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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu
proběhne 9. a 10. října 2020. Hlasování v pátek 2.
října bude zahájeno ve 14 hodin a ukončeno ve 22
hodin, hlasování 3. října (sobota) bude zahájeno v 8
hodin a ukončeno ve 14 hodin. Volby proběhnou
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bruzovice,
volební lístky budou dodány voličům nejpozději tři
dny před volbami. Voliči jsou povinní před
hlasováním prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem. Při
vstupu do budovy Obecního úřadu je volič povinen
mít zakrytá ústa rouškou a dodržovat rozestupy.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Obecní úřad Bruzovice a ve
dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
pouze však v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena –
s výjimkou voličů v karanténě nebo izolaci z důvodu
onemocnění COVID19 (dle zákona č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev
krajů v roce 2020).

Tradiční
„Vítání
občánků“
proběhne
v připravovaném termínu dne 17. 10. 2020 od 10
hodin. Pokud by se zhoršila epidemiologická situace
a byli bychom nuceni tuto akci zrušit, budeme
předem všechny účastníky písemně informovat.

Co se děje ve škole
V září jsme se opět sešli ve škole a ve školce, někteří
po hodně dlouhé době a někteří zavítali mezi děti
úplně poprvé. Děti si společné chvíle užívaly, byly
rády, že se znovu vidí. Ve škole jsme přivítali osm
prvňáčků, pan starosta jim rozdal tradiční dárky,
přivítal je ve škole a pak se už z nich stali opravdoví
školáci. Hned první den si našli ve škole své místo k
sezení a pozdravili se se svými novými spolužáky.
Všechny děti také přivítala paní ředitelka a popřála
jim pěkný společný rok.
Ve školce probíhal pro děti adaptační program, aby
si zvykly na přítomnost ostatních a naučily se
společná pravidla, která se musí ve školce
dodržovat, aby byly všechny děti spokojené. Děti
poznávaly nejen své nové kamarády, nové paní
učitelky, ale taky je paní učitelky provedly celou
školkou (i školou) a prohlídli si společně okolí
školky, aby se nikdo neztratil.

Společně děti upekly muffiny a moc se jim podařily,
to mohu opravdu potvrdit, protože děti přinesly
všem ochutnat.
V září proběhly první třídní schůzky ve škole i ve
školce, rodiče se tam seznámili s novými pedagogy
a dozvěděli se potřebné informace k chodu školky i
školy. Na třídních schůzkách rodiče měli možnost
ochutnat pomazánky, které dětem ve školce
připravují paní kuchařky na svačinky, tentokrát je
připravili školáci, namazali na jednohubky a pak už
jen maminky a tatínci ochutnávali…Nejvíce chutnala
řepová, avokádová a drožďová. Zbytek měli
možnost dojíst školáci druhý den a jednohubky
během přestávky zmizely rychlostí blesku.
Jako každý rok proběhlo společné Adaptační
odpoledne s rodiči pro školní i školkové děti. Rodiče
s dětmi společně hráli hry, soutěžili, opékali párky a
také mlsali vše, co maminky napekly. Všichni se
seznámili a odcházeli domů spokojeni. Jen děti ze
školy a pár předškolních dětí zůstalo, aby
odpoledne ještě završily společným spaním ve
škole. Než se začalo stmívat, děti a paní učitelky se
vydaly na vycházku, vyzbrojeni svítícími tyčinkami a
někteří i baterkami. Nejvíce si děti užily oblíbenou
zábavu po vycházce – běhání ve tmě po hřišti jen se
svítícími tyčinkami. Večer se děti podívaly na
pohádku a pak se rozešly spát. Děti ve školce spaly
ve svých postýlkách, školní děti pak ve spacáku ve
svých třídách. Na večeři a snídani si pochutnávaly
na dobrotách od maminek.
Druhý den školní děti vyšly na vycházku, kde si
nasbíraly přírodniny, ze kterých si každý vyrobil
čelenku. Ve škole to pak vypadalo jako na
společném setkání králů lesů a víl.
K. Šebestová

Zahrádkáři informují
Vážení kolegové zahrádkáři, přátele zahradničení a
vlastně všichni. Těšili jsme se, že po neutěšeném
jaru bude líp, ale …
Rádi jsme se sešli v sobotu 29. 8. 2020 od 15 hodin
u Spolkového domu na opékání buřtů, které
pořádáme vždy na konci prázdnin. Nebylo nás
mnoho, počasí přálo nám i všem těm, kteří
s rodinami honem slavili dřívější události. A že jich
bylo. Měli jsme i srandatombolu. Tak za rok na
viděnou.
A co bude dále, pokud bude situace lepší? V úterý
29. 10. 2020 od 16 hodin se sejdeme ve Spolkovém
domě na DÝŇODLABÁNÍ. Dýně a dobrou náladu
sebou.
Jedním z hlavních úkolů a povinností základních
organizací je zorganizovat jednou za rok VÝROČNÍ
ČLENSKOU SCHŮZI. Ta letošní se v březnu nekonala,
proto je svolána na neděli 22. 11. 2020 v 15 hodin

do zasedací místnosti Obecního úřadu. Zveme proto
všechny členy a ti z vás, kteří nemají dosud
zaplacené členské známky, vezměte sebou 150 Kč.
No a jak to bude s Vánocemi? Kdo ví???
Naše základní organizace má mezi sebou i skupinku
dětí, se kterou pracujeme. Po dobu uzavření škol se
nic moc velkého nekonalo z důvodu zákazu. Přece
ale jsme si zopakovali vazbu kytice a tvorbu
vypichované misky a ve čtvrtek 17. 9. 2020 jsme jeli
na Moravské zemské kolo floristické soutěže do
Prostějova. Měli jsme zastoupení ve všech
kategoriích. Uspěli jsme velmi dobře a na
republikové kolo, které bude tentokrát v pátek 2.
10. 2020 na FLOŘE v Olomouci, postoupila Johanka
Kozlová a Vladimíra Karásková. Blahopřejeme a
držíme palce!
Další soutěže organizované krajskou a republikovou
radou (republikové kolo Mladý zahrádkář a
Mezinárodní soutěž vědomostní a praktická) byly
pro letošní rok zrušeny.
Pod širým nebem se má konat pro zahrádkářskou
veřejnost v Rožnově pod Radhoštěm proti hotelu
Eroplán prodejní výstava Valašská zahrada a
Svatováclavský jarmark ve dnech 25. – 28. 9. 2020
od 8 – 17 hodin. Ve čtvrtek 1. 10. 2020 se otevře
výstaviště FLORA OLOMOUC. Její součástí bude
expozice jednotlivých územních rad s výpěstky
svých členů a v pátek také soutěž našich
amatérských floristů. Součástí je soutěž o jablko a
také akce Rozkvetlé památky. Letos budou na pěti
místech – Loretánská kaple v katedrále svatého
Václava, kaple Panny Marie Opatrovnické, kostel P.
Marie Sněžné a Kaple a fontána sv. Jana Sarkanda.
Brány výstaviště se zavřou 4. 10.2020, památky
budou ještě týden k vidění. Další program naleznete
na webových stránkách. Je na co se těšit.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

Klub důchodců informuje
Potkali jsme se po dlouhé pauze opět 7. září.
Setkání to bylo o to veselejší, že proběhlo po více
než půlroční přestávce, kdy jsme se nemohli
scházet.
Následující den jsme s Klubem důchodců ze
Sedlišť navštívili Valtický zámek. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Hospodě U Bartošů, kde se o
pohoštění a zábavu postarali manželé Osičkovi
z Lanžhota. Nálada byla skvělá, mnozí z nás si i
zazpívali.
24. 9. 2020 pořádáme zájezd směr Jesenicko.
Navštívíme zámek Slezské Rudoltice, také Velké
Karlovice a na závěr výletu si prohlédneme muzeum
praček, které se nachází v obci Hošťálkovy nedaleko
Krnova.
Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců

