BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Na letošní rok jsou naplánované v obci dvě větší
stavební akce, které ovlivní dopravní průjezdnost
přes obec Bruzovice.
První omezení bude vyvoláno realizací stavby:
Rekonstrukce mostu ev. č. 4732-2 přes porubský
potok. Jedná se o opravu mostu u fotbalového
hřiště (Spolkového domu), kdy dojde ke zrušení
celé mostní konstrukce a vybudování zcela
nového mostu. Z tohoto důvodu se zhotoví
provizorní
jednosměrná
mostní
objízdná
komunikace řízená semafory. Práce na opravě
mostu bude provádět firma IDS – Inženýrské a
dopravní stavby Olomouc a.s. Zahájení je
plánováno na 14. dubna 2021 a ukončení ke konci
letošního roku.
Druhé omezení bude v rámci pokračování
výstavby I. etapy chodníku v obci Bruzovice.
Naváže se na dokončenou a již zkolaudovanou
loňskou etapu. Postupovat se bude směrem k
obci Sedliště (po pravé straně) a místem pro
přecházení na druhou stranu u č. p. 280 se pak
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napojí na stávající starý chodník. Ve vyhlášeném
výběrovém řízení byla ze čtyř uchazečů vybrána
s nejnižší nabídkovou cenou 7 115 719,44 Kč
(s DPH) firma Swietelsky stavební s.r.o.
Zahájení prací se plánuje na měsíc červen, a tak
jako u předešlých dvou etap se stavební práce
budou provádět za omezení dopravy v daném
úseku v rámci přechodné úpravy provozu na
semafory. Obec Bruzovice požádala o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) pro rok 2021 na „Opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace“
ve výši 4 046 578 Kč.

V měsíci březnu 2021 byla vyhodnocena a
dokončena administrace (ZVA – závěrečné
vyhodnocení akce) výstavby loňské II. etapy
chodníku v obci Bruzovice.

Na základě schválení této zprávy byla na účet
obce poskytovatelem Ministerstvem pro místní
rozvoj v rámci programu 11703 - Integrovaný
regionální operační program v rámci financování
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012624
„Chodníky v obci BruzoviceII. etapa“
předloženého do podvýzvy č.6 MAS PobeskydíIROP-Udržitelná a bezpečná doprava III. připsána
částka ve výši 3 935 633,98 Kč.

Do konce června by měla být ukončena oprava
místní komunikace v zástavbě nad Klubem
Stodola. Částka na opravu byla vyčíslena nejnižší
podanou nabídkou na 1 103 612,99 Kč s DPH
firmou Swietelsky stavební s.r.o. Na tuto akci je
požádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj –
Podpora rozvoje regionu 2019+ v podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, titul
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
o dotaci ve výši 821 115 Kč.
Ze zdravotních důvodů byl z naší římskokatolické
farnosti odvolán P. Mgr. Pavel Motyka.
V současné době je zastupován kněžími z okolních
farností, nový duchovní by měl být jmenován
začátkem července. Otci Motykovi děkujeme za
dlouholetou práci, kterou vykonával a přejeme
hodně zdraví.

Plánované akce OÚ
8. 5. 2021 Pochod „Bruzovská 10“
9. 5. 2021 Pouť sv. Stanislava, pouťová výstava
15. 5. 2021 Vítání občánků
5. 6. 2021 Obecní slavnost Bruzovice 716 let
26. 11. 2021 Rozsvěcení vánočního stromečku
V době vydání občasníku nelze předvídat, jak se
bude nadále vyvíjet epidemiologická situace. Zda
bude možno tyto akce uskutečnit, bude záležet
na tom, jak a kdy vláda rozvolní počty osob na
hromadných kulturních nebo společenských
akcích. Na Vítání občánků budou pozváni i rodiče
s dětmi, kteří měli být přivítáni v loňském roce,
pokud se ještě někdo chce přihlásit, učiňte tak na
tel. čísle 558 653 123 nebo obec@bruzovice.cz

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích
ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků
nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a tak se k vám

tříkrálové poselství mohlo donést pouze online. O
to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří
přispěli ať už do virtuální kasičky nebo do
pokladniček, které byly umístěny na veřejných
místech, jako jsou obecní úřady, kostely nebo
obchody. Právě díky pomoci vás všech se podařilo
do tříkrálových pokladniček ve vaší obci vybrat
krásných 8 627 korun. Příspěvky využijeme v
Domě pokojného stáří a Oáze pokoje na opravy a
rekonstrukce budov, zdokonalíme fungování
Beskydského centra duševního zdraví, rozšíříme
nabídku terapií pro naše klienty nebo podpoříme
projekt doučování. Nestihli jste přispět do
statických kasiček a rádi byste podpořili dobrou
věc?

Do online kašičky můžete přispět až do 30. dubna
na www.trikralovasbirka.cz
Mgr. Jana Opluštilová

Sčítání lidu 2021
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se
jednoduše a bezpečně online prostřednictvím
elektronického sčítacího formuláře. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
První výsledky Sčítání 2021 budou všem
bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
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