BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

ZÁŘÍ 2019

Projekt: „Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa“,reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008355
Obec realizuje první část velkého projektu na výstavbu chodníků v obci, který bude mít celkem 6 etap.
Cíl projektu: zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a přizpůsobení chodníku osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace zajištěním bezbariérovosti chodníku a bezbariérového přístupu k zastávce veřejné
hromadné dopravy prvky jako - varovné pásy, vodící linie, hmatová dlažba.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 4 723 558 Kč.
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost.

Zahrádkáři informují
Opět je tady podzim, období sklizně, hodnocení a
výstav. I naše základní organizace pořádá každý rok
na podzim výstavu. Ta letošní se bude konat v
prostorách Obecního úřadu v neděli 22. září v čase
9 - 17 hodin. Naše letošní téma: Chystáme oslavy.
V rámci výstavy se koná soutěž „Jablko roku" a
„Nejlepší štrúdl - sladký i slaný“. Doneste, prosím,
své výpěstky ovoce, zeleniny i květin, včetně
osázených truhlíků, květináčů a jiných dekorací na
Obecní úřad v sobotu 21. září od 15 do 17 hodin.
Štrúdly přineste, prosím, buď v sobotu, nebo v
neděli ráno před devátou hodinou. Samozřejmě
bude i okamžitá „srandatombola", proto prosím i o
příspěvky (co dům i zahrada dá). Těším se na
spolupráci a hojnou návštěvu.
V naší základní organizaci pracuje i kroužek děvčat.
Jeho náplň spočívá v tom, že si rozšiřují své znalosti
a dovednosti v práci s rostlinami. Učí se teorii,
poznávání rostlin a vytváření květinových dekorací.
Své znalosti a dovednosti potom konfrontují v
různých soutěžích. Po okresním kole postoupila
Alexandra Gregorová do moravského zemského
kola v Prostějově. V rámci práce s mládeží
spolupracujeme i s dalšími dětmi, aby dobře
reprezentovaly náš okres. Saša v Prostějově zvítězila
a tak ještě s Johankou Kozlovou postoupila do
celostátního kola. V Prostějově v seniorském klání

zvítězila paní Marta Luzarová. Všechny tři soutěžící
postoupily do celostátního kola na výstavě v Lysé
nad Labem, zastupovaly tam okres Frýdek - Místek.
Výstava v Lysé měla letos úžasné téma - Baroko.
Baroko vesnické i zámecké, včetně stolování.
Všechny tři kategorie měly hodinu na vytvoření
kulaté barokní kytice s barokními prvky. Těžké
zadání. Žáci měli jako druhý úkol vytvořit dárkový
koš pro operní pěvkyni, junioři vyráběli pro operní
pěvkyni vějíř a senioři dělali barokní květinovou
mísu s ovocem. Vyhlašování výsledků bylo
vzrušující. V kategorii žáků máme 1. místo - Johanku
Kozlovou, 2. místo patří Alexandře Gregorové. V
kategorii seniorů zvítězila Marta Luzarová, byla
vyhlášena absolutní vítězkou.

Pátek 19. července byl tedy velmi úspěšný den a
nám potvrdil, že to děláme dobře. Děkuji za
poctivou práci. V září se koná mezinárodní soutěž
dětí v Ostravě, i tam budeme. Snad se umístíme
dobře, držte nám palce.
Čas je neúprosná veličina. V sobotu 15. 6. jsme se s
přáteli a známými setkali u Spolkového domu na
smažení vaječiny. Bylo moc hezky a tak se nás sešlo
poměrně dost. Proběhla i naše veselá
„srandatombola". Poseděli jsme, popovídali si,
zasmáli se a s příchodem šera se odcházelo do
svých domovů. Léto bylo horké, mnohdy až moc.

S tím souvisí nedostatek vody a nutnost stále
zalévat. Nekonečná práce, bez které bychom nic
nesklidili. V tom neustálém kolotoči bylo najednou
31. 8. a my jsme se sešli, abychom se rozloučili u
Spolkového domu s létem při opékání buřtů. Bylo
horko, hrozily bouřky, ale přesto se opékalo a
losovalo. Bylo to moc fajn, zábava „pokec" a
příprava na další aktivity. Díky za obě akce. Těším se
na další, ale hlavně na spolupráci a aktivní přístup.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS

alespoň se budou na dalších závodech více snažit. V
průběhu závodu jsme pořádali také soutěž o
Železného hasiče, kterou si mohli vyzkoušet také
dospělí. V 11 hodin nám přijeli hasiči z Frýdku
udělat pěnu, kterou si ti odvážnější moc užili.
Skákací hrad, který byl objednaný, jsme museli
bohužel zrušit, kvůli nepřízni počasí. Děkujeme za
účast občanům, kteří se na nás přišli podívat a příští
rok se na Vás budeme těšit znovu, snad za lepšího
počasí.

Honební společenstvo Bruzovice
Připomínáme
všem
členům
Honebního
společenstva Bruzovice, že na základě schválení
valné hromady dne 12. 3. 2019 je možno požádat o
příspěvek z rozdělení finančního výtěžku honebního
společenstva ve výši 50 Kč za každý započatý hektar
honebních pozemků nejpozději do 30. září 2019.
Honebními pozemky jsou především lesní pozemky,
orná půda, louky, pastviny, vodní plochy a další
specifické pozemky dle platného zákona o
myslivosti. Příspěvek se vyplácí podle pravidel
uvedených v Bruzovském občasníku z května 2019 a
mohou o něj žádat fyzické i právnické osoby, které
byly ke dni 11. 3. 2019 vlastníky nebo spoluvlastníky
honebních pozemků v k. ú. obce Bruzovice a
zároveň byly členy honebního společenstva
Bruzovice. S případnými dotazy je možno se obrátit
na honebního starostu na adrese: Jan Guňka,
Bruzovice
177,
nebo
e-mailem
na
jan.gunka@centrum.cz. O výplatu je možno také
požádat na adrese vyplata2019@seznam.cz, kterou
spravuje
finanční
hospodář
honebního
společenstva.

MLADÍ HASIČI BRUZOVICE
V srpnu jsme jako každoročně pořádali hasičské
soustředění, kterého se zúčastnilo 22 dětí ve věku
6-15 let. Spali jsme ve stanech, jídlo vařili na ohni a
každý den hráli různé hry a soutěže. Ačkoliv nám
počasí moc nepřálo, myslím si, že tábor se celkem
povedl a děti byly spokojené.
7. září se u nás, na fotbalovém hřišti, konala
Pohárová soutěž mladých hasičů. Celkem jsme se
toho báli, protože měl být celý víkend deštivý, ale
naštěstí se nad námi sluníčko slitovalo, stále se
snažilo vykouknout zpoza mraků a pršet začalo až
při vyhlašování výsledků. Soutěže se zúčastnilo
celkem 44 družstev. Starším žákům se požární útok
nepovedl tak, jak umí a s časem 17,28 se umísťují až
na 12. místě. Mladším žákům se dnes požární útok
celkem povedl a s časem 18,67 si ve velké
konkurenci zabírají 8. místo. Ačkoliv se děti na
domácích závodech moc neukázaly, nezoufáme,

Nyní mladým hasičům zbývá odběhnout asi dva
poslední závody v požárním útoku a poté je čeká
zahájení Celoroční hry PLAMEN 2019 a to Branným
závodem 19. října. Máme celkem dost času, tak
snad se nám podaří vše pořádně natrénovat a
správně tak vykročit do nové sezóny. Kdo by se k
nám chtěl přidat, nebo to alespoň vyzkoušet,
trénujeme každou středu od 16 hodin u Myslivecké
chaty. Nabíráme děti již od 5-18 let.
Za SDH Bruzovice, Petra Helvínová

Klub důchodců informuje
5. srpna 2019 jsme se po měsíční pauze opět setkali
a to na výborném obědě, který se konal v restauraci
Pod Burkem. Náš klub přivítal mezi sebe čtyři nové
členy. Jsme rádi, že se k nám připojili a budou
s námi trávit své volné chvilky. Setkáváme se každé
první a třetí pondělí v měsíci a rádi přivítáme nové
posily z řad seniorů. V průběhu října plánujeme
poznávací zájezd. Informace k zájezdu budou včas
zveřejněny.
Ve středu 4. 9. jsme se zástupci obecního úřadu
navštívili paní Emílii Majerovou, která oslavila
krásných 90 let. Za celý Klub důchodců jsme jí
popřáli mnoho sil a pevné zdraví.

