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37. ročník tradičního pochodu „Bruzovská 10“
se uskuteční v sobotu 7. května 2022. Zápis
účastníků je od 8 hod. na výletišti za Obecním
úřadem, start je naplánován na 9 hodin. Trasa
pochodu bude v letošním roce nasměrovaná k
Panským Novým Dvorům. Malé zastavení
v polovině trasy je zajištěno v Osvěžovně U
Pařezu vedle Restaurace U Mámy. Zde bude malé
občerstvení a dobrůtky pro děti, můžete si tady
také vyzvednout účastnický list jako památku na
pochod. Cíl pochodu je opět u myslivecké chaty,
kde bude další možnost bohatého občerstvení a
také se po pochodu roztočí kolotoče.
Čas před startem je možné strávit zakoupením a
ochutnáním slaných štrúdlů od zahrádkářů,
domácích koláčů, které upečou naši důchodci a
jiných dobrot.
Také můžete navštívit výstavu na Obecním úřadě.
Letos bude vystavovat své výrobky umělecká
keramička Markéta Kubiková z Bohumína, obrazy
předvedou
renomovaní
smaltéři
z
Frýdeckomístecka. Zahrádkáři budou vystavovat
na téma „Čtyři roční období“, drobnými
dekoracemi přispějí i děti ze školy. Pouťová
výstava a muzeum se pro veřejnost otevřou v
sobotu 7. 5. 2022 od 8 do 9 hod., v neděli 8. 5. od
8 do 17 hodin.
Tradiční pouť proběhne na výletišti a za budovou
Obecního úřadu. Lunapark u Černého Korzára
doveze spoustu atrakcí pro radost a pobavení dětí
i dospělých. Kolotoče budou po oba dva dny v

provozu pro všechny zájemce za symbolickou
cenu 20 korun za jednu jízdu.
Budou otevřeny prodejní stánky s keramikou,
šperky, dřevěnými výrobky, zdravou výživou,
ručně vyráběnými svíčkami a mýdly, malovanými
perníčky a jinými laskominami.
Bohoslužba v kostele sv. Stanislava v neděli
8. května začíná v 9.30 hod.
Myslivecká chata bude mít v sobotu i v neděli
připraven guláš, nabídne nám ale i jiné myslivecké
speciality.
Hasiči nabídnou své dobroty z grilu a udírny na
výletišti v sobotu i v neděli od 8 hod.
Klub Stodola otevře v sobotu i v neděli. Můžete si
pochutnat na svíčkové na smetaně, guláši a
pouťových koláčcích. V sobotu 7. 5. zahraje na
Pouťové zábavě k tanci i poslechu od 19 hodin
skupina SANTROPE z Těrlicka.
Paní Eva Kozubková nabídne po oba dva dny
prodejní okénko se svým zbožím.

Obecní úřad informuje
V měsíci květnu započnou práce na IV. etapě
chodníku v obci Bruzovice. Ve vyhlášeném
výběrovém řízení byla ze tří uchazečů vybrána s
nejnižší nabídkovou cenou fa KUMAN spol. s r.o.
za cenu 5 833 227, 89 Kč bez DPH. Omezení se
bude týkat úseku od vjezdu k ZŠ a MŠ po č.p.
Bruzovice 57. Stavební práce budou prováděny za
omezení dopravy v daném úseku v rámci
přechodné úpravy provozu na semafory.

Taktéž v měsíci květnu započnou práce na opravě
starého chodníku od č.p. 194 po zastávku
Velicesta. Ve výběrovém řízení byla vybrána s
nejnižší nabídkovou cenou fa VIVID Stavby s.r.o.
za cenu 2 597 000 Kč bez DPH. I u této stavby
bude omezení dopravy řešeno z velké části
semafory.

Dokončují se práce na Budově technického
zabezpečení (bývala garáž za obecním úřadem),
kde se budou moci začít využívat nově
vybudovaná WC, která budou otevřená pro
veřejnost převážně při konání větších akcí (pouť,
obecní slavnosti atd.).
Bylo zakoupeno nové služební vozidlo Suzuki
Vitara za cenu 592 900,-Kč.
Vítání občánků proběhne v sobotu 14. května
2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu,
rodiče dětí budou ještě obesláni pozvánkami.

Zahrádkáři informují
Čas neskutečně utíká, než jsme se stačili
nadechnout a zahřát - je tady začátek jara. Hlásí
se nesměle, ale přijde. Vítáme ho Velikonočními
svátky, ty letošní připadly na dny 15. - 18. dubna.
Naši zahrádkáři se na tyto krásné svátky vždy
připravují společnou činností „Velikonočním

zdobením",
veřejnost.

na

které

zveme

širokou

Letos jsme se sešli v prostorách Obecního úřadu
ve čtvrtek 7. dubna. Budova hlaholila dětskými
hlasy (dětí byla velká převaha), všechny nás to
potěšilo. Odnášely si i s dospělými namalovaná
vajíčka, dekorace z proutí, někteří i pomlázky.
Doufám, že všichni zúčastnění odcházeli
spokojeni a natěšeni na další společnou akci.
Přeji všem krásné jaro, sílu při jarních pracích na
zahradě, dobrou sadbu a klíčivost semen.
Také se těšíte? Na co? Po vynucené přestávce se
letos bude konat POUŤ a její nedílnou součástí
je i výstava. Letos bude velmi atraktivní.
Na stěnách v zasedací místnosti budou vystaveny
obrazy tvořené technikou smaltu. Je to metoda
stará, náročná, trochu zavánějící alchymií. Tvorba
bude velmi různorodá a pestrá svými náměty,
autory a podpůrnou technikou. Kdo přijde - uvidí.
Součástí bude i vystavená zajímavá keramika.
Také naši zahrádkáři budou vystavovat, letošní
téma je „Čtyři
roční období ". V hojné míře
výstavu doplní velmi podstatně i práce našich
dětí. Je tedy na co se těšit, určitě dorazte. No a
ti, kteří si neumíte představit pouť bez Bruzovské
desítky, se před startem můžete posilnit našimi
slanými štrúdly. Na hojnou účast se těší
zahrádkáři z Bruzovic.
Je dobrým zvykem vydávat kalendář naší obce a v
něm jsou ve velkém předstihu uváděny
společenské a kulturní akce. Letošní rok je trochu
výjimečný tím, že se budou konat volby do
obecního zastupitelstva. Termín byl stanoven na
23. a 24. září. Překrývá se s termínem naší
zahrádkářské výstavy, a proto se naše výstava
musí konat v náhradním termínu, ten bude
v neděli 18. září. Jinak se nic nemění.
Brzy na viděnou se těší
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

Co se děje ve škole
V měsíci dubnu, konkrétně 12. 4. 2022 se konal ve
škole Zápis do 1. třídy.
Žáci 4. a 5. ročníku budoucí prvňáčky provázeli ve
třídě stanovišti, kde se plnily různé úkoly a po
jejich splnění mohli budoucí žáci jít k paní
učitelce, které následně předvedli, co vše se
během doby v předškolní třídě naučili. Za
odměnu dostali dárečky v podobě pohádkových
postaviček, obrázků na stěnu, které pro ně
připravili žáci ve školní družině, nechyběly ani
drobné pomůcky do školy a marcipánový
pamlsek.

Ke Dni Země ještě začínáme pracovat na Projektu
Voda, ale to se pochlubíme až příště.
Do konce měsíce nás čeká Dopravní výchova
jízdou zručností na dopravním hřišti ve FrýdkuMístku a do školy za všemi dětmi i žáky přijede
lektorka tance a celá škola bude 25. 4. v tanci a
pohybu.
Mgr. Jana Krátká

Klub důchodců
Senioři v naší obci začali být po pauze opět hodně
aktivní. Setkávají se pravidelně dvakrát za měsíc,
plánují si různé kulturní akce a na „Bruzovskou
10“ upečou své výborné koláče.
19. 4. jsme se připojili k celostátní akci ke Dni
Země „Ukliďme si Česko!", my jsme si název
upravili na: Ukliďme si Bruzovice!, uklízeli žáci
školy, také děti ze školky a této akce se zúčastnili i
rodiče. Za odměnu všichni dostali nálepky,
omalovánky a celá akce proběhla za aktivního
přístupu a veselí žáků.

22. dubna proběhlo v Lašské jizbě v Sedlištích
Přátelské posezení Klubů důchodců, kde zavítali i
senioři z okolních vesnic. K tanci i poslechu zahráli
manželé Porubkovi, krátké vystoupení předvedlo
amatérské divadlo D.N.A. z Frýdku – Místku.

Letošní tombola byla velice krásná a bohatá,
tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům
– jak firmám, tak i soukromým osobám.
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