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Obecní úřad informuje
Dne 4.1.2018 nabylo právní moci stavební povolení na
stavbu „Chodníky v obci Bruzovice“. Z původně
plánovaných sedmi etap se vyčlenila etapa č. 7
(Bruzovičky) a etapa č. 5 není úplná z důvodu
nepřijatelných podmínek majitele pozemku parc. č.
379, 109. U této páté etapy dojde k odkladu případné
realizace a to z důvodu plánované generální opravy
mostu evidenční číslo 4732-2 přes Porubský potok (u
Spolkového domu), s termínem realizace rok
2020/2021. Nyní se zpracovávají položkové rozpočty
jednotlivých etap.
K situaci chodníku na Bruzovičkách bylo sděleno
Správou silnic Moravskoslezského kraje, že jsou
připraveny zadávací podmínky na vyhledávací studii a
projektovou dokumentaci ve stupni územního řízení
pro řešení nového vedení trasy silnice II/473 Sedliště –
Kaňovice. Součástí řešení nového vedení trasy II/473
je zpevnění a rozšíření silničního tělesa po
celém úseku místní části Bruzovičky, zmírnění

poloměru zatáčky a řešení křižovatky se silnicí
III/4734 (Restaurace U Magery) a autobusových
zastávek. Po provedení tohoto kroku se může
přistoupit k projektování chodníku. V měsíci lednu byli
Správou silnic Moravskoslezského kraje osloveni
uchazeči k podávání nabídek k zadávací studii pro
řešení nového vedení trasy silnice II/473.
Během měsíce února bylo provedeno výběrové řízení
na opravu jižní strany hřbitovní zdi. Nejvýhodnější
nabídku podala firma ZIKO sanace, s.r.o. s nabídkovou
cenou 899 588,31 Kč bez DPH.
Další výběrové řízení proběhlo na vybudování
zpevněné plochy na místním hřbitově. Nejnižší
nabídkovou cenou 369 623,17,- Kč bez DPH byla
vysoutěžená firma INOVA – Dalibor Vaněk.
Do konce února letošního roku byla podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu
místní komunikace Ke středisku a na Ministerstvo
zemědělství o dotaci na opravu západní strany

hřbitovní zdi v rámci programu „Údržba a obnova
stávajících prvků venkovské krajiny“.
Další žádost byla podána u Moravskoslezského kraje
na přeložku a prodloužení vodovodního řadu u
budovy
OÚ
v rámci
programu
„Drobné
vodohospodářské akce“.
Také byla vypracována žádost o dotaci na zastřešení
posezení na výletišti, kulturně společenského zázemí
obce Bruzovice.

Prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost (narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí),
aby tuto skutečnost nahlásili na ohlašovnu evidence
obyvatel – Obecní úřad Bruzovice.
Z důvodu legislativních změn se mění pravidla pro
„Vítání občánků“. Pozváni budou pouze ti zákonní
zástupci dítěte, kteří se přihlásí na Obecním úřadě do
13.4.2018 a dají tímto souhlas k použití osobních
údajů. Hlásit se je možné osobně v kanceláři OÚ,
telefonicky nebo také přes email obec@bruzovice.cz.
Slavnostní uvítání miminek proběhne dne 19.5.2018.
Připomínáme, že do konce měsíce března je splatnost
poplatků za odpady a psy.

Naši jubilanti
V měsíci
lednu
oslavila
devadesáté narozeniny paní
Božena Brháčková a devadesáté
páté narozeniny nejstarší občanka naší
obce paní Marta Vaňková.
Srdečně blahopřejeme

Nejdůležitější plánované akce pro rok 2018
- 12.5.2018 Pochod „Bruzovská 10“
- 13.5.2018 Pouť sv. Stanislava
- 9.6.2018 Obecní slavnosti Bruzovice 713
- 30.11.2018 Rozsvěcení vánočního stromečku

Co se děje ve škole
Naše Základní a Mateřská škola nabízí pro děti hned
několik různých zájmových kroužků, ve kterých se děti
učí nejen spolupráci, ale také si osvojují nové
dovednosti a získávají nové znalosti. Zatímco pro děti
věku základní i mateřské školy nabízíme kroužek
flétny, Zumby a šachy, tak další nabízený zájmový
kroužek - tvořivé dílničky, je nabízen pouze dětem
z druhých až pátých tříd. Dle ohlasu rodičů děti
kroužky navštěvují rády a také paní učitelky, které děti
učí, mají radost z hojné účasti a pracovitosti dětí. Toto

hodnocení
je
velmi pozitivní i
z pohledu, že pro
některé děti to
byly vůbec první
chvilky v kroužku.
Jako každý rok se
ke konci ledna
schýlilo
k vysvědčení
a
rekapitulaci prvního půlroku. Děti ve škole se sešly se
svými učitelkami, aby se dozvěděly, jak úspěšně
pracovaly po dobu prvního půlroku ve škole. Pro
netrpělivé prvňáčky to bylo úplně první vysvědčení. Ve
většině případů je nutno podotknout, že paní učitelky
hodnotily práci v prvním pololetí velice pozitivně.
Na počátku února se uskutečnil „Den v maskách“. Děti
a učitelé do školy i školky přicházeli v převlecích a
mohli v nich strávit celý den. Žáci se ve škole
v maskách nejprve učili a poté prožili zábavné a
soutěživé chvíle v tělocvičně. V tomto radostném
veselí pokračovali i v družině. Obdobným způsobem
prožily tento den i děti ve školce.
V rámci evakuačního cvičení pro případ nouze a
případného požáru proběhl na naší škole cvičný
poplach. Všechny děti a zaměstnanci se museli dostat
v co nejkratším čase z budovy. V krátké chvíli dorazily
hasičské sbory z Bruzovic, Lučiny a Nošovic. Tato akce
naučila všechny děti, jak by se měly zachovat v této
mimořádně nebezpečné situaci.
Další akcí mateřské školy byla návštěva místní
knihovny, která sídlí na Obecním úřadě v Bruzovicích.
Děti si mohly prohlédnout knihy, které se jim líbily a
klást paní knihovnici dotazy, které je zajímaly.
Dozvěděly se potřebné informace o chodu knihovny.
Pro děti byla tato návštěva velice užitečná a
prospěšná. Žáci třetího a čtvrtého ročníku se svou paní
učitelkou knihovnu navštěvují pravidelně každý měsíc.

Po jarních prázdninách žáci a děti naší školy
absolvovali v odpoledních hodinách lyžařský výcvik
v Malenovicích pod vedením zkušených instruktorů,
kteří vedli výuku efektivně a hlavně zábavně. Díky
tomu děti našly v zimním sportu zalíbení a na konci
týdne mohly předvést svým rodičům, co vše se
v lyžařské škole naučily.
Žáci pátého ročníku se letos poprvé zúčastnili
celostátní soutěže „Hravě žij zdravě“. Se svými
znalostmi získali 390 bodů a umístili se na 2. místě
v Moravskoslezském kraji. Vítězství jim uniklo o pouhé
dva body. Během soutěže s žáky spolupracovala
nutriční poradkyně Mgr. Jarmila Válková.
Lucie
Matusíková
a
Veronika
Klimasová
reprezentovaly naši školu v Městské recitační soutěži.
Sice se neumístily na prvních místech, ale jejich
přednes básní mezi dalšími 40 žáky byl oceněn
pochvalou.
V lednu jsme byli nuceni kvůli vysoké nemocnosti žáků
přesunout Ples dětí na únor. Takže poslední únorový
pátek byla škola plná svátečně oblečených žáků, paní
kuchařky připravily občerstvení, rodiče dárky do
tomboly, paní učitelky a vychovatelky soutěže. Starší
žáci si nacvičili polku, Makarenu a Ptačí tanec, tím ples
začal a pak se už jen tančilo, soutěžilo, jedlo a losovala
tombola!
V únoru navštívil naši mateřskou školu redaktor
z novin, aby pořídil fotografie všech dětí a učitelů
z mateřinky. Tímto focením jsme se zapojili do
projektu „Naše školka“, který probíhá po celé České
republice. Pořízené fotografie dětí byly zveřejněny ve
Frýdecko-místeckém a Třineckém deníku. Tímto
focením jsme navázali na projekt „Naši prvňáci“,
kterého se naše škola také zúčastnila.
Na naší škole proběhne 4. 4. 2018 Den otevřených
dveří Základní školy Bruzovice, který mohou navštívit
nejen zájemci, kteří se v budoucnu chystají
navštěvovat naši školu. Součástí tohoto dne bude
ukázková hodina pro předškoláky v 15.30 hodin
v základní škole, ve které se mohou děti a rodiče
dozvědět, jak bude výuka probíhat. V následujícím
týdnu dne 10. 4. 2018 se bude konat Zápis dětí do
prvního ročníku Základní školy v Bruzovicích.
Den otevřených dveří Mateřské školy proběhne
3. 5. 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách a
v následujícím týdnu dne 10. 5. 2018 se bude konat
Zápis dětí do Mateřské školy v Bruzovicích.
Věra Kochová

Tříkrálová sbírka se opět zdařila
Ve dnech 1. – 14. ledna
obcházeli domácnosti tři
králové s koledou a přáním
všeho dobrého do nového
roku. Charitní Tříkrálová
sbírka proběhla již po
osmnácté a v našem regionu
ji organizuje Charita Frýdek-Místek. „I letos se
koledování podařilo, a tak kromě získaných
finančních prostředků zůstal dobrý pocit z
vykonaného díla, z pomoci druhým, z otevřených
dveří a nabídnutých rukou. Stejně tak radost ze
vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových
koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel
frýdeckomístecké Charity. Letos se vydalo do ulic
celkem 296 kolednických skupinek, které
roznášely do našich domovů požehnání.
Koledování skončilo a celkový výnos za FrýdekMístek činí 2 269 084,- Kč.
V Bruzovicích se vykoledovalo 16 417,- Kč.
Z letošního výtěžku podpoříme všechny naše
služby. „Získané finanční prostředky použijeme v
souladu se schválenými záměry na pomoc a
podporu těch, kteří si nemohou pomoci sami. Z
vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby
pro seniory, nemocné a osoby se sníženou
soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši
klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich
potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní
záměry využití výtěžku najdete na webových
stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem
koledníkům a jejich doprovodu, stejně jako
štědrým dárcům, kteří koledníky vřele přijali.
Lenka Talavašková, koordinátorka Tříkrálové
sbírky Charity Frýdek-Místek

PRODEJNA TEXTIL Sedliště u pošty
Poskytuje různé služby např. čištění, praní a
mandlování textilu, čištění peří, šití nových výrobků
z draného peří, drobné opravy a úpravy textilu.
K prodeji nabízíme vlnu, přízi, galanterní zboží,
drobnosti pro kreativní tvoření, školní potřeby atd.
Otevírací doba je po – pá od 8 do 16 hodin.
Kontakt 736 605 210 – paní Jana Hrabcová

Výsledky volby prezidenta České
republiky
V obci Bruzovice bylo v prvním kole volby prezidenta
ČR odevzdáno 447 platných hlasů, což je 62,60%
z celkového počtu voličů. Druhého kola volby
prezidenta ČR se zúčastnilo o 23 voličů více a bylo
odevzdáno 470 platných hlasů, přepočteno na
procenta - 66,57%.
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jméno a Příjmení
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

1. kolo %
3,36
7,38
10,07
1,56
0,22
0,44
48,77
5,15
23,04

2. kolo %
x
x
x
x
x
x
64,68
X
35,32

Zahrádkáři informují
I když venku panuje stále paní Zima, mnozí pěstitelé a
zahrádkáři už zahájili svou práci - naseli do pěstebních
misek semínka své zeleniny. Je třeba se připravit a
nastartovat. Celá naše zahrádkářská obec zahájí své
aktivity v sobotu 10. března od 15 hodin na „Výroční
členské schůzi“ konané v Obecním úřadě. Akce je
velmi důležitá pro členy, součástí je i schvalování a

doplňování plánu práce a aktivit na celý rok. Je to také
příležitost k setkání s přáteli a sousedy. Už se na
všechny těším. V březnu nás ještě čeká „Velikonoční
zdobení“, to bude probíhat na Obecním úřadě v úterý
20. března od 16 hodin. Vyznačte si termíny i ve svém
diáři a určitě přijděte.
V naší základní organizaci už druhým rokem
pracujeme se skupinkou děvčat. Scházíme se
pravidelně každou druhou sobotu dopoledne ve
Spolkovém domě. Učíme se teorii, ale hlavní náplní je
tvoření dekorací z rostlinného materiálu. Tak se
připravujeme na Okresní floristickou soutěž, ta se
bude letos konat ve středu 11. 4. od 14 hodin v
Národním domě ve Frýdku - Místku. Pokud má
některé dítě či student chuť a náladu, přijďte mezi
nás. Těšíme se na další členy a spolupráci.

Tipy na výlet
Ve dnech 26. - 29. dubna, 16. - 19. srpna a 4. - 7. října
se koná v OLOMOUCI výstava na Floře. Floria
KROMĚŘÍŽ se letos bude konat ve dnech 27. dubna 1. května, další jarní kolo ve dnech 5. - 8. května (to je
novinka), letní 9. - 12. srpna, podzimní 11. - 14. října a
vánoční 1. - 3. prosince. A pokud chcete vyrazit jiným
směrem - tak tedy v Rožnově pod Radhoštěm téměř
proti hotelu Eroplán výborná akce Valašská zahrada
4. - 9. května a 28. - 3O. září. Šťastnou cestu a pěkné
zážitky určitě spojené i s nákupem.
J.Mazlová , předsedkyně ZO ČZS Bruzovice.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Českého zahrádkářského svazu v Bruzovicích, která se koná
v sobotu 10. března 2018
v 15 hodin v Obecním úřadě Bruzovice.
Program: Zpráva o činnosti za rok 2017
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Plán činnosti na rok 2018
Diskuze, občerstvení
Přineste všichni členské průkazy
a 120 Kč na členské známky
Zve Výbor ČSZ Bruzovice

