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Informace pro rodiče k zápisu dětí do 1. třídy
2016/2017
9. 2. 2016 OD 13:00 HOD DO 17:00 HOD
ve druhém patře budovy
K zápisu svých dětí do základní školy potřebujete znát
údaje o svém dítěti: trvalé bydliště, datum narození,
rodné číslo, zdravotní pojišťovnu. S sebou musíte mít
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Věk dětí k zápisu
Pro školní rok 2016/2017 musí být datum narození
dítěte od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Není-li dítě po
dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do
31. 5. 2016 písemně o odklad školní docházky. Žádost
bude k dispozici u zápisu. K žádosti se přikládá
doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo
klinického psychologa).

Kritéria pro přijetí do 1. třídy základní školy pro
školní rok 2016/2017 a také kritéria pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přímo na
webových stránkách školy www.zs-bruzovice.wz.cz
Co se děje ve škole
V naší škole se nejenom učíme, ale taky máme spoustu
akcí, které nám školní život zpestřují.
V prosinci před vánočními prázdninami nás navštívila
houslistka, paní Eva Chamradová, která vánoční
atmosféru navodila vánočními koledami, které jsme si
s ní zazpívali, naučili se jednu novou a několika úryvky
známých skladeb, které jsme si rádi poslechli. Již
tradičně jsme šli krmit s panem Karbanem do lesa
zvířátka a tím jsme jim trochu předčasně uspořádali
vánoční nadílku. Poté nás samotné čekala nadílka,
teplý čaj a občerstvení v podobě vánočního cukroví
v myslivecké chatě, zazpívali jsme si koledy a oblíbené
vánoční písničky.
Větší žáci z 3.,4. a 5.třídy jeli před vánocemi do
Ostravy, tam si vyposlechli Českou mši vánoční od Jana
Jakuba Ryby v podání Janáčkovy filharmonie a pak si
zašli na vánoční trhy v centru Ostravy, kde to vypadalo,
že děti tři týdny nejedly.:-) Potom si ještě prohlédli
vánoční betlémy vyrobené dětmi z různých škol,

některé byly z velmi netradičních materiálů. Pak jsme
jeli vlakem do Frýdku- Místku, což byl další zážitek.
V lednu nás čekala spousta učení, protože se blížilo
pololetí, na konci jsme už ale odpočívali. Projektem o
Anglii jsme zahájili poslední lednový týden. Dva dny
jsme se seznamovali s životem v Anglii, děti si
nachystaly zajímavosti a seznámily s nimi ostatní. Pak
děti stavěly Sněhuláky pro Afriku, a protože nám roztál
sníh, vyráběly je z různých materiálů jako papír,
papírové krabice, nafukovací balonky nebo staré
ponožky. Odpoledne jsme měli Školní ples, na který se
děti nádherně oblékly a předvedly, že společenské
chování jim není úplně cizí. Společně jsme tančili nebo
hráli taneční hry. Děti se občerstvily párkem v rohlíku
nebo sladkou mlskou, ale největší radost měly z
tomboly, ve které byly moc pěkné výhry darované
rodiči. Myslím, že všichni odcházeli spokojeni. Než jsme
zakončili toto pololetí rozdáním vysvědčení, děti si
společně s městskými policistkami z Frýdku–Místku
zopakovaly chování v dopravě a dopravní předpisy. Pak
jsme již rozdávali vysvědčení a děti si šly užít
pololetních prázdnin. Aby toho nebylo málo, hned
v prvním únorovém týdnu nás čeká divadelní
představení v ostravském divadle – muzikál Mrazík.

Zahrádkáři informují
Vážení, čas neskutečně spěchá a doba vánoční končí.
Zahrádkáři a jejich příznivci se na nejkrásnější svátky v
roce dobře připravili. Sešli se na Obecním úřadě v
Bruzovicích v úterý 24.11. a zhotovovali různé
vánoční dekorace od adventního věnce na stůl, přes
dekorační věnec na dveře, svícny a další doplňky.
Všechny práce byly velmi zdařilé, každá byla originální,
ať už byla s dekoracemi přírodními či leskle barevnými.
V pátek 27.11. v podvečer se řada spoluobčanů sešla v
kostele na krásném koncertě dětí naší školy a potom se

přínosná a zajímavá. Mnozí už teď vědí, co ještě budou
sadit do své zahrady. Zvu vás na další vzdělávání
pořádané Územní radou ve FM a to v sobotu 20.
února 2016 od 9. hodin v Národním domě. Přítel Jež
nás bude informovat o pěstování sloupových
ovocných stromů, př. P. Tyle nás zasvětí do
obohacování půdy a přednášet bude i př. Přasličák, u
kterého jsme někteří byli i na zahradě a v sadu. Máme
se na co těšit. J. Mazlová
Výbor Základní organizace zahrádkářů v Bruzovicích
připravuje a zve své členy a zájemce v sobotu 5.
března 2016 od 15.00 na Výroční členskou schůzi do
zasedací místnosti Obecního úřadu v Bruzovicích. Také
připravujeme na úterý 15. března od 16.00 ve stejných
prostorách přípravu velikonočních dekorací. Jste
srdečně zváni. Za výbor J. Mazlová

Obecní úřad informuje

setkávali a bavili u rozsvěcení našeho nového
vánočního stromečku. Ten byl zasazen na jaře 2015 u
příležitosti Dne Země se spoluúčastí obce, zahrádkářů
a dětí s přispěním manželů Kobělušových. Medovina,
svařák a další dobroty a výrobky se rychle vytratily a
večer se mohli všichni spokojeně rozejít do svých
domovů a prožívat adventní čas.
Kdo chtěl, mohl si zpestřit čas vánoční návštěvou
knihovny v budově Obecního úřadu. Od 27.11.2015
do 6.1.2016 bylo v prostoru naaranžováno na 13
ručně dělaných betlémů. Nejvíce exponátů vystavovala
paní Navrátilová, ať už z kukuřičného šustí nebo kůry
stromů. Dále vystavovaly
p. Šedivá, p. Karbanová,
p. Ryšková a p. Skybíková.
Dílka
byla
doplněna
stylovými dekoracemi. Po
dobu otevíracích hodin
knihovny
navštívilo
výstavu i s krásným
svítícím stromečkem více
než 100 návštěvníků.
Podívat se přišly i naše
děti s doprovodem. Pokud i vy máte doma památeční
betlém, který jinak doma nevystavujete, můžete ho
příští Vánoce také vystavit, pokud bude o výstavu
zájem. Děkuji všem vystavovatelům i těm, kdo se
podíleli na přípravě výstavy. J. Mazlová
Milí přátelé zahrad, zahradničení a přírody vůbec. Ani
zima nás neuspává a nenechává v nečinnosti. Je to
období plánování, příprav a vzdělávání. Protože v
kolektivu to jde vždy lépe, sešli jsme se v pátek 15.
ledna v podvečer na Obecním úřadě na besedě s
panem Ing. Otakarem Štefkem. Beseda byla velmi

Stav finančních prostředků na běžných účtech Obce
Bruzovice
k 31.12.2015 činil 2.329.330,62 Kč.
Inventurní stav dlouhodobých úvěrů k 31.12.2015 je
ve výši 7.008.220,- Kč a splátky pro letošní rok budou
ve výši 1.632.000,- Kč.
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 také pravidla pro
„Vítání občánků“. Pozváni budou pouze ti zákonní
zástupci dítěte, kteří se přihlásí na Obecním úřadě a
dají tímto souhlas k použití osobních údajů, je potřeba
uvést jméno rodičů, jméno dítěte, datum narození
dítěte, adresu trvalého pobytu a popřípadě také
doručovací adresu. Hlásit se je možné osobně v
kanceláři OÚ, telefonicky nebo také přes email
obec@bruzovice.cz.
Nejdůležitější plánované akce pro rok 2016:
- 7.5.2016 Pochod „Bruzovská 10“
- 8.5.2016 Pouť sv. Stanislava
- 4.6.2016 Obecní slavnosti Bruzovice – 711 let
- 25.11.2016 Rozsvěcení vánočního stromečku
Všechny tyto akce se budou konat na výletišti za OÚ.
Kotlíkové dotace jsou od 1.února 2016 poskytovány už i
v Moravskoslezském kraji. Žádosti o dotace jsou
přijímány na krajském úřadě v Ostravě. Dotace jsou
určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje tepla
v rodinných domech, ve kterých dojte ke zrušení
původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových
stránkách www.lokalni-topeniste.cz a zároveň také na
recepci Krajského úřadu v Ostravě. Pro bližší informace
byla zřízena linka 595 622 355 a e-mailová adresa
kotliky@msk.cz.

