BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
V průběhu měsíce května proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele II. etapy chodníku v Obci
Bruzovice. Z celkového počtu čtyř uchazečů byla
vybrána vítězná firma PORR a.s. s nejnižší cenou
za dílo včetně DPH - 9 073 844,- Kč. Zahájení prací
je plánováno na začátek měsíce července,
ukončení pak na konec měsíce října. Výstavbou II.
etapy se naváže na již dokončený chodník u čísla
p. 174 (p. Josef Vaněk) a bude se pokračovat
směrem k Velicestě po rodinný dům čísla p. 168
(p. Štěpán Brojač). Doprava v celém úseku po
dobu výstavby bude řízená světelnou signalizací a
jelikož se realizace stavby dotkne autobusové
zastávky „ U Smolíků“, bude tato zastávka před
zahájením prací dočasně přemístěná před
pracovní místo ve směru na Sedliště - u čísla p.
209 (p. Pavel Novotný). Na financování této
stavby je přislíbená dotace z programu
„Integrovaný regionální operační program a z 6.
Výzvy MAS Pobeskydí – IROP - Udržitelná a
bezpečná doprava III.“ ve výši 3 935 633,-Kč.
V naší obci se čím dál častěji vyskytuje
problematika s parkováním na místních
komunikacích, kde vozidla stojí přímo na
komunikaci, na zelených prostranstvích nebo v
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místech vjezdu do garáží, dvorů apod. Ke stání na
pozemních komunikacích se vztahuje zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
oba směry jízdy. Jestliže tedy po stání vozidla
nezůstane na pozemní komunikaci, která je
obousměrná, dopravní prostor široký 3 + 3 metry,
pak krom výjimek stanovených úpravou provozu
(parkoviště apod.) nesmí na této komunikaci
vozidlo stát. Pokud na komunikaci takto široký
prostor nezůstane, řidič se dopouští přestupku a
k jeho řešení bude povolána Police České
republiky. Pokud jde o stání na „obecních
pozemcích“ (jiných, než pozemní komunikace) –
pak jde o nezákonný zábor veřejného
prostranství, obec automobily vykáže coby
vlastník pozemku. Majitelé vozidel ve vybraných
lokalitách budou nejdříve upozornění na špatné
parkování a poté se přistoupí k řešení dle výše
uvedeného.
Tradiční „Vítání občánků“, které se neuskutečnilo
v květnu, proběhne 17. 10. 2020. Žádáme rodiče,
aby se znovu přihlásili na obecním úřadě a dali
tímto souhlas k použití osobních údajů. Nahlásit

se je možné do 31. 8. 2020 telefonicky 558 653
123 nebo také přes email obec@bruzovice.cz.
Po dlouhé přestávce se senioři z Klubu důchodců
opět sejdou předběžně 7. září 2020.

Zahrádkáři
Ahoj přátelé zahrádkáři, spoluobčané, kamarádi a
známí! Tak jsme se letos konečně mohli sejít, tedy
ti, kdo se až tak moc nebáli. Zahrádkáři společně
se členy Klubu důchodců smažili v novém kotlíku
u Spolkového domu v sobotu 13. června od 15
hodin vaječinu.

Sešli jsme se za krásného slunného sobotního
odpoledne u moštárny, bylo nás více než čtyřicet,
poseděli, diskutovali, děti se také bavily, byla i
„srandatombola". Cen bylo hodně a tak vyšlo
opakovaně na každého. Myslím si a doufám, že se
akce všem zúčastněným líbila. Teď nás čeká léto,
doufám krásné, slunečné a bohaté na zážitky a na
úrodu (chystejte se na výstavu). Léto ukončíme
opět u Spolkového domu v sobotu 29. srpna od
15 hodin opékáním buřtů se srandatombolou.
Přijděte, pokud možno, všichni, už teď se těšíme.
Krásné léto a skvělé zážitky.
Za výbor ČZS J. Mazlová, předsedkyně

Co se děje ve škole
Mateřská škola
Květen, poslední jarní měsíc, který jsme si i přes
nepříjemné virové onemocnění COVID užili. Sice
jsme nějakou dobu pracovali v rouškách a dbali
na zvýšenou hygienu, ale i tak jsme to společně
zvládli. Byli jsme až překvapení a mile potěšení, že
máme tak šikovné děti a k vzniklé situaci
přistupovaly velice zodpovědně.
Tento měsíc byl věnován integrovanému bloku s
tématem: MOJE VELKÁ RODINA. Dětem se téma
velice líbilo a hezky nám zapadlo do vzniklé
situace, protože děti trávily spoustu času doma s

rodiči popřípadě s prarodiči. Cílem tohoto tématu
bylo udržovat a utužit rodinné vztahy. Povídat si o
rodině, malovat rodiče a dokázat vyjádřit city a
emoce k dané osobě. Mít na vědomí, že rodina je
právě ta, která je vždy při nás a pomůže nám,
když potřebujeme.
Na tak krásné téma jsme navázali podtématem,
CO DĚLÁME CELÝ DEN. Děti měly za úkol popsat
svůj den od samého začátku až do konce. Cílem
tohoto povídání bylo umět skládat věty a plynule
mluvit. Umět namalovat svůj dům, ve kterém žiju
a znázornit i s kým v domě žiju.
Zakončili jsme tento měsíc podtématem MŮJ
DOMOV. Děti povídaly o svém domě a místě, kde
se cítí dobře. Objevili jsme naši obec BRUZOVICE,
ve které je spousta krásných míst. Společně jsme
nakreslili mapu Bruzovic, kde jsme zaznačili
bydliště každého.

V červnu nás doprovázel integrovaný blok „krásný
svět kolem nás“ jehož cílem bylo seznámit děti s
jinými kulturami, světadíly, procvičit si vědomosti
o dopravních prostředcích a exotických zvířatech.
Na závěr měsíce jsme si povídali o tom, co nás
čeká o prázdninách, na co se těšíme, kam
pojedeme, ale především jsme se poučili o
bezpečném chování, abychom se po prázdninách
vrátili všichni ve zdraví zase do školky. O těchto
tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se
naučili spoustu nových písniček, básniček, zahráli
jsme si množství her, dramatizovali, cvičili,
vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších
činností, které měly rozvíjet děti ve všech
oblastech. Většinu z těchto činností jsme se
snažili realizovat venku, pokud tomu počasí přálo.
Dle pokynů o provozu mateřských škol v období
do konce školního roku 2019/2020 od MŠMT
nebylo možno realizovat výlety ani žádné školní
akce. Proto jsme z těchto důvodů program
přizpůsobili tak, aby byl realizován v dopoledních
hodinách jen pro děti navštěvující MŠ.

Dětem jsme se snažili obohatit dopolední
vzdělávání výukovým programem Alfíček na
interaktivní „televizi“. Děti byly z nového způsobu
výuky opravdu nadšené. Líbil se jim individuální
přístup a samostatnost.

Den dětí jsme oslavili bohatým herním program a
soutěžemi, kdy na závěr byly děti odměněny
nanuky, které jsme dostaly od paní ředitelky.
V tomto týdnu jsme nakonec ještě zvládli focení
na závěr školního roku a focení budoucích
prvňáčků na tablo. Naštěstí jsme se sešli v
bohatém počtu, takže vše proběhlo, tak jak mělo.
Na závěr roku ve školce narostla i účast dětí,
takže se už zdálo být všechno v pořádku a my
jsme si připadali, jako by nás ani žádný
koronavirus nepostihl. Děti byly veselé, hravé,
byly rády, že mohou být zase ve školce a hrát si se
svými kamarády. Jen to počasí nás trochu zlobilo,
ale my jsme se tím nijak netrápili, protože jsme
měli udělanou celou novou třídu, ze které děti
byly nadšené, cítily se v ní dobře a tak ani moc
nemluvily o tom, že by chtěly jít ven.
Poslední den ve školce a to 30. 6. 2020 proběhne
pasování předškoláků na školáky. Pasování
proběhne v 8 hodin za účasti našeho pana
starosty, paní ředitelky a paní učitelek. Děti
dostanou šerpy, dáreček od pana starosty a taky
dáreček od nás, knihu a pamětní list. Této
události se budou moci zúčastnit i rodiče. Ale
samozřejmě se nebudeme loučit jenom s
předškoláky, ale taky i s ostatními dětmi, kterým
začnou také prázdniny, ale po kterých zase
nastoupí za námi do školičky.
Chtěla bych Vám, rodičům, čtenářům touto
cestou poděkovat za celoroční spolupráci a
popřát Vám i dětem krásné prázdniny plné
sluníčka a odpočinku. Budu se těšit na další školní
rok. A kdyby se dětem náhodou zastesklo po
školce, můžete se podívat na naše fotky za celý

školní
rok,
které
najdete
https://zsbruzovice.rajce.idnes.cz/.
Pro čtenáře Bc. Lea Jalůvková

na

Základní škola
V souvislosti s epidemiologickou situací COVID –
19 v ČR byli žáci vzděláváni distančně po dobu
necelých tří měsíců. 25. 5. žáci znovu mohli
usednout do školních lavic. Výuka se rozběhla
naplno za mimořádných hygienických podmínek.
Prvňáčky čekala významná událost: „Pasování na
čtenáře“, které proběhlo ve škole za účasti paní
ředitelky a třídní učitelky. Jednotliví žáčci
předvedli své čtenářské dovednosti a za odměnu
dostali pamětní list a drobné dárky.
Koncem školního
roku se zúčastní
žáci ZŠ vycházky
do Kompostárny a
sběrného dvoru v
Bruzovicích, kde je
pro ně připraven
výukový program
o
zpracování
odpadu
se
zaměřením
na
ekologickou
výchovu.
30. 6. nás čeká slavnostní ukončení školního roku,
kde se za přítomnosti zastupitelů obce rozloučíme
se žáky 5. ročníku a předáme vysvědčení.
Děkujeme všem rodičům, zaměstnancům školy,
zastupitelům obce za podporu a spolupráci a
přejeme hezké prázdniny.
Mgr. Jana Krátká, Mgr. Kateřina Bernatíková
Školní družina
S velkou radostí se vrátily děti i do školní družiny.
Na vycházkách jsme poznávali okolí školy i krásy
letní přírody. K soutěžím, hrám ale i odpočinku
sloužily prostory sportovního hřiště a u školy.
Nyní nám počasí moc nepřeje, proto tvoříme
ozdobné předměty z keramické hlíny, k výtvorům
používáme papírové talíře nebo kreslíme,
vybarvujeme a pojmenováváme zvířata nejen
naše domácí, ale i ta cizokrajná nebo jen hrajeme
společenské hry či stavíme ze stavebnic. Každý
rok v červnu jsme navštěvovali 5D kino ve Frýdku
- Místku, letos zůstaneme ve škole a na oslavu
konce školního roku připravujeme opékání párků,
překvapením možná bude i nějaká dobrůtka.
Lenka Ignasová

Slohová práce žákyně naší školy
V únoru roku 2020 se z Číny začal šířit virus.
Koronavirus. Tento virus měl, a má dopad na
celou zemi. A já Vám teď budu vyprávět, jaké z
toho všeho mám pocity já.
Když vláda vyhlásila, ať dbáme na zvýšenou
hygienu, tak jsem si z toho dělala tak maximálně
srandu. Jenže když řekli, že se nebude chodit do
školy, tak jsem trochu smutná byla, že to budu
muset všechno dohánět. Ale pořád jsem byla
hodně šťastná, protože jsem si myslela, že se
budeme scházet, chodit na hřiště, že budeme
lenošit … Jenže to jsem netušila, že nám zakážou
chodit z domu. Často se nudím a nevím, co mám
dělat a často taky přemýšlím, co všechno budu
dělat, až skončí karanténa.
A nejvíc mě na tom trápí to, že se nemůžu vídat s
lidmi, kteří jsou mi nejblíž, se kterými jsem
strávila dětství, anebo taky to, že možná už
neuvidím moje učitelky, protože další rok jdu na
jinou školu a moc bych je chtěla vidět ještě někdy
na živo…
Lucie Matusíková, 5. třída

Mladí hasiči Bruzovice
V týdnu po 25. květnu jsme s našimi mladými
hasiči obnovili tréninky. Trénujeme každou středu
za obecním úřadem požární útoky. Zatím jsme se
zúčastnili tří soutěží a nějaké nás ještě čekají. V
Nýdku se naši mladší žáci umístili na pěkném 3.
místě a dorost vyhrál 1. místo. V Malenovicích se
moc nedařilo, jelikož byly velké deště, ale i tak se
naši mladší žáci umisťují na pěkném 2. místě.
Moravskoslezská liga je letos z důvodu současné
situace zrušena a tak se konají pouze některé
pohárové soutěže. Naše soutěž v Bruzovicích se
bude konat 5. září 2020 v 9 hodin.
Stále nabíráme nové členy do týmů, kdo by měl
zájem, informace najde na našich stránkách
www.hasicibruzovice.cz
Od 9. - 14. srpna 2020 pořádáme jako každoročně
Hasičské soustředění. Tábor pro všechny děti ve
věku 6 - 15 let. Více informací na našich
stránkách.
Za SDH Bruzovice,
Petra Helvínová

