BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

ČERVENEC 2019

Obecní úřad informuje
Jak již bylo avizováno v loňském srpnovém
Bruzovském
občasníku,
Myslivecký
spolek
Bruzovice, z.s. (dále jen MSB) schválil na členské
schůzi dne 29. 5. 2018 převedení myslivecké chaty
do vlastnictví obce za stanovení podmínek, které
jim nadále zajišťují pokračování činnosti MS
Bruzovice. Zastupitelstvo obce souhlasilo jak
s převedením chaty, tak i s celkovou rekonstrukcí
budovy s tím, že v horním patře chaty by vznikl
velký sál se zázemím, který by splňoval potřeby
kulturního sálu, jenž v obci chybí. V přízemí by
myslivci dostali prostory pro svou činnost
(myslivecký salonek, prostory pro zpracování zvěře,
sklad materiálu, samostatné WC). Obec stanovila
podmínku, že prostory, které se budou pak využívat
pro činnost myslivců, budou vázány právem honitby
v Bruzovicích. Jen pro upřesnění: Honební
společenství (majitelé pozemků v Bruzovicích, kteří
jsou zároveň i členové honebního společenstva)
pronajímá honitbu dle zákona vždy na deset let,
některému ze subjektu, který má k myslivecké
činnosti oprávnění - v Bruzovicích to je momentálně
MSB, kterému končí nájemní smlouva v r. 2022.
MSB s tímto nesouhlasilo s odůvodněním, že
prostory, které budou pro ně vyčleněné, chtějí
využívat i v případě, že nebudou mít právo využívat
honitbu v Bruzovicích, což je z pohledu obce
nepřijatelné. Mohla by vzniknout situace, že
stávající MSB bude využívat nové prostory
zrekonstruované na náklady obce, ale myslivost by
v obci nevykonávali. Obec následně navrhla
variantu, že pokud by MSB mělo právo honitby
v Bruzovicích, užívalo by prostory za symbolický
nájem, pokud by ztratilo právo honitby, platilo by
MSB obci regulérní nájem v čase a místě obvyklém.
I tento návrh MSB odmítlo s tím, že již nadále
nebude v této záležitosti dál jednat, pokud bude
obec trvat na své podmínce. Z pohledu nejen obce a
obecního zřízení je logické a samozřejmé, že když
chata byla v minulosti vystavěna pro Bruzovice a
bruzovské myslivce, mělo by to tak i v budoucnu
zůstat. Současná členská základna MSB, která
rozhoduje o osudu chaty, je z větší části tvořena
přespolními členy, bruzovských myslivců je
minimální počet. Nabídka obce byla a je velkorysá,
chata by jistě zmodernizování potřebovala, ale
názor MSB je odlišný a z dosavadního jednání a
přístupu je zřejmé, že nemají zájem v této věci

spolupracovat. Jejich argumentace, že mohou po
převodu chaty na obec ztratit i honitbu je
bezpředmětný, o tom nerozhoduje ani obec a ani
myslivci, ale majitelé pozemků, kteří jsou členy
Honebního společenství Bruzovice. Sami myslivci by
měli o získání a udržení honitby usilovat, prokazovat
svou činnost a svým přístupem si tak zajistit
vhodnou pozici pro získání honitby. Myšlenka byla
jasná – opravit něco, co by sloužilo nadále nejen pro
činnost jednoho ze spolků, přízemí pro myslivce,
první patro pro kulturní zázemí občanů a spolků a
v neposlední řadě by došlo ke zhodnocení celého
areálu bez omezení činnosti myslivců jako takových.
Myslivecká chata byla vystavěna v minulosti v „ Akci
Z“ jako „Společenské zařízení na hřišti“ a je ve
vlastnictví MSB na základě Hospodářské smlouvy 329/1975 ze dne 26. 5. 1975.
Proběhlo výběrové řízení na výstavbu III. etapy
chodníků v obci Bruzovice. Vítězná firma POOR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10 si převzala
staveniště a po vyřízení všech nezbytných formalit
(hlavně úpravy provozu) dojde v letních měsících
k samotné realizaci stavby. Omezení provozu se
bude týkat úseku od vjezdu do ZŠ a MŠ po vjezd k
rodinnému domu č. p. 174 a bude řízen semafory.
Cena za dílo, kterou firma POOR a.s. vysoutěžila
činí 7 232 592,31,-Kč s DPH. Z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci 4. výzvy MAS Pobeskydí-IROPUdržitelná a bezpečná doprava II je při dodržení
všech podmínek stanovených poskytovatelem
přislíbená dotace ve výši max. 4 700 000,-Kč všech
uznatelných nákladů.
Na schodišti ke kostelu sv. Stanislava se již provádí
sanace poškozených míst. Godulský pískovec,
ze kterého je schodiště založeno, čeká již asi
poslední oprava, která by měla prodloužit jeho
životnost o 15 – 20 let, následovat pak bude již jen
jeho
celková
výměna.
Práce
provádí
pod
dohledem orgánu
státní památkové
péče Mgr. A.
Martin Kuchař za
cenu 401 245,-Kč
s DPH.

ČSAD Frýdek-Místek a.s. od 9. 6. 2019 provozuje v naší obci zkušební autobusovou linku č. 384
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H XH 6+ H XH 6+ H
H XH 6+ H XH 6+ H
7 15 8 35 11 15 11 35 18 00 0 0 18,50,78 1
od Řepiště,,u kříže ..............MHD př
7 53 9 30 11 53 12 50 18 38
7 19 8 39 11 19 11 39 18 04 3 3 18,50,53,78 2
D Sedliště,,U Řepišťského lesa...
7 48 9 25 11 48 12 45 18 33
7 22 8 42 11 22 11 42 18 07 4 4
53
3
Sedliště,,dolní konec ...............
7 46 9 23 11 46 12 43 18 31
7 25 8 45 11 25 11 45 18 10 5 5
53
4
Sedliště,,škola .........................
7 43 9 20 11 43 12 40 18 28
7 26 8 46 11 26 11 46 18 11 5
53
5
Sedliště,,pošta .........................
7 28 8 48 11 28 11 48 18 13 6 6
53
6
Bruzovice,,Velicesta ................
7 41 9 18 11 41 12 38 18 26
7 30 8 50 11 30 11 50 18 15 7 7
53
7
Bruzovice,,rest.U Smolíků .......
7 40 9 17 11 40 12 37 18 25
7 31 8 51 11 31 11 51 18 16 8 8
53
8
Bruzovice,,kostel .....................
7 38 9 15 11 38 12 35 18 23
7 32 8 52 11 32 11 52 18 17 9 9
53
9
Bruzovice,,Křístek....................
7 36 9 13 11 36 12 33 18 21
7 34 8 54 11 34 11 54 18 19 10 10 43,53,54 10
př Bruzovice,,rozc.Pazderná ....... od
7 35 9 12 11 35 12 32 18 20
X jede v pracovních dnech + jede v neděli a státem uznané svátky 6 jede v sobotu H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem D zastávka
jen na znamení nebo požádání

MUDr. Josef Koutník informuje

Co se dělo ve škole

Ordinační a provozní doba o prázdninách
Pondělí 7.00 – 12.00 ordinace Sedliště
15.00 – 17.00 ordinace H. Bludovice
17.00 – 18.00 jen pro zvané
Úterý
7.00 – 11.00 ordinace H. Bludovice
14.00 – 17.00 ordinace Sedliště
17.00 – 18.00 jen pro zvané
Středa
7.00 – 12.00 ordinace H. Bludovice
12.00 – 13.00 jen pro zvané
Čtvrtek
7.00 – 13.00 ordinace Sedliště
Pátek
7.00 – 13.00 ordinace H. Bludovice

Dne 4. 6. 2019 jsme měli besedu se záchranáři, kteří
nám ukazovali, jak se mají ošetřovat různá zranění,
například: odřené koleno, rozbitou hlavu, vyvrtnutý
kotník a další. S sebou měli gumového panáka, na
kterém jsme si mohli vyzkoušet první pomoc.
Vyzkoušela si to i naše spolužačka Kristýnka, která je
sice nevidomá, ale šikovná.
Pak si mohli všichni vybrat, co si nechají ošetřit.
Jakmile jsme byli ošetřeni, odebrali jsme se do sanitky,
kde byl pán, který nám řekl spoustu zajímavých věcí.
Den se vydařil.
Lucie Mikmeková, žákyně 4. třídy

Tel: 596 421 041 – ordinace H. Bludovice OÚ
Tel: 596 421 050 – ordinace H. Bludovice-Špluchov
Tel: 558 658 147 – ordinace Sedliště
Akutní stavy budou ošetřeny v kterékoli ordinaci
OD PONDĚLÍ 15. ČERVENCE DO PÁTKU
19. ČERVENCE 2019 A V MĚSÍCI SRPNU OD
PONDĚLÍ 5. SRPNA DO PÁTKU 9. SRPNA 2019
SE NEBUDE ORDINOVAT V SEDLIŠTÍCH A ANI
V HORNÍCH BLUDOVICÍCH.
AKUTNÍ STAVY BUDOU OŠETŘENY V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE KREVNÍHO CENTRA MUDr.
JANY BASLEROVÉ FOJTÍKOVÉ, 3. PATRO, NA ULICI
T.G. MASARYKA, VE FRÝDKU.
ORDINAČNÍ HODINY MUDr. BASLEROVÉ FOJTÍKOVÉ:
PONDĚLÍ: 8.00 - 10.00
ÚTERÝ:
7.00 – 9.00
STŘEDA: 15.00 – 17.00
ČTVRTEK: 8.00 – 10.00
PÁTEK:
9.00 – 11.00
TELEFON SESTRA: 558 605 033
ŽÁDÁM SVÉ KLIENTY, ABY SI VČAS ZAJISTILI PŘEDPIS
LÉKŮ BUĎ PŘÍMO V ORDINACÍCH ANEBO NA tel. č.:
603 360 665, EVENT. NA
e-mailu: ordinace.koutnik.sro@seznam.cz.

Všechny děti i žáci naší školy mateřské i základní, díky
projektu OKAP, měli zážitkový výlet do Světa techniky
v Ostravě Vítkovicích. Každá třída navštívila jednotlivé
sekce s možností zapojit se do odvětví chemie,
pracovní činnosti, řemesel, výtvarné výchovy, celá
akce byla velmi zdařená a děti i žáci si odnášeli nejen
zážitek, ale také výrobek.
Žáci pátého ročníku společně s p. učitelkami, měli jako
bonus výlet do Prahy, kde se jim věnoval, prováděl a
přednášel zajímavosti o Hradu a dalších památkách
pan Mgr. David Mikmek.
Na závěr školního roku se na našem hřišti konala
sportovní soutěž Pětiboj mezi malotřídními okolními
školami. Letos se našemu družstvu nedařilo, skončilo
až na 4. místě, ale všichni soutěžící bojovali s
odhodláním a vervou, proto jim patří dík za
reprezentaci školy.
Jako každoročně se naši žáci 4. ročníku zúčastnili
Dopravní soutěže ve Frýdku-Místku. Bojovali ve
čtyřech disciplínách o hodnotné ceny, pod záštitou fa
Hyundai, naše družstvo ve složení Marek Boščík,
Daniel Lesniak, Lucie Mikmeková a Eliška Kozubková
se umístili z 25 družstev na pěkném 3. místě.
Nezbývá než popřát nejen všem našim dětem i žákům,
ale i zaměstnancům školy slunečné prázdniny se
spoustou zážitků.
Jana Krátká, ředitelka ZŠ a MŠ

