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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Dne 11.8.2016 v čase od 16:20 do 18:20 dojde k
úplné uzavírce hlavní silnice vedoucí z Frýdku-Místku
přes Sedliště do Bruzovic až po křižovatku Pazderna,
Žermanice (II. třída č. 473 a III. třída 4731 a 4732) cca
9 km. Uzavírka se týká veškeré silniční dopravy tedy i
autobusů a MHD. V tuto dobu nebude možno na
uvedenou komunikaci vjíždět ani z ní sjíždět.
Do uzavřeného úseku budou mít zajištěn vjezd pouze
složky IZS (Integrovaného záchranného systému).
Bude zde probíhat sportovní akce „časovky družstev
světového poháru v silniční cyklistice Czech Cycling
Tour 2016“.
Start a cíl závodu je plánován na ulici Bruzovské, trasa
povede přes Sedliště do Bruzovic na křižovatku
k Pazderne a Žermanicím, která bude průjezdná
s omezením ve směru Pazderna, Žermanice a zpět.
Zde se účastníci závodu otočí a pojedou opět přes
Bruzovice a Sedliště do Frýdku.
Mimo již zmíněné hlavní cesty budou také od 9 hod.
uzavřeny ulice Bruzovská, Jeronýmova a Prokopa
Holého ve Frýdku z důvodu umístění technického
zázemí závodu.
Trasa objížďky: Lískovec – Řepiště – Vratimov – Horní
Datyně – Šenov – Václavovice – Kaňovice – Sedliště a
nebo Dobrá – Pazderna – Žermanice.

Aerobik Bruzovice
Po roční přestávce vyjelo v předposledním červnovém
týdnu za sluncem a cvičením s Lenkou 90 našich
spoluobčanů, kamarádů a známých k chorvatskému
moři. Letos naše cesta směřovala do malé a klidné
obce Kleku, která se nachází v nejjižnější části
Dalmácie – na Dubrovnické riviéře, a to konkrétně
v zálivu, který odděluje poloostrov Pelješac od
pevniny. Klek byl v minulosti součástí slavné
Dubrovnické republiky, během své historie sehrál
několik důležitých rolí. V současnosti je toto letovisko
kromě turismu stále závislé na pěstování zeleniny,
ovoce, oliv a také na rybolovu. Přivítalo nás nádherné,
letní, slunečné počasí, které nám, až na pár kapek
deště, vydrželo celý týden, a tak jsme si mohli pobyt
užít se vším všudy:
Pravidelně si ráno a večer přicházela děvčata, ale i
muži a děti zacvičit a protáhnout svá krásně opálená
těla. Skoro celá naše početná skupina si vyšlápla ke
zřícenině hradu Smrdengrad, který se vyjímá nad
celou obcí a dostal jméno podle legendy po
nepříjemně šířícímu se zápachu těl vojáků Osmanské
říše. Pohled na okolí letoviska a část poloostrova
Pelješac určitě stál za absolvování této túry. Část
účastníků zájezdu využila nabídky a jeli se podívat na
nedaleký ostrov Korčula, část se zúčastnila krásného

večerního výletu na Makarskou. Nejzajímavější
destinací, kterou jsme navštívili, je bez debaty známé
město Dubrovník, který patří mezi nejexkluzivnější
letoviska celého Chorvatska. Největším lákadlem
Dubrovníku je historické centrum, které je zapsáno i
mezi lokalitami Světového dědictví UNESCO. Celé
centrum dodnes obklopují mohutné hradby, které
jsou v určitých místech tlusté až šest metrů. Jako už
tradičně jsme večery trávili společně při českém
pivečku v družné a veselé zábavě, obohacené zpěvem
našich známých písniček za doprovodu skvělého
harmonikáře.

Náš sportovní týden, jako vždy, velmi rychle uběhl.
Vraceli jsme se domů v dobré náladě, zdravě odpočatí
a plní neopakovatelných zážitků a vzpomínek.
Opouštěli jsme malebné místo plné zeleně, palem,
rozkvetlých různobarevných oleandrů, čistého
azurového moře, tyčících se skal a pohoří – místo,
které je právem nazýváno Rájem na Zemi.
Chtěla bych všem účastníkům zájezdu, (ať už té
nejmladší – devíti měsíční, až po nejstaršího – xx
letého   ), poděkovat za pěkně prožitý týden a
skvělou
partu,
kterou
společně
vytvořili.
Lenka Vaňková

Zahrádkáři informují
Léto je v plném proudu, všichni, kdo vlastní byť jen
kousíček zahrádky, mají plné ruce práce. Je třeba
udržovat zeleň, sklízet úrodu, dosazovat, dosévat a
zalévat. Ale nejen práce je kolem zahrady. Je čas
grilování a jiných radostí. I na další aktivity jsme si
udělali čas.
V pátek 3. června jsme se zúčastnili Moravského
zemského kola ve floristice v kategorii žáků. Soutěž se
konala v kulturním domě v Prostějově. Soutěžící měli
za úkol uvázat kulatou kytici a vytvořit vypichovanou
misku. V naší kategorii zvítězil Adam Hofer a tím se
kvalifikoval na celostátní soutěž do Lysé nad Labem.
Tam jsme odjeli ve čtvrtek 14. července, v pátek 15.7.
se konalo velké finále. Celá výstava se nesla v duchu
dvacátých let a filmu "Eva tropí hlouposti". I téma
prací s tím souvisela. Velká kulatá kytice pro paní
továrníkovou a květinový náramek na ples. Po více
než dvouhodinové práci porota vynesla verdikt -

Adam obhájil loňské prvenství. Měli jsme velkou
radost a blahopřejeme.
V sobotu 2. července jsme si udělali výlet, v šest
hodin jsme vyjeli - směr Krnov k příteli Přasličákovi.
Prošli jsme zahradu, dostali odpovědi na zvídavé
otázky a nakoupili krásné drobné jehličnany a
listnáče. Spokojeně jsme pokračovali do Otmuchova
v Polsku. Na zámku byly krásné květinové dekorace,
dámy nám zatančily historický tanec a rytíři předvedli
souboj ve středověké zbroji. V zámecké zahradě, pod
ní a na náměstí bylo obrovské množství různých
rostlin, rostlinných dekorací a doplňků. Bylo z čeho
vybírat. Celé náměstí vonělo místními specialitami,
které jsme také ochutnali. Domů jsme dorazili
příjemně unaveni, ale velmi spokojeni. Kdo jel, byl
nadšen. Přeji všem přátelům hezké léto a mnoho
radostí z úrody.
Prázdniny zakončíme společně v sobotu 10. září u
moštárny opékáním buřtů. Těším se na všechny malé i velké, zahrádkáře i jejich přátele.
Se
železnou
pravidelností
ještě
v
září
připravujeme VÝSTAVU výpěstků z našich zahrádek.
Na ní se mohou pochlubit všichni svými úspěchy a
zajímavostmi.
I
letos
budou
návštěvníci volit
"Jablko roku" a
pro velký úspěch i
"Nejlepší štrúdl".
Tentokrát
jsou
vyhlášeny
dvě
kategorie
sladká a slaná. Už
se asi všichni těší na ochutnávání a hodnocení.
Nebude to snadné a věříme, že donesete k ochutnání
rodinné recepty. Součástí výstavy bude i expozice
"Voda a užitečný hmyz na našich zahradách".
Prosíme proto o pomoc - fotky, vodní mlýnky,
fontánky, napáječky, hmyzí domečky (bez nájemníků).
Výstava se bude konat v prostorách Obecního úřadu
ve dnech 17. a 18. září. Věříme, že nám pomůžete a že
bude mít úspěch.
Těším se na spolupráci. J. Mazlová, předseda ZO ČZS

Co nového ve škole
Pořádáme neustále akce, účastníme se soutěží a
vůbec různými způsoby reprezentujeme naši malou
školu.
12.5. jsme navštívili s 3., 4., a 5. třídou dopravní hřiště
ve Frýdku-Místku, děti si na kolech vyzkoušely, jak se
jezdí podle dopravních značek, naučily se, kdy je třeba
zastavit a nebo dát přednost.
26. 5. - Děti reprezentovaly naši školu na přehlídce
divadelní tvorby „Divadlo nás baví“ v Sedlištích
s dětskou operou Budulínek. Dětem se opravdu
povedla, vůbec se nebály a byly pochváleny za svůj
výkon celou porotou.
27.5. - Vybrané děti z každého ročníku (Boščík M.,
Kovalčíková K., Grygar M., Nováková A., Kovalčík V.) se
zúčastnily soutěže „ Zlatý kapřík“ na Lučině, kde
obsadily 1. místo!
31. 5. - Celá škola jela na výlet na Filmový festival ve

Zlíně. V kině jsme zhlédli pohádku, navštívili filmové
ateliéry, muzeum loutkového filmu a ateliér Karla
Zemana. Nakonec se děti dočkaly i autogramiády,
podpisy jim přišel rozdávat herec Jirka Mádl, kterého
děti znají z mnoha pohádek.
Další den, 1.6., slavily všechny děti svůj svátek. Ve
škole nás navštívili pracovníci Červeného kříže, dětem
pověděli zábavnou formou základy záchrany člověka a
pak si děti mohly pořádně prohlédnout sanitku
zevnitř. Dále děti čekala výborná svačina, kterou
připravily maminky z Rady rodičů. Nasmažily langoše a
pak ještě rozdávaly nanuky. Po svačině jsme šli na
prohlídku místní hasičské zbrojnice. Čekal tam na nás
pan Kočvara s poutavým výkladem a prohlídkou
starého vězení a sklepů.
7. 6. - 1. a 2. třída měla výuku s Hasíkem.

8. 6. - Proběhl na naší škole tradiční Pětiboj, kterého
se zúčastnily pozvané školy z okolí a bruzovské děti

letos Pětiboj vyhrály a tak se putovní pohár
přestěhoval zase k nám!
13.6. - Děti z 1. třídy byly v Městské knihovně ve
Frýdku-Místku pasovány na čtenáře a paní knihovnice
je chválila, jak moc pěkně čtou.
16.6. - Dopoledne se vybrané děti ze 4. třídy (Mikmek
T., Vaněk A., Nováková A., Novotná O.) zúčastnily
Dopravní soutěže ve Frýdku-Místku a ve velké
konkurenci vybojovaly 2. místo! Umístění je to velice
cenné, dohromady soutěžilo 32 družstev a převážně
šlo o městské školy. Odpoledne jsme se díky pozvání
Včelařského spolku ze Sedlišť zúčastnili sladké exkurze
v Marlence ve Frýdku.
27.6. - Družina jela na odpolední výlet do Frýdku a
navštívili 5D kino.

Děti si odešly užívat prázdniny a my se na ně budeme
zase těšit 1. září.
Mgr. Kateřina Šebestová

MS Bruzovice
Informace pro členy Honebního společenstva
Bruzovice
Dne 21.8.2016 se koná od 16:00 hod na Myslivecké
chatě v Bruzovicích beseda s myslivci. Žádáme
zájemce o tuto akci, členy Honebního společenstva
Bruzovice, aby svou účast závazně nahlásili telefonicky
(558653123; nebo 725650101) v termínu nejpozději
do 15.08.2016.
MS Bruzovice

Cyklovýlet 2016

30.6. – rozdávalo se vysvědčení. Prvňáčci dostali své
první, předškoláci byli pasováni panem starostou na
prvňáčky a loučili jsme se s žáky páté třídy, kteří
odcházejí na vyšší stupeň. Děti dostaly dárky od školy
a také šerpu „Absolventa“.

Dne 1.6.2016 vyrazilo 18 milovníků cyklistiky na
cyklovýlet nazvaný TOUR DE BRUZOVICE 2016.
Začátek byl v Klubu Stodola, trasa mířila přes Nošovice
směrem ke Komorní Lhotce, kde byla zastávka na
občerstvení. Cestou na Guty se účastníci rozhodli, že
kvůli blížící se bouřce nepojedou až na plánovaný
vrchol Javorový. Zpáteční cesta vedla přes Smilovice a
Lučinu zpět do Bruzovic na malé občerstvení
připravené opět ve „stodole“. Letošní trať měřila
zhruba 60 km, všichni dojeli spokojeni, ve zdraví, i
když trochu unaveni.
Na adrese: https://youtu.be/kwSSalMn5-k si můžete
prohlédnout video z této akce.

