BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Veškeré letošní dění bylo poznamenáno
pandemickou situací, která zasáhla hlavně kulturní
život, nejen na naší obecní úrovni. Všem těm, kteří
se zapojili do pořádání alespoň některých z
plánovaných akcí, děkujeme a přejeme, aby se pro
příští rok situace zlepšila a byla příznivá pro
uspořádání všech chystaných aktivit.
Koncem měsíce září byla dokončena stavba I. etapy
chodníku v obci Bruzovice. Firma Swietelsky
stavební s.r.o. vybudovala tuto etapu za konečnou
cenu 7 214 071,92 Kč. Příspěvek z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2021
na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace činil 3 741 235 Kč. Nyní se připravují
podklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
Během letních měsíců se podařilo zrekonstruovat
sociální zázemí pro děti v Mateřské škole. Stavební
úpravu provedla firma INOVA – Dalibor Vaněk za
cenu 295 848 Kč bez DPH.
Další rekonstrukce sociálního zázemí byla
provedena v budově technického zajištění na
pozemku hřbitova v areálu kostela sv. Stanislava.

PROSINEC 2021

Původní provedení již nevyhovovalo běžným
standardům pro užívání a proto se přistoupilo k
celkové opravě. Opravu provedla firma INOVA –
Dalibor Vaněk za cenu 297 155 Kč bez DPH.
V listopadu byla zahájená oprava a rekonstrukce
budovy garáže za obecním úřadem. Kromě zvětšení
prostoru vlastní garáže dojde k vybudování zázemí
pro pracovníky technického zabezpečení obecního
úřadu a nově přibydou i samostatné toalety. Z
výběrového řízení vzešla firma Kuman spol. s r.o.
nejnižší podanou nabídkovou cenou 5 079 348,30
Kč s DPH, která by měla předat hotovou stavbu v
dubnu příštího roku.
Již byla dokončena rekonstrukce mostu 4732 – 2.
V rámci stavby byla na základě požadavku Obce
Bruzovice na nové mostní konstrukci vybudována i
příprava pro napojení na budoucí chodník.
Dodavatelem stavby byla firma IDS – Inženýrské a
dopravní stavby Olomouc a.s. a investorem akce je
Moravskoslezský
kraj.
Děkujeme
tímto
Moravskoslezskému kraji za provedenou investici ve
výši 11 300 000 Kč bez DPH a věříme, že nový most
bude sloužit minimálně tak dlouho, jako ten
původní, který byl vybudován před více než 50 lety.

Provoz Obecního úřadu na konci roku 2021
- poslední úřední den a možnost hotovostní platby
do pokladny OÚ je 22. 12. 2021
- obecní úřad bude v období Vánoc od 23. 12. 2021
do 4. 1. 2022 uzavřen
- v místní knihovně si můžete vypůjčit knihy
naposledy 22. 12. 2021, znovu se otevře 5. 1. 2022
- bezhotovostní úhradu na účet Obce Bruzovice u ČS
a. s. na číslo 1682054309/0800 lze provést do 30.
12. 2021, aby byla připsána ještě v letošním roce,
- místní poplatky v roce 2022 zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2021. Za sběr a svoz komunálního
odpadu činí poplatek 500 Kč na osobu s trvalým
pobytem v obci a rok nebo na rekreační objekt. Svoz
odpadu zůstává nadále každých čtrnáct dnů
počínaje 12. 1. 2022
- poplatek ze psa činí 100 Kč a za každého dalšího
psa 150 Kč. Místní poplatky jsou splatné do 31. 3.
2022
- Žádáme řidiče, aby svá vozidla v zimním období
neparkovali na okrajích silnic a v jejích těsné
blízkosti, ale výhradně na svých pozemcích. Auta
zaparkovaná na místních komunikacích blokují
stroje zimní údržby, které pak údržbu nemohou
řádně provádět. Děkujeme za pochopení.
- SmVak Ostrava a. s. informuje o nových cenách
vodného s účinností od 1. ledna 2022. Pitná voda
(vodné) 50,50Kč/m³ (vč. 10% DPH).
V příloze naleznete nové jízdní řády platné od 12. 12.
2021. Více informací o jízdních řádech naleznete na
webových stránkách www.kodis.cz

Farnost Bruzovice informuje
Kostel sv. Stanislava v Bruzovicích bude otevřen pro
veřejnost 24. – 25. 12. 2021 v čase od 14:00 - 16:00
hod. s možností prohlídky vystavených betlémů.

Bohoslužby
V kostele sv. Stanislava v Bruzovicích
24. 12. 2021 v 16:00 hod.
26. 12. 2021 v 9:30 hod.
31. 12. 2021 v 16:30 hod.
1. 1. 2022 v 9:30 hod.
2. 1. 2022 v 9:30 hod.
Večerní bohoslužba
24. 12. 2021 ve 21:00 hod. v kostele v Sedlištích

Tříkrálová sbírka 2021
„Všechno připravujeme tak, aby mohla sbírka
proběhnout, jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i
s koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky v
Charitě Frýdek-Místek Silvie Vojkovská. Koledování

bude probíhat, pokud situace umožní, od 1. do 16.
ledna 2022.
Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci
Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček,
které budou rozmístěny stejně jako loni v kostelích,
úřadech, informačních centrech, některých
obchodech, lékárnách, apod. „Seznam míst bude v
lednu na našich webových stránkách a bude
průběžně aktualizován. Tato možnost se loni
osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou chtít
přispět přímo do pokladničky ve své obci nebo
městě a koledníky nepotkají nebo koledníci
nebudou moci vůbec vyjít.“

Další z novinek, kterou přinesl loňský covidový
ročník a která bude pokračovat i v příštím roce, je
možnost využít možnost bezhotovostního příspěvku
do sbírky, a to buďto přes platební bránu na webu
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz nebo
platbou přímo na účet č: 66008922/0800 s využitím
VS: pro Charitu Frýdek-Místek 777988004. Tato
možnost bude až do konce ledna 2022.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování
nebo organizace Tříkrálové sbírky a osobně se tak
účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, bude
více než vítán a neodejde s prázdnou. Kontakt na
koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek Silvii
Vojkovskou je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733
741 564. Děkujeme

Zahrádkáři informují
Tak jsme se dočkali! Po trojité absenci (jarní,
podzimní a jarní) se konečně konala výstava
organizovaná Českým zahrádkářským svazem v
Bruzovicích. V sobotu 2. října odpoledne mohli
všichni dovážet své výpěstky ovoce, zeleniny i
květin na Obecní úřad. Vše bylo řádně zaevidováno
a následovalo aranžování a zdobení. Ke zpestření a
doplnění velmi přispěly výtvarné práce dětí naší
školy, děkujeme za to jim i učitelkám. Povzbuzující
bylo i to, že své výpěstky přivezli někteří lidé vůbec
poprvé.

7. Topas od Habramů a neznámé od V. Karáskové,
8. Spartan od Holků, Parmena od Mecnerů, Idaret
od Mikmeků, Spartan od Czyžů, neznámé od
Nováků, 9. Glostr a Ontario od Kičmerů.

Z krásné úrody byly vybrány vzorky do soutěže
„JABLKO ROKU 2021" a velké díky patří i
všem hospodyňkám, které přinesly svá díla do
soutěže „SLANÝ A SLADKÝ ŠTRÚDL". V neděli 3.
října v 8.30 výstava začala a návštěvníci
mohli hodnotit výstavu, jablka a štrúdly, které i
ochutnávali, ty nejlepší rychle odhalily děti. A byla
i „Srandatombola". Vstup do budovy byl
krásně vyzdoben a chodba byla plná květin, obecní
úřad celý voněl. V 17. hodin výstava pro návštěvníky
skončila a výbor začal sčítat hlasy v soutěžích. V
pondělí dopoledne přišly ještě naše děti, i ty volily
své jablko, ochutnaly i štrúdly. A tady jsou výsledky.
Slaných štrúdlů bylo 5.
1. místo št. č. 2 (sýrový speciál) od Jany Czyžové,
2. místo št. č. 1 (cuketový) od Vladimíry Karáskové,
3. místo št. č. 4 (sýrový) od Martiny Vohnoutové.
Výsledky byly velmi těsné i na dalších místech, i o 1
bod.
Obdobně to bylo i v kategorii sladkých štrúdlů
1. místo št. č. 10 (jablkový) od Barunky Fliskové,
2. místo č. št. 1 (makový) od Jarmily Habramové,
3. místo št. č. 7 (jablečný) od Terezy Ryškové a
št. č. 2 Habešan perníkový od Jarmily
Habramové. Blahopřejeme vítězkám a těšíme se už
teď na příští rok, doufáme v hojnou účast, letos bylo
celkem v soutěži 16 druhů a všechny byly skvělé.
Jablko roku 2021:
1. místo jablko č. 3 Rubín p. Golka,
2. místo jablko č. 4 Velthy p. Stachová,
3. místo jablko č. 11 Era p. Velart.
U dětí zvítězilo jablko č. 7 sloupové p. Ryšková, 2.
jablko č. 3 Rubín p. Golka, 3. jablko č. 12 Spartan od
Czyžů, a další umístění - 4. č 7 sloupové Ryškovi, 5.
č. 10 Spartan P. Hrabec, 6. Gloster od D.
Weissmannové a č. 8 Grahamovo od L. Šedivé,

Blahopřejeme všem a velmi děkujeme všem
soutěžícím a zúčastněným. Některé výpěstky
putovaly ještě na výstavu Flora a Hortikomplex v
Olomouci ve dnech 14. - 17. října. Něco si pěstitelé
odnesli a většina výpěstků končila v naší škole na
obohacení svačinek dětí.
Vážení přátelé a příznivci zahradničení i naší
organizace,
poslední čtvrtina kalendářního
roku bývá vyvrcholením sklizně, setkávání a tvorby.
Dny se krátí, úroda je témě sklizena, uklízí se na
zahradě, ve skleníku či foliovníku a máme na sebe
trochu více času. Bývá dobrým zvykem, je to
koneckonců i v obecním kalendáři, že se setkáváme
a tvoříme. S dětmi na DÝŇODLABÁNÍ - to mělo
být v úterý 26. 10. ve Spolkovém domě - leč
společenské klima a hygienicko-epidemiologická
situace (včetně situace ve školství) nám nebyly
nakloněny z toho vyplývá - nebylo nic. No a stejně
dopadlo naše ADVENTNÍ ZDOBENÍ, to se mělo
konat v úterý 23. 11. na Obecním úřadě a bohužel
i ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU a
Jarmark
dopadli totožně. Škoda, možná, snad,
bude-li jinak, příští rok. Děkuji za přízeň a výboru
za přípravu akcí, i když marnou.
S blížícím se koncem roku a na prahu nového
roku 2022 bych ráda všem naším členům, jejich
rodinám, přátelům a známým poděkovala za přízeň
a náklonnost. Doufám, že i v nadcházejícím období
nám zachovají přátelství a budou chodit na naše
akce, kterých se i aktivně zúčastní. Rádi také
přijmeme do našich řad i nové členy a nápady na
činnost. Přála bych všem spoluobčanům v roce
2022 především mnoho zdraví, fyzickou i

psychickou pohodu, lásku, toleranci a pochopení,
splnění přání a předsevzetí. Dobrou, zdravou úrodu
a bohatou sklizeň, na viděnou a setkávání se těší
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích

Škola
Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ přejí klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2022.

Naši jubilanti
V listopadu a prosinci oslavily
významné životní jubileum –
90. narozeniny
paní Marie Kolářová a paní Otilie
Šimonová.
Srdečně blahopřejeme.

PRO auto
Odtahy nepojízdných vozidel 24/7
Ekologická likvidace vozidel
Převoz nadměrných materiálů
Radim Pazúr, 739 36 Bruzovice 278
732 97 97 10
proautoodtah@seznam.cz
www.proatoodtah.cz

Klub důchodců
V tomto roce jsme se sešli jen několikrát, přesto
panovala dobrá a veselá nálada. Snad bude příští
rok pro setkávání příznivější, moc se na to těšíme.
Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a příjemný vstup
do Nového roku.

SDH Bruzovice
Vyhlašujeme nábor nových členů do výjezdové
jednotky obce. Je Vám 18 a více, máte chuť
pomáhat druhým a učit se nové věci, bydlíte v
Bruzovicích nebo blízkém okolí? Tak nás neváhejte
kontaktovat, domluvíme si schůzku, o všem si
popovídáme, vše rádi vysvětlíme a zaučíme.
VALNÁ HROMADA, která se měla uskutečnit 18. 12.
2021 se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci
bohužel i letos zrušila, tímto chceme své členy
informovat, že členské příspěvky je třeba uhradit do
konce LEDNA 2022!! Nejlépe na účet vedený u FIO
banky č. 2800975294/2010 částka 200,- do
poznámky napište: Vaše jméno a příjmení - členské,
popřípadě k rukám velitele Lumíra Hrabce,
jednatelky Kateřiny Onderkové, hospodářce Petře
Hořákové. Tímto mockrát děkujeme.
A na závěr nám dovolte Vám všem popřát krásné a
pohodové vánoce nejlépe v kruhu rodinném a do
Nového roku štěstí a hlavně zdraví!!
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit, že
se náš sbor zapojil do akce
RECYKLUJTE S HASIČI
tudíž se v místní požární zbrojnici zřídilo místo
zpětného odběru elektro zařízení. Kde můžete
přivézt a zdarma odložit Váš nepotřebný elektro
spotřebič. (Lednice, myčky, pračky, kombinované
sporáky, bojlery, televize, mikrovlnky a jiné drobné
elektro spotřebiče: žehličky, rychlovarné konvice,
vysavače, fritézy, mixéry…..)
Po dohodě je od Vás převezme každou neděli
dopoledne 9 – 11 popřípadě v jiný den po
telefonické dohodě, nebo je můžete nechat v rohu
u věže hasičárny Lumír Hrabec 732 940 809 nebo
Kateřina Onderková 608 383 218
Pojďme společně udělat něco dobrého
Děkujeme, že recyklujete.

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Bruzovice, Bruzovice 214, 739 36 Sedliště, IČO 00296546,
Název: BRUZOVSKÝ OBČASNÍK, Četnost vydávání: 5 x ročně, zdarma MK ČR E 24092 Číslo a den vydání: 3/2021, 16.12.2021

