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PROSINEC 2016

Veselé Vánoce, spokojenost a úspěchy
každý den nového roku
Vám přeje jménem zastupitelstva a zaměstnanců Obce Bruzovice
Pavel Neděla, starosta obce

PF 2017
Obecní úřad informuje
Bezhotovostní úhradu na účet Obce Bruzovice u ČS
a. s. na číslo 1682054309/0800, aby byla připsána
ještě v letošním roce, lze provést do 29.12.2016.
Hotovostní úhradu bude možné provést do pokladny
OÚ nejpozději dne 21.12.2016. V novém roce budou
hotovostní platby přijímány od 2.1.2017.
Obecní úřad bude od 23.12.2016 do 1.1.2017
uzavřen.
Poplatky v roce 2017 – zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2016. Za sběr a svoz komunálního odpadu,
činí poplatek 500,-Kč na osobu s trvalým pobytem v
obci nebo na rekreační objekt. Svoz odpadu zůstává i
nadále každých 14 dní, počínaje 4.1.2017.
Poplatek ze psa činí 100,-Kč a za každého dalšího psa
150,-Kč. Tyto poplatky jsou splatné do 31. března
2017. Cena palivového dříví je 700,-Kč/m3. Písemné
objednávky budou vyřizovány dle pořadí v jakém
došly a s ohledem na termín poslední dodávky a
kapacitní možnosti. Poplatek za dovoz dříví je 250,Kč.
Knihovna bude přes vánoční svátky uzavřena, provoz
v roce 2017 bude zahájen 2.1.2017.
Společně s občasníkem dostáváte do rukou i
kalendář na rok 2017, kde je ve 4. týdnu uveden
nesprávný popisek u fotografie, chyba byla
způsobena v tiskárně.

Sbor dobrovolných hasičů Bruzovice
Vám nemusím dlouze představovat, protože jej
dobře znáte a víte, že v obci existuje. Co možná
nevíte je, že náš sbor v příštím roce oslaví 120 let od
založení. Za tuto dobu jsme pomohli desítkám,
možná stovkám občanů v nouzi. Vychovali jsme
mnoho hasičů, kteří pokračují v našem poslání
„pomáhat druhým“. Naši mladí hasiči se v soutěžích
pravidelně umisťují na nejvyšších stupních vítězů,
což dokládá i nespočet pohárů v hasičské zbrojnici.
Ten poslední a největší je za první místo v soutěži
O pohár Krajského starosty. Všechno toto úsilí
ovšem stojí nemalé peníze, čas a obětavost členů a
především vedoucích mládeže. Abychom udrželi
krok s dobou, musíme obměňovat techniku, výstroj i
výzbroj, aby splňovala vysoké požadavky a nároky na
bezpečnost. Vše je povinné dle zákonů a vyhlášek,
jak v požárním sportu, tak i v požární ochraně.
U příležitosti 120ti let založení SDH Bruzovice
bychom rádi uspořádali zábavné odpoledne a
kulturně společenskou akci s ukázkou hasičské
techniky a IZS.
Rád bych Vás, občany i podnikatele, touto cestou
požádal o finanční nebo materiální sponzorský dar
věnovaný SDH Bruzovice. Za jakýkoli dar máme
možnost veřejně poděkovat dárcům na stránkách
SDH Bruzovice a plakátech oslav. Rovněž máme

možnost Vás prezentovat na různých akcích
zaměřených na hasičský sport a dalších akcích, které
pořádáme. Vaše finanční dary můžete zaslat na
transparentní účet vedený u Fio banky č.ú.
2800975294/2010 jako v.s. uveďte Vaše číslo
popisné (dobrovolné). Dárcům předem děkujeme a
pro bližší informace neváhejte a kontaktujte mne.
Hrabec Lumír,
velitel SDH Bruzovice
tel: 732940809, e-mail: hrabec.l@seznam.cz

Vážení spoluobčané, milí sousedé
Velmi srdečně Vás všechny zveme ke společně
sdílené radosti z narozeného Ježíše Krista Spasitele
při vánočních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava.
24.12.2016 v 16:00 Mše svatá s programem pro děti
25.12.2016 v 9:30 Slavnost narození Páně
V kostele bude hořet Betlémské světlo, od kterého si
můžete zapálit svíčku.
Zve farnost Bruzovice
Co se děje ve škole
Předvánoční čas zavál i do naší
školy a to cestou příjemně
prožitého odpoledne maminek
s dětmi i učitelkami, které jsme
nazvali adventní
keramické
dílny. A co se tvořilo? Přeci
vánoční ozdoby nejen na stromeček a další
drobnůstky, které evokují vánoční čas. Už se stalo
velmi hezkou každoroční tradicí rozsvěcení
vánočního stromu spojenou s jarmarkem a
vystoupením našich dětí i žáků v kostele. Letos se
přidal ještě menší bonus v podobě koncertu
Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů,
který ukončil své vystoupení s našimi žáky společně
písní Halejuja.
Ve škole máme již nazdobený stromeček a dáreček
od rodičů byl letos v podobě výletu do Rožnova pod
Radhoštěm s názvem „Vánoce na dědině“. Všichni se
mohli podívat, jak se kdysi žilo na vesnicích a jak se
slavily Vánoce kdysi dávno.
Nás ještě čeká houslový koncert přímo ve škole, pak
vystoupení našich předškoláků v Klubu důchodců.
V lese na nás čekají zvířátka, kterým každým rokem
nosíme společně se zástupcem Mysliveckého spolku
Bruzovice panem Karbanem dobrůtky do krmelců,
na myslivecké chatě zdobíme stromeček a zpíváme
koledy.
Ráda bych poděkovala rodičům, kteří nám pomohli
zorganizovat Jarmark a podíleli se finančně na akci
v Rožnově pod Radhoštěm.
Dětem, žákům, zaměstnancům školy a Vám všem
přeji požehnané Vánoce.
Krátká Jana, ředitelka školy

Charita Frýdek – Místek
Každý rok začátkem ledna
vychází do
ulic
skupinky
koledníků a chodí od domu k
domu s koledou a přáním všeho
dobrého do Nového roku. Díky
dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a
většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček v našem regionu organizuje Charita
Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a
různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna
2017.
Ve vaší obci Bruzovice se během Tříkrálové sbírky
2016 vybralo 18 464,-Kč. Úspěch celé akce závisí na
aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky.
Vážíme si vašich příspěvků a také pomoci při
koledování.
V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky
nakoupili nové vybavení (počítače, softwary pro
zápis klientů, aj.) pro Charitní pečovatelskou službu,
Centrum Pramínek, Oázu pokoje a pro Poradenské
centrum. Dále chceme zajistit kvalitní vzdělávání
našim zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě
ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní centrum
Maják koupíme nový šicí stroj, který poslouží při
pracovní terapii. Z výtěžku rovněž částečně
pokryjeme náklady nového vozidla pro Charitní
ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na
http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
Informace Mysliveckého spolku
Bruzovice
Vážení spoluobčané,
ve dnech 8.1., 15.1., 22.1. a 29.1.2017 budeme
pořádat v Honitbě Bruzovice společné lovy (nátlačky)
na černou zvěř. Dovolujeme si Vás proto požádat,
abyste z důvodu své bezpečnosti v dopoledních
hodinách neplánovali procházky do přírody,
projížďky na koních ani venčení psů. Děkujeme za
pochopení a do nového roku přejeme vše nejlepší.
Ing. Jaromír Vrba
ZO bruzovických zahrádkářů
Přeje všem členům a příznivcům zahrádek a přírody
krásné a klidné vánoční svátky a po celý příští rok
zdraví, štěstí a radost z každé činnosti.
Př. Mazlová Jarmila

