BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
ČERVEN 2017

VYDALA OBEC BRUZOVICE

OBEC BRUZOVICE a SDH BRUZOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVY

BRUZOVICE 712 a 120. LET OD ZALOŽENÍ SDH
POŘÁDANÉ NA VÝLETIŠTI U MYSLIVECKÉ CHATY 10. ČERVNA 2017 OD 16,00 HOD.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ MÍSTNÍ ZŠ A MŠ  VYSVĚCENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA 
VYSTOUPENÍ SILÁKA RENÉ GOLEMA RICHTERA  VYSTOUPENÍ MLADÝCH HASIČŮ 
UKÁZKA ZÁSAHU HISTORICKOU STŘÍKAČKOU V DOBOVÝCH MUNDŮRECH 
 UKÁZKA TECHNIKY HZS A POLICIE ČR  HUDEBNÍ SKUPINA STANDA BANDA 
OHŇOVÁ ŠOU PŘEDVEDENÍ STŘÍKAČKY Z ROKU 1936OHŇOSTROJ
ATRAKCE PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Obecní úřad informuje
Obecnímu úřadu byl 22.5.2017 předán nový
dopravní automobil DA–L 1Z Iveco pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce Bruzovice. Po
vyřízení všech nezbytných administrativních úkonů
nahradí nové Iveco plnohodnotně z posledních sil
sloužící Avii A 30, která se pyšní úctyhodným datem
uvedení do provozu a to 13. 12. 1972, tzn. že by
letos oslavila 45 let. Pořizovací cena nového vozu je
2 104 190,-Kč. Generální ředitelství HZS přispělo
částkou 450 000,- Kč a Moravskoslezský kraj
225 000,- Kč.
Vysvěcení a slavnostní předání je naplánováno na
10.6.2017 v rámci společných oslav.
Byla zahájena rekonstrukce bývalé moštárny, nyní
Spolkového domu. Prováděcí firma, která vzešla
z výběrového řízení – TB Mont Morava, s.r.o. předá
nově zrekonstruovanou budovu do konce června.

Od 1.6.2017 je zkušebně zprovozněn rezervační
systém víceúčelového hřiště u základní školy. Odkaz
je na webových stránkách obce pod názvem
„Tenisový kurt“.
Letošního 32. ročníku pochodu „Bruzovská 10“ se i
přes počáteční nepřízeň počasí zúčastnilo 166
účastníků. Trasa vedla směrem k Sedlištím a krátký
odpočinek k načerpání sil na druhou polovinu a
občerstvení bylo na Bezručově vyhlídce. V neděli
spoustu milovníků kultury navštívilo muzeum a
výstavu Ivo Nováka, malíře a rodáka z blízkých
Václavovic. Své umění předvedli i místní zahrádkáři.
Svými dekoracemi uspořádali výstavku na téma „Ze
spíží a sklepů“. Výletiště a prostor za obecním
úřadem patřil už tradičně pouťovým atrakcím, kde
svůj čas trávily hlavně děti. Poděkování patří všem,
místním spolkům i jednotlivcům, kteří věnovali svůj
volný čas přípravám ke zdárnému průběhu tohoto
svátečního víkendu.

Druhou květnovou neděli slavíme Den matek a při
této příležitosti vítáme vždy nové občánky naší
obce. Letos se jich dne 13. května v zasedací
místnosti OÚ sešlo šest, miminka doprovázeli
šťastní rodiče, prarodiče i další rodinní příslušníci.

Klub důchodců
Nastal čas smažení vaječin, opékaní i grilování a my
se také připojíme a na blížícím se klubu důchodců
5.6.2017 si u myslivecké chaty usmažíme vaječinu.
Všichni důchodci jsou zváni. Bude to náš
předposlední klub před prázdninami a pak se
sejdeme opět až v září.
Zahrádkáři informují
Je květen a každý kdo má jen kousínek hlíny, ať už v
květináči, truhlíku či na zahradě má napilno. Je
třeba sázet (už je po „zmrzlých"), sít, zalévat,
přihnojovat, plevat a kypřit. Jak úrodu zpracovat,
pokud ji ihned nezkonzumujeme, jsme vám alespoň
trochu přiblížili na jarní výstavě nazvané „Ze spíží a
sklepů". Viděli jste sušené byliny, květy, křížaly,
šťávy z ovoce i zeleniny, kompoty, zavařené
čalamády, saláty, houby v různé úpravě, uchování
česneku či cibule. Přejeme všem dobrou a kvalitní
sklizeň - co s ní, už víte. Nemusí být všechno „na
ledě".
V sobotu 3.6.
jedeme na zájezd, je pár
posledních míst, zájemci se
mohou
hlásit
u
př.
Weissmannové. Přeji všem
krásné prázdniny a na
obohacení
zážitků
a
inspirace vám dávám tipy:
Ve dnech 13. - 16. 7. je v
Lysé nad Labem k vidění
výstava KVĚTY s finálem
floristické soutěže amatérů.
10. - 13. 8. se koná v
Kroměříži letní „FLORIA" a o týden později je v
Olomouci letní „FLORA". Pokud vás cesty zavedou
na jižní Moravu ve Valticích je výstava nazvaná
„Utajený svět našich zahrad, luk a polí". My ještě do
prázdnin pojedeme v pátek 2. 6. do Prostějova na

„Moravské zemské kolo floristiky". Podle umístění
snad i na celostátní kolo do Lysé nad Labem. A po
prázdninách .... se už určitě sejdeme u „moštárny
na opékání buřtů". Již jsem jednou psala o 6O.
výročí vzniku naší republikové organizace. Hlavní
oslavy se budou konat na podzim. Také naše
výstava by měla alespoň trochu být k tomuto výročí
zaměřena, proto bude na téma „Jak to bylo,
zahrádko a co zahrádkáři". Prosím všechny touto
cestou, aby nám s tím pomohli - dobové fotky pro
srovnání se současnými, nářadí, stroje, pomůcky,
knihy, časopisy. V dalším občasníku vás budu
informovat o organizování výstavy. Přeji všem
krásné a pohodové léto. J. Mazlová, ČZS Bruzovice

Střípky z naší školy
Žáci naší školy se v měsíci květnu zúčastnili 1.
ročníku „Přehlídky zájmové činnosti malotřídních
škol“ ve Skalici s hudební pohádkou „O dvanácti
měsíčkách“. Odměnou za dlouhodobou přípravu
dětem byl velký potlesk, sladkost a praktické dárky
pro výuku i volné chvíle ve škole.
V měsíci květnu pak prožily naše děti báječný týden
v malebném údolí Leskové v podhůří Beskyd
a Javorníků. Každý den byl pro děti připraven
bohatý program: vycházky do okolí, návštěva
rozhledny Miloňová, prohlídka historického centra
Velkých Karlovic, nejrůznější soutěže a hry. Ty
nejlepší zážitky mají děti z dětského zábavního
parku Razulák, koupání v termálních bazénech
hotelu Horal a hledání pokladu dle skrytých indicií.
Po celou dobu „Školy v přírodě“ nám počasí přálo,
což přispělo nejen k dobré náladě, ale také jsme si
mohli naplno užít fantastické přírody Valašského
resortu.
A co nás ještě čeká?
Již tradičně v červnu naše škola pořádá sportovní
soutěž určenou pro žáky malotřídních škol
„Pětiboj“. Věříme, že malí sportovci budou úspěšní
a vybojují pro naši školu přední místa.
9. června děti oslaví svůj svátek MDD výletem na
hrad Hukvaldy. Touto cestou velice děkujeme
rodičům, kteří nám přispěli na autobusovou
dopravu!
Poslední akcí školy bude výlet pro žáky 5. ročníku do
našeho hlavního města Prahy v doprovodu paní
ředitelky a třídní učitelky.
Poslední červnový den proběhne slavnostní předání
vysvědčení a rozloučení s dětmi, které odcházejí
studovat na druhý stupeň do okolních základních
škol.
Nezbývá než popřát krásné prožití letních prázdnin,
nejenom dětem, ale také jejich rodičům!
Mgr. Kateřina Bernatíková

