BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
ZÁŘÍ 2021

VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje

Škola

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají ve dnech 8. a 9. října
2021. Hlasování v pátek 8. října bude zahájeno ve
14 hod. a ukončeno ve 22 hod., hlasování 9. října
(sobota) bude zahájeno v 8 hod. a ukončeno ve
14 hod. Volby proběhnou v zasedací místnosti
Obecního úřadu Bruzovice, volební lístky budou
dodány voličům nejpozději tři dny před volbami.
Voliči jsou povinní před hlasováním prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Při vstupu do budovy Obecního
úřadu je volič povinen mít zakrytá ústa rouškou a
dodržovat rozestupy.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Obecní úřad Bruzovice a ve
dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
pouze však v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena –
s výjimkou voličů v karanténě nebo izolaci
z důvodu onemocnění COVID19 (dle zákona č.
296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2021).
Upozorňujeme, že se v místní části Bruzovičky
množí stížnosti na pálení posečené trávy a větví,
které jsou čerstvě ořezány. Připomínáme, že na
území obce máme sběrný dvůr „kompostárna
Bruzovice“, do kterého je možné odevzdat
biologický rozložitelný odpad rostlinného původu
a pro občany obce je tato služba zdarma.
Žádáme občany, kteří nemají zaplacený poplatek
za popelnice či za psa na rok 2021, aby tak učinili
co nejdříve v pokladně Obecního úřadu nebo na
účet číslo 1682054309/0800.

Hlásíme se po prázdninách ze školy s kratičkými
zprávami.
Prvních 14 dní o hlavních prázdninách probíhal
pro děti i žáky naší školy příměstský tábor, který
se nesl v duchu a pojetí „ Piráti“. Paní učitelky i
vychovatelka se připravily na všechny táborníky
zásobou her, aktivit, překvapení, výlety, hledání
pokladů a ukončení zábavných dní byl s opékáním
párků a jízdou na koni u manželů Nedělových.
Během prázdnin se v mateřské škole vybudovalo
nové sociální zázemí za finanční podpory
obecního úřadu, kterému patří velké poděkování.
Práce spojené s přestavbou zajistila firma Inova,
které děkujeme také. Kromě toho se třídy
mateřské školy oblékly do nového „kabátu“ a
paní učitelky je vyzdobily a zdokonalily vlastními
tvůrčími a didaktickými nástěnnými obrázky a
mapami.

Naši jubilanti
V
měsíci
září
oslaví
významné životní jubileum 90. narozeniny paní Ludmila
Grygarová.
Srdečně blahopřejeme

Všem
pedagogickým
i
nepedagogickým
pracovníkům, dětem a žákům přeji školní rok bez
distanční výuky, ba naopak přeji všem spoustu
zážitků, nových vědomostí a znalostí získaných ve
škole, v mateřské škole i družině.
Jana Krátká

Zahrádkáři informují
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
… bylo léto, byly prázdniny – zpívá se v jedné
písničce. Nemá cenu smutnit, my to máme už léta
vyřešené. I letos se sešli na konci prázdnin u
Spolkového domu v sobotu 28. srpna od 15 hod
příznivci opékání buřtů, přátelského setkání

s očekáváním „Srandatomboly“. Vypadalo to
nejistě, ale nakonec i počasí vyšlo. Tak ahoj léto,
nazdar školo a čau čase dovolených. Zase za rok,
přijďte posedět, pokecat a losovat. Zahrádkáři tu
budou.
TIPY NA VÝLETY
24. – 26. 9. Rožnov pod Radhoštěm – Valašská
zahrada a Svatováclavský jarmark
14. – 17. 10. Podzimní FLORA OLOMOUC –
Hortikomplex – téma: … v říši ovoce a zeleniny
15. 10. Mistrovství ČZS ve floristice a řada dalších
doprovodných akcí.
14. – 29. 10. ROZKVETLÉ PAMÁTKY – floristická
výzdoba olomouckých pamětihodností – Husova
domu, Sv. Mořice, Neposkvrněného početí Panny
Marie, Panny Marie Sněžné.
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN BUDE!
BUDE I VOLBA: Jablko roku a štrúdly!
Český zahrádkářský svaz v Bruzovicích letos po
vynucené přestávce pořádá v neděli 3. 10. 2021
v prostorách Obecního úřadu výstavu výpěstků a
tvorby na téma: BARVY PODZIMU!
V neděli 3. října od 8:30 do 17:00 hodin v zasedací
místnosti budou vystaveny výpěstky ovoce,
zeleniny i květin našich pěstitelů, tedy i Vaše.
Přijďte v hojné míře. Připravíme i občerstvení.

Svoz výstavních materiálů bude v sobotu od 13:30
do 16:00 hodin na Obecním úřadě. Nezapomeňte
přinést k výpěstkům i upečené štrúdly, víte, že
volíme mezi slanými i sladkými. Který asi letos
vyhraje? A čí jablko bude letos první? Nějaká se
urodila, bude z čeho vybírat. Jen je přineste!
Těší se na Vás výbor ČZS v Bruzovicích.

Klub důchodců informuje
2. 8. jsme se po dlouhé době opět sešli a to
v Klubu Stodola u pana Vaňka na dobrém obědě,
kde jsme plánovali další setkávání.
6. 9. proběhlo setkání na Obecním úřadě, kde
jsme mezi nás přijali novou členku paní Miladu
Nytrovou. Pokud máte chuť se stát novým členem
v našem klubu, budete srdečně vítáni.
18. 9. Klub důchodců zamířil do Litomyšle, zájezd
se konal spolu se zahrádkáři. Navštívili jsme
zámek Nové Hrady, město Luže a tam nádherný
chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku.
Pozor změna!
Plánované setkání Klubu důchodců, které se
mělo uskutečnit v pondělí 4. 10. 2021 se
přesouvá na úterý 5. 10. 2021.
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