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VYDALA OBEC BRUZOVICE

prodejní stánky s keramikou, šperky, patchworkem,
zdravou výživou, ručně vyráběnými svíčkami, čerstvě
praženými oříšky, zákusky, malovanými perníčky a
jinými laskominami. Děti také potěší a pobaví klaun
Pepino prcek.
Pouťová výstava a muzeum se pro veřejnost otevřou
v sobotu 11. 5. 2019 od 8 do 9 hod.,
v neděli 12. 5. od 8 do 17 hodin.
Bohoslužby v kostele sv. Stanislava v neděli
12. května začínají v 8 hod. a v 10.30 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.
Hospůdka Pod Burkem nabídne od pátku do neděle
(nebo do vyčerpání zásob) guláš z Burku.
Paní Eva Kozubková otevře v sobotu i v neděli okýnko
s občerstvením i dobrůtkami.
34. ročník tradičního pochodu „Bruzovská 10“ se
uskuteční v sobotu 11. května 2019. Zápis účastníků je
od 8 hod. na výletišti u myslivecké chaty, start je
naplánován na 9 hodin. Trasa pochodu bude v
letošním roce nasměrovaná k Žermanicím, malé
zastavení a občerstvení je zajištěno v Krčmě U Supa v
Horních Bludovicích. Cíl pochodu je opět u myslivecké
chaty, kde bude další možnost bohatého občerstvení.
Čas před startem je možné strávit zakoupením a
ochutnáním slaných štrúdlů, domácích koláčů a jiných
dobrot.
Také můžete navštívit výstavu na Obecním úřadě v
sobotu od 8 do 9 hod. a v neděli od 8 do 17 hod. Letos
bude vystavovat své fotografie Hynek Adámek na
téma „Příběhy z mapy světa - Antarktida, Etiopie, Jižní
Korea a Zambie“. Je to rodák z Frýdku – Místku, český
geograf, fotograf a publicista, který se mimo jiné
účastnil i budování české polární stanice (Mendelova
polární stanice) v Antarktidě na ostrově Jamese Rosse.
23. června 2019 proběhne od 16 hod. přednáška pro
veřejnost spojena s promítáním dalších fotografií.
Zahrádkáři budou vystavovat na téma „Volání dálek“,
drobnými dekoracemi přispějí i děti ze školy.
Drobnosti k prodeji a pro potěchu duše i oka připraví
Dagmar Lokayová, Zuzana Dvouletá a Vlaďka Kozlová.
Tradiční pouť proběhne na výletišti a za budovou
Obecního úřadu. Lunapark u Černého korzára doveze
stejně jako v loňském roce spoustu kolotočů pro
radost a pobavení dětí i dospělých. Budou otevřeny

Obecní úřad informuje
Během měsíce března bylo provedeno výběrové řízení
na opravu západní strany hřbitovní zdi. Nejvýhodnější
nabídku podala firma ZIKO sanace, s.r.o. s nabídkovou
cenou 1 344 510,75 Kč bez DPH. Proběhlo předání
staveniště a samotné práce jsou plánované na
počátek
měsíce
května.
Schválená
dotace
z Ministerstva zemědělství na tuto akci činí 700 000,Kč.
Schody ke kostelu sv. Stanislava již taky hlodá zub
času, proto bude v letním čase přistoupeno k opravě
hlavního přístupového schodiště, které je místy
značně poškozené. V průběhu oprav bude přístup na
schodiště omezen. Celý areál kostela sv. Stanislava je
evidován jako kulturní památka a veškeré opravy
podléhají závaznému stanovisku orgánu památkové
péče. Nyní se zpracovává výběrové řízení na
zhotovitele restaurátorských prací.
V rámci rozšíření vodovodu „Bruzovice - Za Lipinou“
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, které
bude podkladem pro pravomocné povolení této
stavby na hranici s Lučinou. Dle sdělení Ministerstva
průmyslu a obchodu jsme zařazeni v rámci programu
revitalizace Moravskoslezského kraje do seznamu
prioritních projektů tohoto programu, určených pro
zadání veřejné zakázky na jejich realizaci v roce 2019.
Na Bruzovičkách všichni dotčení majitelé pozemků
podél silnice č. II/473 souhlasili s vybudováním stezky

pro pěší a proto by do konce května měla proběhnout
samotná realizace. Jedná se jen o provizorium v určité
části do doby, než proběhne rekonstrukce hlavní
silnice i s novými chodníky.
Na jaře letošního roku byla dokončena přeložka a
prodloužení vodovodního řadu u Obecního úřadu.
Zhotovitelem díla byly samotné Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. za cenu 679 028,Kč bez DPH. Nyní probíhá kolaudační řízení veřejné
zakázky a připravují se projektové dokumentace pro
přípojky.
Pavel Neděla, starosta obce Bruzovice

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se konají volby do
Evropského parlamentu. Hlasování 24. 5. 2019 (pátek)
bude zahájeno ve 14 hod. a ukončeno ve 22 hod.,
hlasování 25. 5. 2019 (sobota) bude zahájeno v 8 hod.
a ukončeno ve 14 hod. Volby proběhnou v zasedací
místnosti Obecního úřadu Bruzovice, volební lístky
budou dodány voličům nejpozději tři dny před
volbami. Voliči jsou povinní před hlasováním prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Pečlivě si prosím pročtěte informace
k hlasování, především část týkající se samotného
hlasování.

z Městské policie Frýdek – Místek s dětmi základní
školy povídali o chování a prevenci patologických jevů.
Budujeme v dětech zodpovědné chování s vědomím
ochrany sebe samého a ohleduplné jednání vůči
druhému člověku. Zastat se, oznámit patologický jev,
přistupovat zodpovědně k životnímu prostředí.
Základní škola v Bruzovicích pozvala širokou veřejnost
na prohlídku prostor školy a nazvala tento den „Den
otevřených dveří“, s možností pobýt ve výuce. Rodiče
budoucích školáků a děti samé mohly vidět, jak
probíhá vyučování.
Po této možnosti následoval „Zápis do Základní školy“.
Přicházeli rodiče a jejich děti s cílem zapsat dítě do 1.
třídy, aby od září zahájilo své vzdělávání na prvním
stupni. Děti byly provázeny staršími kamarády již
navštěvujícími základní školu, procházely několika
stanovišti, kde plnily dané úkoly dovednostní,
sebeobslužné, vědomostní a paměťové. Prozkoušena
byla i jemná motorika. Děti si zkoušení asi ani příliš
neuvědomovaly, to spíše rodiče často nesou první
výkony ve škole s dojetím vážně. Odcházeli s listinou a
s dárečky pro své budoucí prvňáčky. Ve školce zavládla
obecná radost z absolvovaného zápisu.

Důležitá telefonní čísla
ČEZ - poruchová linka 800 850 860
SmVak - poruchová linka 800 292 300
RWE - pohotovostní linka v případě úniku plynu 1239

Vítání občánků proběhne dne 18. 5. 2019 v 10
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Rodiče dětí budou ještě obeslání pozvánkami

Co se děje ve škole
Co když je všechno někdy naruby, aneb „Den naruby“?
Tuhle legraci si nenechaly ujít děti školy. První
dubnový den přivítaly počinem učit děti namísto
učitelů. Žáci pátých tříd zakusili řeholi učitelů, kdy
hodinu učili žáky nižších ročníků. Děti ve školce poprvé
slyšely pojem „apríl“, seznámily se s lidovou tradicí
dělat si v tento den z druhých malou legraci.
Kromě zábavy je také třeba myslet na věci vážné,
preventivní, aby byly děti informovány a vzdělávány a
uměly správně reagovat. Každoročně probíhající
beseda s hasiči prohlubuje u dětí správné návyky a
odhad nebezpečných situací. Také letos mohly děti
hovořit na besedě o konkrétních situacích, o práci
hasičů ve své široké škále výkonů pro záchranu lidí,
majetku i zvířat. Na návštěvě školy si policisté

Svátky jara zvané „Velikonoce“ jely děti základní školy
poznat do Muzea v Příboře a do Skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm. Nádherné počasí podtrhlo krásu
tradic a posílení občanské hrdosti na stát, který ctí
křesťanskou tradici.
Radka Burešová

ZŠ a MŠ Bruzovice nabízí od 1. 5. 2019 možnost
odebírání obědů pro cizí strávníky. Obědy se
vyzvedávají osobně ve školní jídelně v 11 hod.
do vlastních jídlonosičů, cena je 55 Kč za jeden
oběd.

ZŠ a MŠ Bruzovice nabízí od 1. 8. 2019 volné
místo na pracovní pozici školnice, informace na
tel. čísle 725 886 64.

Dne 13. 5. 2019 proběhne také v Mateřské škole
„Den otevřených dveří“, kdy Vás srdečně zveme na
prohlídku prostor budovy a mateřské školy.
Od 8 hodin do 14 hodin můžete pobýt s dítětem ve
školce a být u hry a výuky zároveň.

žácích zvítězila Alexandra Gregorová, v juniorech Zora
Lisniková z F-M a v seniorech Hana Gregorová. V
Moravském zemském kole v Prostějově 30. května
budeme mít tedy z našich řad dva zástupce. I ostatní
soutěžící děvčata si vedla velmi dobře. Všem
blahopřejeme a v další činnosti přejeme hodně zdaru.

Dne 14. 5. 2019 srdečně přivítáme rodiče s dětmi,
kteří přijdou k zápisu do mateřské školy.
Od 10 hodin do 16 hodin můžete zapsat své dítě
k vzdělávání v mateřské škole do budovy Základní
školy a Mateřské školy v Bruzovicích. Velmi se na
nové kamarády těšíme.

Naše obec a všechny složky se aktivně připravují na
„Bruzovskou pouť". Zahrádkáři přispějí také. V sobotu
11. května ráno před „Bruzovskou 10“ se opět můžete
posilnit slanými štrúdly, aby se vám lépe pochodovalo.
A jaká bude výstava? Určitě zajímavá. V pátek od
16:00 hodin přineste, prosím, na náš OÚ: kaktusy,
sukulenty, pokojové květiny - orchideje, palmy (tak
trochu exotika). Pro celkovou dekoraci budou moc
fajn i osázené truhlíky, květináče, mísy. Předem
děkujeme, my z nich vytvoříme určitě pěknou a
nápaditou výstavu. Už se těšíme na viděnou!!!
J. Mazlová , předsedkyně ZO ČZS

Zahrádkáři informují
Brzké jarní období je pro naše zahrádkáře velmi
aktivní a náročné. Hodnotí činnost a sklizeň
předchozího roku. I letos tomu bylo tak. Sešli jsme se
proto v sobotu 16. března v 15 hodin v prostorách
Obecního úřadu na výroční členské schůzi. Hodnotili
jsme nejen rok 2018, ale i předchozí období - tato
schůze byla kromě jiného i volební. Účastníci volili do
výboru základní organizace své zástupce. Po diskusi a
občerstvení jsme si při povídání prohlídli i fotografie z
našich akcí a zahrad. Zvolenému výboru i všem členům
přeji do dalšího období hlavně zdraví, pohodu, elán,
dobré nápady a hodně příznivců.
K jaru patří bezesporu „VELIKONOCE“. I naše
organizace se na ně připravovala. Jako každý rok, tak i
letos jsme pro členy i širokou veřejnost připravili na
Obecním úřadě na úterý 9. dubna od 16. hod.
„Velikonoční zdobení“. Nachystali jsme s přispěním
úřadu zeleň, drobné doplňky a přízdoby a mohlo se
začít. Kdo dorazil, odcházel s hotovými dekoracemi.
Všem se to moc povedlo. Díky.

Součástí naší základní organizace je i kroužek, který se,
jak víte, celkem pravidelně schází. Jeho činnost vrcholí
soutěží. Ve čtvrtek 11. dubna se soutěžící z celého
okresu ve 14 hodin pustili v Národním domě ve Frýdku
- Místku do akce. Všechny tři kategorie měly stejný
úkol. Ve stanoveném čase zhotovit kulatou kytici a
vypichovanou misku. Bylo zajímavé, že všichni měli
stejný květinový materiál a výsledné práce se lišily
zpracováním a doplňky. I náš kroužek se účastnil. V

Klub důchodců
15. 4. 2019 proběhlo naše další setkání v zasedací
místnosti Obecního úřadu, kterou jsme si krásně
velikonočně vyzdobili a načerpali tak předvelikonoční
atmosféru.
25. 4. 2019 nás čekalo Přátelské setkání Klubů
důchodců, zavítali k nám i senioři z okolních vesnic. I
letos se přátelské setkání uskutečnilo v Lašské jizbě
v Sedlištích, sešla se nás tam více než stovka. O
program se postarala Základní umělecká škola
Klimkovice. Taneční vystoupení mladších žáků vedla
paní učitelka Darina Gelnarová, pěvecké skladby
s dětmi natrénovala Jana Doležílková. Skladby byly jak
klasické, tak i moderní. K tanci a poslechu zahráli
manželé Porubkovi.
Letošní tombola byla velice krásná a bohatá, tímto
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům jak
firmám, tak i soukromým osobám.

11. 5. 2019 se potkáme v areálu u myslivecké chaty,
kde budeme tradičně prodávat naše domácí koláče u
příležitosti Bruzovské pouti.
3. 6. 2019 se jako minulý rok sejdeme u Spolkového
domu na tradiční smažení vaječiny.
Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců

Informace z jednání valné hromady Honebního společenstva Bruzovice,
která se konala dne 12. 3. 2019 na Obecním úřadě v Bruzovicích
Na valnou hromadu Honebního společenstva Bruzovice (dále jen VH) se dostavili členové honebního společenstva
a jejich zástupci s počtem 494 platných hlasů z celkového počtu 1041 hlasů všech členů honebního společenstva.
Samotné jednání VH bylo zahájeno po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, kdy byla VH
usnášení schopná za jakéhokoli počtu hlasů přítomných členů.
Jednání VH řídil Ing. Jaromír Vrba podle programu, který byl zveřejněn v pozvánce na jednání VH.
Na VH byly projednány a schváleny především následující záležitosti:
 VH rozhodla o změně stanov honebního společenstva v souladu s platným zákonem o myslivosti.
 VH odvolala dosavadní honební výbor Honebního společenstva Bruzovice a následně zvolila nové členy
honebního výboru podle jednotlivých funkcí v následujícím složení (počet členů honebního výboru se zároveň
snížil ze 7 na 5 členů):
Ing. Jan Guňka
starosta honebního společenstva
p. Karel Doležílek
místostarosta honebního společenstva
Ing. Stanislav Weissmann
finanční hospodář
Obec Bruzovice
člen honebního výboru
(v zastoupení)
Myslivecký spolek Bruzovice
člen honebního výboru
(zastoupen pověřeným členem MSB)
 VH schválila rozdělení finančního zůstatku (výtěžku) následovně:
o rozdělení čistého výtěžku formou příspěvku 50,- Kč za každý započatý hektar pro vlastníky honebních
pozemků, kteří byli současně ke dni 11. 3. 2019 členy honebního společenstva,
o použití části čistého výtěžku ve výši 3000,- Kč na odměny pro dřívější funkcionáře honebního výboru
(starosta HS, místostarosta HS a finanční hospodář).
Pro výplatu finančního příspěvku 50,- Kč za každý započatý hektar honebního pozemku člena honebního
společenstva (fyzické i právnické osoby) byla schválena tato pravidla:
Vlastníci nad 10 ha si mohou požádat o výplatu příspěvku písemně u honebního starosty HS na adrese Ing. Jan
Guňka, Bruzovice 177, 739 36 nebo e-mailem na jan.gunka@centrum.cz; vlastníci, kteří mají méně než 10 ha si
mohou požádat o výplatu příspěvku u finančního hospodáře HS na adrese vyplata2019@seznam.cz .
Pro obě kategorie žadatelů platí:









výplatu je možné požádat v období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019,
v žádosti o výplatu příspěvku je nutno uvést číslo účtu a kód banky, kde se mají peníze odeslat, jméno a
příjmení (název společnosti), dále číslo LV, jakož i celkovou výměru všech honebních pozemků,
u bezpodílového spoluvlastnictví manželů, u více spoluvlastníků a podílového vlastnictví se vlastníci mohou
dohodnout na jednom účtu; podmínkou výplaty příspěvku je písemný souhlas všech dotčených osob, nebo
mohou požádat každý zvlášť,
nabyvatelé, kterým bylo převedeno vlastnické právo k honebním pozemkům, musí prokázat, že vlastní
pozemky, na které přešla majetková práva dřívějších členů honebního společenstva,
výplata bude provedena nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost
podána,
ve výjimečných případech lze výplatu příspěvku provést v hotovosti,
případný zůstatek peněz z nevyplacených vlastnických podílů bude ponechán na účtu honebního
společenstva a o jeho využití bude rozhodovat příští valná hromada.

Za honební výbor Honebního společenstva Bruzovice
Ing. Jan Guňka
starosta honebního společenstva

