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Spokojené a klidné prožití vánočních svátků
a v příštím roce všechno nejlepší
Vám přeje jménem zastupitelstva a zaměstnanců Obce Bruzovice
Pavel Neděla, starosta obce

Obecní úřad informuje
Nové dětské hřiště u základní školy, oprava
Spolkového domu, nové boční schodiště kostela
sv. Stanislava, projektová příprava pro povolení
stavby chodníků, výměna horní brány na hřbitově,
získání dotace na opravu hřbitovní zdi, stavební
povolení pro přeložku vodovodního řadu v centru
obce, pořízení nového dopravního automobilu pro
SDH Bruzovice, ale i dílčí opravy místních
komunikací a obnova lesních porostů - to jsou jedny
z mála věcí, které se podařily během letošního roku
v obci úspěšně realizovat.

V příštím roce nás čekají akce, které jsou vyvolány i
jinými subjekty a dotknou se přímo nebo nepřímo
občanů obce – rekonstrukce vodovodního řadu
„Vodárna – Pod Burkem“, instalace Francisovy
turbíny pro malou vodní elektrárnu ve vodárenském
komplexu SmVak Ostrava a.s., přeložka a
prodloužení vodovodního řadu od budovy OÚ po
Hasičskou zbrojnici, oprava jižní části hřbitovní zdi,
výměna druhého bočního schodiště kostela
sv. Stanislava, chodník na hřbitově, v případě
schválené dotace a časového prostoru, stavba jedné
z etap chodníku, oprava povrchu místní komunikace
,,Ke středisku‘‘, zastřešení výletiště a záměr
stihnout technicky vyřešit alespoň stezku pro pěší
na Bruzovičkách podél krajské silnice.
Je na místě poděkovat všem těm, kteří se v průběhu
roku podílejí na kulturních a společenských akcích
obce nebo reprezentují obec na různých soutěžích a
výstavách. Poděkování patří škole a paní ředitelce

Mgr. Janě Krátké za zorganizování adventního
koncertu v kostele sv. Stanislava a místním spolkům
za přípravu skvělého občerstvení a vánočních
ozdob. Díky všem, kteří přišli a podpořili tak hojnou
účast při rozsvěcení vánočního stromku.
Pavel Neděla, starosta
Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech
12. a 13. ledna 2018. Volební místnost se nemění a
stejně jako při předchozích volbách se bude
nacházet v budově Obecního úřadu Bruzovice
č.p.214. Hlasování bude zahájeno v pátek 12. ledna
2018 ve 14:00 hodin a ukončeno ve 22:00 hodin.
V sobotu 13. ledna 2018 bude volební místnost
otevřena od 8:00 hodin a hlasování bude ukončeno
ve 14:00 hodin. Volební lístky obdržíte nejpozději tři
dny před volbami. Každý volič je povinen okrskové
volební komisi prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Případné druhé
kolo volby prezidenta České republiky se koná
rovněž ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 2018 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené od
21.12.2017 do 5.1.2018 uzavřen.
Hotovostní úhradu bude možné provést do
pokladny OÚ nejpozději dne 20.12.2017. V novém
roce budou hotovostní platby přijímány od
8.1.2018. Bezhotovostní úhradu na účet obce
Bruzovice u ČS a.s. na číslo 1682054309/0800, aby
byla připsána ještě v letošním roce, lze provést do
28.12.2017.
Poplatky v roce 2018 zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2017. Za sběr a svoz komunálního odpadu
činí poplatek 500,-Kč na osobu s trvalým pobytem
v obci nebo na rekreační objekt. Svoz odpadu
zůstává i nadále každých 14 dnů, počínaje 3. 1.
2018. Poplatek ze psa činí 100,- Kč a za každého
dalšího psa 150,- Kč. Tyto poplatky jsou splatné do
31. března 2018.
Cena palivového dříví je 700,- Kč/m3. Písemné
objednávky budou vyřizovány dle pořadí, v jakém
došly a s ohledem na termín poslední dodávky a
kapacitní možnosti. Poplatek za dovoz dříví je 250,Kč.
Knihovna bude přes vánoční svátky uzavřena,
posledním dnem pro vypůjčení knih bude pondělí
18. prosince a provoz v příštím roce bude zahájen
3.1.2018.
SmVaK Ostrava a.s. informuje o nových cenách
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018.

Voda pitná (vodné) 42,64Kč/m3 a voda odvedená
(stočné) 38,43Kč/m3.
Frýdecká skládka, a.s. oznamuje, že od ledna 2018
dojde ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného
skla, tzn. sběr a svoz skla z bílých a zelených nádob
bude prováděn společně. Ke změně systému sběru
skla přistoupila společnost na základě požadavků
mnoha obcí sloučit sběr a svoz čirého a barevného
skla a také s ohledem na skutečnost, že sklárny jsou
v dnešní době schopny dotřídit čiré sklo od
barevného na svých třídicích linkách a není proto
nutné třídit sklo přímo u původce.
S ohledem na zavedení změny ve sběru skla budou
zvony na bílé sklo označeny zelenou nálepkou
„Barevné sklo“ a bude do nich možné odkládat bílé i
barevné sklo.
Sloučením sběru skla dojde k optimalizaci nákladů
na svoz nádob na sklo a zároveň k úspoře míst pro
umístění nádob na papír a plasty popř. nádob na
směsný komunální odpad.

Co se děje ve škole
Začátek listopadu byl ve znamení dušičkových
svátků a ani ve škole jsme nezůstali pozadu. Hned
3. 11. jsme společně s rodiči vyrazili na lampionový
průvod po Bruzovicích. Dlouhý had dětí s rodiči se
pomalu přesunul od školy k restauraci Pod Burkem,
kde na děti i rodiče čekalo občerstvení a pro děti byl
připraven čaj zdarma. Paní Pětrošové za její
sponzorský dar tímto srdečně děkujeme, děti moc
potěšil.
8. 11. navštívil školu známý houslista Jiří Erlebach a
připravil si velmi pestrý, zábavný a poutavý
program, který se dětem tak líbil, že musel skladby
přidávat.
9. 11. a 10. 11. byl ve škole i školce ve znamení
svatého Martina na bílém koni, který na nás čekal
v Jezdecké škole Bruzovice. První den sv. Martina
byly vítat děti z mateřské školy a druhý den žáci ze
školy základní. Jízdou na bílém koni děti pomáhaly
svatému Martinovi přivolat sníh, a proto byly rády,
když si na závěr mohly u připraveného ohně opéct
buřty. Náš dík patří paní Nedělové, která děti
trpělivě vozila na koních i panu Nedělovi, který se
staral o oheň.

14. 11. byl velmi významný den pro naše prvňáčky.
Odpoledne se sešli ve škole se svými rodiči a paní
učitelkou Kateřinou Bernatíkovou, aby předvedli, co
se již ve škole naučili, a protože už umí přečíst
spoustu písmenek, společně pokřtili svou první
knihu, kterou přečtou samy – Slabikář.
24. 11. čekal děti velký den. Proběhl adventní
koncert v kostele, společně s Ženským pěveckým
sborem Bohuslava Martinů. Protože se děti velmi
pilně připravovaly, doufáme, že navodily svým
zpěvem i vyprávěním vánoční atmosféru a příjemně
všem zahájily adventní čas. Po koncertě již tradičně
děti zpěvem koled pomohly rozsvítit vánoční
stromek a na jarmarku si všichni mohli zakoupit
vánoční výrobky dětí.

5. 12. děti ve škole navštívil pan farář a dětem
rozdal malou Mikulášskou nadílku.
Poslední prosincový týden děti ve škole a předškolní
děti ještě čeká divadelní představení, družina si
zajede na výlet do Frýdku – Místku, děti z mateřské
školy půjdou zpříjemnit svým vystoupením vánoční
posezení v Klubu důchodců a poslední den již
tradičně nakrmíme zvířátka v krmelcích a poté
oslavíme začátek Vánoc v myslivecké chatě.
Mgr. Kateřina Šebestová
…konec kalendářního roku se přiblížil mílovými
kroky a doba od září do tolik očekávaného adventu
uběhla, jako když mávne proutkem…
Chtěla bych popřát Vašim dětem, žákům,
zaměstnancům školy, také panu starostovi a všem,
kteří nám byli během roku nakloněni a nápomocni,
poklidné a hezké vánoční svátky.
Mgr. Jana Krátká, ředitelka

Vážení spoluobčané, milí sousedé
Velmi srdečně Vás všechny zveme ke společně
sdílené radosti z narozeného Ježíše Krista Spasitele
při vánočních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava
v Bruzovicích 24.12.2017 v 16:00 a ve 21:00
v kostele v Sedlištích.
25.12.2017 v 9:30 Slavnost narození Páně.
Silvestrovská mše proběhne 31.12.2017 v 9:30 a
Novoroční mše bude 1.1.2018 také v 9:30.
Zve farnost Bruzovice

Charita Frýdek – Místek
Každý rok začátkem ledna vyráží
do ulic skupinky koledníků a
chodí od domu k domu s koledou
a přáním všeho dobrého do
Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již
Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou
se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
„Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koledníci
dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a
všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci těm,
kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám umožňuje
být součástí něčeho velkého, vždyť co do rozsahu
se jedná o největší sbírkovou akci v České
republice,“ sdělil ředitel frýdeckomístecké
Charity Martin Hořínek.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i
distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje
Charita
Frýdek-Místek
ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými
organizacemi. Na obecních a městských
úřadech jsme v rámci Charity Frýdek-Místek
zapečetili v roce 2017 celkem 293 pokladniček.
Některé pokladničky jsme dokonce pro zájem
koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky.
Výnos koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se
21 000,-Kč vybralo v obci Bruzovice. V letošním
roce plánujeme podobný počet pokladniček a
skupinek. Úspěch celé akce závisí na aktivitě
těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky.
Pokud byste měli zájem přidat se ke
koledníkům, ozvěte se koordinátorce Lenka
Talavaškové na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do
14. ledna 2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na
aktivity s dětmi a pro mládež, stejně jako
podporu terénních služeb pro seniory a
nemocné a stavební úpravy v pobytových
zařízeních či dovybavení služeb pro psychicky
nemocné. Záměry pro letošní rok naleznete na
webových stránkách Charity Frýdek-Místek
v sekci Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na
využití sbírky se snažíme o co nejširší pokrytí tak,
aby peníze získané koledováním pomohly na co
nejvíce místech. Proto mají své záměry vytvořeny
všechny naše služby a budou tak podpořeni
senioři, osoby se sníženou soběstačností, nemocní,

stejně jako děti a rodiny, osoby v tísni,“ dodává
ředitel frýdecko-místecké Charity Martin
Hořínek.
Více
informací
o sbírce
najdete
na
http://www.trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek
Lenka Talavašková, koordinátorka Tříkrálové
sbírky

ZO bruzovských zahrádkářů
Zahrádkáři se společně s veřejností připravují na
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Sešli jsme se
v úterý 21. listopadu v prostorách Obecního úřadu a
zhotovovali adventní věnce, věnce na dveře, svícny.
Práce se vydařily a budou zdobit domácnosti celý
advent.
V sobotu 2. prosince dopoledne se ve Spolkovém
domě děvčata našeho kroužku a další hosté naučili
dělat věnečky, které si krásně nazdobili a potěšeni
z pěkně prožitého dopoledne odcházeli domů, aby
zapálili v neděli doma svíčku na vlastnoručně
vytvořeném věnci. Občané naší obce s hosty se sešli
v pátek 24. listopadu v kostele sv. Stanislava a poté
na „Výletišti“, aby slavnostně zahájili advent
ROZSVĚCENÍM STROMEČKU A JARMARKEM.

I zahrádkáři trochou přispěli, medovina všem
chutnala a podle některých jí bylo málo. Vystoupení
našich dětí bylo příjemné a hezké, celý program se
všem velmi líbil. Děkujeme.
Rok 2017 bude končit a proto děkuji všem členům
Základní organizace zahrádkářů v Bruzovicích za
celoroční práci a v následujícím roce přeji všem
především hodně zdraví, štěstí, pohodu, úspěšný
pěstitelský rok a dobrou úrodu.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS Bruzovice

SDH BRUZOVICE – sportovní činnost
2017
Celoroční hra PLAMEN je souhrn několika disciplín,
ve kterých se soutěží v průběhu celého roku. Na
podzim minulého roku se konalo zahajovací kolo,
Závod požárnické všestrannosti (Branný závod), kde

se mladší žáci umístili na 2. místě a starší žáci
vyhráli. Další disciplíny - v březnu hadicová štafeta a
uzlová štafeta, v květnu štafeta dvojic, štafeta CTIF,
štafeta 4x60, požární útok CTIF a požární útok. Děti
opět poctivě trénovaly, v květnu se tréninky konaly
dokonce 3x týdně a vyplatilo se. Mladší žáci se opět
stávají vítězi Celoroční hry PLAMEN 2017, kde
v našem okrese soutěžilo celkem 27 družstev. Starší
žáci nás v celkových výsledcích také nezklamali a
umísťují se z 33 družstev na krásném 2. místě.
Na pohárových soutěžích vyhráli mladší žáci pohár
za 3. místo v Malenovicích a pohár za 2. místo
v Brušperku. Snad se díky nové motorové stříkačce,
na které se pracuje, úspěchy dětí ještě zlepší.
Letos se několika pohárových soutěží poprvé
zúčastnilo také družstvo dorostu (14-18 let) a MINI
(do 6 let). Naše družstvo MINI se u nás v Bruzovicích
umístilo na pěkném 4. místě a dorost na 2. místě.
V Lubně se družstvo dorostu umístilo na 3. místě, na
Lučině také na 3. místě a v Těrlicku-Hradišti na
pěkném 2. místě. Na čtyřech soutěžích jsme letos
poskládali také družstvo žen. Dovezli jsme si pohár
za 1. místo ze Soběšovic a pohár za 2. místo
z okrskového kola v Horních Domaslavicích. Za
pomocí pár žen, jsme zde složili také družstvo mužů,
a dovezli si domů putovní pohár za 1. místo.
Pokud máte zájem přihlásit k nám své dítě, zapojit
se do soutěžní činnosti dospělých nebo naši činnost
finančně podpořit, potřebné informace, číslo účtu a
kontakty jsou uvedeny na našich stránkách
www.hasicibruzovice.cz .

