BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
ČERVEN 2018

VYDALA OBEC BRUZOVICE

OBEC BRUZOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVY

POŘÁDANÉ NA VÝLETIŠTI U MYSLIVECKÉ CHATY

9. ČERVNA 2018 OD 16,00 HOD.

 VYSTOUPENÍ DĚTÍ MÍSTNÍ ZŠ A MŠ  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ 
 K POSLECHU ZAHRAJE DECHOVÁ HUDBA KOBEŘANKA Z KOBEŘIC 
 PO CELÉ ODPOLEDNE SKUPINA CHŮDADLO - KOMEDIANTI NA VYSOKÉ ÚROVNI 
VEČERNÍ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY STANDA BANDA 
 OHŇOSTROJ  ATRAKCE PRO DĚTI  OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

Obecní úřad informuje
33. ročníku tradičního pochodu „Bruzovská 10“ se letos
12. května zúčastnilo 301 příznivců pěší turistiky. Trasa
byla kvůli předchozím prudkým dešťům na poslední chvíli
změněna a vedla jen po Bruzovicích - od výletiště
směrem k Doležílkům, dále polními cestami k části
Porubky a zpět téměř do středu obce. Chvilka oddechu a
krátké občerstvení nebylo jako v jiných letech v žádné
z okolních obcí, ale v místním Spolkovém domě. Druhá
polovina pochodu pokračovala okolo restaurace Pod
Burkem směrem na Bruzovský vrch k vodárně a po
Záhumenní cestě zpět k myslivecké chatě, kde měly
místní spolky připraveno pro všechny bohaté
občerstvení.
Všichni, co zůstali
po „Bruzovské 10“
na výletišti, ocenili
při
odpolední
vydatné bouřce nové zastřešení stávajícího posezení,
které bylo finančně podpořeno Moravskoslezským
krajem v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2018“ částkou
302 500,- Kč. Celkové náklady stavby činily 494 846,- Kč.

Tradiční nedělní pouť a kolotoče byly připraveny za
Obecním úřadem. Letos byl zajištěn jiný provozovatel
pouťových atrakcí - firma Tvardek. Přijela jiná lákadla a
radosti si užili mnozí dospělí a všechny děti, ty nejmenší
bavil v dopoledních i odpoledních hodinách klaun
PepinoPrcek. Méně prodejních stánků s tradičními
pouťovými dobrůtkami byl z důvodu konání tří velkých
poutí v nejbližším okolí, a proto dali prodejci přednost
prodávat tam.
V sobotu před pochodem a celý nedělní den jste mohli
navštívit tradiční pouťovou výstavu. Letos opět
vystavoval svou tvorbu s názvem „Po stopách Bruzovic“
malíř Ivo Novák, který namaloval mnohé místní domy a
zákoutí naší krásné obce. Zahrádkáři připravili expozici

na téma „Stromy a dřevo v našem životě“ staré i
současné nářadí, hračky, nádoby a pomůcky ze dřeva,
drobnými dekoracemi přispěly i děti ze školy. Schodiště
bylo ozdobeno květinami a na chodbách jste si mohli
prohlédnout fotografie stromů z naší obce. Po oba
sváteční dny byla velká návštěvnost a celkově se dá říct,
že pouťové dny se velmi vydařily.
Jako každý rok, týden po pouti, vítáme do života naše
malé občánky. Letos to bylo devět dětí, které doprovodili
šťastní a hrdí rodiče i další rodinní příslušníci. Miminka
do života přivítal a mnoho štěstí a úspěchů v životě
popřál starosta obce pan Pavel Neděla. O krátký kulturní
program se postaraly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Věry Kochové.

Klub důchodců
Letošní Přátelské setkání okolních Klubů důchodců se
konalo 27. 4. opět v Lašské jizbě v Sedlištích. Sešla se nás
necelá stovka a soudě dle ohlasů se všem moc líbilo. O
pohodu se postarala frýdlantská cimbálová muzika Kotci,
která v loňském roce oslavila 45. výročí od založení.
Historii této ojedinělé cimbálové muziky zahájili již
dědové a pradědové dnešních muzikantů v polovině
19. století. Všichni se mohli zaposlouchat do tradičních
písní lašského regionu. K tanci a poslechu také zahráli
manželé Porubkovi, většině známí již z minula.
Nechyběla ani bohatá tombola a chutné občerstvení.
Vřelé poděkování patří všem, kteří se na této velmi
náročné akci podíleli, ať už dobrým nápadem, radou
nebo samotnou realizací.
V pondělí 21. 5. jsme se sešli nikoliv v zasedací místnosti
OÚ, ale ve Spolkovém domě na smažení vaječiny. Počasí
se vydařilo a mohli jsme posedět na čerstvém vzduchu,
kde vždy lépe chutná.
Naší poslední náročnou akcí v tomto období bude pečení
koláčů na Obecní slavnosti.

Ze života školy
Než se rozloučíme s jarem a přivítáme
letní prázdniny, čeká nás ještě spousta
úkolů i akcí.
Předškolní děti úspěšně absolvovaly 10. 4. zápis do
1. třídy. V Den otevřených dveří MŠ připravily rodičům i
dětem, pod vedením p. učitelky Marcely Jindrové,
vystoupení tří country - tanců v tělocvičně.
Koncem měsíce dubna se děti ZŠ a MŠ, v rámci týdne
Zdraví, seznámily s projektem Zdravé zoubky, s prevencí
zubního kazu v péči o chrup.
Podílely se i na úklidu okolí školy. Žáci si také připomněli
nedávný Den vody, její význam a potřebu udržitelného
nakládání s vodními zdroji.
Žáci ZŠ se zúčastnili projektu k oslavě Dne matek.
Taky jsme měli ve škole kratičké povídání s naším milým
panem farářem P. Mgr. Pavlem Motykou, se kterým
následovala návštěva kostela sv. Stanislava s výkladem.
V polovině května navštívily děti ze ZŠ i MŠ výstavu
v prostorách Obecního úřadu, s názvem „Stromy a dřevo
v našem životě“. Část expozice zajistila i škola svými
výrobky.

Když se narodí děťátko, stává se také malým občánkem
obce, ve které s rodiči žije. Obřad Vítání občánků je jedna
z prvních společenských událostí, které děťátko ve svém
životě absolvuje. Děti z předškolní třídy to ví a spolu
s paní učitelkou připravili malým občánkům Bruzovic a
jejich rodičům pásmo básní a písní.
Žáci ZŠ se zúčastnili divadelní přehlídky v Sedlištích, se
svým vystoupením O Šípkové Růžence.
Jako každoročně se vybraní žáci z každého ročníku
zúčastnili soutěže Zlatý kapřík na Lučině, kde prokázali
své znalosti a dovednosti z oblasti života v přírodě.
Soutěž proběhla v pátek 25. 5. a žáci naší školy v klání
mezi pěti družstvy skončili na velmi pěkném 2. místě!
Co nás ještě čeká?
Na naší škole proběhne 8.6. sportovní pětiboj, kterého
se zúčastní žáci se svými učiteli i z okolních škol.
Mezinárodní den dětí bychom chtěli oslavit společně s
rodiči dne 1. 6. tradičním opékáním špekáčků.
Na počátku června pojedou žáci školy i děti z mateřské
školy na výlet do Dolní oblasti Vítkovic (Svět techniky).
Při pasování čtenářů v městské knihovně F-M žáci
z 1.třídy předvedou, co se v průběhu celého školního
roku naučili.
Žáci 5.třídy pojedou na výlet do Prahy.
Na Bruzovské slavnosti se děti a žáci také připravují.
Mladší školkové děti si připravily pásmo básní, písní a
tanců na téma Mravenci, děti z předškolní třídy country tance a žáci ZŠ dětskou hudební pohádku od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Šípková Růženka.
Co napsat na závěr?
Školákům v červnu pomalu končí práce ve škole, blíží se
její zhodnocení v podobě vysvědčení a začínají
zasloužené prázdniny. Pro nejstarší děti z mateřské školy
znamená měsíc červen také loučení, protože po
prázdninách se už do ní vracet nebudou a odejdou do
první třídy. Tyto děti budou pasovány na školáky panem
starostou v den vysvědčení.
Krásné léto a prázdniny všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ
Bruzovice.
Marcela Jindrová

Zahrádkáři informují
Jaro a obzvlášť květen je měsíc plný práce a aktivit. Je
třeba využít dlouhých dnů. Práci je potřeba proložit
odpočinkem, poznáváním a inspirací. Někdy stačí málo a
nemusíte ani daleko. To byl náš cíl ve sváteční den na
1. máje. Zahrádkáři a příznivci vyrazili na půldenní výlet.
Ve 12.30 jsme odjížděli do Ostravy navštívit Střední
zahradnickou školu v Ostravě. V areálu ukázkových
zahrad na nás čekala paní ředitelka. Provedla nás a
vyprávěla celou historii i další záměr s ukázkovými
výsadbami. Bylo to zajímavé, poučné a inspirující. Paní
ředitelce jsme poděkovali za čas i výklad a pokračovali
dále. Autobus nás zavezl na Hukvaldy. Bylo krásně a
podle toho byla i velká návštěvnost této krásné obce. My
jsme zamířili do „Tropikalu“. Podívali jsme se na
výpěstky i zvířata. Odtud jsme jeli do Fryčovic na Ptáčník.
Prošli jsme celou zahradu manželů Šteffkových včetně
prodejny skalniček. Měli jsme také možnost nákupu.
Všem se nám tento krátký výlet líbil.
J.Mazlová , předsedkyně ZO ČZS Bruzovice

