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Obecní úřad informuje
Pro letošní jaro jsou naplánovány dvě větší akce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které v rámci
realizování ekologických závazků vzniklých při
privatizaci, vysoutěžilo zakázku na akci: „Rozšíření
vodovodu Bruzovice – Za Lipinou“. Vyzvalo vítěznou
firmu HYDROSPOR spol. s.r.o., aby převzala
staveniště a zahájila práce. Cena za dílo je
3 138 064,66 Kč a je hrazena z rozpočtu
Ministerstva obchodu a průmyslu. Jedná se o
pokládku nového vodovodu podél hranice s obcí
Lučina.
Kladným závazným stanoviskem Národního
památkového úřadu jsme splnili podmínku pro
realizování opravy Východní strany hřbitovní zdi.
Proběhlo výběrové řízení a vítězná firma LOMPARK
s.r.o. byla vyzvána k podpisu smlouvy. Vysoutěžená
cena činí 939 487 Kč bez DPH.
Prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost (narození dítěte, uzavření manželství,
úmrtí), aby tuto skutečnost nahlásili na ohlašovnu
evidence obyvatel – Obecní úřad Bruzovice.
Z důvodu legislativních změn se mění pravidla pro
„Vítání občánků‘‘. Pozváni budou pouze ti zákonní
zástupci dítěte, kteří se přihlásí na Obecním úřadě

do 9. 4. 2020 a dají tímto souhlas k použití osobních
údajů. Hlásit se je možné osobně v kanceláři OÚ,
telefonicky
nebo
také
přes
email
obec@bruzovice.cz.
Slavnostní uvítání miminek proběhne dne 16. 5.
2020.
Připomínáme, že do konce měsíce března je
splatnost poplatků za odpady a psy.
Čipování psů je podle zákona č. 166/1999 Sb.
povinné od 1. ledna 2020 a do této doby měl být
každý pes označen čipem. Neočipovaným psům
nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako
platné a tudíž může být majiteli uložena pokuta.
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Nejdůležitější plánované akce pro rok 2020
Pochod „Bruzovská 10‘‘ 9. května
Pouť sv. Stanislava 10. května
Obecní slavnost Bruzovice 715 let 6. června
Rozsvěcení vánočního stromečku 27. listopadu

Tříkrálová sbírka 2020
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé
lednové úterý. Tímto dnem skončilo putování tří

králů po obcích, vesničkách a městech
Frýdeckomístecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které
od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz,
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se
vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a
počítání obsahu pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho
přípravy zapojili, zejména pak všem malým i velkým
koledníkům. Stejně tak patří naše díky také dárcům,
kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj
charitního díla v regionu, České republice i
zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co
nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity FrýdekMístek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech
se podařilo ve vaší obci vybrat krásných 32 025
korun. Celkový výnos letošní sbírky na
Frýdeckomístecku činí neskutečných 2 374 608
korun. Vybranou částku použijeme na opravy a
úpravy pobytových zařízení, volnočasové a
vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na
terénní službu pro nemocné osoby. Všem moc
děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky za
Charitu Frýdek-Místek

seznámit s tématem ekologie, seznámit děti
s masopustní tradicí – karnevalem, rozvíjet u dětí
povědomí z oblasti pohádek, zacházení s knihami a
seznámit děti s řemesly. O těchto tématech jsme si
nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu
písniček, básniček, zahráli jsme si hromadu her,
dramatizovali, cvičili, vytvářeli tematické výrobky a
spoustu dalších činností, které měly rozvíjet děti ve
všech oblastech.
V měsíci únoru jsme měli spoustu akcí. První z nich
byla exkurze na Frýdeckou skládku 6. 2. 2020. Tam
nás přivítala velmi milá paní, která dětem ukazovala
několik druhů odpadu a následně vysvětlovala, do
které popelnice co patří. Vysvětlila dětem, jak
vzniká skládka a ze kterých vrstev se skládá. Posílala
dětem na ukázku recyklované předměty, které si
mohly osahat. Potom jsme se přesunuli do vedlejší
místnosti, kde měly děti za úkol samy roztřídit
odpad do popelnic. Menší děti si mohly hrát
s malými popelářskými auty a velké děti poskládaly
puzzle odpadkového koloběhu. Při odjezdu si děti
mohly prohlédnout i několik popelářských aut.
V týdnu s tématem Masopustní veselí karnevalem
vrcholí, jsme si zkusili 12. 2. upéct jednu
z masopustních dobrot a to koblížky. Všichni
společně jsme vytvořili těsto, které si pak zkusil
každý vyválet. Poté si každý vykrojil dvě kolečka na
svůj koblížek, na která si dal marmeládu a kolečka
slepil k sobě. Po upečení a vychladnutí si každý svůj
koblížek mohl sníst.

Škola informuje
Mateřská škola
Únor, poslední zimní měsíc, pro nás byl měsíc
nemocí. Všichni jsme se prostřídali s nějakou tou
chřipkou nebo rýmou. I přesto jsme zvládli spoustu
zajímavých akcí, o kterých se zmíníme níže.
Integrovaný blok pro měsíc únor byl „Pohádko, pojď
k nám“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga),
očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená
témata: Ekologie, třídíme odpad; Masopustní veselí,
karnevalem vrcholí; Z pohádky do pohádky a Co lidé
dělají. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z
přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností
dítěte a jeho životu blízkých. Také jsou
přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním
zkušenostem dětí.
Cílem integrovaného bloku „ Pohádko, pojď k nám“
bylo v rámci exkurze na Frýdecké skládce děti

V pátek 14. 2. na závěr týdne jsme měli karneval.
Ten započal předáváním Valentýnek, kdy si děti
mezi sebou rozdávaly srdíčka. Poté pokračoval
masopustním průvodem po škole, s doprovodem
písniček, přehlídkou masek, tanečními soutěžemi,

tanečky a hrami. Na závěr si děti pochutnávaly na
dobrůtkách, které donesly z domu, jako pohoštění
pro všechny. Ty se maminkám opravdu povedly.
Další týden jsme si povídali o knížkách, kdy měly
děti za úkol donést svoji oblíbenou knihu z domu.
Poté probíhala prezentace knih, kdy každý svou
knížku představil, a když byla možnost, něco se z ní i
přečetlo. Na závěr tohoto týdne děti navštívily
školní a třídní knihovnu v MŠ a ZŠ.
Poslední týden v měsíci únoru jsme měli v mateřské
škole jarní prázdniny. Provoz sice byl, ale byl
zkrácený z důvodu vysoké nemocnosti dětí a
minimální docházce dětí. Tento týden byl pojat
volněji dle potřeb a přání dětí.
Další téma, které nás čeká v březnu, bude „Vítáme
jaro“.
Bc. Lea Jalůvková

když všechny slečny byly krásně oblečené a musím
podotknout, že i v chlapcích se probudili jistí
gentlemani. Ples byl doplněn spoustou zábavných
soutěží, také byla připravená bohatá tombola a
chutné občerstvení. Po plese se blížilo vysvědčení,
do kterého děti daly všechno své úsilí. Slavnostně
předávala vysvědčení paní ředitelka, která všem
pogratulovala a popřála mnoho úspěchu do dalšího
pololetí.

Základní škola
2. 4. od 8:00 proběhne v Základní škole
Den otevřených dveří
7. 4. v čase 14:00 – 17:00 se uskuteční
Zápis dětí do Základní školy
Tři měsíce plné poznání, zábavy a radosti. Jak jinak
shrnout tyto tři měsíce než právě těmito slovy.
Začneme pěkně popořádku a to právě měsícem
prosinec. V prosinci děti plnými doušky nasávaly
začínající vánoční atmosféru, která byla doplněna
příjemnými akcemi. Začali jsme tradiční návštěvou
Mikuláše, kterého doprovázel čert a milý anděl. Děti
slíbily, že budou hodné a budou se pilně učit do
školy. Tak jsme všichni zvědaví, jak dlouho jim to
vydrží. Po této vzácné návštěvě čekalo děti Divadlo
loutek v Ostravě, kde bylo pro děti připravené
zábavné představení, na které vzpomínají ještě
dnes.
Aby toho nebylo málo, tak nás ve škole ještě
navštívil RENARKON, se kterým se děti učí dané
prevence. Po této naučné návštěvě se děti dočkaly
Vánoc v naší škole. Ježíšek donesl spoustu krásných
dárků, ze kterých měli všichni obrovskou radost.
Jako poslední akcí v tomto měsíci bylo setkání
s myslivci. Celá škola se sešla v myslivecké chatě,
kde jsme si společně zazpívali koledy, ochutnali
dobré cukroví a na zahřátí vypili teplý čaj.
Měsíc leden byl trošičku volnější, aby byl pro děti
vstup do Nového roku co nejvíce klidnější. Přece
jenom na nás čekalo vysvědčení a bylo nutné si
napsat poslední důležité písemné práce, aby na
vysvědčení bylo co nejvíce jedniček. Ještě před
vysvědčením čekal žáky školy Školní ples. Všichni se
těšili a v den plesu byla cítit jistá nervozita, zda
zvládnou tanec, který si připravili. Jakpak by ne,

V únoru nás opět navštívil RENARKON, u kterého se
žáci dozvěděli spoustu nových věcí. Následně se
naše škola proměnila ve školu plnou masek. Chytří
už vědí, že nastala chvíle Karnevalu. Po škole se
procházelo hodně zajímavých masek. Ať to byly
princezny, kostlivci, filmoví hrdinové či zvířátka,
důležité bylo, že děti si Karneval velice užily. Celý
den se učily v maskách a následně odpoledne
probíhal Karneval ve školní družině, kde na žáky
čekaly zábavné soutěže.
Kolářová Nikol

Klub důchodců
17. dubna se uskuteční v Kulturním domě
v Sedlištích Přátelské setkání Klubů důchodců.
29. dubna se zúčastníme zájezdu, který pořádá Klub
důchodců v Sedlištích. Na programu bude návštěva
Valtického zámku. Na zpáteční cestě se zastavíme
v Hospodě U Bartošů, kde se o pohoštění a zábavu
postarají manželé Osičkovi z Lanžhota, které znáte
z TV Šlágr.

Zahrádkáři
Drazí přátelé, vánoční pohoda, téměř nicnedělání a
odpočinek od práce v zahradě pomalu a jistě končí.
Určitě jste dlouhé večery využili i aktivně - kupříkladu
jste si nastudovali odbornou literaturu, naplánovali si
a rozvrhli sadbový plán a už také víte, co nasadíte do
truhlíků a ozdobných květináčů a že jich bude letos
zapotřebí velmi mnoho. Ti pilnější už možná vyseli i
nějaká semena zeleniny a záhonových květin. Naší
první velkou společnou a společenskou akcí v tomto
kalendářním roce bude Výroční členská schůze v
sobotu 14. března od 15 hodin. Těšíme se na
hojnou účast, tady se můžete vyjádřit a ovlivnit
činnost i aktivity naší organizace a také podepsat
petici podporující schválení zahrádkářského zákona,

který se stále odkládá. V hospodářském roce 2020
přejeme všem především zdraví, pohodu, přiměřené
počasí a dobrou sklizeň, potěšení z práce na zahrádce
a v příjemné společnosti.
Jaro na sebe nedá dlouho čekat a bude tu. K němu
patří i svátky jara. Abychom se na ně řádně
nachystali, sejdeme se v úterý 7. dubna od 16 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu
na
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ.

Zeleň bude připravena, přineseme i drobné tematické
doplňky, stuhy a jiné materiály. Vy si vezměte sebou
nápady, představy a vyfouklá vajíčka. Už jste si mohli
ověřit, že v kolektivu se tvoří lépe.
A aby byly informace úplné - tak tedy tipy na výlety,
možnou inspiraci a nákupy především rostlinného
charakteru.
FLORA OLOMOUC
- jarní 23. 4. - 26. 4.
- letní 20. 8. - 23. 8.
- podzimní a Hortikomplex 1. 10. - 4. 10.

FLORIA KROMĚŘÍŽ
- jarní 1. etapa 30. 4. - 3. 5.
- jarní 2. etapa 7. 5. - 10. 5. (aranžuje floristka Klára
Franc Vavříková)
- letní 7. 8. - 9. 8.
FLORIA BONSAJ
- 25. 9. - 27. 9.
FLORIA DUŠIČKOVÁ
- 9.10. - 11.10.
VALAŠSKÁ ZAHRADA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
- jaro 8. 5. – 10. 5.
- podzim 25. 9. – 28. 9.
I letos budeme spolu s kulturní komisí Obecního úřadu
připravovat Obecní výstavu. Na tu letošní bychom byli
rádi, aby jste se zapojili v hojném počtu a pomohli
nám na velmi zajímavé téma – „Sbírám, sbíráš,
sbíráme". Zatím se zamyslete, čím by jste mohli i Vy
obohatit tuto výstavu. Slibujeme si hojné zastoupení
a velkou různorodost.
Vrcholem výletních aktivit v naší organizaci je
zájezd, který pořádá naše základní organizace. Letos
výbor na četná přání členů zvolil cíl naší
cesty SLAVNOSTI KVĚTU v Otmuchowě v Polsku.
Zájezd se bude konat v sobotu 4. července. Než tam
dorazíme, zastavíme se v Krnově u přítele M.
Přasličáka, předního pomologa
a pěstitele
roubovaných jehličnanů. Také se tak těšíte? Tak
neseďte doma a vyrazte za zážitky a poznáním.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

