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VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
- Na konci roku 2016 jsme využili výzvu Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci dotačního programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Připravili a
podali jsme tři žádosti, které jsou nyní zpracovávané
MMR. Po vydání nezbytného stavebního povolení
jsme požádali o dotaci na přestavbu původní
moštárny pro potřeby spolkového života v obci požadována dotace je 400 000,-Kč.
Další žádost se týkala doplnění herních prvků pro děti
ZŠ a MŠ - požadovaná dotace činí 316 887,- Kč.
Poslední žádost o dotaci se zpracovávala pro opravu
místní komunikace (MK) ,,Ke středisku‘‘ - požadována
dotace 565 464,-Kč. Případné využití fin. podpory z
této dotace bude záležet na průběhu prováděných
prací v rámci rekonstrukce stávajícího vodovodního
řadu (VŘ) SmVaK OV, kdy dojde k narušení živičného
povrchu MK pro nutné vedení trasy VŘ. Pro tuto akci
nazvanou ,,Pod Burkem – rekonstrukce vodovodu‘‘ se
provádí územní rozhodnutí a po vydání stavebního
povolení má dojít k samotné realizaci v druhé polovině
roku 2017.
Z fondu malých projektů přeshraniční spolupráce
v rámci regionu Beskydy jsme získali dotaci v celkové
výši 196 000,-Kč na opravu bočního schodiště ke
kostelu sv. Stanislava.
Ke dni 28. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci na
opravu části hřbitovní zdi vyhlášenou v podprogramu
129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny. Požádali jsme o maximální možnou
výši tj. 700 000,-Kč.
Průběžně se připravují smlouvy – souhlasy vlastníků
pozemků k vydání územního rozhodnutí pro stavbu
chodníků v obci. Na OÚ proběhla informativní
schůzka se zástupci Správy silnic Moravskoslezského
kraje, na které došlo k přednesení požadavků obou
stran. Vznikla patová situace u záměru výstavby
chodníků na Bruzovičkách, kdy SSMSK má v plánu
realizovat v průběhu pěti let rozšíření silnice II/473.
Bylo proto navrženo a dohodnuto na tomto úseku
postupovat projekčně společně se správou silnic
s ohledem na harmonogram SSMSK. Jedinou
možností, jak uspíšit realizaci, by bylo přenesení trasy
chodníků mimo silniční těleso, což ale znamená již
citelný zábor pozemků dotčených vlastníků.
- Začátkem nového roku jsme přivítali první
obyvatele Budovy seniorů. Kapacita pečovatelských
bytů není zatím naplněna, stále je možnost přivítat
zájemce z řad seniorů, kteří se mohou hlásit na OÚ
tel:558653123.

- Nákup mobilního radaru, který se zavázaly
spolufinancovat obce ve správním obvodu Policie ČR
obvodního oddělení Nošovice pro zvýšení bezpečnosti
dopravy v obcích, byl zrušen na základě rozhodnutí
Policejního prezidenta.
- 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 do
10.4.2017 a dají tímto souhlas k použití osobních
údajů. Hlásit se je možné osobně v kanceláři OÚ,
telefonicky nebo také přes email obec@bruzovice.cz.
- Připomínáme, že do konce měsíce března je
splatnost poplatků za odpady a psy.
Nejdůležitější plánované akce pro rok 2017
- 6.5.2017 Pochod „Bruzovská 10“
- 7.5.2017 Pouť sv. Stanislava
- 10.6.2017 Obecní slavnosti Bruzovice – 712 let
spojené s oslavami 120 let SDH Bruzovice
- 24.11.2017 Rozsvěcení vánočního stromečku

Co se děje ve škole
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne
11.4.2017 od 14:00 do 17:00 v Základní škole a
Mateřské škole Bruzovice.
Zápisem mohou projít všechny děti narozené od
1.9.2010 do 31.8.2011, které se k zápisu dostaví.
K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský
průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.
Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ
1. Podmínky pro přijetí
- vyplnění a odevzdání vyplněné přihlášky ke
vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři
školy předem, nebo vyplnění u zápisu)
- absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky
v zákonném termínu
- školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič,
školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.
- žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu
50 žáků ve škole což pro školní rok 2017/2018 čítá 18
žáků

2. Preferenční kritéria
- spádová obec Bruzovice 10 bodů
- dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31.
srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ
nebo věk dítěte po řádném odkladu 5 bodů
- docházka do mateřské školy Bruzovice 3 body
- ve škole se již vzdělává starší sourozenec 1 bod
(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých
vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti
pouze do jedné ZŠ a MŠ)
3. Podmínky udělení odkladu školní docházky
(viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění
pozdějších předpisů)
- písemná žádost zákonných zástupců
- doporučení PPP a dětského lékaře nebo doporučení
odborného lékaře (klinický psycholog)
Bruzovice 27.2.2017
Mgr. Jana Krátká
Ačkoliv by se mohlo zdát, že v lednu se ve škole budou
děti jen učit, protože se blíží vysvědčení a musí si
„opravit“ známky, opak byl pravdou. I v lednu se ve
škole našel čas zpestřit dětem výuku a pobavit se.
V polovině ledna ve škole proběhl „Den otevřených
dveří“, kdy si mohli prohlédnout školu a podívat se na
výuku nejen rodiče, kteří chtěli vidět své děti, jak
pracují, ale i babičky, dědové nebo kdokoliv jiný. Také
se přišli podívat rodiče předškoláků, které zajímá, jak
to v naší škole chodí.
Následující den ve škole proběhla výuka „Renarkon“
zaměřující se na sociální vazby a vztahy v kolektivu.
V dalším týdnu děti navštívily policistky z Městské
policie ve Frýdku Místku, které děti pravidelně učí
správnému chování v různých dopravních situacích,
základním pravidlům a zodpovědnému chování na
silnici i chodníku.
V pátek 27. ledna přišla dětmi velmi očekávaná
událost – Školní ples. Slečny přišly v odpoledních
hodinách obléknuté do krásných šatů, mladí pánové
se o slečny ucházeli ve společenských oblecích a
tančilo se, konverzovalo, ale i soutěžilo. Na
občerstvení paní učitelky vyráběly párky v rohlíku,
k dispozici byl i marcipán. Největší radost měly děti
z tomboly, ve které vyhrál snad úplně každý. Poslední
lednový den děti dostaly pololetní vysvědčení, pro
prvňáčky to byla velká událost, bylo to jejich první
vysvědčení v životě. První týden v únoru děti čekaly
zasloužené pololetní a hned nato jarní prázdniny. Děti
si odpočaly a nabíraly síly na další učení ve druhém
pololetí tohoto roku.
Mgr. Kateřina Šebestová

Zahrádkáři informují
S novým kalendářním rokem začalo nové plánování,
přání a představy. Zahrádkáři se na to náležitě
připravují a letošní zima je k tomu velmi vhodná.
Proto také pokračujeme ve vzdělávání. Vloni jsme

začali cyklus přednášek v podání pana Šteffka o
stromech v zahradě a v krajině a letos jsme navázali
přednáškou "Pěstujeme vytrvalé rostliny". Ta se
konala v úterý 17. ledna v budově Obecního úřadu.
Jako pokaždé byla přednáška zajímavá a inspirující.
Pokračovali jsme ve čtvrtek 16. února ve stejných
prostorách. Tentokrát nám přednášela paní Alena
Běrská
o "Přípravě zahrady na jaro". Byla
zodpovězena velká řada otázek. Předpokládám, že se
také všichni sejdeme při stříhání stromů na zahradě.
Praktická ukázka bude provedena v závislosti na
počasí. Přeji všem příznivcům zeleně v letošním roce
především hodně zdraví, vytrvalost a dobrou úrodu.

Tipy na výlet
Na jarní Florii do Kroměříže můžete vyrazit ve dnech
28.4. – 1.5.2017 nebo 5.5. – 8.5.2017. Jarní Flora
Olomouc proběhne ve dnech 20.4. – 23.4.2017.
Pěkné zážitky
Mazlová J.

Myslivecký spolek
V předvánočním období si děti z místní školy udělaly
výlet ke krmelci, o který se starají a pak navštívily
mysliveckou chatu, kde nazdobily stromeček.
V uplynulém roce bylo v Bruzovicích odloveno 24 kusů
divočáků. V lednu se nám podařilo odlovit dalších 5
kusů. 28.12.2016 se naši členové aktivně zapojili do
nátlačky v Datyňském lese. Bezmála 100 účastníků
z okolních spolků společně odlovilo za dopoledne 22
kusů černé zvěře!
Ing. Jaromír Vrba

Tříkrálová sbírka se opět zdařila
Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše domácnosti tři
králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového
roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po
sedmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita
Frýdek-Místek. V letošním roce je celkový výtěžek v
regionu Frýdek-Místek 1 962 141,-Kč. V Bruzovicích
koledovalo 5 skupinek a obsah v pokladničkách činí
21 000,-Kč.
Z letošního výtěžku podpoříme všechny naše služby.
„Finance využijeme při opravách a úpravách v Domě
pokojného stáří, v Oáze pokoje, nakoupíme nové
pomůcky pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek,
podpoříme rozvoj služeb pro seniory a nemocné i pro
děti a mládež a mnoho dalšího“, sdělil Martin
Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. Kompletní
záměry využití výtěžku najdete na našich webových
stránkách.
„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem
koledníkům a jejich doprovodu, kteří bez ohledu na
mrazy a sněhovou nadílku vyrazili ven, stejně jako
štědrým dárcům“ uzavírá ředitel Charity FrýdekMístek Martin Hořínek.
Renáta Mecová,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

