BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje

PROSINEC 2020

Na jaře 2020 započaly práce na opravě vodovodního
řadu na dolním konci Bruzovic. Zastaralé vedení
vodovodního řadu bylo nedostačující svou kapacitou a
neprůchodností. Na naléhání občanů a jejich stížností
požádala Obec Bruzovice provozovatele o opravu
vodovodního řadu. Jednalo se o pokládku nového
vedení bezvýkopovou technologií v trase původního
starého vodovodního řadu. Investorem opravy byl
SmVaK Ostrava a.s.
V
rámci
programu
řešení
revitalizace
Moravskoslezského kraje podala Obec Bruzovice
žádost o úhradu nákladů na akci: „Rozšíření vodovodu
Bruzovice – Za Lipinou.“ Cena za dílo, která se
vyšplhala na částku 3 138 064,66 Kč byla hrazena z
rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o
pokládku nového vodovodu podél hranice s obcí
Lučina.

obci. Cíl projektu: zvýšení bezpečnosti dopravního
provozu a přizpůsobení chodníku osobám s omezenou
schopností
pohybu
a
orientace
zajištěním
bezbariérovosti chodníku a bezbariérového přístupu k
zastávce veřejné hromadné dopravy prvky jako varovné pásy, vodící linie, hmatová dlažba. Práce
prováděla firma PORR a.s. za cenu 9 073 844 Kč
včetně DPH. Na financování této stavby je přislíbená
dotace z programu „Integrovaný regionální operační
program a z 6. Výzvy MAS Pobeskydí – IROP Udržitelná a bezpečná doprava III.“ ve výši 3 935 633
Kč.

V letošním roce byl zrealizován projekt: „Chodníky
v obci
Bruzovice
II.
etapa“,reg.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012624. Obec provedla
druhou část velkého projektu na výstavbu chodníků v

Kladným
závazným
stanoviskem
Národního
památkového úřadu jsme splnili podmínku pro
realizování opravy východní strany hřbitovní zdi. V
květnu letošního roku byly zahájeny práce na opravě
firmou LOMPARK s.r.o., která vzešla z výběrového

řízení a provedla následné práce za cenu 1 136 779,29
Kč s DPH.
Místní
akční
skupina
Pobeskydí z.s. podpořila
náš projekt na rekonstrukci
veřejného prostranství a to
„Oprava hřbitovní zdi – východní strana“,reg.č.
20/005/19210/780/068/001474 ve výši 400 000,-Kč.
Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova
vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Pobeskydí byl náš záměr vybrán
k dotační podpoře a bylo nám umožněno realizovat cíl
této akce. Obec tímto navázala na dva předchozí
projekty hrazené ze SZIF, kdy byly opraveny dvě
opěrné zdi hřbitova, který je situovaný v kopci a bylo
nezbytné toto stavebně technické zabezpečení.
Částečná dílčí oprava se nedoporučovala, protože by
se nezabránilo dalšímu narušení omítky na jiných
místech. Povrchová úprava již neměla požadovanou
kvalitu, byla nesoudržná, popraskaná a tím
nebezpečná při pádu do prostoru okolo hřbitova a na
hrobová místa.
Pro kvalitní a dlouhodobou opravu poškozené zdi bylo
proto nutné provést odstranění omítky po celé ploše
hřbitovní zdi včetně narušené betonové konstrukce a
provedení nové povrchové úpravy včetně výměny
oplocení. Vždy bylo provedeno očistění zdi, zpevnění
základové části, odstranění popraskaných částí zdi,
penetrace, zpevnění armaturou a novou vrstvou
betonu včetně nátěru a nové oplocení. Výsledkem je
jak stavebně technické zajištění opěrné zdi hřbitova,
tak i zvelebení a vytvoření důstojného prostředí pro
setkávání lidí na tomto pietním místě. Tento cíl
doplňují i opravy chodníků na hřbitově a přístupového
schodiště ke kostelu a hřbitovu.

a. s. na číslo 1682054309/0800 tak, aby byla připsána
ještě v letošním roce, lze provést do 30. 12. 2020
- místní poplatky v roce 2021 zůstávají ve stejné výši
jako v roce 2020. Za sběr a svoz komunálního odpadu
činí poplatek 500 Kč na osobu s trvalým pobytem
v obci a rok nebo na rekreační objekt. Svoz odpadu
zůstává nadále každých čtrnáct dnů počínaje 13. 1.
2021
Poplatek ze psa činí 100 Kč a za každého dalšího psa
150 Kč. Tyto poplatky jsou splatné do 31. 3. 2021
- Žádáme řidiče, aby svá vozidla v zimním období
neparkovali na okrajích silnic a v jejích těsné blízkosti,
ale výhradně na svých pozemcích. Auta zaparkovaná
na místních komunikacích blokují stroje zimní údržby,
které pak údržbu nemohou řádně provádět. Děkujeme
za pochopení.
- SmVak Ostrava a. s. informuje o nových cenách
vodného s účinností od 1. ledna 2021. Pitná voda
(vodné) 47,87 Kč/m³ (vč. 15% DPH).
Česká pošta v Sedlištích
změna otevíracích hodin a telefonního čísla
PO
13:00 - 18:00
ÚT
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
ST
13:00 - 18:00
ČT
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
PÁ
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 273 936
Nové telefonické spojení na obvodní oddělení PČR
Tímto Vám sdělujeme, že v blízké době dojde k
odpojení původní telefonní linky OOPČR Nošovice 558
641 333. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nás v
případě potřeby kontaktovali na aktuálním telefonním
čísle: 974 732 711
ZVO, komisař Ing. Pavel Hrabec
V příloze naleznete nové jízdní řády platné od 13. 12.
2020. Více informací o jízdních řádech naleznete na
webových stránkách www.kodis.cz

Bohoslužby

Provoz Obecního úřadu na konci roku 2020
- poslední úřední den a možnost hotovostní platby do
pokladny OÚ je 16. 12. 2020
- obecní úřad bude v období Vánoc od 17. 12. 2020 do
31. 12. 2020 uzavřen
- v místní knihovně si můžete vypůjčit knihy naposledy
17. 12. 2020, znovu se otevře 4. 1. 2021
- bezhotovostní úhradu na účet Obce Bruzovice u ČS

Vážení spoluobčané, milí sousedé
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude
vánoční program bruzovské farnosti probíhat
následovně:
24. 12. 16:00 – 17:00 bude otevřen kostel sv.
Stanislava v Bruzovicích. Všichni a rodiny s dětmi
zvláště, jsou srdečně zvaní na krátkou návštěvu
k prohlídce Betléma, tichému usebraní či setkání
s Bohem v modlitbě a možnosti zapálení Betlémského
světla.
25. 12. 14:00 – 15:00 kostel sv. Stanislava otevřen pro
veřejnost.
26. 12. 15:00 – 16:00 kostel sv. Stanislava otevřen pro
veřejnost.

Návštěvníky prosíme o dodržování všech platných
protiepidemických nařízení. V případě, že by vešla
v platnost nová vládní nařízení, která by tento
program neumožňovala, bude tím zrušen. Kéž každý
pozná radost a naději z Boží blízkosti Vám ze všech sil
přeje farnost Bruzovice.
Jan Kubíček

podmínky, včetně zdraví, abychom se mohli všichni
scházet a bavit se. Na zahradách dobré počasí a
zdravou a bohatou sklizeň. Na viděnou a spolupráci v
příštím, snad lepším, roce 2021 se těší
Jarmila Mazlová, předsedkyně ZO ČZS.

Tříkrálová sbírka 2021

Co se děje ve škole
Po více jak měsíční pauze se 18. listopadu vrátili žáci
prvního a druhého ročníku do školních lavic. Distanční
výuka pro ně byla těžká, druháci ji znali už z jara, ale
prvňáčci si učení přes počítačovou aplikaci Skype
vyzkoušeli poprvé. Bylo složité vyučovat, hlavně nácvik
psaní, bez velké pomoci rodičů by to nešlo. Ale o to
radostněji jsme se sešli ve škole. Za přísných
hygienických opatření se opět rozběhla výuka podle
rozvrhu, nevyučovala se pouze hudební výchova a
místo tělocviku děti trávily čas venku na krátkých
procházkách. Odpolední čas ve školní družině plynul
při vytváření obří housenky, která byla vyrobená
z nasbíraných listů. Protože se blížil adventní čas, děti
kreslily kalendář, aby si pak mohly otevírat okýnka a
těšit se i na nějakou sladkost. Koncem měsíce,
přesněji 30. listopadu, nastoupili k velké radosti všech
do školy i žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Jsme
rádi, že se můžeme zase všichni setkávat, učit se a hrát
si, ale je třeba podotknout, že to není vůbec
jednoduché. Děti i dospělí musí mít po celou dobu
zakrytá ústa i nos a vydržet s rouškou od brzkých
ranních hodin až do pozdního odpoledne, je pro ně
někdy hodně složité.
Měsíc listopad byl ve školce především měsícem
zdraví. Děti získaly znalosti o lidském těle, o
jednotlivých etapách života, o tom, jak pečovat o naše
zdraví a bezpečnost. Získaly nové poznatky o tradicích
v naší zemi, tedy o svatém Martinovi a adventním
období. Největší zážitek bylo pro děti tvoření
adventních věnců a pečení vánočních perníčků.
Lenka Ignasová, vychovatelka ŠD, Bc. Lea Jalůvková,
vedoucí učitelka MŠ

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Díky vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se nám
v předešlém ročníku podařilo celkem vybrat 2 374 608
Kč, z toho 32 025 korun ve vaší obci.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné
situaci spojené s šířením koronaviru a vládními
omezeními jiná.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24.
ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček,
pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci, příspěvkem
na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci
potřebným ve vašem regionu? Můžete tak učinit ve
své mobilní bankovní aplikaci pomocí QR kódu nebo
příspěvkem na sbírkový účet 66008822/0800
VS:77708004.

Kolektiv zaměstnanců školy přeje všem obyvatelům
Bruzovic čarovnou atmosféru Vánoc, zdraví a
úspěchy v roce 2021.
Jana Krátká, ředitelka školy

Zahrádkáři informují
Vážení a milí přátelé zahrádkáři i se svými rodinami,
příznivci zahrad a zeleně, milovníci přírody a
spoluobčané. Děkuji Vám všem za přízeň a podporu
při akcích naší základní organizace. Letošní rok nebyl
příliš nakloněn společným a spolkovým aktivitám. Přeji
proto všem v následujícím roce především zdraví,
veselou mysl, rodinnou pohodu, lásku a elán do
všech aktivit. Také si přejme lepší společenské

Více informací o sbírce najdete na webových
stránkách
Charity
Frýdek-Místek
nebo
www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek

Klub důchodců
21. 9. 2020 jsme se po dlouhé době opět sešli. U
příjemného setkání v tento den jsme zvládli
naplánovat zájezd, který se konal 24. 9. 2020. Zájezd

se nám vydařil, navštívili jsme Slezské Rudoltice, Velké
Karlovice a na závěr výletu se nám podařilo
prohlédnout i muzeum praček, které se nachází v obci
Hošťálkovy nedaleko Krnova. Následující klubové
setkání se mělo konat 5. 10. 2020, ale tento klub se už
neuskutečnil, jelikož vládní opatření nám to
neumožnilo.

poděkoval všem přátelům myslivosti v Bruzovicích,
zejména Zemědělské společnosti Bruzovice, která
nemalou měrou přispěla k zajištění krmiva na
přikrmování
zvěře,
Honebnímu
společenstvu
Bruzovice a všem, kteří nám zachovávají přízeň.
Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021.
Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

SDH Bruzovice
Hledáme nové členy do našeho týmu

Po novém roce, pokud epidemiologická situace dovolí,
navážeme na pondělky, tak jak jsme byli zvyklí.
Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.
Vážení čtenáři občasníku,
Je zde opět zimní čas, což je pro myslivce již tradičně
obdobím přikrmování zvěře. S touto činností začínáme
na začátku podzimu, aby zvěř přivykla na zimní příkrm.
Zima je pro nás i obdobím honů na drobnou zvěř.
Hony v našem pojetí jsou pro nás však spíše
společenskou událostí, kdy se po procházce honitbou
sejdeme na myslivecké chatě s přáteli, se kterými se
během roku často nepotkáme. Máme tak možnost
vyměnit si své myslivecké zážitky, zkušenosti a také
dbáme na dodržování mysliveckých tradic. V letošním
roce jsme se však i přes to, že usnesení Vlády nám
ponechalo možnost hony uspořádat, rozhodli hony
nekonat. Chtěli jsme tak i svým způsobem ulevit
přírodě, která je vlivem vládních opatření a omezení
pod zvýšeným tlakem návštěvníků, což je mnohdy
jediná možnost odpočinku a relaxu. Buďte i vy na
svých procházkách krajinou, a nejen tou bruzovskou,
k přírodě a jejím obyvatelům ohleduplní.
Trochu jiné to máme s lovem černé zvěře. Tomu se, ve
snaze snižovat škody působené touto zvěří, věnujeme
během celého roku. Je to však, vzhledem ke způsobu
života této zvěře, zejména její adaptabilitou na změny
v krajině, inteligencí, učenlivostí, vysokým migračním
rádiem za potravou a absencí přirozeného predátora
velmi náročná činnost, kdy na posedu prosedíme
spousty nocí bezúspěšně. Což při běžném zaměstnání
opravdu není snadné.
Myslivecký spolek Bruzovice, z.s. by v této poněkud
zvláštní době, plné různých omezení a nařízení rád

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bruzovice, hledá
k posílení svého týmu nové členy – ženy a muže ve
věku od 18 let.
Něco o nás:
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Bruzovice je zařazena
do kategorie JPO V. Ročně
zasahujeme
u
několika
událostí akutního i neakutního
charakteru. Disponujeme moderní technikou a
technickými prostředky.
Co můžeme nabídnout?
- zajímavé a účelné využití volného času, seberealizaci,
naplnění přání pomáhat druhým,
- práci s moderní technikou a technickými prostředky
požární ochrany,
- vybavení osobními ochrannými pracovními
pomůckami a výstrojními součástmi odpovídajícím
současným
požadavkům
a
trendům,
- absolvování odborných kurzů – obsluhovatelů
motorových pil, nositelů dýchací techniky, strojníků,
poskytování první pomoci, ochrany obyvatelstva atd.
- členství ve sboru dobrovolných hasičů a možnost
využívat další výhody tohoto členství nejen při
kulturním, sportovním, nebo společenském vyžití, ale
také např. výhodné pojistné – povinné ručení
motorových vozidel, volání, úrazové pojištění atd.
Co požadujeme?
- věk od 18 let,
- dobrý zdravotní stav a absolvování zdravotní
prohlídky,
- vysokou spolehlivost, bezúhonnost,
- fyzickou a psychickou zdatnost,
- řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz výhodou,
- bydliště v Bruzovicích nebo ve velmi blízkém okolí,
- mít chuť se učit novým dovednostem, prohlubovat si
své znalosti, základní manuální zručnost.
Vhodnými adepty jsou ženy / muži, kteří pracují ve
směnném provozu, mají řidičský průkaz sk. C. Dále
chuť něco dělat o svém volnu, mít zájem se
sebevzdělávat, mít zájem o danou problematiku, a
hlavně mít chuť nezištně pomáhat.
Pokud Tě naše výzva zaujala, neváhej se na nás
obrátit. Budeme se těšit. Další informace na
www.hasicibruzovice.cz, nebo tel: 732 940 809.
Lumír Hrabec, velitel jednotky SDH Bruzovice

