BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Žijeme v době, která přináší vymoženosti současnosti,
do které patří i dostupnost pořízení si osobního
automobilu a to mnohdy pro každého dospělého
člena rodiny. Vlastníci osobních aut by si měli
přizpůsobit své pozemky k parkování těchto
automobilů. Upozorňujeme na skutečnost, že pro
zastavení a stání platí obecné pravidlo minimální šířky
vozovky podle ust. §25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.
takto: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3m pro oba směry jízdy. Apelujeme
proto na všechny, aby své automobily parkovali na
svých pozemcích a nikoli na místních komunikacích
a to nejen v zimním období, ale celoročně.
Komunikace v obci již nemohou unést zátěž vyplývající
ze zvýšené frekvence dopravy v rámci dopravní
obslužnosti a probíhající výstavby v obci. Objížděním
zaparkovaných vozů dochází k narušování a
odlamování okrajů komunikace, nehledě k tomu, že
vedle komunikace, kde se pak najíždí, jsou většinou
vedeny inženýrské sítě. Věříme, že majitelé
automobilů, kterých se toto upozornění týká,
podniknou patřičné kroky ke zjednání nápravy a
nebudou nadále svým nezodpovědným parkováním
omezovat provoz jenom proto, že je pohodlnější
zabírat místo před svými vraty.

DUBEN 2017

Jelikož je jaro v plném proudu, připomínáme, že pro
případný jarní úklid zde máme sběrný dvůr
„kompostárna Bruzovice“, do kterého je možné
odevzdat biologicky rozložitelný komunální odpad
rostlinného původu tzn. tráva, větve (podmínkou je
oddělení sortimentu: zvlášť tráva, zvlášť větve a to
z důvodů rozdílné technologie zpracovávání) kovy,
plasty - včetně PET lahví, sklo bílé a barevné,
nebezpečný odpad, objemný odpad, elektroniku pokud možno kompletní. Služba je určena pro občany
Bruzovic a je bezplatná, firmy mají službu
zpoplatněnou. Dovoz velkých objemů odpadů na
sběrný dvůr je nutno hlásit dopředu na níže
uvedeném čísle.
Stavební suť a pneumatiky sběrný dvůr neodebírá,
lze je odevzdávat přímo na Frýdeckou skládku, Panské
Nové Dvory.
Mimo to lze ze sběrného dvora odvézt zdarma 0,5t
kompostu k vlastní potřebě na jedno číslo popisné.
Provozní doba: po,st,pá 6-14 hod., út,čt 6-16 hod.,
sobota 8-12 hod. Poslední zákazník bude obsloužen 15
min před koncem pracovní doby. Podrobnější
informace na tel: 736770814.
Konec března je dávno za námi a stále se najdou
dlužníci, kteří nemají zaplacený poplatek za popelnice
či za psa. Žádáme, učiňte tak co nejdříve v pokladně
OÚ nebo na účet č. 1682054309/0800.

Koncem měsíce února 2017 byla ukončena
udržitelnost projektu kulturně sportovního centra
Bruzovice. To znamená, že skončila jedna z podmínek
dotačního programu a to bezplatné užívání
sportovního hřiště. Obecní úřad připravuje online
přihlašování a zpoplatnění využívání hřiště.
S příchodem teplého počasí se začal využívat areál u
myslivecké chaty pro posezení našich obzvláště
mladších občanů. To by bylo ještě v pořádku, ovšem
to co po nich zůstává (i když jsou popelnice hned
vedle) nezapadá do kategorie slušného vychování. Má
se za to, že když jsem někde na návštěvě, tak se podle
toho i chovám a zůstane po mně pořádek. Zneužívání
volně veřejně přístupného prostranství povede
k zamyšlení nad případným monitorováním prostoru.

Hasiči budou prodávat na výletišti v sobotu i v neděli
od 8 hod.
Klub Stodola pořádá 6.5.2017 od 19 hod. „Pouťovou
zábavu“. V sobotu a v neděli bude otevřeno od 9 hod.
můžete si pochutnat na svíčkové, guláši a langoších.
Restaurace Pod Burkem bude v sobotu otevřena od
11 do 23 hod. a v neděli od 11 do 20 hod.
Paní Eva Kozubková bude mít prodejní místo s
dobrůtkami na výletišti.

Klub důchodců

Dne 13. května v 10 hodin proběhne v zasedací
místnosti Obecního úřadu tradiční „Vítání občánků“.
Pochod „Bruzovská 10“ se uskuteční v sobotu
6.5.2017. Zápis účastníků je od 8.00 hod. na výletišti
před mysliveckou chatou, start pochodu je v 9.00 hod.
Letos bude trasa pochodu orientovaná směrem
k Sedlištím, malé občerstvení bude zajištěno
v polovině trasy na Bezručově vyhlídce. Cíl pochodu je
opět na výletišti, kde bude možnost dalšího
občerstvení. Čas před startem je možné strávit
zakoupením slaných štrúdlů, domácích koláčů a jiných
dobrot v areálu. Můžete také navštívit výstavu na
Obecním úřadě v sobotu od 8 do 9 hod. a v neděli od
8 do 17hod. Obrazy bude vystavovat malíř Ivo Novák,
rodák z Václavovic. Drobnosti k prodeji připraví Mgr.
Dagmar Lokayová a Mgr. Ingrid Raabová. Zahrádkáři
budou vystavovat na téma „Ze spíží a sklepů“ a
drobnými dekoracemi přispějí i děti ze školy.
Tradiční pouť bude probíhat na výletišti za budovou
Obecního úřadu. Pouťová výstava a také muzeum
budou otevřeny v neděli 7.5.2017 od 8 do 17 hodin.
Bohoslužby v kostele sv. Stanislava v den tradiční
pouti, tj. 7. května, začínají v 8 hod. a v 10.30 hod.
Myslivecká chata bude mít v sobotu i v neděli
připraven guláš, nabídne nám ale i jiné myslivecké
speciality.

Jako každý rok i letos jsme se v dubnu setkali
s okolními kluby důchodců. Tento velký den připadl
na pátek 21.4.2017, hlavní účinkující byl folklorní
soubor „Havířovské babky“ čítající 9 vitálních seniorek.
Zazpívali nám písničky a přednesli humorné básničky
z regionu Těšínské Slezsko v slezskotěšínském nářečí.
Jejich vystoupení sklidilo veliký úspěch, svým
vystoupením nám předali pro mnohé až nakažlivý elán
a není divu, že jsme se poté všichni vrhli na taneční
parket. K tanci a poslechu nám výborně hráli manželé
Porubkovi.
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na
této velmi náročné akci ať už radou, nápadem nebo
samotnou realizací. Setkání se vydařilo, soudě podle
ohlasů z řad návštěvníků a pomalu začínáme plánovat
další setkání již pro rok 2018.

Zahrádkáři informují
V naší základní organizaci se stále něco děje. Přesně
podle kalendáře jsme měli v sobotu 4. března v
zasedací místnosti Obecního úřadu výroční členskou
schůzi. Na ní jsme zhodnotili práci a aktivity roku 2016
a naplánovali program na současný kalendářní rok.
Rok 2017 je pro širokou zahrádkářskou veřejnost
velmi významný, slavíme totiž šedesáté výročí od
založení Českého zahrádkářského svazu. Při této
příležitosti byli nejaktivnější a dlouholetí členové
oceněni diplomy. Do našeho kolektivu jsme přijali
další mladé zahrádkáře. Ti se obvykle scházejí v
sobotu dopoledne, aby se připravili na soutěže. Jejich
první soutěžní klání se odehrálo ve středu 29. března v
prostorách Národního domu ve Frýdku - Místku. Bylo
to okresní kolo „Floristiky". Výsledky byly pro naši

skupinu výtečné. V žákovské kategorii jsme obsadili
všechna tři místa - 1. Vittoria Mauri, 2. Kristýna
Karásková, 3. Ema Čmielová. Kategorii středoškoláků
vyhrál Adam Hofer a ve skupině „seniorské" se
Vladimíra Karásková ve velmi silné konkurenci umístila
na výtečném druhém místě. Všem zúčastněným
blahopřeji a děkuji za práci a aktivitu. Podle našeho
plánu otištěného i v obecním kalendáři jsme se v úterý
4. dubna sešli v budově OÚ na „Velikonoční zdobení".
Namalovali jsme si několik kraslic, upletli pomlázky a
udělali dekorace na dveře. Inspirace a materiálu bylo
dost a myslím si, že přítomní odcházeli spokojeni a tak
to má být. V plánu bylo i instruktážní jarní stříhání
stromů v praxi. Termín byl aktualizován podle počasí.
Vyšlo nám to na sobotu odpoledne 8. dubna. Nejprve
jsme se sešli na zahradě u Weissmannů a potom jsme
pokračovali u Mecnerů. Praktické ukázky stříhání byly
na jabloni, švestce, ryngli a kumoi. Někteří z nás si
sami zkusili stříhání housenicí, což jsou dlouhé nůžky
do korun vzrostlých stromů.
Co připravujeme
I my se budeme podílet na přípravě pouťové výstavy
pod názvem „Ze spíží a sklepů“ a budeme ji chystat ve
středu 3.5. a čtvrtek 4.5.
V sobotu 27. 5. od 15. hodin u moštárny posedíme a
usmažíme „vaječinu“ – jste zváni v hojném počtu.
Také letos pojedeme na poznávací zájezd a to
v sobotu 3. června. Trasa tentokrát povede do
Albrechtic s muzeem kočárků a panenek, arboreta
Nový Dvůr a na zámek Hradec nad Moravicí. Cena
250,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit u př. D.
Weissmannové nebo př. O. Cieleckého a složit zálohu.
Přeji všem hezké jaro, správnou volbu při výsadbě,
pěkné počasí a hodně zdraví.
J. Mazlová, před. ZO ČZS

Co se děje ve škole
Žáci ze školy zhlédli divadelní představení Zlatovláska
v divadle v Českém Těšíně. Představení plné písniček a
tance se všem moc líbilo. Závěrečný potlesk ve stoje
byl srdečným poděkováním za nádherný zážitek.
Měsíc březen je měsíc knihy, proto jsme se věnovali,
nejen ve škole, našim známým autorům dětských knih.
Také v městské knihovně si pro nás paní knihovnice
připravily interaktivní besedu na téma kouzla, magie a
fantastika v literatuře pro děti. Ve škole jsme společně
zavzpomínali na paní Helenu Štáchovou, pana Miloše
Kirschnera a postavičky Spejbla, Hurvínka a Máničky.
Děti měly možnost vidět ještě staré černobílé příběhy,
u kterých se moc pobavily. Jaro jsme přivítali
Barevným dnem. Celá škola, děti, žáci, učitelky hýřili
veselými jarními barvami a tak nám všem výuka rychle
uběhla...
Jeden z poslední březnových dní jsme si udělali
obzvláště veselý a barevný. Děti přišly do školy v
maskách jako na maškarní bál. Hodinu jazyka českého

jsme celou podřídili právě maskám. Co je to za masku,
proč sis ji vybral(a), kdo Ti ji pomohl připravit, jaké má
vlastnosti, co se Ti na ní líbí a tak podobně. Masky i
vysvětlování bylo nápadité, hodiny češtiny zábavné a
za odměnu se odpoledne ve školní družině a v
mateřince konal opravdový maškarní bál.
Duben se blíží ke konci a je za námi výstava
v Sedlištích, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o
včelkách a jejich životě.
11.4. proběhl zápis do základní školy. Přijali jsme pět
dětí a jeden předškolák požádal o odklad.
Teď už se všichni těšíme do školy v přírodě, kterou
letos prožijeme ve Velkých Karlovicích.
Mgr. Jana Krátká, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bruzovice,
Bruzovice 212, Sedliště, 739 36

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

proběhne dne

15. 5. 2017
mezi 10:00 hod - 11:00 hod a 14:00 - 16:00 hod,

ve třídě mateřské školy, v budově ZŠ a MŠ
Bruzovice
přineste s sebou:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte

TĚŠÍME SE NA VÁS

Oznámení ČEZ
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků
trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
týkající se: dne : 02.05.2017 od 07:30 hod. do 15:30
hod. v lokalitě : Bruzovice - část obce: Bruzovice na
těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 102, 104, 106, 110, 113, 114, 115, 117,
121, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173,

174, 176, 177, 178, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 206/1,
206/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240,
243, 244, 247, 249, 252, 254, 255, 257, 259, 260, 264,
265, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 280,
285, 286, 290, 293, 298, 333, 2708/14, 9900
Společnost ČEZ provede rozmístění plakátů obvyklým
způsobem.
Oznámení ČEZ Distribuce
na území Moravy v současné době probíhá
„Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ
Distribuce, a.s.“. Předmětem je vytýčení zařízení
v terénu a následné geodetické zaměření na
katastrálním území obce Bruzovice do 15.5.2017.

