BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
34. ročník tradičního pochodu „Bruzovská 10“ si
letos nenechalo ujít 274 milovníků vycházek
krásnou přírodou a setkání s kamarády a známými.
První polovina trasy vedla místními cestami směrem
k Velicestě, okolo Tří křížů na hranici s Horními
Bludovicemi, krátké zastavení a občerstvení bylo
zajištěno v malebné Krčmě U Supa. Na druhou část
jsme se vydali přes Žermanice a Lučinu zpět do
Bruzovic k myslivecké chatě, kde byl bohatý výběr
jídla i pití pro všechny, kteří zvládli pochod sice
trochu unavení, ale určitě spokojení. Počasí bylo
téměř letní a okolní příroda se ukázala v celé své
kráse. Kdo měl chuť, mohl se svézt na kolotočích
nebo si koupit něco dobrého z pouti.
Zatímco sobota byla krásná, v neděli se počasí
vůbec nevyvedlo. Bylo sice připraveno množství
stánků se šperky, svíčkami, perníčky, zákusky, oříšky
a jinými laskominami, ale kvůli dešti se přišlo
podívat jen několik desítek lidí. Na kolotočích se
točilo jen pár „odvážlivců“, klaun Pepino prcek byl
pro nepřízeň počasí odvolán. Na obecním úřadě
bylo otevřeno muzeum a výstava, která sklidila
velkou chválu. K vidění byly fotografie RNDr. Hynka

ČERVEN 2019

Adámka z Antarktidy, Zambie, Jižní Korey a Etiopie,
zahrádkáři vystavovali na téma „Volání dálek“. Také
byla možnost zakoupit si ručně vyrobená přáníčka,
keramické zápichy, ozdobné lžičky se jmény nebo
oblečení a doplňky pro děti a dospělé.
Děkujeme místním spolkům, jednotlivcům i všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu letošního pouťového víkendu.
Přednáška a promítání fotografií RNDr. Hynka
Adámka z Antarktidy a Etiopie, který vystavoval na
letošní místní pouti, se uskuteční
v neděli 23. června 2019 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Následující sobotu po pouti už tradičně vítáme do
života naše miminka. V doprovodu rodičů,
sourozenců, babiček a dědečků jsme přivítali šest
dětí, které se narodily v období červen 2018 duben 2019. Nové občánky přivítal a mnoho štěstí a
krásně prožitých dnů popřál starosta obce Pavel
Neděla, s krátkým vystoupením se předvedli místní
předškoláci pod vedením paní učitelky Věry
Kochové.

Volby
Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhly volby do
Evropského parlamentu. Voleb se v Bruzovicích
zúčastnilo 195 voličů z celkového počtu 725 voličů,
což představuje 26,89% volební účasti.
Výsledky s největším počtem hlasů
Strana č. 30 ANO 2011
počet hlasů 35
Strana č. 39 KDU-ČSL
počet hlasů 28
Strana č. 5 ODS
počet hlasů 27
Strana č. 28 SPD
počet hlasů 26
Strana č. 26 TOP 09
počet hlasů 23
Strana č. 27 Česká pirátská str. počet hlasů 16
Strana č. 9 KSČM
počet hlasů 14

Zahrádkáři informují
Je několik událostí, podle kterých se počítá rok.
Jedna z nich je pouť. Ta letošní byla 11. a 12.
května. Všichni se na ni těšili a připravovali. Také
zahrádkáři nezůstali pozadu. V sobotu před
pochodem si mohli všichni pochutnat na našich
slaných štrúdlech. Ráno byla otevřena výstava v
prostorách obecního úřadu, v neděli potom celý
den. Myslím si, že se výstava velmi povedla.
Fotografie i květinová dekorace se vzájemně
doplňovaly a navodily atmosféru „Volání dálek".
Návštěvnost možná trochu ovlivnilo nedělní
nevlídné a deštivé počasí. Děkuji všem občanům
za přinesené rostliny i doplňky, děvčatům za
upečení štrúdlů a realizaci výstavy a těším se na
další spolupráci.
Zahrádkáři a příznivci přírody se celý rok vzdělávají
a potom nové znalosti a poznatky používají v praxi.
Jedna z forem vzdělávání je i zájezd. Letos jsme
vyrazili za poznáním v sobotu 25. 5. Ráno v 6 hodin
jsme vyjeli, naším cílem bylo Brno. V 9 hodin jsme
vešli do botanické zahrady Mendelovy university.
Bylo krásně a teplo, měli jsme celé dopoledne na
prohlídku. A bylo se na co koukat. Velmi hezké je
celé uspořádání zahrad. My jsme měli ještě to
štěstí, že právě kvetly kosatce. Byla to nádhera barevná i tvarová různorodost, ale i vůně. A třešinka
na pomyslném dortu - výstava orchideí.

Byly zastoupeny všechny druhy v různých barvách no prostě krása. Při tom nám i vyhládlo a tak jsme
byli „U krále Jiřího" na dobrý oběd. Odpoledne jsme
poznávali historické centrum města. Kdo chtěl, šel
ke kapucínům, na Špilberk nebo do katedrály Petra
a Pavla. V 17 hodin byl odjezd. Cesta zpět byla
rychlá a bezpečná. Děkuji za přípravu př.
Weissmannové a panu P. Hrabcovi za rady.
Zahrádkáři přivítají přicházející léto smažením
vaječiny. Zveme všechny členy i přátele, známé a
zájemce na smažení vaječiny. Sejdeme se u
SPOLKOVÉHO DOMU v sobotu 15. 6. v 15 hodin.
Vezměte sebou vejce a něco málo do
„SRANDATOMBOLY". Všechno ostatní zajistí
zahrádkáři, jen za počasí neručíme, ale konat se
bude!!! Zveme k hojné účasti.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

Co se děje ve škole
Noc s pohádkou
Minulý čtvrtek jsme měli spaní ve škole jménem
„Noc s pohádkou“.
Po příchodu do školy s námi paní učitelka
Bernatíková vyráběla záložky do knih. Když bylo
dotvořeno, šly s námi paní učitelky do kostela. Otec
Pavel nám představil interiér kostela, např. hlavní
oltář, vedlejší oltáře, varhany a povídali jsme si o
slohu kostela, který je barokní a taky víme, že se
kostel jmenuje „Kostel sv. Stanislava“. Před
odchodem z kostela jsme si zazpívali.
Když jsme došli do školy a navečeřeli jsme se, tak
přišly paní Hermanová a paní Frantesová a četly
nám pohádku. Po čtení jsme šli spát do našich
spacáků.
Bylo to krásné odpoledne a večer.
Lucie Matusíková, žákyně 4. ročníku

Klub důchodců
3. 6. 2019 v 13 hodin se sejdeme u Spolkového
domu na tradiční smažení vaječiny.
Na Obecních slavnostech, které se konají 8. 6. 2019,
si budete moci zakoupit naše čerstvě upečené
domácí koláče.
22. 6. 2019 pořádáme zájezd na Buchlovický zámek,
navštívíme také skanzen Modrá, Velehrad a cestou
se zastavíme na dobrý oběd. Odjezd je naplánován
v 7 hodin ráno od Obecního úřadu.
Cena zájezdu je 300 Kč, přihlásit se můžete
v knihovně nebo na telefonním čísle 731 037 569
do 17. 6. 2019.
V červenci plánujeme volno, sejdeme se opět
začátkem srpna.
Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců

