BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
LISTOPAD 2016

VYDALA OBEC BRUZOVICE

OBEC BRUZOVICE SPOLEČNĚ S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ,
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A MATEŘSKOU ŠKOLOU, KLUBEM DŮCHODCŮ,
MYSLIVECKÝM SRDUŽENÍM A SVAZEM ZAHRÁDKÁŘŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU

25. LISTOPADU 2016
NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT,
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
A JARMARK
KONCERT DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY - KOSTEL SV. STANISLAVA V 17 HOD.
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A JARMARK - VÝLETIŠTĚ U MYSLIVECKÉ CHATY OD 17,30 HOD.
OBČERSTVENÍ – DOMÁCÍ KOLÁČE, CUKROVÍ, PÁRKY, KLOBÁSY, SVAŘÁK, DĚTSKÝ PUNČ
PRODEJ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Obecní úřad informuje
S blížícím se zimním obdobím, které je spojeno
s úklidem sněhu na místních komunikacích (dále
jen MK), upozorňujeme, že pro zdárné odhrnutí
sněhu z MK je nutné mít volný průjezd
komunikací i zanechání místa pro odklizenou
hmotu a to v šířce 1,5 metru od krajní hrany
silničního tělesa. Žádáme proto občany, aby
neparkovali vozidla na MK. Znemožňují tím
provádění údržby, úklidu a bezproblémovou
obslužnost (vývoz popelnic, sanitka atd.) převážně
v zimním období.
Dle harmonogramu byla v měsíci listopadu
ukončena souvislá oprava silnice III/4732 v obci
Bruzovice v délce 1623m. Opravu prováděla
společnost Skanska a.s. a celková cena za dílo
byla vyčíslena na 7 471 158,-Kč bez DPH.
Investorem akce byl Moravskoslezský kraj.

Klub Stodola
Pořádá dne 10.12.2016 tradiční klání ve stolní hře
Člověče, nezlob se. Zápis soutěžících začíná již ve
14 hod. a samotné soutěžení vypukne v 15 hodin.
Startovné pro dospělé činí 100,-Kč, děti mají start
zdarma. Jsou zváni všichni, kteří mají soutěžního
ducha, neboť první cenou pro dospělé je sele a
pro děti dort.
Zájemci hlaste se u pana Stanislava Vaňka
tel: 737 335 978.
Klub důchodců Bruzovice
Ani zdejší Klub důchodců nezahálí. Dne 7.11.2016
se účastnili velmi zajímavé přednášky, pořádané
ve spolupráci s Obecním úřadem Bruzovice na
téma „Bylinky a mastičky na potlačení bolesti
pohybového aparátu“. Přednášející byl pan Karel
Štenbaur, lázeňský lektor a spolupracovník
Biomedika Praha.

MLADÍ HASIČI BRUZOVICE
Naši mladší žáci třemi 1. místy krásně zakončili
sezónu 2016 (viz. minulé číslo). V tomto roce nás
už čekal pouze Branný závod, který se konal 15.
října 2016 a jednalo se o zahajovací kolo
Celoroční hry PLAMEN 2017. Trénovali jsme
každou středu hlavně střelbu a vytrvalostní běh.
Poctivý trénink se opět vyplatil. Mladší žáci i starší
žáci sestřelili nejvíce špalíků ze všech družstev

(pouze 3 netrefené z 15). Mladší se umísťují na 2.
místě z 25 družstev, hned za Lučinou. Starší žáci s
nejlepším časem na trati a nejméně trestnými
body tento závod vyhrávají. Žádné jiné družstvo
ve všech kategoriích nebylo ve střelbě tak dobré
jako naši mladší a starší. Náš vítězný tým starších:
Pavel Novotný, Vojtěch Kovalčík, Daniel Zlý,
Kryštof Karásek a Dominika Kuboňová. Tým
mladších: Tomáš Mikmek, Maxmilián Grygar,
Kristýna Karásková, Olga Novotná a Jan Mucha.
Letos jsme měli účast také v kategorii dorostu.
Kateřina Zlá soutěžila v kategorii dorostenky
střední a umístila se na pěkném 5. místě. Na 3.
místo ji stačilo pouze vyšplhat na lano, ale co se
dá dělat, vždy se nedaří a ještě k tomu šplhala
poprvé. V kategorii dorostenci mladší byli
dohromady pouze 2 soutěžící, od nás Pavel
Novotný. Ten v této kategorii vyhrál, i přes velké
množství trestných bodů. První místo po jarním
kole z každé kategorie postupuje na Krajské kolo,
tak uvidíme, jak se bude dařit dále.
Snad se nám příští rok bude dařit alespoň tak jako
tento rok. Jelikož naše podmínky jsou nic moc,
musíme podotknout, že děti se musely opravdu
snažit a poctivě trénovat. Snad se nám podmínky
zlepší, a o to více se naše snaha projeví i na
dalších výsledcích.
Za SDH Bruzovice, Petra Helvínová

Co se děje ve škole
V říjnu navštívili školu zaměstnanci české televize,
aby s našimi dětmi natočili program Šikulové.
Téma bylo v duchu blížící se zimy. Společnými
silami vyrobili čepice, kluzáky do sněhu a ozdoby
na vánoční stromeček z těstovin. Zbylo i pár chvil
na pokusy s vodou a olejem, které se dětem moc
líbily. Jak moc velcí šikulové jsou děti z bruzovské
školy můžete posoudit sami – vysílání pořadu
s našimi školáky bude na programu ČT Déčko
v neděli 11. prosince 2016 od 11 hodin.
Ani školka nezahálí – poslední den v měsíci se
v jejich prostorách sešli v hojném počtu rodiče se
svými ratolestmi, aby si společně vydlabali
ozdoby z dýní. Akce byla velmi zdařilá a v dalších
letech se bude určitě opakovat.
Zahrádkáři informují
Rok pokročil a přiblížily se
nejkrásnější svátky. Připravme
se proto na ně a vytvořme si tu
pravou
atmosféru.
JAK?
Přijděte si na náš Obecní úřad v
úterý 22. listopadu zhotovit vlastnoruční
VÁNOČNÍ DEKORACE, adventní věnec, věnec na
dveře, doplňkové dekorace aj. Začínáme od 16
hodin. Občerstvení je zajištěno, stejně tak
doplňková zeleň a nějaké drobné dekorativní
předměty budou ke koupi. Přineste si i vlastní.
Vezměte sebou děti, přátele i známé. Na Vaši
hojnou účast se těší bruzovičtí zahrádkáři.
Vánoční koncert
Dne 9.12.2016 v místním kostele sv. Stanislava
vystoupí Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů
z Frýdku – Místku. Zazní vánoční písně a koledy.
Začátek koncertu bude v 17 hodin a všichni jsou
srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.
Charita Frýdek – Místek
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Pracovník
v sociálních službách“, více informací na
webových stránkách obce Bruzovice.
TrojanoviceNET s.r.o
Nabízí možnost připojení k vysokorychlostnímu
bezdrátovému internetu. Zájemci, kteří se
stihnou připojit do 9.12.2016 budou zařazeni do
slosování o hodnotné ceny. Více informací na
webových stránkách obce Bruzovice nebo na
www.TrojanoviceNET.cz tel: 772 722 929

