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LISTOPAD 2017

VYDALA OBEC BRUZOVICE

OBEC BRUZOVICE SPOLEČNĚ
S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ, ZÁKLADNÍ
ŠKOLOU A MATEŘSKOU ŠKOLOU,
KLUBEM DŮCHODCŮ, MYSLIVECKÝM SPOLKEM
A SVAZEM ZAHRÁDKÁŘŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU

24. LISTOPADU 2017
NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT,
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
A JARMARK
KONCERT DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ SPOLEČNĚ S ŽENSKÝM
PĚVECKÝM SBOREM BOHUSLAVA MARTINŮ
V KOSTELE SV. STANISLAVA V 16,30 HOD.
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A JARMARK
NA VÝLETIŠTI U MYSLIVECKÉ CHATY
OD 17,30 HOD.
OBČERSTVENÍ – DOMÁCÍ KOLÁČE, CUKROVÍ,
SVAŘÁK, DĚTSKÝ PUNČ, ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA
NA CHLEBU, KLOBÁSY, NEALKO, MEDOVINA
PRODEJ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů
je sborem s více než padesátiletou tradicí. V současné
době pořádá koncerty, účastní se domácích i
zahraničních festivalů a spolupracuje s profesionálními
umělci.
V roce 1977 získal tento sbor souhlas nést jméno
jedné z největších osobností jak české, tak i světové
hudby Bohuslava Martinů. V té samé době přichází k
tělesu mladý dirigent Jaromír Javůrek, který je dnes
ředitelem mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův Máj a prezidentem České hudební rady.
Zanedlouho soubor oslavuje úspěchy na domácích i
zahraničních soutěžích.
Od roku 1991 byl sbormistrem a uměleckým
vedoucím významný hudební skladatel, pedagog a
organizátor hudebního života Milan Báchorek. Ženský
pěvecký sbor v této době vystupuje na zahraničních
festivalech ve Skandinávii i Románských zemích.
V roce 2014 začal spolupracovat s tímto tělesem
dirigent a sbormistr Ondřej Pastrňák.

Ondřej Pastrňák je posluchačem absolventského
studia dirigování ve třídě Mgr. Jaromíra Javůrka, Ph.D.
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Spolupracuje se
symfonickým a komorním orchestrem své domovské
konzervatoře. Ve své interpretaci se zaměřuje na
poučenou intepretaci staré hudby.
V roce 2014 začal spolupracovat se Ženským
pěveckým sborem Bohuslava Martinů. Jako asistent
Milana Báchorka absolvoval řadu úspěšných koncertů
a v roce 2016 se stal hlavním sbormistrem. V
současné době sbor čítá čtyřicet členů, pořádá
významné koncerty, účastní se domácích i
zahraničních festivalů a připravuje vydání nového
alba.

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslavili diamantovou svatbu manželé
Zdeňka a Jaroslav Kašperovi a 90. narozeniny paní
Pavlína Čiříková. V listopadu slaví diamantovou svatbu
manželé Božena a Lubomír Weissmannovi.
Blahopřejeme.

Novinky ze školy
Měsíc říjen se nesl ve znamení typických podzimních
aktivit a her.
V mateřské, základní škole i školní družině se děti
věnovaly oblíbeným činnostem, jako je pouštění draků
„Drakiáda“, dlabání dýní „Dýňování “ či výrobou
strašidelných dekorací k oslavě svátku „Halloween“.
Za příznivého počasí jsme si užívali vycházky do
podzimní přírody.
S příchodem října ve škole zahájily svou činnost
zájmové kroužky - tradiční dílny, Zumba, hra na flétnu
a nově šachový kroužek.
Několikrát týdně také probíhá doučování pro žáky
základní školy zaměřené na podporu matematické a
čtenářské gramotnosti.
Začátkem měsíce jsme s žáky základní školy navštívili
Městskou knihovnu ve Frýdku – Místku. Jednalo se o
první návštěvu v novém školním roce ze série
knihovnických lekcí a besed pro mateřské a základní
školy, které poutavou formou obohacují školní výuku.
Děti se důvěrně seznámily s prostředím knihovny,
učily se aktivně pracovat s knihou, textem, vyhledávat
a třídit informace. Je rozvíjena jejich fantazie,
komunikativní dovednosti a čtenářská gramotnost.
Žáci 3. - 5. ročníku jednou měsíčně docházejí do místní
knihovny v Bruzovicích v rámci školního projektu
„Čteme celý rok“ pod vedením Mgr. Kateřiny
Šebestové.
Plánovaná výuka žáků ZŠ na dopravním hřišti ve
Frýdku – Místku byla odložena z důvodu nepříznivého
počasí.
Díky čerpání dotací z EU probíhají intenzivní školení
všech pedagogických pracovníků zaměřená na jejich
osobnostní rozvoj a aktuální problémy současného
školství v České republice.
Mgr. Kateřina Bernatíková

Klub důchodců Bruzovice
Letošní krásný podzim využil místní klub důchodců
k pěknému výletu. Navštívili sklárnu v Karolince, kde si
prohlédli provoz a také prodejnu s velmi zajímavými
kousky skla. Další zastávka vedla do Gobelínové
manufaktury ve Valašském Meziříčí, kde se seznámili
s restaurováním starých tapiserií a také s ruční

výrobou klasických gobelínů, originálních koberců a
uměleckých tapiserií. Jedná se o jednu z mála
dochovaných dílen v Evropě, která se zabývá ruční
výrobou. Při svých toulkách senioři nevynechali ani
výrobnu svíček v Rožnově pod Radhoštěm, využili tak
možnost nakoupit zajímavé svíčky již na výrobu
adventní dekorace.
19.10. ještě mohli zájemci z řad seniorů navštívit
aquapark v polské Wisle.

Zahrádkáři informují
Kalendářní rok bude brzy končit a vyvrcholí časem
vánočním. Je tedy vhodná doba se na vše připravit.
Náladu a dekorace k nejkrásnějšímu období roku si
můžete udělat společně s našimi zahrádkáři. Všichni
jste srdečně zváni v úterý 21. listopadu od 16,00
hodin do prostor Obecního úřadu v Bruzovicích.
Základní zeleň bude k dispozici, bude možnost si
případně dokoupit nějaké drobné dekorační
předměty. V kolektivu se tvoří lépe, máte větší
inspiraci, možnost rady i zábavy. Občerstvení bude
zajištěno. Těšíme se na hojnou účast.
Po prázdninách se opět začal scházet malý kroužek
několika děvčat k tomu, aby pronikly do tajů,
zákonitostí a krásy floristiky, rozšířily si znalosti o
přírodě, případně se připravily k takto zaměřeným
soutěžím. Na první schůzce jsme si zhotovily svícen
jako vzpomínku na léto, hlavní zdobný materiál tvořily
totiž kamínky a mušle z cest. Druhé setkání mělo za
úkol vydlabat a dekorativně doplnit strašidelnou dýni.
Všem se to opravdu moc povedlo. No a zatím poslední
setkání bylo vlastně předvánoční a proto byl úkol
vytvořit zimní věneček na domovní dveře. I to se
všem moc vydařilo a děvčata se už těší na další
schůzku, která bude v sobotu 2. prosince od 9,00
hodin ve Spolkovém domě. Cíl - adventní věnec na
stůl. Můžete přijít také a s dětmi si udělat vlastní
výtvor.
Veřejnost naší obce i s případnými hosty se sejde a
„odstartuje“ blížící se advent v prostorách výletiště v
pátek 24. listopadu od 17,30 hodin. Program bude
pestrý. Zahrádkáři ho doplní teplou medovinou a
drobnými dekoračními předměty, které si mohou
zájemci koupit. Už se těšíme na setkání u našeho
vánočního stromečku. Naviděnou.
Předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích J. Mazlová

Vypínání elektrické energie
Dne 28.11.2017 od 11,30 hodin do 15,00 hodin bude
přerušena dodávka elektřiny v místní části Bruzovičky
č.p. 103, 122, 180, 229, parc.č. 2428/2
a dne 29.11.2017 také v místní části Bruzovičky od
11,30 hodin do 15,00 hodin č.p. 101, 109, 111, 119,
124, 166, 175, 181, 183, 184, 185, 189, 190, 192, 245,
250 a parc.č. 3496.

