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Náš betlém
Drazí přátelé!
Ve známé vánoční písni se zpívá: Vánoce, Vánoce
přicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé! I naše malá obec má svou každoroční
vánoční oslavu. Všichni se už v adventním čase na tento
zážitek těšíme, nejen naše děti, ale i my, dospělí. Žádná
jiná oslava se nevyznačuje takovou srdečností a takovým
pocitem sounáležitosti jako právě tato. Je to snad tím,
že se všichni tak trochu vracíme do dob svého dětství?
Nebo tím, že vyjadřuje náš pocit rodinné pohody? Vždyť
naše obec není nic jiného než jedna velká rodina. Cítíme
to asi všichni, když se za světel svíček a vůně purpury
každý rok sejdeme u vánočního stromku v kruhu rodi‑
ny a vzpomeneme i na souseda, kamaráda, kterému již
nepopřejeme krásné Vánoce.
Ale Vánoce jsou něco víc než oslava sounáležitosti.
K Vánocům patří také lidskost, obdařená narozením Je‑
zulátka. Lidem je dáván nebeský mír. A i když je skutečný
mír mezi národy na zemi ještě hodně daleko, tenhle dar
nebeského míru si lidé každoročně připomínají. Odtud
také pramení starý zvyk, že si lidé vzájemně dávají dárky.
Toto obdarování jsme však pochopili špatně: jen jako
něco, co patří k Vánocům a po Vánocích zůstává vše při
starém. Ale můžeme si předsevzít, že to tak nenecháme.
Můžeme obdarovávat ty druhé i nadále tak, že jim bu‑
deme dokazovat svou lásku nebo vyjadřovat alespoň tu
sounáležitost. Náš dar přece nemusí mít velkou materi‑
ální hodnotu. Stačí ujistit toho druhého o své přátelské
náklonnosti. A to bychom měli dělat i v našem okolí. Já
jsem přesvědčen, že mezi námi bude i nadále převládat
přátelské pouto a dobrá nálada.
Za nedlouho se budeme veselit a radovat. Děti už netr‑
pělivě čekají co najdou pod stromečkem a dospělé bude
hřát u srdce jejich radost.

Začal jsem vánoční písničkou, ale skončím jen upřím‑
ným přáním.
Šťastné a klidné Vánoce všem!
Zbyněk Fojtíček
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
V době od 22.12.2017 do 1.1.2018 včetně, je úřad pro
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
777 604 205. Dále žádáme občany, aby poplatky v roce
2018 byly placeny v úřední hodiny pondělí – středa ode
dne 8.1.2018 v době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení
nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administra‑
tivy. Děkujeme za pochopení.
KALENDÁŘ 2018
Vážení občané, i letos se Vám dostává do ruky roční
kalendář obce Bystřička, který vznikl i Vašim přičiněním.
Mnohé fotografie, které jste zaslali uvidíte v kalendáři pro
rok 2018. Byli bychom rádi, abyste i v příštím roce zasílali
fotografie po celý rok na adresu obec.bystricka@tele‑
com.cz, které by mohly být v dalším výtisku kalendáře
uveřejněny. A tak jak bylo avizováno, bude vybrána
nejzajímavější fotografie, která bude odměněna knihou.
O fotografii a jejím autorovi budete informováni ve Zpra‑
vodaji obce Bystřička č. 1/2018. Kalendář je distribuován
na číslo popisné, zbývající domácnosti si kalendář mohou
v případě zájmu vyzvednout na OÚ.
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pondělí 25.12.2017, dále každý SUDÝ týden, kdy prvním
svozovým dnem v roce 2018 je pondělí 8. 1. 2018
PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Místní knihovna bude 27. 12. 2017 uzavřena.

Zpravodaj 4/2017 (aktuální k 17. 12. 2017) 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

INFORMACE PRO SENIORY.
Od 1. 1. 2018 restaurace „Na Nové“ ruší rozvoz obědů
do domácností. V současné době mohou senioři odbírat
obědy z MŠ Bystřička, kde je však již kapacita naplněna.
Z tohoto důvodu jsme se snažili zajistit pro seniory odběr
obědů i z jiných zařízení.
• Mateřská škola Růžďka, kontakt: Vedoucí školní jí‑
delny, Bc. Simona Václavíková, mobil: 602 583 613,
email: msruzdka.ucetni@seznam.cz, cena 1 porce
52,‑ Kč, 10,‑ Kč hradí obec Bystřička,oběd se vyzve‑
dává v jídelně ZŠ Pod Růžďkou
•
Restaurace Jarcová, kontakt: paní Kremplová Alena,
mobil 739 212 658, cena 1 porce 90,‑ Kč včetně do‑
vozu do domácnosti, 10,‑ Kč hradí obec Bystřička
Na výše uvedených kontaktech si mohou zájemci do‑
mluvit své požadavky.
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 středis‑
kem dne 23. prosince 2017 od 17 do 18 hodin následující
program: Úvodní slovo, společné zpívání vánočních ko‑
led, rozdávání betlémského světla. Přineste si lucernič‑
ku a odnesete si plamínek betlémského světla na svůj
štědrovečerní stůl.
SILVESTR 2017
Loučení se starým rokem a přivítání Nového roku
proběhne v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec Bystřička
organizuje silvestrovský ohňostroj, který i v letošním
roce bude spuštěn ve 20:00 hodin. Věříme, že i letošní
ohňostroj si užijí především ti nejmenší. Silvestrovský
ohňostroj se organizuje i proto, abychom co nejvíce eli‑
minovali drahé soukromé ohňostroje s ohledem na zvěř
na naše čtyřnohé mazlíčky. Tím hlavním důvodem však
je přátelské setkání u příležitosti rozloučení se starým
rokem. Silvestrovské občerstvení, které zajišťuje TJ Sokol
Bystřička, bude k zakoupení na místě.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sousedský
bál. Ten se uskuteční v sobotu 3. 2. 2018 v restauraci
„Na Nové“ od 20:00 hod. Vstupné 100,‑ Kč. Předprodej
vstupenek bude zahájen 3. 1. 2018 na Obecním úřadu Bys‑
třička. V tombole bude deset hlavních cen slosovatelných
na vstupenku, další ceny budou obsaženy v ruličkové
tombole. K poslechu a tanci hraje hudební skupina HEJ.
Srdečně zvou pořadatelé.

TJ SOKOL BYSTŘIČKA V ROCE 2017
V roce 2017 pokračovaly jednotlivé oddíly TJ Sokol
Bystřička (zapsaného spolku) v tradičních sportovních
i společenských akcích.
Pro děti byl uspořádán v únoru tradiční maškarní kar‑
neval v duchu „Indiánů na stříbrném jezeře“ a v červnu
tradiční dětský den.
Oddíl šachu má již 43 rok (od roku 1973) nepřetržitě
v soutěžích družstvo dospělých (nyní okresní přebor).
Šachový kroužek mládeže pracuje vždy od podzimu
do jara. V letošním roce se děti účastnily pěti turnajů
jednotlivců v okrese a jednoho přeboru družstev (kraj‑
ský přebor starších žáků). Letos nás čeká ještě tradiční
Vánoční turnaj.
Vodácký a turistický oddíl má za sebou 17. ročník
vodáckého víkendu (květnové sjíždění Bystřičky na raf‑
tech – ve spolupráci s celou TJ) a dále uspořádal vodácký
výcvik pro děti na Bečvě s nočním tábořením, noční
vyjížďkou na lodích a nechyběla stezka odvahy.
Dále se uskutečnily čtyři turistické vycházky rodičů
a dětí po okolí obce. Děti se na jedné z vycházek měly
možnost seznámit s živočichy a přírodou potůčku pro‑
tékající Bystřičku.
Po letech došlo k obnovení naší účasti na turistic‑
ko‑branné soutěži mládeže „Medvědí stezce“. Naši zá‑
stupci z řad dětí, se skvělými výkony probojovaly z okres‑
ního kola přes krajské až do celorepublikového finále.
Oddíl tenisu hraje tradičně v létě na našich tenisových
kurtech, v zimě se zajíždí do haly. Letos byl pro dospělé
uspořádán podzimní 23. ročník turnaje dvojic Bystřička
Opeň. Nechyběl ani podzimní přebor mládeže teniso‑
vých dvojic.
V oddíle volejbalu mají většinu ženy a dívky. Účastnily
se čtyř turnajů na okresní úrovni a turnaje ve volejbalu
ve družební obci Bystřička (při Martine). V součas‑
ném zimním období přesunuly svou hru do tělocvičny
v Růžďce.
V tělocvičně rovněž pravidelně hrají mladí florbalisté.
Doufáme, že při příznivých klimatických podmínkách
se podaří nastříkat led na víceúčelovém hřišti. Mládež
zde hraje na asfaltu hokejbal.
Oddíl nohejbalu je s pravidelnou činností v útlumu,
přesto uspořádali letos další ročník mezinárodního tur‑
naje Bystřičská smeč za účasti 28 nohejbalových trojic.
Dále úspěšně pokračuje jednou týdně kondiční cvičení
žen v tělocvičně ZŠ Pod Růžkou.
Další podrobnosti včetně fotografií z akcí najdou zá‑
jemci na webových stránkách www.tjsokolbystřička.cz.
Ing. Karel Hurta
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NAŠE KNIHOVNA
Vážení spoluobčané, po kratší odmlce bych vás opět
ráda informovala o naší knihovně. V současné době je
v knihovně k zapůjčení 5 920 svazků všech žánrů pro
čtenáře každého věku. Knižní fond se nám v průběhu
roku podařilo obohatit o 348 nových knih, přičemž vět‑
šina z oněch nových akvizic spadá do kategorie nových,
či právě vydaných titulů.
Zakoupené knihy jsou placeny z prostředků poskyt‑
nutých z obecního rozpočtu. Nemalá část nových pří‑
růstků byla získána darem od odpovědných redaktorů
nově vydávaných knih (tedy přímo z nakladatelských
domů, díky čemuž se zkracují lhůty mezi vydáním knihy
a jejím objevením se v naší nabídce), případně z jejich
soukromých fondů. K výraznému obohacení knihovny
přispěla darem také naše rodačka Ing. Helena Šimíčková.
Ta knihovně, po dohodě s knihovnicí, darovala téměř
100 knih. Moc děkuji jí i její sestře ing. Jiřině Škrabolo‑
vé. Neodvažuji si odhadnout hodnotu nových knih, ale
je značná. Jen z prostředků obce jsme využili 30 000 Kč
a hodnota darovaných knih se zcela jistě pohybuje v řádu
dalších desítek tisíc.
V průběhu roku byla rozšířena také nabídka časopisů.
Nově jsou odebírány: 100+1 ZZ, Receptář, Rozmarýna,
Mateřídouška, Tom a Jerry, Rodinný dům a byt či Puls.
Připomínám, že zapůjčit si můžete – nebo přímo na místě
v dokončené čítárně knihovny – rovnou přečíst i časopisy,
jako jsou Koktejl, Květy, Pěkné bydlení, Respekt, Chvilka
pro tebe, D test, Žena a život a mnoho dalších.
Jaký vzbuzuje naše knihovna zájem? Pravidelně ji na‑
vštěvuje 120–130 čtenářů ze 179, kteří jsou v současné
době zaregistrováni. Polovinu zapsaných čtenářů tvoří
děti a mládež. Je třeba připomenout, že i když v průběhu
roku došlo k navýšení počtu čtenářů, ne všichni dříve
registrovaní knihovnu navštěvují. Stále tedy máme pro‑
stor pro navyšování počtu aktivních čtenářů. V knihovně
pracuji od července loňského roku a s některými z vás
jsem ještě neměla možnost se seznámit. Doufám, že
v následujícím roce se situace změní. Vy, čtenáři, knihov‑
na i samotné knihy si to jistě zasloužíte. Byla by škoda
nevyužít nabídku našich, jak pevně doufám krásných
(a obohacujících) knih, knih pro zábavu i poučení. Půjčo‑
vání je bezplatné, prostředí bylo v průběhu roku výrazně
vylepšené a myslím, že je příjemné. Kéž by naši knihovnu
navštěvoval alespoň jeden člen každé domácnosti, každé
rodiny v naší obci!
Přání to není nereálné, protože pokud v roce 2015
navštívilo knihovnu 548 čtenářů, kteří si vypůjčili 1349
knih, v roce 2016 to bylo 732 návštěvníků s výpůjčkou
1783 knih a v roce 2017 zatím (k 20. listopadu) 1118 ná‑
vštěvníků a počet vypůjčených titulů se zvýšil na 4059.
Mám velkou radost a myslím, že i to svědčí o kvalitě
nabídky naší společné knihovny!
V závěru roku jsme připravili v knihovně hned dvě
nové akce. První se uskutečnila 5.prosince pod názvem
Tvořivé odpoledne s výrobou dárků a ozdob. Chci moc
poděkovat paní Ivetě Baslové, nejenom za sebe, ale
za všechny účastníky. Byla to právě paní Baslová, která
svými nápady, šikovností, radou a pomocí při tvoře‑
ní dárečků a ozdob rozhodujícím způsobem přispěla
k úspěchu akce.
Druhá Den s kvizem, ta je zaměřená na všechny čtená‑
ře, děti i dospělé, kteří si budou chtít prověřit své znalosti
o knihách, případně jejich hrdinech. Bavit s kvízy jste se
poprvé mohli 13. prosince. Podruhé pak akce proběhne
20. prosince. Pro všechny účastníky jsou připraveny malé
odměny. Pevně věřím, že obě akce budeme opakovat.
Chtěla bych poděkovat vedení obce, především panu
starostovi a všem zaměstnancům OÚ, hlavně paní

J. Smilkové a paní D. Kopecké za pomoc, nejen při or‑
ganizaci těchto akcí, ale za podporu, kterou knihovně
poskytují po celý rok.
Na závěr mi ještě dovolte popřát všem těm, kteří cho‑
dí do knihovny a čtou, ale taky těm, kteří čtou, třebaže
přímo do knihovny nechodí a v neposlední řadě i všem,
kteří (zatím) nečtou: „Hodně zdraví, spokojenosti a po‑
hody s knihou nebo i bez ní v roce 2018!“
Se všemi se těším na setkání v knihovně.
Jarmila Křenková

