BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
Volební místnost se nemění a stejně jako při
předchozích volbách se bude nacházet v budově
Obecního úřadu Bruzovice. Hlasování bude
zahájeno v pátek 20.10.2017 ve 14:00 hodin a
ukončeno ve 22:00 hodin. V sobotu 21.10.2017
bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin a
hlasování bude ukončeno ve 14:00 hodin. Volební
lístky obdržíte nejpozději tři dny před volbami.
Pečlivě si prosím pročtěte informace k hlasování,
především část týkající se samotného hlasování a
úpravy volebních lístků. Každý volič je povinen
okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a
státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Informace Frýdecké skládky
Frýdecká skládka, a.s. provádí při svozu odpadů
v obci čipování popelnic, kdy je na nádobu umístěn
speciální plastový RFID čip. Pomocí tohoto čipu je
při pravidelném svozu zaznamenán výsyp každé
nádoby a zároveň je provedena evidence svezených
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nádob v obci. Žádáme proto občany, aby v den
svozu 25.10.2017 nechali nádobu vystavenou až do
17:00 hod., protože umístit čip na nádobu je časově
náročnější než běžný svoz nádob. Zároveň žádáme
všechny občany, kteří nemají nádobu postavenou
přímo u domu, ale umísťují ji na společné stanoviště
s více nádobami, aby popelnici označili svým číslem
popisným.

Zahrádkářské zpravodajství
Začal podzim a s ním období sklizně, zpracovávání
úrody, hodnocení výsledků a plánů na další pěstební
rok. Je to také příležitost k setkávání, vzájemnému
předvádění či soutěžení. V naší organizaci vznikla
před léty pěkná tradice - pravidelná výstava. Konala
se i letos. Jarní chlad a mrazík ovlivnil množství
úrody, především ovoce, letní sucho a krupobití se
také projevilo. I přesto jsme vystavovali. V sobotu
16. září odpoledne začali pěstitelé svážet na obecní
úřad své výpěstky. Někteří přivezli i exponáty na
výstavu "Jak to bylo zahrádko". Těch nebylo mnoho,
ale byly zajímavé. Dalšími exponáty byly diplomy a

pamětní listy, kterými jsme si připomněli 60. výročí
založení Českého zahrádkářského svazu.

Už léta je součástí naší výstavy soutěž "Jablko
roku". Letos bylo jablíček poskrovnu, ale soutěžili
jsme. V neděli 17. září se výstava otevřela a vše
vypuklo. V anonymní soutěži v neděli zvítězilo
jablko č. 3 od manželů Velartových, na druhém
místě se umístilo jablko č. 2 od paní Dagmar
Weissmannové a na třetím místě bylo jablko č. 11
od pana Pavla Hrabce. V pondělí byly na výstavě
děti naší školy - ty také hodnotily. Pořadí soutěžních
jablíček se moc nezměnilo. Jen zvítězilo jablko č. 2 a
na druhém místě bylo jablko č. 3. Třetí místo bylo
stejné, tedy jablko č. 11. Soutěž s kratší historií, ale
velmi akční má také výsledky. Sladkých štrúdlů bylo
letos osm druhů a mezi nimi rozhodnout nebylo
snadné. Návštěvníci rozhodli takto - zvítězil štrúdl
č. 6 - makový od paní Boženky Vránové, na druhém
místě štrúdl č. 12 - jablkový od paní Martiny
Vohnoutové, třetí byl štrúdl č. 3 - jablkomrkvový od
paní Vladimíry Karáskové. Slaných štrúdlů bylo 6
druhů. 1. místo - č. 8 anglická se šunkou od paní
Aleny Skybíkové, 2. místo - č. 5 hot dog paní Jany
Czyžové a 3. místo - č. 12 zelový s uzeným paní
Martiny
Vohnoutové.
Všem
blahopřejeme,
děkujeme za exponáty a účast. Na další spolupráci,
přízeň a účast se těší bruzovští zahrádkáři.
Prázdniny rychle uběhly a my jsme se sešli 10. září
odpoledne, abychom se s nimi rozloučili. Je to už
pěkná tradice, kdy příchozí opékají buřty, losují
"srandatombolu", besedují. Letos tomu bylo také
tak. Přibyl ale ještě jeden zásadní důvod k setkání a to slavnostní otevření Spolkového domu s
přispěním Obecního úřadu. Příchozí si prohlédli
renovovanou budovu, všem se moc líbila. Promluvil
pan starosta a slavnost mohla začít. Bylo hezké
počasí a tak si setkání všichni pěkně užívali.
Děkujeme za účast a přejeme si, aby se v prostorách
Spolkového domu všem líbilo.
Zahrádkáři

Od pátku 22. září do neděle 24. září probíhala na
výstavišti Černá louka každoroční výstava "Život na
zahradě". Letošní výstava byla zaměřena na 60.
výročí ČZS, účastnily se jí všechny okresy našeho
kraje. Naše ZO se také připojila a několik vzorků
putovalo na výstavu Flora Olomouc, jela tam také
ježčí rodinka od dětí z naší školy. Expozice Územní
rady ČSZ Frýdku – Místku, která byla složena
z okolních zahrádkářských výstav (součástí byly i
naše exponáty), získala v celorepublikové soutěži
první místo. Na prvním místě se umístil i Ing. Václav
Koběluš v soutěži Nejlepší školkařská kolekce
v oboru ovocnářství.
J. Mazlová

Co nového ve škole
Letošní nový školní rok začal v pondělí 4. září.
Všechny žáky, ale hlavně prvňáčky v doprovodu
pyšných rodičů, přivítal starosta obce Pavel Neděla,
který dětem předal drobné dárky a popřál jim
mnoho školních úspěchů.
Adaptační program patří už k tradičním zářijovým
akcím - je to odpoledne s rodiči, kdy děti měří síly
s dospělými v různých sportovních disciplínách a
soutěžích a poté následuje opékání párků nebo
masíčka. Letošní večerní deštivé počasí nepřálo
vycházce po okolí, proto jsme ve třídách rozložili
spacáky a karimatky a po shlédnutí filmu
Madagaskar strávili noc ve škole.
Koncem měsíce žáci společně s dětmi z mateřské
školy navštívili Archeopark v Chotěbuzi (opevněné
sídlo, které bylo poprvé vybudováno a osídleno již
v pravěku), kde si na vlastní kůži mohli okusit a
prohlédnout co nejvíce z každodenního života
našich dávných předků.
O velký úspěch se zasloužili dva žáci pátého ročníku
- Veronika Klimasová a Maxmilián Grygar, kteří se
v Těrlicku účastnili střelecké soutěže o Pohár
starostů Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady. Vybojovali mezi sedmi družstvy první
místo a do školy dovezli krásný pohár.

