou za přihlášeným soutěžícím jsme měli možnost vidět krásné vánoční výzdoby domů 
a zahrad našich občanů a je nám líto, že se této soutěže nezúčastnili. 
 

Přijetí bezpříspěvkových dárců 
krve na rychvaldské radnici 

 
 
 
 
 

Akce se konala v koncertním sále v podve- 
čer a sál byl rodiči, příbuznými i ostatními ná- 
vštěvníky zaplněn jistě do tří čtvrtin. 

Na  programu  bylo,  jak  název  napovídá, 
vystoupení těch, kdo hudbu v naší ZUŠ teprve 
začali studovat – žáčci přípravných ročníků a ti, 
kteří jsou letos již v ročníku prvním. 

Na koncertu jsme slyšeli jak nejoblíbenější 
nástroje – housle, klavír, zobcová flétna – tak i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zastoupení malých zpěváčků. Žánrově se  kon- 
cert pohyboval hlavně v rozpětí od koled (Štědrej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stejně jako Český červený kříž si i  my v 
Rychvaldu vážíme těch, kteří jsou ochotni ne- 
zištně pomáhat druhým. Proto jsme se i letos v 
pondělí 10. prosince 2012 sešli v obřadní síni s 
bezpříspěvkovými dárci krve a při této slavnost- 
ní příležitosti jim poděkovali za jejich vysoce 
humánní  činnost. Spoustě lidí přijde darování 
krve jako běžná věc a stejně tak i to, že pomoci 
jinému člověku by mělo být pro každého samo- 
zřejmostí, ale všichni víme, že tak samozřejmé 
to není. Pokud krev někdo daruje bez nároku 
na odměnu, je to projev hluboké lidskosti. Tato 
slavnostní chvíle bývá jedinou možností podě- 
kování těm, kteří myslí i na druhé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvání přijali a do pamětní knihy města 
se zapsali: 
• Petr Gryz za 40 bezpříspěvkových odběrů 

•  Pavel  Pohanka,  Jiří  Grycmon,   Lukáš 
Čempel, Eva Plhalová, Eva Pukovcová a 
Pavel Tyrk za 80 bezpříspěvkových odběrů 

•  Monika Brinzíková a Kamil Brunclík za 
160 bezpříspěvkových odběrů 
S poděkováním se ke komisi pro  občan- 

ské záležitosti připojila i starostka města Šár- 
ka Kapková a za místní organizaci ČČK paní 
Marcela Janečková, které předaly dárkový koš 
a květiny. Michaela Skřížalová 

komise pro občanské záležitost 

večer nastal) až po klasické lidové písničky jako 
Běžela ovečka, Sedí liška, Běží liška, My jsme 
malí muzikanti atd. 

Celkem vystoupilo na koncertě více než de- 
set dětí – plánovaný počet byl osmnáct, ale do 
řad odvážných studentíků razantně vstoupila ne- 
jen podzimně-zimní viróza, ale občas také dohá- 
něné školní povinnosti :-). 

Daniela Pilařová 

Uzávěrka únorového čísla RZ 
byla stanovena na pondělí 28. ledna 2012. Redakční příspěvky posílejte na e-mail rychvald- 

skyzpravodaj@gmail.com, pozvánky na akce můžete oznamovat textovou zprávou na tel.: +420 
731 403 716. Inzerci posílejte na adresu inzercerychvald@seznam.cz, informace získáte na tel.: 
+420 596 543 052 nebo osobně v kanceláři 001 v přízemí MěÚ u Simony Augustýnkové. 

PROSÍME,   NEZAMĚŇUJTE   E-MAILOVOU  ADRESU  PRO  REDAKČNÍ  PŘÍ- 
SPĚVKY S E-MAILOVOU ADRESOU PRO PŘÍJEM INZERCE! INZERCE SE PŘIJÍ- 
MÁ VÝHRADNĚ NA ADRESE INZERCERYCHVALD@SEZNAM.CZ! 

 


