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Obecní úřad informuje
- Z důvodu šíření nemoci COVID - 19 a vládou
nařízeného nouzového stavu se v naší obci letos
neuskuteční 9. – 10. května 2020 tyto plánované
kulturní akce - 35. ročník pochodu „Bruzovská 10“ a
tradiční pouť spojena s výstavou. Bohoslužba
připadající na 10. 5. 2020 se předběžně bude konat v
9:30 hodin s maximálním počtem do 15 osob.
- Vítání občánků, které bylo naplánováno na 16.
května, se přesune pravděpodobně na konec září.
O přesném termínu Vás budeme ještě informovat,
zájemci o tuto akci se mohou dále hlásit do 31. srpna
na OÚ – tel. 558 653 123 nebo obec@bruzovice.cz
- Obecní slavnosti Bruzovice 715 let, které měly
připadnout na sobotu 6. června 2020, se rovněž
neuskuteční. Z nařízení vlády jsou zakázány veškeré
kulturní akce. Podle informací se společenské,
sportovní a kulturní akce povolí až od 8. června a to
pouze v počtu do 50 osob. O náhradním termínu
obecních slavností se neuvažuje, veškerá lákadla,
která byla na tuto akci objednána, se přesunou na
příští rok.
- Oslavencům z řad seniorů, které navštěvujeme u
příležitosti jejich životního jubilea, v současné době
rozesíláme poštou blahopřání. Osobní návštěva se
uskuteční v pozdějších měsících po telefonické
domluvě.
- Dne 4. 3. 2020 byly zahájeny práce na rozšíření
vodovodní sítě na hranici s obcí Lučina. Pokládka

vedení vodovodního řadu probíhá podél místní
komunikace U Lučiny 11c a K Lučině 20b. Částečně
dochází k omezení průjezdnosti podél trasy výkopu.
Omezení v dopravě budou trvat do ukončení prací,
které jsou naplánovány na konec června.

- V pondělí 6. 4. 2020 započaly práce na opravě
vodovodního řadu na dolním konci Bruzovic. Jedná se
o nové vedení bezvýkopovou technologií v trase
původního starého vodovodního řadu. Nyní se
provádějí tlakové zkoušky a kontroly vzorků na kvalitu
vody. Samotné napojování všech přípojek k rodinným
domům po trase je plánováno na 5. 5. 2020. Z tohoto
důvodu dojde i k přerušení dodávky vody v daném
úseku. Investorem opravy je SmVaK a.s. Ostrava

- V úterý 14. 5. 2020 byly zahájeny práce na opravě
východní strany hřbitovní zdi. Je proto potřeba dbát
zvýšené opatrnosti při vstupu na hřbitov horní branou
a dodržovat nařízení realizační firmy pro bezpečný
pohyb v daném úseku. Ukončení prací je plánováno
v měsíci srpnu.

- V průběhu letošního roku dochází ke kompletní
výměně trasy vysokého napětí v úseku Nošovice –
Albrechtice. Staré sloupy vysokého napětí jsou
nahrazovány novou konstrukcí včetně základů. Na
daném úseku je zvýšený provoz hlavně na místních
komunikacích, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

- Splatnost místních poplatků za odpady a psy se
posouvá do 30. 4. 2020. Upřednostněte, prosím,
platbu převodem na číslo účtu Obce Bruzovice
1682054309/0800. Do poznámky napište Vaše
příjmení a číslo popisné.
- Jelikož je jaro v plném proudu, připomínáme, že pro
případný jarní úklid zde máme sběrný dvůr
„kompostárna Bruzovice“, do kterého je možné
odevzdat biologicky rozložitelný komunální odpad
rostlinného původu tzn. tráva, větve (podmínkou je
oddělení sortimentu: zvlášť tráva, zvlášť větve a to
z důvodů rozdílné technologie zpracovávání) kovy,
plasty - včetně PET lahví, sklo bílé a barevné,
nebezpečný odpad, objemný odpad, elektroniku pokud možno kompletní. Služba je určena pro občany
Bruzovic a je bezplatná, firmy mají službu
zpoplatněnou. Dovoz velkých objemů odpadů na
sběrný dvůr je nutno hlásit dopředu na níže
uvedeném čísle.
Stavební suť a pneumatiky sběrný dvůr neodebírá,
lze je odevzdávat přímo na Frýdeckou skládku, Panské
Nové Dvory.Mimo to lze ze sběrného dvora odvézt
zdarma 0,5t kompostu k vlastní potřebě na jedno číslo
popisné. Provozní doba: po, st, pá 7 - 14 hod., út, čt 7
- 16 hod., sobota 8 - 12 hod. Poslední zákazník bude
obsloužen 15 min před koncem pracovní doby.
Podrobnější informace na tel: 736 770 814.

Zprávy ze školy
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
je přesunut na 23. 4. 2020, bez kontaktu s rodiči a
dětmi, formuláře jsou ke stažení na webu. Žádost i
Zápisní list možno zaslat emailem, poštou, osobně do
školní schránky.... Registrační číslo i rozhodnutí zašle
škola rodičům na email, případně poštou.
Od 3. května do 14. května bude bez přítomností dětí i
rodičů probíhat zápis do MŠ, veškeré potřebné
informace na webu školy: www.skolabruzovice.cz
Slohová práce žáka naší školy
Covid 19 - jak nám ovlivnil způsob života.
Jednou, konkrétně na konci roku 2019, se v Číně
objevil neznámý vir. V Číně se šířil velmi rychle a bylo
jen otázkou času, kdy se dostane i do Česka. A ano, byl
to problém, začal se šířit po celém světě. O jarních
prázdninách se vše zhoršilo a dostal se do Evropy,
hlavně do Itálie a jelikož tam jelo hodně Čechů na
hory, dostal se i k nám.
A tak se stalo, že v březnu nám zavřeli školy a celkově
se vyhlásil nouzový stav. A tak jsme zůstali doma.
Zjistili jsme, že doma je to těžší než ve škole. Paní
učitelka použila web Škola na dlani, aby nám posílala
úkoly a o něco později jsme s ní začali mít hodiny přes
aplikaci Skype. Ale na maminku je toho hodně. Kromě
toho, že musí pracovat, tak ještě vaří, pere, žehlí, uklízí
a učí se s námi. Zatím se s tím vypořádáváme dobře a
těšíme se ať nám za měsíc otevřou školy.

Tobiáš Herman, 4. třída

