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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Ani v letošním roce se nevyhneme omezení
dopravy na hlavní silnici III/4732 přes obec
Bruzovice. Plánuje se pokračování výstavby
chodníku a to v úseku od výjezdu ke ZŠ a MŠ po
číslo popisné 57. Dále budou řidiči omezeni při
opravě starého chodníku na horním konci obce – od
loni vybudované I. etapy po zastávku Velicesta. Pro
obě akce nyní probíhá administrativní příprava.

Plánované akce OÚ
7. 5. 2022 Pochod „Bruzovská 10“
8. 5. 2022 Pouť sv. Stanislava, pouťová výstava
14. 5. 2022 Vítání občánků
11. 6. 2022 Obecní slavnost Bruzovice 717 let
25. 11. 2022 Rozsvěcení vánočního stromečku
Z důvodu legislativních změn se mění pravidla pro
„Vítání občánků‘‘. Pozváni budou pouze ti zákonní
zástupci dítěte, kteří se přihlásí na Obecním úřadě
do 1. 4. 2022 a dají tímto souhlas k použití osobních
údajů. Hlásit se je možné osobně v kanceláři OÚ,
telefonicky 558 653 123 nebo také přes email
obec@bruzovice.cz.
Slavnostní vítání miminek proběhne dne 14. 5.
2022.
Připomínáme, že do konce měsíce března je
splatnost poplatků za odpady a psy.

Tříkrálová sbírka
Díky pomoci a štědrosti vás
všech se letos podařilo v
Bruzovicích vybrat krásných
37 607 korun. V rámci celé
Charity Frýdek-Místek to bylo
2 277 306 korun v pokladničkách a 79 811 korun
bezhotovostními příspěvky. Část sbírky, která
přináleží Charitě Frýdek-Místek, použijeme na
opravy a úpravy v pobytových zařízeních, dále na
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež,
stejně jako na terénní služby pro nemocné a lidi
s omezenou soběstačností a na vybudování
tréninkového bytu pro osoby s duševním
onemocněním.

Srdečně děkujeme všem koledníkům, kteří v této
nejednoduché době vyrazili a samozřejmě všem,
kdo do pokladniček přispěli. Děkujeme, že nám
pomáháte naplňovat naše motto „…s námi nejste
sami…“; my s vámi sami nejsme.
JUDr. Jana Havláková

Zahrádkáři informují
Zdravím všechny naše členy a příznivce! Ani jsme se
nenadáli a jsme opět o rok zdatnější, možná
chytřejší a zkušenější. Abychom tohle podpořili,
sešli jsme se v úterý 25. ledna v 16. hodin v
zasedací místnosti našeho Obecního úřadu na
přednášce „Ekologické pěstování zeleniny a
brambor". Přednášela naše známá a zkušená
lektorka
Alena
Běrská.

Zvídavých a vzdělávání chtivých dorazilo dost a
přednáška mohla začít. Téma to bylo velmi obsáhlé
a otázek mnoho, úžasné na tom bylo to, že
přednáška přešla plynule v besedu a každý odcházel
s odpověďmi na své problémy a zájmy. Rozcházeli
jsme se povzbuzeni a potěšeni o to více, že v
minulosti jsme se sejít nemohli. Proto se všichni
těšili i na další akci.
Ve čtvrtek 10. února v 16. hodin to vypuklo.
Ing. Václav Koběluš, PhDr. přednášel na téma
„Vhodnost odrůd, vliv podnoží, ošetřování a hnojení
stromků". Sál se zcela naplnil a všichni, i z okolních
obcí, pozorně naslouchali a dělali si poznámky o
tom, které odrůdy stromků jsou nejvhodnější pro
náš specifický region. Po více než třech hodinách
jsme plni informací odcházeli domů s tím, že už
máme jasno, co máme dobře, co zlepšit, doplnit

nebo změnit. Hodně zdaru při plnění předsevzetí a
úkolů. V letošním roce to bude pro všechny
obzvlášť těžké a náročné.
Proto přeji všem především zdraví, odhodlání, sílu,
optimismus, radost a potěšení.
Možná už plánujete výlety poznávací, vzdělávací či
nákupní. Vše dohromady splňují chystané prodejní
výstavy, nejznámější FLORA v OLOMOUCI se koná
v termínech:
jarní 21. 4. – 24. 4.
letní 18. 8. - 21. 8.
podzimní 29. 9. - 2.10.
FLORIA v KROMĚŘÍŽI
jarní 30. 4. - 4. 5.
letní 12. 8. - 14. 8.
podzimní 7. 10. - 9. 10.
VALAŠSKÁ ZAHRADA v Rožnově pod Radhoštěm
(přes cestu proti Eroplánu)
jarní 6 - 8. 5.
podzimní 23. 9. - 25. 9.
Přeji šťastnou cestu a příjemné zážitky.
Na další setkávání se těší
Jarmila Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

Klub důchodců informuje
Od ledna se opět setkáváme v pravidelných
intervalech – vždy první a třetí pondělí v měsíci.
22. dubna se uskuteční v Kulturním domě
v Sedlištích Přátelské setkání Klubů důchodců
s bohatým programem.

Zprávy ze školy…
Zápis dětí do Základní školy 12. 4. 2022
Zápis dětí do Mateřské školy 10. 5. 2022
Naše děti i žáci od ledna 2022 zažili i prožili spoustu
zajímavých a naučných akcí, besed, radovánek.
V mateřské škole z dotací EU mohly děti zažít na
vlastní kůži být na chvíli součástí podmořského
světa v Oceanáriu.

Aby se děti ze školky pobavily i prací a zručností, v
rámci ledna i února často provoněly školu vůní
z pečených dobrot, které pak s mlsnými jazýčky
vychutnávaly, staly se z nich na chvíli Mistři kuchaři
a pekly koblížky, šátečky, muffiny, pizzu.
Na konci února proběhl v mateřské škole karneval,
děti měly různorodé masky, přímo vymazlené od
maminek, které zajistily pro děti i na celé dopoledne
občerstvení. Na konci karnevalu nechyběla ani
bohatá tombola.

Nesmíme opomenout i kulturní zážitek a to, že se
děti na chvíli staly diváky a zhlédly divadelní
představení přímo v mateřské škole.
Byla a je ještě stále zima, proto si paní učitelky
s dětmi připravily pro zvířátka a ptáčky dobrůtky a
odnesly je do lesa do krmítek a krmelců. Zima byla
také námětem ve školní družině, kdy žáci vyráběli
sněhuláky různými technikami, tvořili krmítka
z korkových zátek, semínkové šišky pro ptáčky a
následně je rozvěsili v lese.
Ve škole jsme zahájili zimní období naším tradičním
Plesem, který se nesl v duchu předtančení, tančení,
společenského chování, her a soutěží, taktéž
občerstvení a v neposlední řadě bohatou tombolou.
Paní vychovatelka s žáky zajistila plesovou výzdobu
výrobky tanečnic, které zhotovili žáci.
V únoru jsme společně se školní družinou pracovali
a tvořili Projekt Zimní OH, žáci si vyhledali spoustu
zajímavostí o sportech na OH, poslání olympijských
her, zajímavostí o Číně.
Aby žáci nezáviděli dětem z mateřské školy, tak
nechyběl ve škole Den v maskách a odpoledne
Karneval ve školní družině, žáci si masky vyráběli
nejen doma, ale také s paní vychovatelkou.
V únoru začali žáci školy povinnou výuku plavání,
která bude trvat až do května.

Z dotací EU proběhl ve škole Projektový den s paní
ředitelkou ČČK Ostrava, která učila žáky ošetřování
a první pomoc při běžných poraněních ve škole,
taktéž umělé dýchání a masáž srdce.
V březnu, kdy je měsíc knihy, nás čeká návštěva
knihovny ve Frýdku-Místku a barevný den ve škole.
28. 3. proběhne v mateřské škole i základní škole
dopoledne v akci Život v pohybu a tanci. Tímto bych
poděkovala všem rodičům za jakoukoli pomoc,
vstřícnost a zakoupení dárků do tomboly.
Mgr. Jana Krátká

Český červený kříž - oblastní spolek ve Frýdku - Místku se obrací na obyvatele Bruzovic a
okolí o pomoc ve sběru oděvů. Rádi bychom vybrali čisté, nepoškozené svršky z bavlny především flanelové košile, mikiny, trika, kalhoty, (manšestr, rifle, ne oblekové části),
bavlněné spodní prádlo, ponožky nejen pánské, ale i dámské a dětské.
O svoz svršků prosíme
v úterý 22. března v době 15.00 - 18.00 hodin
do Spolkového domu v Bruzovicích č.p. 300, 739 36
Kontaktní osoba - Jarmila Mazlová , tel. 603 545 245
Za pomoc a spolupráci děkujeme
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