BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
ČERVENEC 2017

Na obecních slavnostech Bruzovice 712, které se letos pořádaly společně se SDH při příležitosti výročí 120. let trvání
Jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Bruzovice, byl slavnostně předán do užívání JSDH nový dopravní
automobil IVECO L1Z. Představitel zdejší farnosti, otec Pavel Motyka, nové auto posvětil a my přejeme, aby nový vůz
IVECO L1Z sloužil co nejlépe. DA byl pořízen za finančního přispění MV-GŘ HZS částkou 450 000,-Kč a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje částkou 225 000,-Kč. Celkové náklady na pořízení činí 2 104 190,-Kč.

Obecní úřad informuje
 Ve dnech 31.7.2017 - 4.8.2017 bude z důvodu
čerpání dovolené omezen provoz Obecního úřadu.
Knihovna bude uzavřena od 26.7.2017 do 31.7.
2017 opět si budete moct knihy vypůjčit dne
2.8.2017.
 Dne 12.8.2017 pořádá SDH Bruzovice u
myslivecké chaty „Noční karneval“. Začátek v 19
hodin, občerstvení zajištěno, zveme všechny
občany.
 MUDr. Josef Koutník v červenci a v srpnu nebude
ordinovat v pátky. Ve čtvrtky bude mít
prodlouženou ordinační dobu od 7 do 14 hodin.
 Informujeme o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny dne 15.08.2017 od 07:00 hod. do 17:00
hod. v lokalitě Bruzovice - část obce Bruzovice na
těchto odběrných místech č.p. 3, 4, 5, 6, 52,
83, 135, 169, 186, 187, 188, 206, 206/1, 206/2,
207, 208, 213, 219, 244, 247, 277, 333.

Silniční uzavírka
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, přes naši obec
v pátek 11.8.2017 projede cyklistický závod Czech
Cycling Tour 2017 za účasti nejlepších světových
profesionálních týmů. Policie ČR bude letos trať
uzavírat tzv. posuvnou kompletní uzávěrou na dobu
cca 30 minut, v Bruzovicích přibližně v čase 15:45 až
16:15 hod.
Bližší informace mohou zájemci nalézt na
www.czechcyclingtour.cz.

Střípky z naší školy
Závěr školního roku nám všem neuvěřitelně rychle
ubíhal, i přesto, že nás čekala ještě spousta práce.
8. června se jako každoročně okolní čtyři školy utkaly
v „Pětiboji“ o putovní pohár, který letos získalo
družstvo ze Základní školy Lučina. Hned druhý den
čekal na naše všechny děti i školáky výlet na Hukvaldy
s prohlídkou muzea v Kozlovicích - Stará škola. Tam

také proběhla ukázka s výkladem, jak to kdysi ve
školách vypadalo, kolik dětí se vyučovalo dohromady
v jedné místnosti, jaké byly školní pomůcky a co
všechno kromě školy musely děti ještě ve volném čase
udělat. Tímto ještě jednou děkuji Sdružení rodičů,
kteří celý výlet sponzorovali.
Letos se čtyři žáci 4. ročníku již po třetí zúčastnili
soutěže mezi městskými školami v Dopravní výchově.
Sice jsme loňské druhé místo neobhájili, ale z 32
chlapců byl nejlepší náš žák Maxmilián Grygar, který si
domů odvážel jako hlavní cenu horské kolo.
Žáky pátého ročníku s učitelkami čekal výlet do Prahy,
kde se nás ujal pan David Mikmek a tím se stal
průvodcem po našich nejznámějších památkách. Také
touto cestou bych panu Mikmekovi poděkovala za
ochotu a vstřícnost.
Ani ve školní družině nebyla nuda. Paní vychovatelky a
děti vyrazily do OC Frýda, kde měly možnost drobných
nákupů, ale hlavně se všichni vypravili do světa
fantazie - dle vlastního výběru shlédli různé filmy v 5D
kině.

kterým byla předána šerpa a tričko s fotografií páťáků
na památku.
Teď už nezbývá než poděkovat všem zaměstnancům
školy za spolupráci, rodičům za jakoukoli pomoc,
učitelkám za celoroční laskavý přístup k dětem a
v neposlední řadě také panu starostovi za ochotu a
snahu školu nejen mnohokrát navštívit, ale i příležitost
interiér a okolí školy neustále zvelebovat.
Přejeme všem báječné léto
Mgr. Jana Krátká, ředitelka školy

Informace pro členy Honebního společenstva
Bruzovice
Dne 20.08.2017 se koná od 16:00 hod. na
Myslivecké chatě v Bruzovicích beseda s
myslivci. Žádáme zájemce o tuto akci, členy
Honebního společenstva Bruzovice, aby svou
účast závazně nahlásili telefonicky (558653123
nebo 725650101) v termínu nejpozději do
14.08.2017.
MS Bruzovice
Cyklovýlet

Pan Vladislav Karban se předposlední den školního
roku věnoval všem školákům na vycházce krásnou
přírodou blízkého okolí a na konec poučného
pozorování a výkladu dětem rozdal moc pěkné knižní
publikace o přírodě, lese, ptácích a zvířatech.
Mysliveckému spolku a panu Karbanovi za vše velice
děkujeme.
30. červen všichni netrpělivě očekávali, aby se už
konečně rozběhli na prázdniny, ale ještě se muselo
rozdat vysvědčení.
Do budoucí první třídy zástupce obce pan Tomáš
Kunčický s paní Jitkou Votýpkovou pasovali naše
prvňáčky, kteří dostali šerpu s logem školy a dárečky.
Taktéž jsme se loučili s našimi žáky pátého ročníku,

Dne 14.6.2017 vyrazilo 19 příznivců cyklistiky na
cyklovýlet nazvaný TOUR DE BRUZOVICE 2017.
Start se snídaní byl v „Klubu Stodola“. Trasa mířila na
Nové Dvory a dále po cyklostezce kolem řeky
Ostravice směrem na Čeladnou – Podolánky. Hlavní
zastávka s občerstvením byla v Hospůdce Na Maraláku
a zpáteční cesta vedla po cyklostezce zpět do
Bruzovic. Letošní trať měřila zhruba 68 km, všichni
dojeli spokojení, ve zdraví, i když trochu unavení.
Počasí se vydařilo, nálada byla výborná a cestou se
musel opravit jen jeden defekt.

Významná návštěva

Místní muzeum navštívila v doprovodu zástupců
Matice Slezské rodačka z Bruzovic paní Olga Tlučková,
která v loňském roce oslavila 95. narozeniny. Po
shlédnutí muzejní výstavy debatovala s panem
starostou o životě a vzpomínkách na obec.
Vydala Obec Bruzovice

