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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce Bruzovice na 17. zasedání
pověřilo starostu obce jednáním ve věci převodu
Myslivecké chaty do vlastnictví obce pod
podmínkou, že nové budoucí prostory vymezené
pro činnost Mysliveckého spolku Bruzovice, z.s.
(dále MSB) budou vázány skutečnosti práva
honitby na katastrálním území obce Bruzovice.
Důvodem této podmínky je, aby nedošlo v
budoucnu k tomu, že když Myslivecký spolek
Bruzovice neobhájí právo honitby v k.ú.
Bruzovice, budou (dle návrhu MSB) nadále
využívat prostory jim vyčleněné v prostoru chaty,
i když svou mysliveckou činnost budou vykonávat
na jiném, cizím revíru. Chápu, že se do takové
podmínky MSB nebude chtít, protože ztráta
honitby by pro ně mohla znamenat i ztrátu
vymezených prostor na chatě, ale je potřeba
zmínit, že chata byla v minulosti vystavěna hlavně
za pomoci občanů Bruzovic v rámci dobrovolně
odpracovaných hodin s tím, že bude sloužit i
občanům a spolkům Bruzovic. Je proto logické, že
zastupitelstvo obce požaduje, aby tomu tak bylo i
nadále.

Pokud se nově zvolené zastupitelstvo rozhodne,
mohla by začít i výstavba III. etapy chodníků
v obci v r. 2019. Definitivně schválená dotace
z MAS Pobeskydí (5 mil. korun) pokryje jen
polovinu z rozpočtu na III. etapu, která je dlouhá
zhruba 0,5 km ( od č.p. 28 po č.p. 19 ). Jelikož se
každá z šesti etap pohybuje rozpočtově na hranici
10 mil. korun (což v souhrnu několikanásobně
převyšuje obecní rozpočet), není možné vystavět
chodníky tzv. jedním šmahem. Dostatečná
finanční rezerva je nutností a obec je na to
připravená (projekt se zúčtovává včetně
financování, až po ukončení akce), přesto se
možná nevyhneme čerpání překlenovacího úvěru.
U chodníku na Bruzovičkách byla po několika
pracovních
jednáních
na
Správě
silnic
Moravskoslezského kraje schválena jedna ze tří
variant navržených tras komunikace II/473 (i
s chodníky), která bude podkladem územního
řízení.
Jelikož je tento občasník poslední, který se vydává
v tomto volebním období, chtěl bych poděkovat
všem těm, kteří se v průběhu celého uplynulého
období podíleli na sportovních, kulturních a
společenských akcích obce nebo reprezentovali
obec na různých soutěžích a výstavách. Není to
vždy jednoduché a výsledek mnohdy není
doceněn množstvím vykonané práce, ale je
dobře, že se najdou zapálení lidé, kteří se dokáží
nad veškeré problémy povznést a mají chuť do
další práce na úkor svého volného času a mnohdy
i vlastních prostředků a financí.
S vydáním tohoto občasníku se Vám dostává do
rukou i brožura Mikroregionu Žermanické a
Těrlické přehrady, ve kterém se dočtete o všech
nejdůležitějších investicích, které se udály během
tohoto volebního období nejen v naší obci, ale i
v okolních obcích tvořící dobrovolný svazek
mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
Děkuji zaměstnancům obce i stávajícímu
zastupitelstvu obce za odvedenou práci
v uplynulém volebním období a přeji občanům a
novým zastupitelům obce hodně sil a energie do
dalšího čtyřletého období.
Pavel Neděla, starosta

Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech
5. a 6. října 2018. Hlasování v pátek 5. října bude
zahájeno ve 14,00 hodin a ukončeno ve 22,00
hodin. Hlasování v sobotu 6. října začne v 8,00
hodin a skončí ve 14,00 hodin. Každý volič je
povinen prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným dokladem.
V naší obci se volí devět zastupitelů.
Úprava hlasovacího lístku. Po obdržení úřední
obálky, případně hlasovacího lístku, volič vždy
vstoupí do prostoru k úpravě hlasovacích lístků,
kde hlasovací lístek může upravit jedním z
uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno (v Bruzovicích devět).
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v
předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas
jednotlivě
označeným
kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé
úřední obálky, kterou obdržel při vstupu do
volební místnosti.
Co se dělo ve škole
„Září, září, na léto přišlo stáří“….. takto začíná
jedna z písniček našeho oblíbeného autora
Zdeňka Svěráka, kterou si zpíváme s dětmi.
Ovšem stáří neplatí pro naši školičku, ze které se
ozývá radostný smích a neustále švitoření,
protože v první třídě máme 8 prvňáčků a o
poschodí níž, do mateřské školy nastoupilo 30
dětí!
Během té krátké doby jsme se stačili všichni
seznámit nejen během slavnostního zahájení
školního roku, na třídních schůzkách s novými

rodiči, ale především na našem tradičním
adaptačním programu s inovativními soutěžemi,
taky s novými asistentkami a dětmi i žáky.
Odpoledne nám přálo počasí, takže kromě her a
soutěží si všichni opekli párky, sportovali a
společně se bavili. Ti, kteří zůstali na noční spaní,
se k večeru vydali na procházku a pak je čekaly
dobroty, které upekly maminky a mohlo se jít
spát. Ráno, místo školy, se konala výuka u pana
Karbana se zaměřením na důležitost vody
v našem životě. Na konci příštího týdne
pokračujeme ve výuce o přírodě kolem nás,
poněvadž máme zajištěnou výuku v zoologické
zahradě pro předškoláky i školáky. Po hektickém
září se těšíme na poklidný podzim, dýňování
s rodiči a lampiónový průvod.
Jana Krátká
Zahrádkářské zpravodajství
Už je to tak, prázdniny jsou už minulostí. Byly
krásné, teplé, možná až moc, ale je konec. Letos
jsme museli hodně zalévat, sklizeň byla velmi
slušná a všichni měli mnoho práce se
zavařováním. Konec jednoho a začátek dalšího. V
naší základní organizaci je pěkným zvykem se při
této příležitosti první sobotu začínajícího školního
roku sejít u Spolkového domu, probrat aktuality,
podělit se o zážitky a hlavně a především opéct
na ohni buřty. V sobotu 1. září to vypuklo. Počasí
s námi laškovalo, v 15,00 hodin, to byl začátek,
začalo pršet. Akce přesto začala a ti kdo přišli, si
po krátké přeháňce ty buřty přece jen opekli. I
„srandatombola“ byla a všichni jsme se po sedmé
hodině spokojeně rozešli do svých domovů.
Děkuji všem za veselé a pohodové odpoledne a
těším se na další společné akce.
A je to tady!!! V sobotu 15.9. odpoledne začali
zahrádkáři i drobní pěstitelé svážet své výpěstky a
květiny na Obecní úřad. Konala se totiž pravidelná
výstava, tentokrát na téma ... u r o d i l o s e
.....
A bylo to poznat. Zasedací místnost byla
plná krásných jablíček, hrušek, drobné zeleniny,
ořechů. Byly tam i krásné a jistě výtečné ukázky
zpracované úrody. I naši školáci se velmi snažili.
Takže ke dvěma různým melounům přibyly i
melouny dětí, stromky, houby i zvířátka. Také
květinová dekorace celého prostoru byla velmi
hezká a pestrá. Největší zátěž zažili všichni
návštěvníci, když se museli rozhodovat mezi
osmnácti vzorky při volbě „Jablka roku 2018“. Při
sčítání hlasů u nedělních návštěvníků se na 1.
místě umístilo jablko s číslem 12 př. Kamila

Velarta, na 2. místě jablko č. 2 paní Marie
Kičmerové a na 3. místě jablko č. 6 př. Jaromíra
Weissmanna. U našich dětí při pondělním sčítání
bylo pořadí trošku jiné. Na 1. místě bylo jablko č.
2 paní Marie Kičmerové, na 2. místě jablko č. 12
př. Kamila Velarta a o třetí pořadí se dělí jablko č.
10 př. Dany Mecnerové a č. 14 př. Ludmily Šedivé.
Všem, výhercům i zúčastněným, blahopřeji. Také
„Soutěž štrúdlů“ má své vyhodnocení. V kategorii
slaných štrúdlů bylo rozhodování mezi třemi
dobrotami lehčí - zvítězil závin č. 1 Jany Czyžové,
na 2. místě č.2 Vladimíry Karáskové a na třetím
místě je závin č.3 př. Jany Hrabcové. Mezi
sladkými štrúdly bylo rozhodování těžší. Takže:
1.místo - č. 3 př. Jaromíra Cielecká, 2. místo č. 1
paní Božena Vránová a 3. místo č. 4 paní Marcela
Kunčická. Bodové rozdíly mezi jednotlivými
sladkostmi byly minimální. Děkujeme za upečení
všech dobrot a těšíme se na další ročník a bohaté
zastoupení. Také děkuji za drobné příspěvky do
naší tradiční „srandatomboly“. Krásná, bohatá a
velmi různorodá výstava skončila. Všem
účastníkům děkuji, rovněž moc děkuji všem
pomocníkům a organizátorům.
Na další spolupráci se těší Jarmila Mazlová, před.
ZO ČZS Bruzovice
Hasičské soustředění
Jako každoročně jsme pro děti letos naplánovali
hasičské soustředění, které se konalo u
Myslivecké chaty. Spalo se ve stanech a jídlo se

Klub důchodců
Po měsíci volna jsme se opět sešli 6. srpna na
slavnostním obědě v restauraci Pod Burkem a
hned se začalo s plánováním společných akcí.
Jednou z prvních byl 15.8. výlet na Lysou Horu.

Účast byla veliká, neboť jsme využili možnosti
vyvezení na vrchol autobusem, aby se mohli
vyhlídkou potěšit i ti méně zdatní. Dalšími
událostmi byla přátelská setkání pořádaná
klubem důchodců v Horních Bludovicích a
v Šenově. Na sobotu 20. 10. ještě chystáme výlet
do Vizovic spojený s prohlídkou Palírny a muzea
Rudolfa Jelínka, a také zámku Vizovice. Stále je
pár volných míst, kdo má zájem, může se hlásit
v knihovně, předpokládaná cena je 250,- Kč.
V Klubu důchodců se nenudíme, každý klub vždy
od 16 hodin cvičíme jógu, kdo má zájem z řad
nečlenů, může se také zúčastnit. Rádi mezi sebou
uvítáme nové členy klubu.
Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.
MS Bruzovice, z.s. oznamuje, že ve dnech
3.11.2018
a
1.12.2018
proběhnou
v honitbě katastru obce Bruzovice hony na
drobnou zvěř. Dbejte proto v uvedených
termínech zvýšené opatrnosti při pohybu
v přírodě, zejména na vycházkách s dětmi, psy
nebo při vyjížďkách na koních. Děkujeme.
Martin Rusek, jednatel MS Bruzovice, z.s.

vařilo v kotlíku. Dopoledne děti soutěžily v
celotáborové hře a odpoledne se trénovalo, večer
zase soutěže a posezení u táboráku. Středu jsme
měli opět ve stylu požárním. Dopoledne se
soutěžilo, v soutěži Železný hasič a odpoledne k
nám přijeli hasiči z Frýdku-Místku a udělali nám
pěnu. Ve čtvrtek večer měly děti stezku odvahy a
poté viděly ohnivou show. Doufejme, že nám
soustředění něco přineslo a povede se nám tak
umístit na našich závodech na dobrém místě.

MUDr. Koutník
Z technických důvodů bude až do odvolání
uzavřená ordinace MUDr. Koutníka v Sedlištích.
Ordinovat se bude v Horních Bludovicích č.p. 434
(Obecní úřad), vždy dopoledne od 7,30 hod.,
pouze v úterý odpoledne od 15,00 do 18,00
hodin. Recepty je možné objednat na tel. č.
596 421 041, 603 360 665, e-mailem na adrese
ordinace.koutnik.sro@seznam.cz

Mons. ThDr. František Onderek
Letos uplyne již 130 let od narození významného
rodáka z Bruzovic, katolického kněze, teologa,
vysokoškolského pedagoga, papežského preláta,
arcibiskupského
komisaře,
apoštolského
administrátora,
bibliofila,
numismatika
a
v neposlední řadě velkého slezského patriota
Mons. ThDr. Františka Onderka. V neděli 14. října
tohoto roku za něho bude v rámci krmáše
sloužena mše svatá v 9.30 hod ve zdejším kostele
sv. Stanislava, kde byl 15. října 1888 pokřtěn jako
František Karel.

Narodil se 13. října 1888 v č. p. 59 jako syn
krejčího a kostelníka Josefa Onderka a Veroniky,
roz. Střížové. Po absolvování školní docházky
v Bruzovicích a následném studiu na místeckém
českém gymnáziu zakončeném maturitou v roce
1908 vstoupil do kněžského semináře ve Vidnavě.
Dne 23. července 1912 přijal v kapli zámku Jánský
Vrch v Javorníku kněžské svěcení. Působil jako
pomocný duchovní ve farnostech Jeseník a
Slezská Ostrava. V roce 1920 byl povolán jako
vyučující na bohoslovecké učiliště ve Vidnavě, kde
posléze dlouhodobě působil jako jediný pedagog

české národnosti. O rok později úspěšně vykonal
doktorskou zkoušku z teologie na Karlově
univerzitě v Praze. Již v meziválečném období
zastával celou řadu významných církevních funkcí.
Dne 1. června 1936 byl jmenován domácím
papežským prelátem s hodností monsignore.
Jelikož byla budova bohoslužebného učiliště a
semináře ve Vidnavě vážně poškozena při
osvobozování v roce 1945, vrátil se Onderek
dočasně do Bruzovic, kde si již v roce 1928
s mladším bratrem, učitelem Josefem vystavěl
moderní vilu (č. p. 201).
Onderkova kariéra však krátce po ukončení druhé
světové války dostoupila svého vrcholu. Dne 21.
června 1945 byl totiž jmenován generálním
vikářem pro československou část vratislavské
arcidiecéze (tedy Jesenicko a českou část
Těšínska). Papež Pius XII. vytvořil z této části
vratislavské
arcidiecéze
apoštolskou
administraturu a František Onderek byl 26.
června 1947 postaven do jejího čela. Byl podřízen
Vatikánu s plnou pravomocí rezidenčního biskupa
s výjimkou udílet vyšší svěcení a kněžská svěcení.
Jeho sídlem se stal Český Těšín. Společně se svým
tajemníkem Mons. Ottou Furchem usiloval o
zřízení samostatné slezské diecéze v rámci
Československa. Slibně se rozvíjející aktivity
pohřbil únor 1948. V kritickém roce 1949 se
Onderek postavil na stranu biskupů, kteří
protestovali proti schizmatické Katolické akci i
proti zatýkání kněží a urážkám církve ze strany
komunistického režimu. Již na jaře téhož roku byl
zatčen v rámci procesu se skupinou Tajného svazu
obrození Evropy, rozsudkem státního soudu brzy
osvobozen. O rok později složil slib věrnosti lidově
demokratické republice. Přes tuto skutečnost
obdržel zvláštního státního zmocněnce, který na
něho doživotně dohlížel. Zálibou apoštolského
administrátora Onderka byly dějiny Slezska a
české písemnictví, byl vyhlášeným sběratelem.
Udržoval osobní kontakty s předními českými
umělci. Byl znám vřelým vztahem k rodnému
Těšínsku i Bruzovicím, které rád navštěvoval a
podporoval zdejší farnost. Zemřel ve středu 24.
října 1962 v Českém Těšíně. Pohřeb se konal 29.
října 1962 v kostele v Českém Těšíně, odpoledne
byly jeho ostatky uloženy do hrobu rodičů na
hřbitově
v Bruzovicích.
Slavného
rodáka
připomíná také expozice obecního muzea
v Bruzovicích.
PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

