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Obecní úřad informuje
Pochod „Bruzovská 10“ se uskuteční v sobotu
12.5.2018. Zápis účastníků je od 8 hod. na výletišti
před mysliveckou chatou, start pochodu je v 9 hod.
Letošní trasa pochodu je orientovaná směrem
k Pazderné. Malé občerstvení bude zajištěno
v polovině trasy v místním Spolkovém domě, cíl 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 17 hod.
Obrazy opět vystaví malíř Ivo Novák. Letos jsou
připraveny obrazy z naší obce malované během
posledních dvanácti měsíců s názvem „Po stopách
Bruzovic“.
Ručně vyráběná přáníčka k prodeji připraví Mgr.
Dagmar Lokayová.
Zahrádkáři budou vystavovat na téma „Stromy a
dřevo v našem životě“ a drobnými dekoracemi přispějí
i děti ze školy.
Tradiční pouť proběhne na výletišti za budovou
Obecního úřadu. Provozovatel pouťových atrakcí
přiveze jako každoročně kolotoče pro malé i velké,
letos nově přibudou prodejní stánky s keramikou,
šperky, ručně vyráběnými svíčkami, patchworkem,
perokresbami výtvarníka Borise Zvady, zdravou
výživou, kozími sýry, medovými výrobky, zákusky a
jinými laskominami. Děti také potěší klaun
PepinoPrcek.
Pouťová výstava a muzeum se pro veřejnost otevřou
v neděli 13.5.2018 od 8 do 17 hodin.
Bohoslužby v kostele sv. Stanislava v den tradiční
pouti, tj. 13. 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.
Hasiči nabídnou své dobroty z grilu a udírny na
výletišti v sobotu i v neděli od 8 hod.
Klub Stodola otevře v sobotu a v neděli od 10 hod.,
můžete si pochutnat na svíčkové, guláši a langoších.
Vítání občánků proběhne dne 19. května v 10 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu. Rodiče dětí
budou ještě obesláni pozvánkami.

Zahrádkáři informují
Aktivity naší ZO ČSZ Bruzovice se rozproudily. Po zimě
jsme se sešli na výroční členské schůzi v sobotu
10. března v prostorách OÚ, abychom zhodnotili práci
vykonanou v roce 2017 a schválili plány na rok 2018.
Jednou z plánovaných akcí bylo i „Velikonoční
zdobení". Zájemci o pěknou akci se sešli v úterý
20.března na OÚ a mohli si voskovou technikou či
batikou namalovat kraslice, uplést s panem Ryškou
pomlázku a společně zhotovit jarní rostlinné dekorace
na dveře nebo na stoly. Domů jsme odcházeli
spokojeni s hotovými výrobky. Bylo to fajn.
V naší ZO pracuje skupinka dětí, která se pravidelně
schází každou druhou sobotu. Jejich snažení vrcholí
soutěžemi. Připravovali jsme se velmi zodpovědně.
Abychom viděli práci profesionálů, vydali jsme se ve
středu 4. dubna na „túr de květinářství" po Frýdku.
Bylo to také finále před soutěží. Okresní Floristická
soutěž ČSZ se konala ve středu 11. dubna od 14 hodin
v Národním domě ve Frýdku - Místku. Tentokrát byla
účast obrovská a zájem o ní ještě větší. Okresní rada

dokonce musela udělat síto zájemců. Přednost dostaly
děti, každá škola mohla poslat 4 soutěžící, ještě těžší
to bylo se seniory. Tam byl stanoven limit, že soutěžit
budou jen ti, kteří nesoutěžili v posledních dvou
letech. 22 soutěžících dětí se snažilo uvázat v
časovém limitu z gerber, irisů a chryzantém kulatou
kytici a v druhé disciplíně vypíchat misku z dvou
druhů růžiček a žlutých tulipánů. Naše příprava se
vyplatila. V kategorii žáků zvítězila naše Alexandra
Gregorová, těsně druhá byla Ema Čmielová, Kristýna
Karásková skončila pátá a Vittoria Mauri se umístila do
10. místa. Děvčata, byla jste výborná, díky! Celou
soutěž letos hodnotila jako hlavní rozhodčí floristka
Pavla Džindžr Strnadlová, byla potěšena úrovní
soutěžících i rostlinného materiálu.
Ve dnech 12. a 13. května se koná v Bruzovicích
každoroční P O U Ť. Také zahrádkáři se budou podílet
na jejím průběhu. V sobotu ráno před startem
„Bruzovské 10" si budete moci k předstartovní
snídani dát naše slané štrúdly, v sobotu i celou neděli
navštívit a pokochat se výstavou v prostorách
Obecního úřadu. Letos zahrádkáři zvolili téma
„Stromy a dřevo v našem životě", instalace výstavy se
bude konat v pátek 11. května od 16 hodin. Prosím
Vás proto všechny o pomoc. Přineste nám do expozice
nářadí, hračky, nádoby, pomůcky, přístroje a jiné
výrobky ze dřeva. Po výstavě vše vrátíme. Těším se na
spolupráci a zdárný průběh naší pouti.
Jaro je obdobím velmi poetickým, barevným a tedy
velmi krásným. Zahrádkáři v tuto dobu intenzivně
pracují a ti v naší obci také jezdí za poznáním a
inspirací na poznávací výlety. Ani letos to nebude
jinak. V pořadí druhý květnový výlet se bude konat
už v sobotu 26. května. A kam se pojede? Tentokrát
to bude kousek dál, až na Vysočinu. Proto budeme
vyjíždět v 6.30 hod. od Obecního úřadu (další zastávky
ve Frýdku u nemocnice a v Místku u TS). A náš cíl?
Zámek LYSICE s prohlídkou expozic, zahrady a
oranžerií, pak nezbytný oběd a pokračování do
arboreta v BOROTÍNĚ. Cena výletu je 250,- korun.
Přihlášky jako obvykle u př. Weissmannové nebo př.
Cieleckého. Už si můžeme přát jen příjemné zážitky a
počasí.
J. Mazlová, před. ZO ČZS

Co se děje ve škole
Na konci měsíce února v rámci projektu „Nebojte se
nemocnice“ navštívili předškoláci i žáci první a druhé
třídy nemocnici ve Frýdku – Místku. Na začátku března
i žáci ostatních ročníků. Děti měly možnost
prohlédnout si dětské oddělení s herničkou, vyzkoušet
si poslech tlukotu srdce, seznámit se s laskavým
personálem. Cílem projektu je odbourat u dětí strach
z neznámého prostředí nemocnic.
Březen je měsícem knihy, a tak žáci základní školy
navštívili místní knihovnu v Bruzovicích, kde si pro ně
pravidelně chystá besedy paní knihovnice. V tomto

týdnu to nebyla jediná beseda, které se děti
zúčastnily. Do školy přijeli policisté z Městské policie
ve Frýdku – Místku. Neformální setkání policistů
s dětmi je součástí dopravní výchovy, zaměřuje se na
prevenci a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního
provozu.
V dalších dnech jsme se motivovali významnou
sportovní událostí roku, zimními olympijskými hrami.
Všichni žáci základní školy i děti z mateřinky se zapojily
do Projektu ZOH PyeongChang. Žáci se dozvěděli více
o symbolech olympijských her, zahajovacím
ceremoniálu i jednotlivých sportovních disciplínách,
tvořili plakáty, olympijskou vlajku i pochodeň.
Z hotových výtvorů pak vznikla zdařilá výstava na
chodbách školy. Děti ve školní družině připravily
interaktivní nástěnku, na které zaznamenávaly
vítězství našich sportovců.
První jarní den jsme všichni ve škole přivítali
v barvách. Každý ročník si vylosoval barvu, ve které
pak přišel oblečený. Děti ze školky si povídaly o
symbolech jara, zpívaly si jarní písně pro radost.
Společně jsme si tento den plný barev užili.
V období před Velikonocemi navštívili školáci a
předškoláci muzeum v Příboře. Na exkurzi byla
k vidění výstava se symboly Velikonoc. V dílničkách si
děti tvořily dekorace z větviček, které si s sebou
odvezly domů. Pak už děti čekaly velikonoční
prázdniny.
Na začátku měsíce dubna byl pro veřejnost připraven
ve škole „Den otevřených dveří“. Odpoledne mohli
rodiče budoucích prvňáčků i jejich děti shlédnout
ukázkovou hodinu a podívat se, jak se u nás učí.
V úterý 10. dubna si žáci čtvrtého ročníku upevnili své
znalosti v silničním provozu při výuce na dopravním
hřišti ve Frýdku - Místku. Následující týden proběhl
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ.
V průběhu celého školního roku navštěvovaly
předškolní děti jednou týdně lekce Metody dobrého
startu. MDS se skládá z 25 lekcí, které jsou provázeny
vždy jednou českou lidovou písní, která pomáhá
dětem rytmizovat pohyb a realizovat specifická
grafomotorická cvičení. V každé lekci je prostor pro
rozvoj jazykových, komunikativních a sociálních
dovedností a také specifických dovedností nutných
pro rozvoj čtení a psaní. V květnu pozveme rodiče
předškolních dětí na ukázkovou lekci.
Sylvie Březinová

Klub stodola
Zve srdečně na DĚTSKÝ DEN, který se bude konat
2.6.2018 od 13 hodin. Po celý den bude přítomen
klaun Šašulín, proběhne spousta soutěží, vypouštění
balónků, ukázka zásahu mladých hasičů. Večer se
můžete těšit na opékání párků a PĚNOVOU PARTY.
Za nepříznivého počasí je připraven náhradní
program. Informace k nalezení i na
www.facebook.com/stanislav.vanek.543

