Přehled pro školní rok 2019/2020 a program sborových aktivit ČCE v Růžďce
Pondělí
Angličtina 1.tř. 12.00 – 12.45h (11 žáků)
Angličtina 2.tř. 13.00 – 13.45h (8 žáků)
Angličtina pro nejmenší MŠ Růžďka 14.30 –
14.50h (10dětí)
Biblické příběhy pro nejmenší MŠ Růžďka
15.00 – 15.20h (6dětí)
Úterý
SENIOŘI 1x měsíčně 9.30 – 12.00h na faře
Anglická konverzace pro 3. a 5.tř., 12.30 –
13.15h (14 žáků)
Kroužek FARA 12.30 – 15.00h – vede v době
výuky angličtiny br.f. Radek Hanák, volnočasové aktivity pro děti 8 -13let, stolní a společenské hry, sportování dle počasí, schází se
v průměru 10dětí
Středa
Setkávání maminek na faře od 9.30 – 12.00h
Náboženství pro 1. a 2.tř. 12.40 – 13.25h (8
žáků)

Hra na zobcovou sopránovou flétnu – začátečníci, 1. – 2.tř., 13.30 – 14.15h (6žáků)
Angličtina pro nejmenší MŠ Bystřička 14.25
– 14.45h MŠ Bystřička (8 dětí)
Angličtiny s předškoláky MŠ Bystřička 14.50
– 15.10h (10 dětí)
Biblické příběhy pro nejmenší MŠ Bystřička
15.15 – 15.35h (7 dětí)
Setkání u Hrazdilů na Konvici v 18.30h – biblická témata
Čtvrtek
Pastorační návštěvy 9.30 – 12.00h
Angličtina 4.tř. ZŠ Růžďka 12.30 – 13.15h (14
žáků)
Lidové tance a zpěv pro 1. – 4. tř., 13.30 –
14.30h, ZŠ Růžďka, budova na Bystřičce
Konfirmační cvičení – 15.00 – 16.00h vede
br. f. Hanák
Biblická hodina 17.30 – 18.30h, vede br. f.
Hanák

Pátek
Náboženství 3. - 5.tř. 12.30 – 13.15h ZŠ Růžďka (15 dětí)
Hra na zobcovou sopránovou flétnu – pokročilí, 13.20 – 13.50h, ZŠ Růžďka (3 žáci)
Ping-pong a jiné sportování 3. - 9.tř. 13.15 –
14.45h tělocvična ZŠ Růžďka (28 žáků)
Sborový zpěv na faře 18.00 – 19.00h (organizuje Mgr. Hana Vaňková)
Setkávání Mládeže, farská klubovna 19.00 –
21.00h
Neděle
Bohoslužby na Bystřičce, místnost na Obecním úřadě, každá 2. a 4. neděle, 8.30 - 9.30h
Bohoslužby v Růžďce v 10.00 h, nedělní besídka pro děti, poté kavárna na faře (pro velké
i malé (kakao)
Modlitební setkání v 18.00-19.00h na faře,
u Dančáků každou 2. neděli, 5.neděle u Mařenky Hurtové ve mlýně

Medvědí stezka – okresní, krajské a republikové kolo
V sobotu 8. května 2019 osm dětí z obce Bystřička a děti s rodiči, prezentovaly TJ Sokol Bystřička v závodu v přespolním běhu a to v soutěži mládeže v přírodě „MEDVĚDÍ STEZKOU“. Soutěž se konala
v Rožnově pod Radhoštěm ve SKI areálu Bučiska. Děti v dvoučlenných hlídkách podle kategorií překonávaly překážky, plnily úkoly na
stanovištích např. orientace, azimuty, hod na cíl, topoznačky, přírodovědné a vlastivědné znalosti, součinnost členů hlídky, zdravověda,
odhad vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, šplh, uzlování a další

tábornické dovednosti. Děti se umístily na krásných 1., 2. a 3. místech
a postoupily do krajského kola, kde se děti umístily na krásných 1., 2.
a 3. místech a postoupili do republikového kola, které se konalo v sobotu 14. - 16. 5. 2019 v krásné přírodě Českého ráje. Osm dětí – Jana
Olivová + Majda Vakrčková + Skřivánek Vojta + Bolf Lukáš, Bechný
David + Adámek Tomáš z Bystřičky prezentovalo Zlínský kraj, kde
opět předvedly skvělou orientaci v terénu, dovednost a hlavně svoji
vytrvalost v běhu. 
za turistický oddíl Jitka Smilková

Vodácký výcvik na Bečvě pro děti a rodiče
Oddílem Vodních sportů byl uspořádán v sobotu 10. 8. a v neděli 11.
8. 2019, na řece Bečvě v zátočině u Batlů, Vodácký výcvik dětí a rodičů, kterého se zúčastnilo 32 dětí spolu s rodiči. Děti se naučily, jak nafoukat loď, dobře uchytit sedačky, správně uchopit pádlo a vyzkoušely

si jízdu na kajacích, pevných lodích a gumových kánoích. Děti zde
společně s rodiči předvedli svoji vodáckou zručnost na vodě a poté
byli mladí vodáci odměněni sladkou dobrotou s osvědčením o absolvování vodáckého kurzu. 
za vodácký oddíl Jitka Smilková

Podzimní jarmark
V sobotu 7. září se konal na Bystřičce další jarmark, který svou
tradici buduje již od roku 2014. Počasí nás do poslední chvíle napínalo, nakonec se po ranním dešti i tentokrát udělal hezký den. Jako
obvykle přišli své výrobky ze dřeva, látky či proutí nabídnout místní šikovní výrobci. K mání byly také všemožné dobroty, bylinky,
domácí kosmetika či hračky pro děti. Kdo chtěl, mohl poobědvat
guláš, nebo si dát dobrou kávu a palačinky.
Velkou atrakcí tohoto ročníku se stal historický stabilní motor se
šroťákem, na kterém se na místě mlelo obilí. Na své si tak přišli

i milovníci techniky. Pro děti byly jako vždycky připraveny tvořivé
dílničky. Žáci ZŠ Růžďka připravili malý bleší trh, jehož výtěžek
byl určen na podpoření Záchranné stanice živočichů v Hošťálkové.
Děkujeme všem, kdo akci podpořili svou účastí – ať už jako organizátoři, prodejci, nebo návštěvníci.
Poděkování patří rovněž lektorkám dílniček pro děti, obci Bystřička a TJ Sokol Bystřička za zapůjčení vybavení a pomoc s přípravami.

za „jarmareční výbor“ Helena Ježíková

BYSTŘIČKA
4/2017
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Vážení spoluobčané,
V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na
poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem srážíme lidi shánějící ten
extra dárek. Závěr roku rovněž svádí k zúčtování. Snaha začít „znovu“ s čistým stolem, čistou myslí, čistou e-mailovou schránkou či
uzdravenými vztahy dokáže mnohé z nás vyburcovat k neuvěřitelným výkonům a předsevzetím. Po únorovém návratu do starých
kolejí si někteří ani nevzpomenou na svá novoroční předsevzetí.
Vždyť byla jen symbolická.
Dnes ekonomie dominuje nade vším, rovněž nad Vánoci. Zisky
jsou jako tajfun, obchody spolu s médii vyvolávají nákupní hysterii. Nemůžeme tomu zabránit, ale můžeme si zachovat zdravý
rozum a umírněnost. Vánoce nejsou o finanční hodnotě dárku.
Jde o to, abychom potěšili ty nejbližší třeba drobností, která udělá
obdarovanému radost. Nenechejme se ovlivnit médii, ale využijme síly a hloubky celé dvacetidenní vánoční doby k oprášení
našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou
slušnost
Náš
betlém
budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti
Drazí přátelé!
Začal jsem vánoční písničkou, ale skončím jen upřím‑
nepřičarují,
ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim.
Ve známé vánoční písni se zpívá: Vánoce, Vánoce
ným přáním.
Proto
přeji
nám
všem,
abychom
vždy
našli tu správnou cestu nepřicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí,
Šťastné
a klidné
Vánoce
všem!
jen o Vánocích, ale i v novém roce 2020! Tak tedy. Šťastné
veselé
šťastné a veselé! I naše malá obec má svou každoroční
ZbyněkaFojtíček
vánoční oslavu. Všichni se už v adventním čase na vánoční
tento
svátky, začíná se čas jako z pohádky, proto si je užívejme
zážitek těšíme, nejen naše děti, ale i my, dospělí. Žádná
OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
a všichni seOTEVÍRACÍ
rádi mějme.DOBA

Zbyněk Fojtíček
jiná oslava se nevyznačuje takovou srdečností a takovým
V době od 22.12.2017 do 1.1.2018 včetně, je úřad pro

pocitem sounáležitosti jako právě tato. Je to snad tím,
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
že se všichni tak trochu vracíme do dob svého dětství?
777 604 205. Dále žádáme občany, aby poplatky v roce
Nebo tím, že vyjadřuje náš pocit rodinné pohody? Vždyť
2018 byly placeny v úřední hodiny pondělí – středa ode
naše obec není nic jiného než jedna velká rodina. Cítíme
dne 8.1.2018 v době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení
to asi všichni, když se za světel svíček a vůně purpury
nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administra‑
každý rok sejdeme u vánočního stromku v kruhu rodi‑
tivy. Děkujeme za pochopení.
ny a vzpomeneme i na souseda, kamaráda, kterému již
nepopřejeme
krásné Vánoce.
KALENDÁŘ 2018
Již tradičně je pro
Vás připraveno
u svítícího stromečku
Ale Vánoce jsou něco víc než oslava sounáležitosti.
Vážení občané, i letos se Vám dostává do ruky roční
a betlému před zdravotním
střediskem
dne
23.
prosince
2019
K Vánocům patří také lidskost, obdařená narozením Je‑
kalendář obce Bystřička, který vznikl i Vašim přičiněním.
od 17 hodin společné
koled
a Arozdávání
zulátka.zpívání
Lidem jevánočních
dáván nebeský
mír.
i když je skutečný
Mnohé fotografie, které jste zaslali uvidíte v kalendáři pro
mír mezi
národysinalucerničku
zemi ještě hodně
daleko, tenhle
dar
rok 2018. Byli bychom rádi, abyste i v příštím roce zasílali
betlémského světla.
Přineste
a odnesete
si
nebeského
si lidé
každoročněstůl.
připomínají.
fotografie po celý rok na adresu obec.bystricka@tele‑
plamínek betlémského
světlamíru
na svůj
štědrovečerní
Akce se Odtud
také pramení starý zvyk, že si lidé vzájemně dávají dárky.
com.cz, které by mohly být v dalším výtisku kalendáře
koná za každého počasí,
proto letosjsme
budevšak
připraven
na špatně:
zahřátí jen jako
Toto obdarování
pochopili
uveřejněny. A tak jak bylo avizováno, bude vybrána
„Svařáček a čaj“. něco, co patří k Vánocům a po Vánocích zůstává vše při
nejzajímavější fotografie, která bude odměněna knihou.
starém. Ale můžeme si předsevzít, že to tak nenecháme.
O fotografii a jejím autorovi budete informováni ve Zpra‑
Můžeme obdarovávat ty druhé i nadále tak, že jim bu‑
vodaji obce Bystřička č. 1/2018. Kalendář je distribuován
deme dokazovat svou lásku nebo vyjadřovat alespoň
tu žádáme
na číslo
popisné,
si kalendář
mohou
Dále
občany,
abyzbývající
poplatkydomácnosti
v roce 2020
byly placeny
sounáležitost. Náš dar přece nemusí mít velkou materi‑
v případě zájmu vyzvednout na OÚ.
v úřední hodiny
pondělí – středa ode dne 6.1.2020 v době 8 –
ální hodnotu. Stačí ujistit toho druhého o své přátelské
17 hodin
a SVOZ
to z důvodu
zahájení
nového
roku s čímž
je spojen
náklonnosti. A to bychom měli dělat i v našem okolí.
Já
ODPADU
V DOBĚ
VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ:
i velký nárůst
administrativy.
Děkujeme
za pochopení.
jsem přesvědčen, že mezi námi bude i nadále převládat
Pondělí
25.12.2017, dále
každý SUDÝ
týden, kdy prvním
přátelské
pouto
dobrá
nálada.
svozovým dnem v roce 2018 je pondělí 8. 1. 2018
V době od 20. 12.
2019 do
1. 1.a2020
včetně,
je úřad pro veřenedlouho
se budeme
veselit
a radovat.
Děti už netr‑
jnost uzavřen. PřiZa
naléhavé
záležitosti
volat
tel. 777
604 205.
Místní knihovna bude 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 uzavřena.
pělivě čekají co najdou pod stromečkem a dospělé bude
PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY
hřát u srdce jejich radost.
Místní knihovna bude 27. 12. 2017 uzavřena.

Betlémské světlo, aneb pojďte s námi
pro kousek poezie Vánoc

Otevírací doba obecního úřadu
v době Vánoc:

silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen ve 20:00 hodin. TenSilvestrovskéZpravodaj
přátelské
setkání
4/2017 (aktuální
k 17. 12. 2017) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
tostarosta
čas byl–opět
zvolen
proto,
že se
ho945;
mohou
účastnit
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258,
Zbyněk
Fojtíček,
tel.: 571
420
mob.: 777
604 205především
u ohňostroje 2019-2020
ti nejmenší.

Rybí hody na Bystřičce
V sobotu 5. 10. 2019, proběhly v areálu U Lukášů na Bystřičce, pod
taktovkou mistra rybářského Radka Bajzika a mistra kuchařského
Tomáše Neuvirta, již tradiční Rybí hody. Ve spolupráci se členy TJ
Sokol Bystřička se podávaly nejen speciality z ryb, jako byly kapří hranolky, uzený losos a tatarák z lososa, ale také bramborový
a Coleslaw salát. Všem hostům patří dík a obdiv, že i přes nepřízeň

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU
ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU

počasí dorazili v tak hojném počtu a kolem 15:00 hodiny se akce
chýlila ke konci, protože již bylo vše prodáno. Organizátoři věří, že
všem, kteří přišli ochutnat rybí speciality, chutnalo a příští rok se
těší opět na další rybí hody.
Za rybářský tým z Bystřičky, děkují všem za účast a organizaci
členky TJ Sokol Bystřička Andrea Jurčáková a Adámková Šárka.

Loučení se starým rokem a přivítání Nového roku proběhne
tradičně v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec Bystřička organizuje

Silvestrovské nápoje „Svařáček a čaj zdarma“ zajišťuje SDH
a Obec Bystřička, Sportbar bude otevřen s programem „Posezení
u kytárek“.

Zpravodaj 4/2019 (aktuální k 17. 12. 2019). Starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

koná za každého počasí, proto letos bude připraven na zahřátí „Svařáček a čaj“.
Foto vánoční podle výběru
Svoz odpadu
v době
vánočních
svátků svátků
Svoz
odpadu
v době
vánočních

Pravidelný pondělní svoz 23. 12. 2019, dále každý SUDÝ týden, kdy v prvním svozovým dnem v roce
2020 je pondělí 6. 1. 2020.

Pravidelný pondělní svoz 23. 12. 2019, dále každý SUDÝ týden, kdy v prvním svozovým dnem v roce 2020 je pondělí 6. 1. 2020.

Komunální odpad

14. 12. 9.

SKLO

14.
10.

15.
13. 17.

pondělí SUDÝ týden
26 svozů / rok

31.

10. 14. 13. 17. 15. 12. 10. 7.

PAPÍR

interval svozu

7.

20. 17. 16. 27. 25. 22. 20. 17. 28. 26. 23. 21.
30.

PLASTY

prosinec

3.

listopad

6.

říjen

září

13. 11. 8.

srpen

duben

2.

červenec

březen

3.

červen

únor

6.

květen

leden

měsíc

OÚ
Bystřička – svoz odpadu v roce 2020
OÚ Bystřička – svoz odpadu v roce 2020

4.

7.
12. 10.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad je možno ukládat celoročně ve Sběrném dvoře Bystřička a to ve středu 14 – 18 hodin, sobotu 8 – 12 hodin. V zimním období od 31. 10. do 31. 3.
ve středu 14 – 17, sobotu 8 – 12 hodin.
V době vánočních svátků od 22. 12.2 019 do 3. 1. 2020 bude
Sběrný dvůr Bystřička uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení. Zároveň žádáme nezvané
návštěvníky (jejichž totožnost je nám a Policii ČR známa), kteří

2.

6.
6.

4.

11. 12 x ročně
4 x ročně
11. 7 x ročně

v nočních hodinách pravidelně nelegálně navštěvují Sběrný
dvůr Bystřička, aby svého jednání zanechali a tím neriskovali
trestní stíhání.
Cena za likvidaci komunálního odpadu je 500 Kč pro osobu
trvale žijící i pro nemovitost sloužící k individuální rekreaci dle
Obecně závazná vyhláška obce Bystřička č. 1/2018., o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Cena Vodného a stočného

Sousedský bál

Na rok 2020 zůstává stejná jako v roce 2019 tedy:
Cena vodného pro rok 2020 ve výši:
17,34 Kč bez DPH
20,00 Kč s DPH (15 %)
Cena stočného pro rok 2019 ve výši:
25,22 Kč bez DPH
29,00 Kč s DPH (15 %)

Obec Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sousedský bál. Ten se
uskuteční v sobotu 8. 2. 2018 v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod.
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 6. 1. 2020
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 skupina Black and White
Všichni jsou srdečně zváni.

Tříkrálovská sbírka proběhne v sobotu 11. 1. 2020
Tentokrát budou obec obcházet čtyři hlídky s dospělou osobou a zapečetěnou pokladničkou.

Naši milí občané dědinky Bystřička,

vždy ke konci roku bilancujeme co vše jsme za uplynulý rok stihli,
nejen pro vás, ale i pro sebe udělat. Mohl bych psát o tom kolik brigád
jsme uspořádali, abychom si přivydělali na vlastní činnost, kolik hodin jsme strávili na akcích námi pořádaných, kolik hodin volného
času jsme dali do vylepšení hasičské zbrojnice, nebo obecní klubovny.
Mohl bych psát o tom kolik jsme měli výjezdů. Ale nechci a myslím,
že právě teď v předvánoční čas je potřeba psát o rodině, přátelství,
kamarádství, oddanosti o lásce k blízkým, o všem, co nás sbližuje,
o štěstí mít dobré lidi kolem sebe, o rodině, třeba i té hasičské. Nevím,
jak moc nás považujete za hasičskou rodinu vy, ale já si myslím, že

jsme. Možná je to tím, že nejen při zásahu, ale i mimo se musíme
jeden na druhého spolehnout a věřit si. Snad proto, že se umíme domluvit a jít si za daným cílem. Možná jen proto, že prostě to, co děláme,
děláme rádi. Nejsme ti co by tu byli jen sami pro sebe. Ta naše rodina
hasičů je tu pro vás. Snažíme se zdokonalovat, procházíme různá školení, od zdravovědy počínaje, jak zasahovat u různých typů požárů
a mnoho dalšího, konče. Jdeme pomoct i když to není zrovna hašení,
čistíme studny, odstraníme nebezpečný bodavý hmyz, pomůžeme
vyčistit kanalizaci, nebo snést nemocného ze schodů třeba jen na
zahradu ve slunečný den. A tato parta lidí je ta hasičská rodina, as-

poň podle mne. Všichni z nás to děláme dobrovolně, nikdo nečeká
žádný prospěch pro sebe, nebo ohodnocení, každý z nás to bere jako
své poslání. Věřte, že v momentě, kdy začne znít siréna svolávající
hasiče k požáru, jsou to oni, kteří odchází od svých rodin, přítelkyň
a jdou tam kde je potřebují a nikdo z nich nepřemýšlí nad tím, jestli
má spor třeba se sousedem, který zrovna potřebuje naši pomoc. Vše
jde stranou a pomůžeme. Možná namítnete, že tu máme blízko profesionální hasiče, ale jsou to zrovna oni, kdo říká, že bez nás dobrovolných by to nešlo. Snad nikdy nezažijete ty chvíle, kdy musíte zavolat
hasiče a každá minuta, do jejich příjezdu se bude zdát jako hodina.
Při jednom setkání mně bylo naznačeno, že při cvičných jízdách
nemusíme tolik troubit, ano nemusíme, ale je to většinou na ty malé

Vážení a milí spoluobčané!

S blížícím se koncem roku bych vás ráda po delší době informovala o dění a novinkách v naší obecní knihovně. Podařilo se nám
navýšit knihovní fond o dalších téměř 700 knih. V současné době je
tak v knihovně k zapůjčení 6 786 titulů. A když připočteme zhruba
čtyři sta knih z cirkulačních souborů – od listopadu je mimochodem
v nabídce nový, modrý – můžeme říci, že nabídka je v naší knihovně
více než slušná.
Nadále se daří knihovnu významně obohacovat dary. Jejich množství
bylo v letošním roce nebývalé a obdrželi jsme 420 knih! Jen zdůrazňuji, že se jedná o nové tituly například přímo od redaktorů z vydavatelství, ale také od paní Balašové a některých dalších čtenářů. V lepší
orientaci v množství vydávaných knih je přínosná spolupráce s paní
Hájkovou, která vede prodejnu Kanzelsberger na Vsetíně. Ale také
s nakladatelstvím Euromedia, které by počátkem roku mělo výrazně
přispět k dalšímu navýšení našeho knihovního fondu.
Kromě knih a časopisů byla nabídka knihovny rozšířena o soubor audioknih, které je možno rovněž zapůjčovat, k zapůjčení jsou i nějaké
filmy a taky stolní hry.
V roce 2018 bylo vypůjčeno 5262 knih a časopisů. Ani jsem nedoufala, že by bylo možné toto číslo a s ním spojenou návštěvnost v knihovně ještě zvýšit. Skutečnost je ovšem taková, že už v listopadu se
podařilo tuto metu překonat. Přibyli nám noví čtenáři a výpůjčky
stouply na 6552.
Knihovna však nemusí být pouze tichým místem. Dvakrát ročně totiž
připravujeme tvořivá odpoledne. Jedno na jaře – velikonoční – druhé

Vážení spoluobčané,

byla jsem oslovena, abych přispěla do bystřičského občasníku. Od
roku 2016 pracuji pro farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Růžďce jako pastorační pracovnice. Co to vlastně znamená? Cituji z 1.zasedání 34.Synodu ČCE 14.-17. 5. 2015:
„Z jednotlivých náplní práce pastoračních pracovníků vyplývají
tyto oblasti jejich činnosti ve sborech: a) administrativní práce, b)
pastorační návštěvy (doma, v nemocnicích, v domovech seniorů),
c) katechetická práce (výuka dětí, vedení mateřského centra apod.)
d) práce se skupinami ve sboru i mimo sbor (setkávání maminek,
žen, seniorů, spolupráce s občanským sdružením apod.)
Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti spočívající: a) v organizaci a provádění křesťansky
zaměřené sociální a pastorační péče a služby, b) ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře,
c) ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích
a dalších zařízeních pod vedením faráře.
K povolání za pastoračního pracovníka nebo za katechetu je
zapotřebí: doporučení staršovstva sboru, v němž kandidát žije
a působí, doporučení příslušného seniorátního výboru, vyjádření
psychologa o způsobilosti kandidáta pro tuto práci.“
Na základě splnění všech požadavků a s pověřením katechetky
(osoba, která vyučuje náboženství) jsem tedy začala pracovat nejprve na poloviční úvazek, od ledna tohoto roku již na celý.

kluky a holky, kteří na nás mávají, v kterých vidím do budoucna ty,
kteří nás vysloužilé nahradí. Vím, že je to i o výchově jinak, ale je to
malinký krůček k tomu, aby třeba přišli příští rok na jaře, do našeho
kroužku. Sám za sebe bych všem těm co v hasičské rodině jsou, popřál
hodně zdraví, lásky a mnoho elánu pokračovat v této dobrovolné
činnosti. A vám ostatním přeju ať nás potřebujete co nejméně, ať se
potkáváme na místech kde bude vládnout úsměv na tvářích a radost.
Všem vám, ale i všem hasičům, nejen našeho sboru, přeji příjemné
a ničím nerušené prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2020.
Jsme studenti, dělníci, manažeři, řemeslníci...Ale v momentě, kdy nás
potřebujete, jsme hasiči.

Za SDH Bystřička Petr Rudolecký

v prosinci, vánoční. Velikonočního tvoření se zúčastnilo 38 dospělých
a dětí a paní Iveta Baslová jako vždy připravila návrhy na pěkné dárky,
ozdoby a přáníčka. Doufám, že i naše vánoční setkání bude stejně
úspěšné.
Pokračuje také spolupráce knihovny s MŠ a ZŠ. Děti jsou velmi šikovné
a zvídavé. Zdá se, že návštěva knihovny jim dělá stejnou radost jako
mně. A protože knihovnu pravidelně navštěvují děti z čtenářského
kroužku, který vede paní vychovatelka Mirka Hrabovská, lze jen doufat, že pro všechny zúčastněné, děti z kroužku i knihovnici, budou tyto
návštěvy nadále přínosné.
A jaké jsou naše další plány? I v příštím roce budeme pokračovat
v úpravách knihovny. Snad se podaří nahradit některé regály novými,
knihy by si to zasloužily.
Doufám také, že výborná spolupráce a podpora OÚ bude pokračovat
i v příštím roce – tímto za ni moc děkuji! Cílem je přeci soustavné
zlepšování nabídky a prostředí v knihovně a tím v celé naší obci. To se
nám snad podle vaší spokojenosti aspoň trochu daří.
Jsem si ovšem vědoma, že pro některé z vás může být problém,
vzhledem k umístění, do knihovny vyjít. Opětovně proto nabízím
možnost dopravit vám knihy domů. Stačí mě jen kontaktovat a jistě
se domluvíme.
Na závěr mi dovolte popřát všem čtenářům, návštěvníkům knihovny
i vám ostatním spokojenost a štěstí v roce 2020.
Těším se na setkávání v knihovně.

Jarmila Křenková

Moje práce spočívá především ve vzdělávání dětí předškolního
a školního věku (viz uvedené kroužky níže), dále ve spolupráci
s kazatelem Radkem Hanákem v organizaci a přípravách programu setkávání různých věkových skupin občanů Bystřičky
a Růžďky, kde je propojování církve s dalšími organizacemi
a úřady velmi důležité pro vzájemnou spolupráci a komunikaci.
Obec Bystřička přispívá každoročně na jednotlivé zájmové
kroužky, např. zajištění a zakoupení valašských krojů na lidové
tance, hudební nástroje (flétny) a jiné pomůcky, společenské hry,
učební pomůcky a mnohé další.
Touto cestou bych obci Bystřička chtěla za tyto štědré dary a dobrou spolupráci poděkovat. Zajisté největší radost z toho mají
naše děti, kterým je umožněno účastnit se kroužků v blízkosti
svého domova. Také chci při této příležitosti srdečně poděkovat
vedení a kolektivu ZŠ Růžďka a Bystřička, bez jejichž skvělé spolupráce by kroužky nemohly tak dobře fungovat.
Na závěr uvádím přehled zájmových kroužků a aktivit sboru
ČCE.
Děkuji vám za podporu a vzájemnou spolupráci, těším se na další
a zároveň bych vám ráda popřála poklidné a požehnané prožití
vánočních svátků a jen to dobré v novém roce.

Martina Kovářová,

tel. 731 109 079

