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Spokojené a klidné prožití vánočních svátků
a v příštím roce všechno nejlepší
Vám přeje jménem zastupitelstva a zaměstnanců Obce Bruzovice
Pavel Neděla, starosta obce
Obecní úřad informuje
Provoz obecního úřadu v konci roku 2018:
- poslední úřední den a možnost hotovostní platby do
pokladny OÚ je 19.12.2018
- obecní úřad a knihovna bude v období od 24.12.2018
do 1.1.2019 včetně uzavřen
- bezhotovostní úhradu na účet obce Bruzovice u ČS
a.s. na číslo 1682054309/0800, tak aby byla připsána
ještě v letošním roce, lze provést do 27.12.2018.
Poplatky v roce 2019 zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2018. Za sběr a svoz komunálního odpadu činí
poplatek 500,-Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a
rok nebo na rekreační objekt. Svoz odpadu zůstává i
nadále každých 14 dnů, počínaje 2. 1. 2019. Poplatek
ze psa činí 100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč.
Tyto poplatky jsou splatné do 31. března 2019.
Hřbitovní poplatky
Většině nájemců hrobového místa na místním
hřbitově v Bruzovicích končí nájemní smlouva
31.12.2018. Během měsíce ledna a února tyto obecní
úřad vyzve dopisem k podepsání nových smluv a
úhradě hřbitovního poplatku.
Žádáme řidiče, aby svá vozidla v zimním období
neparkovali na okrajích silnic a v jejich těsné blízkosti,
ale výhradně na svých pozemcích. Auta zaparkovaná

na místních komunikacích blokují stroje zimní údržby,
které pak údržbu nemohou řádně provádět. Děkujeme
za pochopení.
SmVaK Ostrava a.s. informuje o nových cenách
vodného s účinností od 1. ledna 2019. Voda pitná
(vodné) 45,06Kč/m3. Ceny jsou uvedené již s 15% DPH.
Co se děje ve škole
Během letošního listopadu proběhlo hned několik
společných akcí a o zážitky nebyla nouze.
Na začátku listopadu proběhla ve škole celodenní akce
věnovaná 100. výročí založení republiky. Děti i učitelé
přišli do školy v dobovém oblečení, přinesli rodinné
fotky z doby první republiky a nejeden žák přidal i
rodinnou historku. Na besedu k nám přišli z Muzea
Beskyd Frýdek – Místek a o první republice se děti
z úst odborníka dověděly nejednu zajímavost. Po
besedě bylo na programu sázení památeční lípy na
školní zahradě, společně se zástupci obce a panem
farářem P. Mgr. Pavlem Motykou, který ji požehnal.
Pan farář nakonec posvětil naši školu, aby se v ní všem
líbilo a dětem aby se dobře učilo.
Od začátku listopadu děti ve škole a školní družině

vyráběly keramický betlém. Ten darovaly místnímu
kostelu. Obdivovat ho tam budete moci během
vánočních svátků.
Listopad byl jako obvykle ve znamení příprav na
tradiční vystoupení v kostele během prvního
adventního víkendu. Děti zpívaly a recitovaly, aby vše
proběhlo ke spokojenosti jejich i pro potěšení diváků.
Ke školním dětem se připojily s chutí i děti z mateřské
školy. Vyvrcholení těchto příprav proběhlo
30. listopadu. Pásmo děti předvedly rodičům,
prarodičům a všem dalším hostům, společně si
vychutnaly i koncert Ženského pěveckého sboru
Bohuslava Martinů a nakonec se ke sboru i připojily a
společnou písní přivodili adventní čas. Největší
odměnou byl pro děti velký potlesk od diváků. Na toto
již tradiční vystoupení navázaly děti zpěvem koled u
vánočního stromku, který se tradičně po koledě
rozsvěcí a občerstvením na jarmarku, které pro ně
nachystala Rada rodičů.
Tomuto velkému vystoupení a zahájení vánočního
času předcházely ve škole již také tradiční Adventní
dílny s rodiči, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit
vánoční ozdoby z keramické hlíny.
Pro prvňáčky byl 20. listopad velký den, před rodiči a
hosty ukázali, co se ve škole už naučili a společně
pokřtili svou první opravdovou knihu, ve které si
budou sami číst – Slabikář. Za pěkné výkony byly děti
odměněny dětským vínem a sladkým marcipánem.
Na začátku prosince si děti ve škole nazdobily vánoční
stromek, který daroval dětem obecní úřad.
Pan farář navštívil děti ještě během Mikuláše, přinesl
jim nadílku a popřál krásný adventní čas.
I my ze školy společně s dětmi přejeme všem krásný
advent a pokojné prožití vánočních svátků.
Mgr. Kateřina Šebestová
Charita Frýdek – Místek

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem
vám… Tato známá melodie rozezní na začátku ledna
domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce,
největší sbírkové akci v České republice. A o čem tato
sbírka vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je
primárně o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě
více rovin, ale podle mě spočívá to nejdůležitější
v předání pozdravení a popřání všeho dobrého
v novém roce. V tomto smyslu je završením Vánoc –
předáním
vánočního
poselství
do
našich
domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena
s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové průvody,
koncerty, ale také setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na frýdeckomístecku
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými

organizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté.
Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo celkem
vybrat 2 268 959 Kč, z toho 16 417 korun ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými
pravidly tak, aby byla maximalizována její
transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv.
záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak
chce získané peníze použít. „Využití Tříkrálové sbírky
je široké. Pomůže zejména potřebným u nás
v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu
potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě
Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na
podporu aktivit „investičního“ charakteru. V obecné
rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího
vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce
v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a
bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto věci
se obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom
jsou velmi důležité, protože abychom se mohli o naše
klienty postarat, musíme se k nim dostat a zajistit jim
pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice
do našich klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké
Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na
webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do
14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových
pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o této sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.
ZO bruzovských zahrádkářů
Přátelé přírody, zahrad a zahradničení, členové
Českého zahrádkářského svazu, letošní rok bude
končit a většina z nás bude hodnotit a bilancovat
uplynulé období. S potěšením Vám všem při této
příležitosti chci poděkovat za snahu, obětavou práci a
přízeň. Byli jste všichni skvělí.
Děkuji Vám všem za práci, snahu a v roce 2019 přeji
hlavně hodně zdraví, lásky, pohody. Ať se Vám při
Vašem konání daří, neopouští Vás optimismus a
elán. Mnoho úspěchů.
Na další skvělou spolupráci se už předem moc těším.
Jarmila Mazlová, předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích
Vážení spoluobčané, milí sousedé
Velmi srdečně Vás všechny zveme ke společně sdílené
radosti z narozeného Ježíše Krista Spasitele při
vánočních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava v
Bruzovicích 24.12.2018 v 16:00 hod. a ve 21:00 hod.
v kostele v Sedlištích.
25.12.2018 v 9:30 hod. Slavnost narození Páně.
26.12.2018 na sv. Štěpána budeme slavit mše svaté ve
filiálních kostelích v 9:30 hod. v Kaňovicích a v 11:00
hod. v Žermanicích (v Bruzovicích mše sv. nebude).
Novoroční mše svatá v Bruzovicích se uskuteční
1.1.2019 v 9:30 hod.
Zve farnost Bruzovice

