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Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku 3. 12. 2016
Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále
rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým,
ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas,
kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout
na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro
nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hod‑
ně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle
a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi,
vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku
tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která
patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se
a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc
a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme
tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem
obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát dobrou
pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti.
Zároveň Vám do roku 2016 přeji všechno nejlepší, hod‑
ně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Zbyněk Fojtíček, starosta
OBECNÍ KALENDÁŘ
Vážení občané,
jestli se Vám nápad Obecního kalendáře líbí, byli by‑
chom rádi, aby jste se i Vy podíleli na jeho tvorbě, a to
tím, že nám budete na adresu obec.bystricka@telecom.cz
zasílat od začátku roku fotografie, které by mohly být
v dalším výtisku kalendáře uveřejněny. Posílejte prosím

pouze jednotlivé fotografie v dostatečném rozlišení. Malé
fotografie nejsou pro tisk vhodné. Koncem října budou
vybrány do dalšího výtisku nejzdařilejší fotografie a prv‑
ní tři oceníme drobností.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
aneb pojďte s námi pro kousek poezie Vánoc.
Tak jako v loňském roce i letos je pro Vás připraven,
tentokrát u svítícího stromečku před zdravotním stře‑
diskem dne 23. Prosince 2016 od 16.30 do 17.30 hodin
následující program:
Úvodní slovo
Společné zpívání vánočních koled
Rozdávání betlémského světla
Přineste si lucerničku a odnesete si plamínek betlém‑
ského světla na svůj štědrovečerní stůl.
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pondělí 26.12.2016, dále každý SUDÝ týden, kdy prvním
svozovým dnem v roce 2017 je pondělí 9.1.2017
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
V době od 22.12.2016 do 1.1.2017 včetně, je úřad pro
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
777 604 205.
Dále žádáme občany, aby poplatky v roce 2017 byly pla‑
ceny v úřední hodiny pondělí – středa ode dne 4. 1. 2017
v době 8–17 hodin.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna bude 23.12.2015 až 2.1.2016 uzavřena.

Zpravodaj 4/2016 (aktuální k 12. 12. 2016) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

SILVESTR 2016
Loučení se starým rokem a přiví‑
tání Nového roku proběhne v areálu
hřiště „U Lukášů“. Obec Bystřička
organizuje silvestrovský ohňostroj,
který v letošním roce bude spuštěn
ve 20:00 hodin, tak aby ze silvest‑
rovského ohňostroje měli zážitek i ti
nejmenší. Silvestrovské občerstvení
zajišťuje TJ Sokol Bystřička, které
bude k zakoupení na místě.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás i letos srdeč‑
ně zve na tradiční Sousedský bál,
který se uskuteční v pátek 4. 2. 2016
v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod.
Vstupné 100,‑ Kč.
P ředprodej vst upenek bude
zahájen 4. 1. 2016 na Obecním
úřadu Bystřička. V tombole bude deset hlavních cen
slosovatelných na vstupenku, další ceny budou obsaženy
v ruličkové tombole. K poslechu a tanci hraje hudební
kapela Black&White Srdečně zvou pořadatelé.
INFORMACE O ČINNOSTI TJ SOKOL BYSTŘIČKA
V TJ Sokol Bystřička v současné době aktivně pracují
oddíly šachu, tenisu, nohejbalu, volejbalu, cvičení žen,
vodácký oddíl a turistický oddíl. Našim cílem je další
zkvalitnění jejich činnosti a byli bychom rádi, kdyby se
obnovily případně další sporty. Podmínky pro sportovní
aktivity vytváříme podle možností a doufáme, že pro
všechny jsou dobré.
V roce 2016 byly uspořádány tradiční akce jako vodácký
víkend, sportovní dětský den, turnaje v nohejbalu pro
dospělé i děti, turnaje v tenisu pro děti, šachové turnaje
pro děti a dospělé. Pro děti byl připraven maškarní ples
v duchu „Pirátů z Karibiku“, který měl obrovský úspěch.
Děti se v nádherných maskách radovaly z připravených
pirátských soutěží. Nesmíme zapomenout na dětský den
pro děti, který je každoročně pořádán v měsíci červnu,
kde se děti dostatečně sportovně vyřádí a prožijí si svůj
den.
Něco málo z aktivit oddílů v roce 2016:
V sobotu 19. 3. 2016 se ve Valašské Bystřici hrál kraj‑
ský přebor družstev mladších žáků v šachu. Družstvo
Bystřičky se umístilo na 12. místě ze šestnácti zúčast‑
něných družstev Zlínského kraje. Za dvě výhry, jednu

Dětský tenisový turnaj 2016 / kategorie mladší žáci
remízu a čtyři prohry získali 7 zápasových bodů. Sestava
a výsledky hráčů:
1. Matyáš Kotrla, 2. Černotík David, 3.Palát Aleš,
4. Březovjáková Nicol, 5.Basel Filip, 6. Kotrlová Emilie,
7. Skýpala Štěpán.
Poslední červnový víkend jsme trochu prodloužili
a uspořádali vodáckou akci na Oravě na Slovensku. Pri‑
márně se jednalo o seznámení s vodou pro ty, co ještě
neseděli v lodi a nemají potřebné zkušenost. Výlet svůj
účel splnil, všem zúčastněným se moc líbilo a je jasné,
že další pokračování na sebe nenechá dlouho čekat.
16. ročník vodáckého víkendu se uskutečnil jen v so‑
botu 28. 5. 2016. Pro nedostatek vody ve vodní nádrži
Bystřička se nedělní sjíždění nekonalo. Tento ročník
proběhl ke spokojenosti účastníků i pořadatelů, všechny
vodáky provázelo krásné počasí se sluníčkem. Na vodě
bylo vidět mnoho účastníků nejen z Bystřičky, ale z celé
republiky, a taky z Polska a Slovenska. Překvapivá byla
účast dětí, které jezdily s rodiči, a to hlavně děti z Bys‑
třičky, kterých bylo celkem zapsáno kolem třiceti. Někteří
nadšenci absolvovali jízdu i čtyřikrát, jiní věnovali čas
i k setkání s kamarády a užívali vodácké pohody.
V sobotu 27. 8. 2016 se na antukových kurtech U Lukášů
uskutečnil dětský tenisový turnaj ve (smíšené) čtyř‑
hře. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 chlapců a 2 dívky.
Při krásném počasí sehráli hráči a hráčky, rozdělení
na mladší a starší žáky, několik zápasů, aby nakonec
ve finále zvítězili Zdeněk Hlaváč s Alešem Palátem nad
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dvojicí Jiří Hlaváč, Richard Vilém.
Na třetím místě se v kategorii mlad‑
ších žáků umístila dvojice Nela Ptáč‑
ková, Daniel Stübenwol a jako po‑
slední skončili Kristián Karola a Ja‑
kub Zajíc. V kategorii starších žáků
zvítězila smíšená dvojice Markéta
Šuláková, Ondřej Zajíc nad párem
Jakub Kunc, Martin Smilek, třetí
byli Jakub Rudolecký s Kryštofem
Ptáčkem a poslední skončili Daniel
Kunc s Ondrou Molnárem.
17. listopad letos vyšel na čtvrtek,
proto jsme rychle zorganizovali výlet
do Horní Lidče na Česko‑slovenský
betlém a výstavu čertů. Výlet byl po‑
hodový, některé děti jely poprvé vla‑
kem, takže radost byla dvojnásobná.
Když se ohlédneme zpět, naše
Mladí šachisté zahájili sezónu prvním setkáním ze série 1. VASTO Tour
činnost byla v tomto roce pestrá
a bohatá. Tímto děkujeme všem, kteří neváhali přiložit
zvěře. Myslete na to a my vám za zvěř poděkujeme, tře‑
ruku k dílu. Pro další zdárný rozvoj naší činnosti oče‑
ba i tím, že vám připravíme jako každoročně speciality
káváme podněty, připomínky a návrhy od všech členů
ze zvěřiny na našem Mysliveckém dnu. Letos 20. srpna
a příznivců sportu.
jsme pro veřejnost připravili téměř 300 porcí jeleního
S aktivitami TJ Sokol Bystřička se můžete seznámit
guláše, 200 porci pečeného divočáka a 80 porci dančí
na stránkách www.tjsokolbystricka.cz, a také na nástěn‑
svíčkové. A protože někteří z vás mají zvěřinu, nabízím
ce v prostorách sportovního areálu.
vám vynikající recept z divočáka.
Při realizaci našich plánů byla a je nezbytná spolupráce
Kančí kostky na brusinkách: 800 g zvěřiny z divočá‑
s Obecním úřadem Bystřička a dalšími organizacemi
ka, brusinková zavařenina, 3 dci červeného vína, sůl,
v obci (Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdruže‑
koření na divočinu, citron, slunečnicový olej, hladká
ní). Domníváme se, že tato spolupráci byla a bude vždy
mouka. Zvěřinu nakrájíme na hrubší kostky a naložíme
na velmi dobré úrovni, děkujeme všem zainteresovaným,
na 24 hod. do směsi soli a koření na divočinu. Na pánvi
a věřím v její úspěšné pokračování.
rozpálíme olej, na kterém zvěřinu orestujeme, podlije‑

Jitka Smilková, tajemnice TJ Sokol Bystřička
me červeným vínem a za občasného míchání dusíme
pod pokličkou do měkka. Nakonec pokličku odklopíme,
BOHOSLUŽBY A PROGRAM EVANGELICKÉ CÍRKVE
vydusíme vodu, zvěřinu zaprášíme moukou a důkladně
WWV RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE
promícháme. Po chvilce restování přidáme 3 vrchovaté
lžíce brusinkové zavařeniny a konzistenci upravíme de‑
24. 12. ve 20 00 Růžďka – Večerní bohoslužby
cilitrem vína. Podle chuti přisolíme, opepříme a přidáme
25. 12. v 830
Bystřička – Bohoslužby s Večeří Páně
citronovou šťávu. Podáváme se šťouchanými brambory
v 10 00 Růžďka – Bohoslužby s Večeří Páně
nebo rýží.
29. 12. v 1530 Koncert v kostele. Cimbálová muzika
Dobrou chuť přeje Ing. Miloslav Sochor
		
POLAJKA, soubory Ovečky a Bača
myslivecký hospodář MS Bystřička
		
a smíšený pěvecký sbor Cantio
31. 12. v 1900 Růžďka – Silvestrovské setkání
NOVÉ VYDÁNÍ KNINY O BYSTŘIČCE
1. 1. 2017 v 830 Bystřička – Bohoslužby s Večeří Páně
Vyšlo nové rozšířené a přepracované vydání knihy
v 10 00 Růžďka – Bohoslužby s Večeří Páně
z historie Bystřičky, kterou připravil Pavel Kotrla ve spo‑
lupráci s Karlem Hurtou a Martinem Škabrahou. Knihu
BOHOSLUŽBY KATOLICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE
můžete zakoupit na obecním úřadě Bystřička.
24. 12. ve 2100
25. 12. v 710
26. 12. v 710
31. 12. v 1600
1. 1. 2017 v 710

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Děkovná mše svatá
Mše svatá

PŘIŠLA ZIMA, PŘIŠEL MRÁZ
A myslivci postarejte se o nás.
Pro zimní přikrmování zvěře si myslivci z Bystřičky
nachystali dostatečné množství krmiva, mimo jiné 40 q
ječmene, 30 q odpadu řepky, dále kukuřici, řepu a samo‑
zřejmě dostatek kvalitního sena. K předkládání krmiva
zvěři slouží 21 krmelců a zásobníků, o které se stará 16
členů Mysliveckého spolku Bystřička a několik občanů
Bystřičky. Zvěř v zimě potřebuje hlavně klid, aby zbyteč‑
ně neplýtvala energií. Proto je každé rušení domácími
mazlíčky nebo nezodpovědnými turisty pro zvěř velmi
stresující. Volné pobíhání a zejména noční toulání psů
po honitbě způsobuje velké ztráty, a to především srnčí

Z VÁNOČNÍ BESÍDKY ŽÁKŮ ZŠ RŮŽĎKA

