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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Opravená západní strana hřbitovní zdi u kostela sv.
Stanislava

Obecní úřad
V záři byla dokončena oprava západní strany
hřbitovní zdi. Zhotovitel, firma Ziko sanace, s.r.o.
realizovala dílo za cenu 1 344 510,75 Kč bez DPH.
Ministerstvo zemědělství v rámci programu Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny poskytlo dotaci ve výši 700 000,-Kč.
V letních měsících obec zrealizovala stavbu
chodníku v rámci projektu označenou jako III. Etapa.
Práce prováděla firma PORR a.s. za cenu
7 232 592,31Kč včetně DPH. Jedna ze změn, která
byla
vynucena
požadavkem
Dopravního
inspektorátu Policie ČR je přesunutí zastávky
autobusu Bruzovice kostel, která bude ještě
doplněna o zastřešení a vybavení. Do provozu bude
zastávka uvedena po kolaudačním souhlasu (který
se připravuje i se závěrečným vyhodnocením akce).

Všechny přivítal ve třídě plné rodičů, prarodičů a
ostatních spolužáků pan starosta Pavel Neděla a
prvňáčky obdaroval dárky, které jim budou nástup
do školy připomínat.
Společné tradiční adaptační odpoledne školky i
školy se konalo hned 12. září. Děti si se svými rodiči
i mezi sebou zasoutěžily, mohly si opékat párky díky
rodičům, kteří zajistili gril a seznámit se s ostatními
dětmi ze školky i ze školy. Po odpoledni se nejmenší
děti s rodiči vypravily domů a předškoláci společně
se školními dětmi měli možnost ve škole přespat.
Před setměním se spáči vypravili na vycházku,
ze které se vrátili za tmy. Pro některé to byl
obrovský zážitek, svítili si čelovkami nebo jen
svítícími tyčinkami. Po návratu děti povečeřely, co
jim maminky napekly a protože všem dětem trochu
vyhládlo, chtěly ochutnat od všeho trochu. Pak děti
zhlédly pohádku a šly spát. Někteří vydrželi klábosit
ještě docela dlouho. Ráno je čekala snídaně, ale
ani tam se jim ještě nepodařilo všechno od
maminek sníst. Dopoledne děti společně vyráběly
narozeninové stromy, které jsou vyvěšené na
chodbě a připomínají, kdy mají děti narozeniny.
23. září předškoláci a školní děti navštívily výstavu
na obecním úřadě, aby také pomohly rozhodnout o
tom, čí jablko letos vyrostlo nejlépe, ochutnaly
záviny a pokochaly se výpěstky místních občanů. A
aby dětem nebylo líto, že nic nevypěstovaly,
podílely se na výstavě výrobky, které vyrobily ve
školní družině a v hodinách výtvarné výchovy.
Ve školce proběhl „Ovocný týden“ ve kterém děti
poznaly a hlavně ochutnaly různé druhy ovoce
v tradičních i méně tradičních úpravách. Na toto
téma hned v prvním týdnu v říjnu naváže
„Zeleninový týden“.
Mgr. Kateřina Šebestová

Zahrádkáři informují

Zprávy ze školy
Září ve škole
Po prázdninách se děti znova vypravily do školy
2. září a s nimi i osm nových prvňáčků. Sedm z nich
přišlo z naší školky, jeden prvňáček přišel z jiné.

Letošní zahrádkářský rok je pro Moravskoslezský
kraj trochu smutný a doufejme, výjimečný. Po
mnohaleté tradici se nekonala výstava Život na
zahradě, výstaviště si kladlo nesplnitelné podmínky.
Součástí výstavy byla vždy Mezinárodní soutěž dětí,
ta se ale konala. Přijely děti z různých českých,
slovenských a polských škol a kroužků. Soutěžící
odpovídali na testové otázky, určovali rostliny a
semena a tvořili jednostrannou vypichovanou
misku. Náhradní prostory byly na Územní radě ČZS v
Ostravě, organizátoři dětem připravili i pěkný

program na dobu před vyhlášením výsledků.
Navštívili hasičské muzeum, železniční hasičskou
zbrojnici a místní kostel. Všude se dětem moc hezky
věnovali a seznámili je s posláním místa. Za náš
okres soutěžily děti z FM, Hnojníka, Palkovic a naše
děvčata. Všichni se umístili moc dobře, tj. v první
polovině. Svědčí to o soustavné a dobré práci. Jen
tak dále.
Zahrádkáři, pěstitelé a příznivci přírody se vždy těší
na podzim, kdy se konají výstavy. Letošní výstava v
naší obci byla poznamenána jarními mrazíky a
velkým suchem v létě - proto byli všichni zvědaví,
jaká bude. A myslím si, že byla moc hezká. Každý
donesl vzorek své úrody a nějakou tu kytičku.
Vystavili jsme ovoce, pěknou zeleninu a krásné
květiny. Těch se letos nashromáždilo dost a všechny
byly nádherné. Celý úřad rozkvetl a krásně voněl. Se
zájmem se setkaly i stoly připravené k oslavě. U
stolu prostřeného pro děti řada návštěvníků
vzpomínala na talířky a hrníčky ze svého dětství.
Díky Vám všem za výpěstky a realizaci výstavy.

Vyvrcholením výstavní sezóny je pro zahrádkáře a
milovníky přírody výstava FLORA v Olomouci. Letos
se konala od 3. do 6. října. Hlavní téma „ZAHRADNÍ
SLAVNOST" tvůrci výstavy dobře vystihli. I soutěže
floristů amatérských i profesionálních byly k
tématu - o tom ale jindy. Hlavní výstavní pavilón
byl plný krásného ovoce, úžasné zeleniny a květin.
Ve vedlejším pavilonu vystavovali své výpěstky a
aranžmá ve stáncích jednotlivé územní rady. Bylo
se na co dívat. Součástí výstavy je také
HORTIKOMPLEX, kde mezi sebou soutěží pěstitelé
jablek. Letos z naší okresní expozice vybrala
odborná porota 10 kusů z 32 soutěžících. Jeden
vzorek skončil na 3. místě. O dalších umístěních si
přečtete v Zahrádkáři.
Ve stejnou dobu až do 15. 10. probíhála po
Olomouci úžasná akce - ROZKVETLÉ PAMÁTKY.
Letos přední floristé nazdobili 3 kostely a floristé
ČZS krášlili na obou náměstích sloupy. Myslím si,
že se nám vše velmi povedlo, kdo se jel podívat,
jistě nelitoval. Takže příští rok si udělejte čas a
jeďte.
V úterý 29. října příjďte v 16 hodin do Spolkového
domu, vemte sebou dýni, koná se naše už
pravidelné DÝŇODLABÁNÍ. Na spolupráci se těší
Výbor zahrádkářů v Bruzovicích.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

Klub důchodců informuje

A jak dopadly soutěže?
„Jablko roku 2019 " - u nedělních návštěvníků
1. místo č. 6 Kičmerová Marie - Gloster
2. místo č. 4 Hrabec Pavel - Graham
3. místo č. 8 Kičmerová Marie - Jonatan
- volba dětí
1. místo č. 2 Velart Kamil
2. místo č. 4 Hrabec Pavel - Graham
3. místo č. 1 Kunčická Marcela - Idaret
Rozdíly mezi počty hlasů pro exponáty byly
minimální.
Štrúdly slané
1. místo č. 1 Vohnoutová Martina
2. místo č. 2 Czyžová Jana
3. místo č. 5 Smažáková Šárka
Štrúdly sladké
1. místo č. 3 Vránová Božena
2. místo č. 2 Habramová Jarmila
3. místo č. 4 Karásková Vladimíra
Všem soutěžícím srdečně blahopřeji a vzkaz pro
ostatní - příště se nebojte a zapojte se také.

1. října proběhl zájezd do ZOO Lešná, navštívili jsme
i tamní zámek. Po vydařeném obědě následovala
cesta zpět domů se zastávkou v Tatře Kopřivnice.
Zájezd jsme si moc užili.
10. října pár jedinců z Klubu zavítalo do Aquaparku
Wisla. Oslovil nás Klub důchodců v Sedlištích, zda
bychom neměli zájem doobsadit prázdná místa
v autobuse. Dále máme na programu kulturní
zážitek a to Travesti show. Aktivity našich seniorů
se nezaměřují pouze na posezení v budově
Obecního úřadu, ale snažíme se poznávat i jiné
kulturní směry.

Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců

