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Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0/16_011/0000380
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady podal výše uvedený projekt do operačního programu INTERREG V-A
Česká republika-Polsko. Jeho cílem je rekonstrukce drobných sakrálních staveb v obcích Bruzovice, Lučina a
Pazderna. Navazujeme tak na předchozí tři projekty, ve kterých chceme přispět k zachování těchto objektů, které
patří do naší krajiny i k naší historii a současně z nich vytvoříme cíle turistického ruchu. V obci Bruzovice opravíme
boční schodiště do kostela „sv. Stanislava“, v obci Lučina kapli „sv. Anny a sv. Jáchyma“ a objekt „anděla strážného“,
v obci Pazderna kapli „sv. Jana Nepomuckého“.
Partnerem je polská obec Lodygowice, která rekonstruuje kapli v Zarzeczu a vydá dvě publikace „Lodygowice ve staré
fotografii“ a „Piterzykowice po staletí“. Projekt zhodnotíme u polského partnera na konferenci „Kultura v průběhu
staletí“, kde se budeme informovat o průběhu projektu a navštívíme kulturně důležitá místa na Žiwiecku, která jsou
významnými aktivitami turistického ruchu.
pro svou činnost nejen zahrádkáři a spolky v obci,
ale mohou si ji pronajmout i soukromé osoby z řad
Obecní úřad informuje
občanů, například pro menší rodinné oslavy (cca
Spolkový dům
25 osob). Informace podá paní Kociánová na tel.
Dne 28.7.2017 nabyl právní moci kolaudační
čísle 731037569 - knihovna. Rekonstrukci budovy
souhlas o povoleném účelu užívání stavby
zrealizovala firma TB MONT Morava s.r.o. za cenu
„Spolkový dům Bruzovice“. Původní zemědělská
1 038 308,- Kč bez DPH. Obecní úřad rozhodl o
stavba bez čísla popisného patřila zahrádkářům a
přidělení čísla popisného 300. Zveme všechny,
nebyla již využívána pro původní účely (lisování
kteří si chtějí budovu prohlédnout, na slavnostní
ovoce), nesplňovala ani předpoklady pro pořádání
otevření v rámci akce „Rozloučení s létem“ dne
různých společenských nebo sportovních akcí.
10.9.2017 od 15 hod. do 18 hodin.
Nyní je opravena a vybavena, budou ji využívat

Během letních prázdnin se podařilo v areálu u
místní Základní školy
a Mateřské školy
nainstalovat nové hrací prvky, které mohou
využívat děti od nového školního roku. Dětské
hřiště je přístupné i pro veřejnost dle provozního
řádu. Montáž prováděla odborná firma HRAS –
zařízení hřišť, s.r.o. a cena za dílo činí 354 116,- Kč
bez DPH.

Pro stavbu chodníků v obci Bruzovice bylo vydáno
územní rozhodnutí. Nyní se zpracovávají podklady
vyžadující stavební povolení u příslušného
silničního správního úřadu, tj. Magistrátu města
Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Na chodník na Bruzovičkách se nezapomnělo,
zatím probíhají jednání na úrovni příslušného
odboru Moravskoslezského kraje a Správy silnic
Moravskoslezského kraje.
Ve vyhlášeném dotačním programu Ministerstva
zemědělství „Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků“ byla obci Bruzovice přiznána
dotace na opravu jižní části hřbitovní zdi a to ve
výši 700 000,- Kč. Zeď je ve velmi špatném stavu,
oprava je nevyhnutelná – viz foto.
Vzhledem k již pokročilému ročnímu období
připadá zahájení oprav na jaro 2018.

Pro pořízení nového automobilu pro SDH jsme
využili možnosti dotace, což byla ta příjemnější
stránka věci. Nyní se zpracovávají podklady a
v požadovaných termínech jsme povinni podat

závěrečné vyhodnocení akce na Generální
ředitelství HZS ČR Praha a Moravskoslezský kraj.
Od 4.9.2017 dojde k upřesnění časového
harmonogramu pronájmu víceúčelového hřiště.
Podrobnosti na webových stránkách obce pod
odkazem „Tenisový kurt“.
V pátek 11.8.2017 projela přes naši obec druhá
etapa světového poháru v silniční cyklistice Czech
Cycling Tour 2017 za účasti nejlepších světových
profesionálních týmů. Oproti loňsku, kdy se
konala časovka, byl letošní pouhý průjezd cyklistů
i tak hojně sledován a stál za to. Děkujeme členům
SDH a všem ostatním, kteří se zapojili do
organizování bezpečného průjezdu závodníků přes
naši obec.
Upozornění – sečení pozemků
S odvoláním na § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších
předpisů, tímto upozorňujeme vlastníky pozemků
nebo osoby, které pozemky užívají z jiného
právního důvodu (tj. nájemce, pachtýř pozemků),
že jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k
poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat. Dále že jsou povinni chránit
pozemky a porost na nich před šířením plevelů a
činit na vlastní náklady opatření k zamezování
jejich výskytu. V obytné zástavbě měly být
pozemky posekány do 30.06.2017, v lokalitách
mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) do
31.07.2017. Některé pozemky dosud zůstaly
neposečeny. V případě, že nedojde k nápravě do
15.9.2017, budou jednotlivé případy podstoupeny
správnímu řízení, v rámci kterého lze uložit
pokutu.

Zahrádkářské zpravodajství
I letošní léto jsme začali celostátním kolem soutěže
„Floristika“. Všichni soutěžící se v pátek 14. července
sjeli do areálu Výstaviště v Lysé nad Labem a v 10
hodin slavnostně soutěž začala. Celá výstava a tedy i
soutěž měla téma „Rajská zahrada“, proto se tvořila
kytice a vypichovaný věnec pro Evu z ráje. Po
dvouhodinové práci porota rozhodla. V kategorii
středoškoláků zvítězil ADAM HOFER - blahopřejeme.

ROZLOUČENÍ

S LÉTE M

Zveme celou širokou veřejnost na „Rozloučení s létem“
a spolu s naším Obecním úřadem na SLAVNOSTNÍ

OTEVŘENÍ SPOLKOVÉHO DOMU.
V neděli 10. září od 15 hodin jste všichni zváni na naše
fotbalové hřiště. Bude připraveno ohniště na opékání
buřtů (ty vezměte s sebou), posezení na lavičkách,
srandatombola, hudba a každý účastník při této
příležitosti dostane čepované pivo nebo nealkonápoj,
ostatní občerstvení zajištěno.
Na hojnou účast se těší organizátoři.

Výstava na Černé louce „Život na zahradě“
Již mnoho let se pravidelně koná ve dnech 22. - 24. 9.
v areálu výstaviště Černá louka v Ostravě výstava
„Život na zahradě“. V pavilonu A budou vystavovat
všechny okresy Moravskoslezského kraje, hosté ze
Slovenska a Polska. Již několik let probíhá v pátek
mezinárodní soutěž dětí základních škol. Soutěž má
velmi široký záběr - vědomostní formou testu,
poznávací z rostlin a tvůrčí vypichovaná miska květin.
Výstava bude zaměřená na 60. výročí ČZS. Přijďte se
určitě podívat.
Výstava v Olomouci
Vyvrcholením letošního zahrádkářského roku bude
podzimní F L O R A v Olomouci. U příležitosti
šedesátého výročí Českého zahrádkářského svazu
bude pořádat výstaviště prestižní evropskou výstavu
E U R O P O M 2017. V areálu výstaviště toho bude
veliká spousta. Podrobné informace naleznete
na internetové adrese www.europom2017.cz. Ve
stejnou dobu v Olomouci proběhne úžasná přehlídka
floristického umu nazvaná „Rozkvetlé památky“.
Rozhodně si najděte čas a projděte se Olomoucí. A kdy
to bude? Ve dnech 5. - 8. října.
Krásný výlet a prožitek

Výstava Bruzovice
Konec léta a začátek podzimu je doba, kdy sklízíme
plody letního snažení, práce a letos i velkého zalévání.
S výsledky je dobré seznámit i okolí a radovat se s
ostatními. K tomu právě pořádají zahrádkáři
pravidelně výstavy, ani letos to nebude jiné.
Tentokrát je důvod ještě obohacen o jedno jubileum
- Český zahrádkářský svaz slaví šedesáté výročí svého
založení, proto naše výstava bude mít téma: „JAK TO
BYLO ZAHRÁDKO“. Prosím touto cestou o pomoc vyhledejte a přineste fotografie vašich dřívějších i
současných zahrádek i předzahrádek, pracovní
pomůcky i jednoduché stroje či nástroje. Předem
děkujeme.
Naše výstava je také hodnotící a soutěžní. Mnoho let
soutěžíme o putovní pohár a volíme „Jablko roku“.
Novější tradicí se stala soutěž „Nejlepší štrůdl“
sladký nebo slaný. Prosíme proto všechny, aby
přinesli nejrůznější
výpěstky, soutěžní
jablka,
exponáty a cokoli do srandatomboly v sobotu 16. 9.
od 15,30 hod. do 17,00 hod. na Obecní úřad
v Bruzovicích. Štrůdly je možné donést od 15,30 hod.
až do 18 hodin nebo v neděli od 8 hod. do 8,30 hodin.
Výstava proběhne v neděli 17. 9. v prostorách
Obecního úřadu od 8,3O hod. do 17,00 hodin. V
pondělí dopoledne si výstavu prohlédnou i naše děti,
které se také podílejí na výstavě. Přijďte v hojném
počtu, pohoštění je zajištěno stejně jako
srandatombola.
Těší se zahrádkáři.

SDH Bruzovice
Hasičské soustředění v Bruzovicích 2017
Již pátým rokem jsme opět s mladými hasiči
uspořádali hasičské soustředění u Myslivecké chaty.
Zúčastnilo se 24 dětí, také děti z Lučiny, Bašky, Dolní
Lutyně, Frýdku - Místku a Skalice. Soustředění se
konalo od neděle do pátku, spalo se ve stanech a jídlo
nám vařily v kotlíku kuchařky Zlatka a Lenka. Hlavní
vedoucí byla Petra, vedoucí týmů Kača, Lukáš a Alča,
zdravotnice Katka a další pomocníci. Každý den
probíhaly různé soutěže a celotáborové hry. Ve středu
nás přijeli navštívit hasiči z Frýdku - Místku, ukázali
dětem cisternu a udělali nám jako každoročně pěnu.
Večer jsme viděli také ohňovou show. Každý den
probíhaly tréninky na další kolo Moravskoslezské ligy,
která se koná u nás v Bruzovicích 9. září od 8:30h. Děti
si soustředění opět výborně užily.

Zemědělská společnost s.r.o. v Bruzovicích přijme účetní na poloviční úvazek. Znalost podvojného
účetnictví podmínkou. Nástup možný ihned. Bližší informace na č. tel. 555 112 391.
Pozvánka na Krmášovou zábavu do Klubu STODOLA, která se bude konat dne 7.10.2017 od 19 hodin,
k tanci a poslechu zahraje pan Klimánek, občerstvení je zajištěno.

Můžeme si dovolit umírat
doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného
v poslední fázi života je možná i
v domácích
podmínkách.
Díky
podpůrným
organizacím
na
to
nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje
nevyléčitelně nemocným dospělým i
dětem umírat v kruhu svých blízkých,
doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo
psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní.
Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny
mají
k dispozici
pohotovostní
číslo,
na
které
se
dovolají
24
hodin
denně.
Mobilní
hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit
poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací
se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

