BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Po dvou letech jsme mohli konečně zažít pravý
pouťový víkend. Trasa 37. ročníku pochodu
Bruzovská 10 vedla k Panským Novým Dvorům, na
startu se sešlo 283 příznivců pěší turistiky, kteří
úderem deváté hodiny vyrazili z výletiště
k Osvěžovně U Pařezu. Sice drobně pršelo, ale
procházka to byla krásná, navíc v polovině na
všechny čekala odměna v podobě účastnického
listu, oplatky, pitíčka a pro dospělé i něčeho
ostřejšího. Zpáteční cesta utíkala určitě rychleji,
protože vidina roztočených kolotočů u myslivecké
chaty poháněla kupředu hlavně děti, dospělí se zase
mohli těšit na něco teplého do žaludku.
Nedělní krásné počasí, stánky s cukrovinkami,
hračkami, občerstvením a po oba dva dny snížená
cena vstupného na všechny kolotoče přilákalo velké
množství lidí. Všude byla vidět radost, veselí,
nadšení, dobrá nálada a hlavně spokojenost, že se
zase můžou všichni vyřádit a společně se sejít. Děti
se točily jako o závod a rodiče si pochvalovali, že
jízdenky jsou skoro jako „za starých časů“. Rozdíl
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sníženého jízdného do skutečné ceny doplatila Obec
Bruzovice ze svého rozpočtu.
Hezkou podívanou připravili na obecním úřadě
zahrádkáři výstavou na téma „Čtyři roční období“.
Hlavní vystavovatelka keramička Markéta Kubiková
měla se svými výrobky obrovský úspěch, hodně
jejich výtvorů se prodalo a zdobí teď naše zahrádky
nebo domovy. Smaltované obrazy na plechu
předvedli umělci z DUS Frýdlant n. Ostravicí.
Velké poděkování patří všem, ať spolkům,
organizátorům nebo jednotlivcům, kteří se podíleli
na přípravě tohoto víkendu – byť radou,
pomocnou rukou nebo jen slovem pochvaly, které
vždy potěší.
14. května jsme v zasedací místnosti vítali nové
občánky naší obce. Přivítal je starosta obce pan
Pavel Neděla a krátký kulturní program předvedly
děti z mateřské školy. Třináct miminek, která se
v Bruzovicích narodila za posledních 12 měsíců, dělá
svým rodičům radost a přináší jim chvíle štěstí a
potěšení. Přejeme jim všem úspěch, zdraví, pohodu
a spokojený život v naší obci.

Připomínáme, že Kompostárna Bruzovice v areálu
Zemědělské společnosti s.r.o. přijímá odpad
pocházející z údržby zahrad – listí, tráva, zbytky
rostlin, spadané ovoce, zbytky z kuchyní – pouze
rostlinného původu – čajové sáčky, zbytky ovoce a
zeleniny apod. Není tedy potřeba umisťovat a
hromadit posečenou trávu v příkopech a na jiných
místech.
Kompostárna Panské Nové Dvory informuje, že
kompost i zeminový substrát je dočasně vyprodán.
V prodeji bude opět v měsíci září 2022.
Kompostárna Bruzovice
tel: 736 770 814
Kompostárna Panské Nové Dvory
tel: 558 440 074
Opětovně žádáme občany, aby v neděli a svátcích
(pouti) nepoužívali sekačky, pily, cirkulárky a další
hlučnou techniku. Využívejte k této práci jiný den,
kdy lze předpokládat, že hluk sekaček nebo jiných
strojů bude vaše sousedy obtěžovat co nejméně.
Vždy je to i o dohodě a vzájemném pochopení mezi
sousedy.

Zahrádkáři informují
Také jste se těšili? A vyšlo to! Ráno 7. 5. jsme se
sešli na pochodu, snad nevadilo, že jsme trochu
zmokli. Ráno jsme se posilnili slanými štrúdly a
koláči, rychlejší mrkli i na výstavu. Po příchodu z
pochodu se roztočily všechny kolotoče a ty se točily
a točily. Neděle byla celá ve znamení poutě slavnostní mše, krásná výstava a výletiště. Na

výstavě byly zastoupeny všechny materiály - sklo
malované našimi dětmi, keramika, která z valné
části našla domov u některých návštěvníků a
smaltované obrazy na plechu, pro některé
návštěvníky neznámá výtvarná technika. Výkresy
dětí korespondovaly s tématem zahrádkářů - „Čtyři
roční období". Všichni, kdo se podíleli na přípravě
výstavy a doprovodných pouťových akcích, si
zaslouží velké poděkování. Byla radost vidět
výletiště plné lidí, kteří se bavili. Konečně!!!
Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v
Bruzovicích se v sobotu 21. 5. sešli na své výroční
členské schůzi. Schůzi navštívil také předseda
Územní rady ČZS ve Frýdku - Místku př. Václav Kolek
a náš pan starosta Pavel Neděla. Probrali jsme práci
loňského roku poznamenanou kovidovou epidemií
a zákazem společenských akcí, finanční stav
organizace, plán práce a aktivit na rok 2022.
Přejeme všem zahrádkářům hodně zdraví, radost z
práce, úrodu a příznivé počasí.
Jedna z akcí, na kterou se hodně těší zahrádkáři i
širší společnost, je naše smažení vaječiny. I letos
BUDE. Sejdeme se v sobotu 25. června u
Spolkového domu v 15 hodin. Uděláme si výbornou
vaječinu, bude i srandatombola. Sebou přineste
dobrou náladu, vajíčka a něco do tomboly, podle
zásady co dům a zahrada dá. Přijděte si posedět a
popovídat, sejít se. Těšíme se na hojnou účast a
snad nám bude počasí nakloněno. Vše ostatní zajistí
vaši zahrádkáři z Bruzovic.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích
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