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Obecní úřad informuje
Prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost (narození dítěte, uzavření manželství,
úmrtí), aby tuto skutečnost nahlásili na ohlašovnu
evidence obyvatel – Obecní úřad Bruzovice.
Z důvodu legislativních změn se mění pravidla pro
„Vítání občánků‘‘. Pozváni budou pouze ti zákonní
zástupci dítěte, kteří se přihlásí na Obecním úřadě
do 15. 4. 2019 a dají tímto souhlas k použití
osobních údajů. Hlásit se je možné osobně
v kanceláři OÚ, telefonicky nebo také přes email
obec@bruzovice.cz.
Slavnostní uvítání miminek proběhne dne 18. 5.
2019.
Připomínáme, že do konce měsíce března je
splatnost poplatků za odpady a psy.

Nejdůležitější plánované akce pro rok 2019
Pochod „Bruzovská 10‘‘ 11. května
Pouť sv. Stanislava 12. května
Obecní slavnost Bruzovice 714 let 8. června
Rozsvěcení vánočního stromečku 29. listopadu

Informace o činnosti Mysliveckého spolku
Bruzovice, z. s.
Vážení občané, čtenáři tohoto občasníku. Rádi
bychom Vás krátce seznámili s každoroční činností
Mysliveckého spolku Bruzovice, z. s.
Možná Vás překvapí, že během zimního období
předložíme zvěři zhruba 30 metráků ovsa, 15
metráků sóje, 10 metráků pšenice a 10 metráků
kukuřice. Plevy a seno doplňujeme po celou krmnou
sezonu a celoročně sůl.

V jarních měsících, koncem období přikrmování
zvěře, věnujeme čas opravám, případně výstavbě
mysliveckých posedů, kazatelen a zejména
desinfekci krmných zařízení, tj. krmelců a zásypů.
V loňském roce jsme obhospodařovali 1,2 ha
mysliveckých políček s plodinami atraktivními pro
zvěř. Tyto nesklízíme, ale ponecháváme k okusu
přes zimu. Celoročně se snažíme čistit studánky,
udržovat námi vybudované biokoridory a stromové
aleje, které v průběhu roku poskytují zvěři i dalším
živočichům vhodný kryt a zpestření jídelníčku. Tyto
výsadby slouží zároveň i k zachycování vody
v krajině, které jak víte je v posledních létech
nedostatek. Několikrát ročně v honitbě pořádáme
brigády na sběr odpadů, zejména v okolí lokality
Frýdecká skládka.
Během akcí pořádaných obcí Bruzovice (karnevaly,
pouť, letní slavnost, Vánoční strom atd.), je
Myslivecká chata vždy otevřena veřejnosti a
tradičně zde nabízíme zvěřinové speciality. Velkou
oblibu si získaly hlavně zvěřinové klobásy. Chatu je
rovněž možno si po předchozí domluvě zapůjčit za
účelem pořádání rodinných oslav. Aktivně chatu
využívají i ostatní spolky obce např. hasiči, důchodci
nebo zahrádkáři. Snad nejvíce si však ceníme naší
dlouhodobé spolupráce s místní školou. V průběhu
roku několikrát vyrážíme společně do honitby, kde
se dětem snažíme záživnou formou přiblížit práci
myslivců a celkové dění v přírodě. K dobré náladě
dětí přispějeme opečeným špekáčkem, sladkostí,
nebo soutěží s drobnými dárky. Snad se nám třeba
takto podaří vychovat nějaké další myslivce z
Bruzovic.
S příchodem zimy začíná sezona honů na drobnou
zvěř. Již několik let pořádáme pouze dva hony, na
kterých lovíme spíše symbolicky pár kusů zajíců do
tomboly. Zajímavější je liška, kuna nebo prase.
Dalším účelem honů je následné společné posezení
na chatě a debata o uplynulém roce. O termínech
konání honů Vás z důvodu Vaší bezpečnosti
každoročně
informujeme
prostřednictvím
občasníku a webových stránek.
Myslivost je zájmová činnost a ne vždy se daří vše,
jak bychom si přáli. Pokud Vám zvěř nebo myslivci
způsobí nějakou újmu, omlouváme se a děkujeme
zdvořile za schovívavost a pochopení. Pokud Vám
pohled na zvěř v přírodě nebo příroda sama připraví
příjemné prožitky, jsme za to moc rádi.

Pokud máte dotaz, nebo zájem o spolupráci,
myslivecký kurz, zapůjčení chaty apod. požádejte
prosím o kontakt na nás prostřednictvím Obecního
úřadu Bruzovice.
Věříme, že nám nadále zachováte svou přízeň a
přejeme pohodový rok 2019.
Myslivecký spolek Bruzovice, z. s.

SDH Bruzovice
Nábor nových členů SDH Bruzovice.
6 - 15 let. Mladí hasiči:
Scházíme se 1 týdně většinou ve středu, přes
sezónu občas trénink navíc. Účastníme se
Moravskoslezské ligy mladých hasičů v požárním
útoku a celoroční hry Plamen, kde se soutěží v
různých disciplínách. Také pořádáme různé akce,
výlety a soustředění. I když máme novou mašinu,
bohužel jsme na ni ještě nebyli minulý rok zvyklí a
tak se na soutěžích moc nedařilo. Doufáme, že nás
tento rok bude více a napravíme to.
14 - 18 let. Dorost:
Minulý rok se nám povedlo složit tým o 7 lidech a
zúčastnit se asi 4 soutěží. Letos bychom to chtěli
zvládnout také, objet více závodů a hlavně se začít
scházet pravidelně. Možnost trénovat spolu s
mladými hasiči a účastnit se všech soutěží. Či pokud
bude zájem, můžeme dělat různé akce speciálně
pro dorost.
Od 15 let. Ženy:
Minulý rok jsme se jako ženy sešly pouze na pár
trénincích, bylo nás vždy málo. Vyjely jsme pouze na
jedny závody a to okrskové kolo, které jsme vyhrály.
Chtěla bych to napravit, ale k tomu potřebujeme
další ženy do týmu, které by si udělaly čas na
trénink alespoň jednou za 14 dní a také měly chuť
účastnit se soutěží.
Od 15 let. Muži:
Muži ze sboru se také sešli pouze na okrskové kolo,
a jelikož nám mladí hasiči už pomalu odrůstají,
chtěli bychom rozjet tým mužů, kteří se budou
pravidelně scházet a účastnit se soutěží. Není na
tom nic složitého, pouze si udělat ten čas a přijít na
trénink. Ze začátku to není nic těžkého, hlavní je se
sejít a užít si to, jak na trénincích, závodech či
různých domluvených akcích.
Členem SDH může být každý, je jen na něm, jak se
na činnosti SDH podílí, samozřejmě bychom byli
nejradši, kdybychom uvítali nové členy, kteří by se
chtěli zapojit do sportovní činnosti, ale vždy se hodí
také výpomoc na různých akcích, či pomoc na
chodu sboru.
Pokud bys měl/měla zájem, napiš nám, ať o tobě
víme a když nás bude více, něco vymyslíme.
Email: hasicibruzovice@gmail.com

Více informací také na našich
www.hasicibruzovice.cz
SDH Bruzovice Petra Helvínová

stránkách

Tříkrálová sbírka 2019
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé
lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří
králů po obcích, vesničkách a městech
Frýdeckomístecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které
od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz,
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se
vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a
počítání obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým
rokem. Ze starého si bere poselství Vánoc a přenáší
jej jako přání všeho dobrého do nového roku.
Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc
děkujeme všem koledníkům, že spolu s námi tento
most staví a všem dárcům, že po něm spolu s námi
jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo v
Bruzovicích vybrat krásných 25 693 korun.
Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy
v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací
aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní
službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky
2019.

Zahrádkáři informují
Paní Zima stále ještě pevně vládne přírodě, ta
odpočívá a nabírá sílu na vegetační období, ale
zahrádkáři v naší obci už pracují na přípravě nové
sezóny. Sešli jsme se ve čtvrtek 24. ledna v zasedací
místnosti Obecního úřadu na přednášku a besedu
„Výsadba a pěstování ovocných stromů". Byl to
přínosně strávený podvečer. Děkujeme ještě jednou
p. Kobělušovi a těšíme se na další spolupráci.
Pokračovat v sebevzdělávání a setkávání budeme v
sobotu 23. února v prostorách Národního domu ve
Frýdku - Místku od 9:00 (viz pozvánka). Těšíme se
na hojnou účast.

POZVÁNKA
ODBORNÉ ŠKOLENÍ – PŘEDNÁŠKA
Organizátor – ÚS ČZS Frýdek-Místek
Sobota 23. 2. 2019 od 9:00 hod.
Národní dům v Místku, přednáškový sál č. 5 v prvém
poschodí
Téma:
Ing. Peter Gajdoštín – zelenina, papriky
Ing. Milady Schlingerová – jedlé byliny a květiny
Na přednášce si můžete zakoupit hnojiva
Kristalony – zelený /speciál/, bílý /plod květ/, modrý
/start/, červený, žlutý,
Hydrokomplex, PRP SOL, Slimax, Roundup
Přednáška pro širokou veřejnost!

Tipy na výlet
Také v roce 2019 se bude konat velké množství
zahrádkářských výstav, které je vhodné navštívit a
nechat se inspirovat. Stálicí mezi nimi je FLORA
Olomouc - jarní etapa 25. - 28. dubna, letní etapa
15. - 18. srpna, podzimní etapa s Hortikomplexem
3. - 6. října a vánoční etapa 13. - 15. prosince. Také
výstaviště FLORIA Kroměříž se těší návštěvnosti a
to - jarní část 3. - 8. května, letní část 9. - 11. srpna,
podzimní má dvě části 27. - 29. září a 11. - 13. října.
Těšit se můžete i na jarní VALAŠSKOU ZAHRADU v
Rožnově pod Radhoštěm 3. - 5. května. Tak tedy
„hurá na výlet" a hezké počasí.
J. Mazlová, před. ZO ČZS

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU
SCHŮZI
Českého zahrádkářského svazu
v Bruzovicích,
která se koná v sobotu 16. března 2019
v 15:00 na Obecním úřadě Bruzovice
Program: Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o hospodaření za rok 2018
Plán činnosti na rok 2019
Diskuze, občerstvení
Přineste všichni členské průkazy a 120 Kč na
členské známky.
Zve Výbor ČSZ Bruzovice

Co se děje ve škole
V novém roce se mohly děti z mateřské i základní
školy těšit na lyžařský výcvik s tématikou
pohádkového příběhu. Celý výcvik se odehrával na
kouzelném místě plném překvapení, radosti a
zábavy. Přihlášené děti se zapsaly do pohádky,
kterou tvořili v jednom z nejhezčích míst celých
Beskyd.

Malenovice děti uchvátily hned po příjezdu.
Lyžařská škola JAPPA se rozhodla pomoct dětem,
aby se naučily dokonale lyžovat.
Další plánovanou akcí jsme zahájili plesovou
sezonu. Pro žáky základní školy jsme připravili
společenský ples. Cílem této akce bylo nejen naučit
děti základům společenského tance, ale také
společenské výchově, kterou budou žáci
v budoucnu potřebovat. Náplní plesu byly taneční
soutěže, bohatá tombola a chutné občerstvení. Aby
děti z mateřské školy nezůstaly ochuzeny o
společenské návyky, vyjeli jsme si do Divadla loutek
v Ostravě na představení Mráček a Mračoň. Děti si
přišly sednout na polštářky do pohádkového
pokojíčku plného krásných hraček. Pohráli si
s Mráčkem, Jiříkem a Barunkou, Sluníčko je
pošimralo
svými
paprsky,
zažili
mnoho
dobrodružství a všichni společně zkusili vyzrát na
Mračoňovy ošklivé spády a nápady.
Jako každý rok se ke konci ledna schýlilo
k vysvědčení a rekapitulaci prvního půlroku. Děti
ve škole se sešly se svými učitelkami, aby se
dozvěděly, jak úspěšně pracovaly po dobu prvního
půlroku ve škole. Pro netrpělivé prvňáčky to bylo
úplně první vysvědčení. Ve většině případů je nutno
podotknout, že paní učitelky hodnotily práci dětí
v prvním pololetí velice pozitivně.
Od počátku února začal pro žáky základní školy
plavecký kurz, který odpovídá požadavkům
Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních
školách. Lekce vedou certifikovaní plavečtí
instruktoři. Děti si postupně osvojují základní
plavecké návyky a techniku plaveckých stylů.
V únoru navštívila naši školu Česká školní inspekce.
Prověřovala a kontrolovala kvalitu a úroveň ve
výuce žáků a pedagogů. Inspekce ocenila nejen
profesní dovednosti pedagogů, ale také mateřský
vztah k dětem. Závěrečné hodnocení bylo velmi
pozitivní a kladné.
Po roce navážeme na projekt Naše školka, který
připravil „Frýdecko-místecký deník“
jako památku pro všechny děti, jejich
rodiče a další rodinné příslušníky.
Děti v mateřské škole navštíví
redaktor z „Frýdecko-místeckého
deníku“ a nafotí děti předškolního
věku i třídu menších dětí. Snímky
dětí budou v novinách vycházet formou tabla.
Celý měsíc únor se ponese v duchu karnevalového
a masopustního veselí.
Věra Kochová

Honební společenstvo Bruzovice

POZVÁNKA
na jednání valné hromady honebního společenstva, která se bude konat
dne 12. 3. 2019 od 16.30 hod na Obecním úřadě v Bruzovicích
Program:
1) Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky
2) Volba zapisovatele, návrhové komise, mandátové komise a sčítačů hlasů
3) Schválení přijetí nových členů honebního společenstva (pokud budou podány nové přihlášky na členství
v honebním společenstvu)
4) Schválení stanov honebního společenstva, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
5) Odvolání a volba honebního výboru
6) Informace o činnosti honebního společenstva od poslední valné hromady
7) Informace o myslivosti od poslední valné hromady
8) Zpráva o finančním hospodaření honebního společenstva k datu konání valné hromady
9) Schválení rozdělení finančního výtěžku (zůstatku)
10) Zpráva návrhové komise
11) Závěr

Poučení :
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě jmenovitou písemnou plnou moc jiné
osobě. Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, se musí dohodnout, kdo z
nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce.
Ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o myslivosti se v případě neúčasti potřebného počtu členů honebního společenstva
(s nadpoloviční většinou hlasů dle výměr pozemků) valná hromada honebního společenstva může platně usnášet
při projednávání bodů programu valné hromady po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady
za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.
Plné znění návrhu stanov honebního společenstva, jednacího a hlasovacího řádu, bude k dispozici jednu hodinu
před zahájením valné hromady v místě prezence.
Návrh na rozdělení čistého výtěžku bude u honebního místostarosty nejpozději 15 dní před
konáním valné hromady.
Příslušné formuláře k účasti na valné hromadě (plná moc na zastupování člena honebního společenstva,
prohlášení spoluvlastníků k zastupování na valné hromadě, přihláška za člena honebního společenstva) budou od
data zveřejnění této pozvánky ke stažení na internetu na webových stránkách obce Bruzovice.
Projednat záležitost, která není na této pozvánce uvedena, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů
honebního společenstva.

V Bruzovicích dne: 28. 1. 2019

Pavel Čepčor, honební starosta

