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Obecní úřad informuje
V měsíci červnu byla po přestavbě zkolaudována
Budova technického zabezpečení (bývalá garáž),
která poskytne zázemí hlavně technickým
pracovníkům obecního úřadu. Nyní probíhá
postupné doplňování základního pracovního
vybavení garáže. Cena za rekonstrukci a přístavbu
(WC) Budovy technického zabezpečení, kterou
prováděla firma Kuman spol. s r.o. se vyšplhala na
celkovou částku 5 264 849,-Kč.

Za účelem obměny vozového parku byl zakoupen
nový traktor Deutz-Fahr za cenu 1 680 000,-Kč.

K 31. 7. 2022 byla ukončena oprava starého
chodníku ve směru k Velicestě. Cena za předané
dílo od firmy VIVID Stavby s.r.o. činila 3 458 778,Kč.

Zároveň bylo přistoupeno k výměně asfaltového
povrchu za Obecním úřadem spolu s parkovací
plochou u Spolkového domu a dvěma opravám
místních komunikací. Za tyto práce obec zaplatila
firmě PORR a.s. celkově 2 848 752,-Kč

V současné době probíhají práce na výstavbě IV.
etapy chodníku, která by se měla dle
harmonogramu dokončit k 31. 10. 2022.

Poněvadž končí čtyřleté funkční období
zastupitelstva obce, bude na nových členech
zastupitelstva mimo jiné rozhodnutí, zda se bude
dále pokračovat ve výstavbě chodníků - jedná se
o prodloužení stávající trasy okolo fotbalového
hřiště a další etapa chodníku je projektována jako
propojení k rodinným domům nad areálem
BDSTAVu MORAVA, s.r.o.
Obci Bruzovice byla předána projektová
dokumentace se stavebním povolením na
výstavbu nové tělocvičny u Základní školy a
Mateřské školy. I toto bude nově zvolenému
zastupitelstvu k projednání a rozhodnutí, zda se
tento projekt uvede v život.
Jelikož se vydává poslední občasník v tomto
volebním období, je mou povinností poděkovat
všem těm, co se podíleli v průběhu uplynulého
období na přípravách a konání různých akcí, ať již
na obecní úrovni, nebo nás reprezentovali na
různých soutěžích a výstavách.
Děkuji zaměstnancům obce i stávajícímu
zastupitelstvu obce za odvedenou práci v
uplynulém volebním období a přeji občanům a
novým zastupitelům hodně sil a energie do
dalšího čtyřletého období.
Pavel Neděla, starosta

Volby
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech
23. a 24. září 2022. Hlasování v pátek 23. září
bude zahájeno ve 14 hod. a ukončeno ve 22 hod.,
hlasování 24. září (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 povinni před
hlasováním prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem. Volič
může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, Obecní úřad Bruzovice (telefonní číslo
558 653 123) 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.
Úprava hlasovacího lístku. Po obdržení úřední
obálky, případně hlasovacího lístku ve volební
místnosti, volič vždy vstoupí do prostoru k úpravě
hlasovacích lístků, kde hlasovací lístek může
upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno (v Bruzovicích devět).
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v
předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas
jednotlivě
označeným
kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé
úřední obálky, kterou obdržel při vstupu do
volební místnosti.

Škola
Na začátku letních prázdnin probíhal ve škole
prvních 14 dní příměstský tábor, který se konal v
duchu Čarodějnic a Čarodějů.

V rámci tábora přijel Kouzelník, který dětem
ukazoval tajemná kouzla a zaříkadla. Děti
společně se žáky pekly strašidelné prsty, tvořily
klobouky, košťata a kotle. Během tábora děti i
žáci byli dvakrát na zmrzlině. Jeden den byla pro
všechny připravená atrakce – skákací hrady, kde
se všichni skvěle vyřádili. Po táboře byl letní
provoz MŠ i ŠD. Všichni účastníci si během letních
dní sami vybírali, s čím si budou hrát. Na hřišti
jezdili na koloběžkách, hráli si na pískovišti a
užívali si letní dny společně s kamarády.

Nastalo velké loučení se všemi paními učitelkami i

vychovatelkami, ostatními kamarády a celou
školou a poté už se děti i žáci s velkým úsměvem
rozutekli do všech stran, pořádně si užít
prázdniny! Všem novým školákům přejeme, ať se
jim ve škole moc líbí a daří a s ostatními dětmi se
těšíme opět na shledanou v měsíci září.
Adéla Chudjaková, učitelka MŠ
….a máme tady nový školní rok 2022/2023 a
naše „školička“ je plná dětí a žáků.
Ale pojďme od začátku. Po ukončení
příměstského tábora byl v době od 19. 7. – 29. 7.
2022 provoz v mateřské škole i školní družině pro
děti zaměstnaných zákonných zástupců, který byl
možný se souhlasem pana starosty jako
zástupcem zřizovatele a s dotovanými obědy pro
žáky školy. V měsíci srpnu všichni zaměstnanci
připravovali a dolaďovali třídy, učebny a další
prostory celé školy, kde se pohybují děti, žáci i
rodiče. Tento školní rok je ve znamení
naplněnosti základní školy v počtu 38 žáků –
máme deset prvňáčků, tendence od posledních
tří let je stoupající. Také připravenost žáků na
přestup do jiné základní školy na II. stupeň je na
vysoké úrovni, žáci jsou přijímání na
matematickou školu a na osmiletá gymnázia. Tím
bych chtěla vyzdvihnout práci učitelek v pátém
ročníku, poněvadž letos byli žáci testováni ČŠI a
jejich znalosti a gramotnost v matematice a
českém jazyce byla přes 80%.
Začátek školního roku probíhal opět dle tradice,
kterou máme společně zažitou s panem starostou
a rodiči všech žáků, kteří nastupují do 1. třídy, ale
rádi na zahájení školního roku přijdou i ti, kteří
mají své děti ve vyšších ročnících. Tato tradice má
předskok v červnu, kdy budoucí prvňáčky pan
starosta pasuje na školáky a předává jim dárečky
na památku a paní učitelka této třídy připravuje
pro rodiče během této události krátký program
s názvem „Co jsme vše zvládli a známe“.
1. září děti v 1. třídě čeká překvapení formou
slavnostního přivítání a z rukou pana starosty
dostávají kufříky na školní pomůcky a letos
poprvé dostali na památku dřevěný penál s
datem školního roku a vyrytými slovy „Prvňáček
školního roku 2022-2023 ZŠ Bruzovice“. Škola si
pro děti připravila balíček pomůcek, počítadlo a
foto, na kterém je datum Zápisu do školy.
Pan starosta přivítal děti, učitelky a rodiče, popřál
všem klidný školní rok bez komplikací a překážek.
Tímto děkuji Obci Bruzovice a zastupitelům a v
neposlední řadě panu starostovi za tuto
spolupráci a podporu naší malotřídní školy.
Mgr. Jana Krátká, ředitelka

Zahrádkáři informují
Je to k nevíře, léto nenávratně končí, začíná
podzim - doba sklizně a sčítání výsledků práce
všech pěstitelů, zahrádkářů, přátel zahradničení a
sadařů. Je tedy čas ukázat své výsledky a podělit
se o radost. I vy máte příležitost.
Příprava na naši Výstavu ovoce, zeleniny a
květin začíná už ve čtvrtek 15. září v 17
hodin na
našem
Obecním
úřadu
vernisáží
výtvarných
prací
paní
Evy
Faldynové, na kterou jste zváni.
V sobotu 17. 9. od 15 do 17 hodin bude
svoz výpěstků, exponátů a aranžování výstavy.
Součástí
výstavy
bude
expozice
na
téma „Sbírám, sbíráš, sbíráme", volba Jablka
roku a Soutěž o nejlepší sladký a slaný
štrúdl. Výstava proběhne v neděli 18. 9. od 8
do 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni. U
příležitosti výstavy bude naše srandatombola (co
dům a zahrada dá), občerstvení bude
zajištěno. Přijděte všichni a hlasujte v našich
soutěžích, těší se na Vás bruzovští zahrádkáři.
Obvykle jezdí zahrádkáři na výlety na začátku
zahrádkářské sezony, aby získali inspiraci a
doplnili případné ztráty na záhonech. Nám to
nějak nevycházelo, proto jsme vyrazili na konci
léta. I tehdy se dají doplnit výsadby.

Vyrazili jsme v sobotu 27. 8. v 6.30 od Obecního
úřadu, další zájemce jsme přibrali ve Frýdku a jeli
jsme směr Katowice do arboreta Gródek. Bylo
založeno v roce 2015 místo bývalého lomu.
Procházka v krásném prostředí za pěkného počasí
byla výtečná. Potkávali jsme české i polské turisty,
poseděli na lavičkách, občerstvili se. Časem to
bude velmi vyhledávané místo, naši sousedé mu
dali přívlastek „Polské Maledivy". Odtud jsme
jeli do nám známého Capiasu, kde jsou krásné
ukázkové zahrady, prodejní zahradnictví a
výborné
občerstvení.
Domů
jsme
dorazili velmi spokojeni za ještě stále pěkného
počasí s přáním někdy zase na zájezdě …
Je již letitou tradicí našich zahrádkářů sejít se na
konci léta u Spolkového domu na opékání párků.

To letošní Rozloučení s létem se konalo
v sobotu 3. září od 15 hodin. Počasí bylo výborné,
vše plynulo v poklidném duchu, párky se krásně
opekly a
srandatombola také byla. S
počínajícím soumrakem jsme se rozešli k
domovům s pocitem dobrého rozloučení s létem.

U příležitosti 65. výročí založení Českého
zahrádkářského svazu se bude konat v Národním
zemědělském muzeu v Ostravě Vítkovicích
(oblast Dolních Vítkovic) výstava Život na
zahradě ve dnech 23. a 24. září od 9 do 18
hodin se slovenskými a polskými zahrádkáři.
V pátek 23. 9. je součástí kromě jiného
i mezinárodní soutěž dětí v zahradnických
znalostech a dovednostech. Přijděte se všichni
podívat, dojezd až k objektu je možný autem, z
vlakového nádraží Ostrava - střed dojdete pěšky.
Na viděnou, my tam budeme !!!
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS
CVIČENÍ S LENKOU
OD 5. ZÁŘÍ 2022 OPĚT PROBÍHAJÍ RŮZNÉ
CVIČEBNÍ LEKCE PRO DĚVČATA, ŽENY, ALE I
CHLAPCE A MUŽE, V KLUBU STODOLA V
BRUZOVICÍCH.
Bližší informace naleznete na stránkách:
www.lenkavankova.cz

Klub důchodců
1. 8. 2022 se senioři sešli v Klubu Stodola na
výborném obědě, kde jsme zahájili po
prázdninách naše pravidelné setkávání.
15. 9. 2022 pořádáme zájezd do obce Čechy pod
Kosířem. Navštívíme muzeum historických kočárů
a jiné zajímavosti, cestou se zastavíme na dobrý
oběd. Odjezd je naplánován na 7:30 hod. od
Obecního úřadu. Místa jsou stále volná, pokud
máte chuť na krásný výlet, můžete se přihlásit
v knihovně nebo na telefonním čísle 731 037 569.
Cena zájezdu je cca 500,- Kč.
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