BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
LISTOPAD 2018
OBEC BRUZOVICE SPOLEČNĚ S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ,
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A MATEŘSKOU ŠKOLOU, KLUBEM DŮCHODCŮ,
MYSLIVECKÝM SPOLKEM A SVAZEM ZAHRÁDKÁŘŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU

30. LISTOPADU 2018
NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT,
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A JARMARK
KONCERT DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ SPOLEČNĚ
S ŽENSKÝM PĚVECKÝM SBOREM BOHUSLAVA MARTINŮ
V KOSTELE SV. STANISLAVA V 17,00 HOD.
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A JARMARK NA VÝLETIŠTI U CHATY
OD 18,00 HOD.
OBČERSTVENÍ – DOMÁCÍ KOLÁČE, CUKROVÍ, SVAŘÁK,
MEDOVINA, ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA NA CHLEBU,
KLOBÁSY, NEALKO
PRODEJ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

Obecní úřad informuje
Ve dnech 5.10. a 6.10. proběhly v celé republice
volby do zastupitelstev obcí, ve kterých byli voleni
i zástupci občanů obce Bruzovice. Tři kandidátní
listiny umožnily výběr z dostatečného počtu
kandidátů, to je ze 27 uchazečů, do
devítičlenného zastupitelstva obce. Z celkového
počtu 731 voličů se k volbám dostavilo 429 voličů,
což představuje volební účast 58,69%. Celkový
počet platných hlasů činil 3653, z toho:
„Pro Bruzovice“: 2459 hlasů, 67,31%
„Naše Bruzovice“: 617 hlasů, 16,89%
„Za lepší Bruzovice“: 577 hlasů, 15,80%

Do zastupitelstva obce byli zvoleni:
z volební strany č. 1 „Za lepší Bruzovice“:
Ing. Antonín Kwaczek, 91 hlasů,
z volební strany č. 2 „Naše Bruzovice“:
Bc. Zdeňka Kičmerová, DiS., 98 hlasů,
z volební strany č. 3 „Pro Bruzovice“:
Pavel Neděla, 314 hlasů,
Lenka Ignasová, 283 hlasů,
Tomáš Kunčický, 266 hlasů,
Ing. Vojtěch Kozel, 276 hlasů,
Ing. Bc. Pavel Hrabec, 280 hlasů,
Aleš Weissmann, 256 hlasů,
Zdeněk Karásek, 279 hlasů.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byli
dne 31.10.2018 zvoleni do funkce:
starosty – Pavel Neděla,
místostarostky – Lenka Ignasová,
předsedkyně finančního výboru – Bc. Zdeňka
Kičmerová, DiS.,
předsedy kontrolního výboru – Ing. Vojtěch Kozel
předsedkyně kulturní a sociální komise – Lenka
Ignasová,
člena finančního výboru – Ing. Bc. Pavel Hrabec a
Tomáš Kunčický,
člena kontrolního výboru – Aleš Weissmann a
Zdeněk Karásek,
člena kulturní a sociální komise – Pavel Neděla a
Lumír Hrabec.
Zvolený zastupitel Ing. Antonín Kwaczek se
odhlásil z trvalého pobytu v obci Bruzovice, tímto
se stal nevolitelný a zastupitelstvo obce mu
následně vyslovilo zánik mandátu. Prvním
náhradníkem kandidátní strany „Za lepší
Bruzovice“ je pan Lumír Hrabec, který bude do
funkce uveden v nejbližším možném termínu.
Oprava jména v nadpise článku o Mons. ThDr.
Františku Onderkovi z Občasníku vydaného
v měsíci září. Správné znění jména: Mons. ThDr.
František Onderek. Omlouváme se za tiskovou
chybu.

Vánoční koncert v předvánočním čase

Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů. Tento
sbor pod vedením mladého dirigenta a
sbormistra Ondřeje Pastrňáka letos představí na
tomto koncertě skladby starých hudebních epoch,
které uvede v kontrastu se skladbami 20. století.
Dovolte nám Vás srdečně pozvat, jelikož skutečně
je se na co těšit!
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů je sbor
s bohatou, více než padesátiletou tradicí. V
současné době pořádá koncerty, projekty, účastní
se domácích i zahraničních festivalů a
spolupracuje s profesionálními umělci. Vrcholem
letošní koncertní sezóny je hostování na
závěrečném koncertu Mezinárodního hudebního
festivalu Leoše Janáčka.
Ondřej Pastrňák
Ondřej Pastrňák je studentem symfonického a
operního dirigování na prestižní Akademii
Muzyczne
im.
Karola
Szymanowskiego
v Katowicach. Mezi jeho poslední významné
úspěchy patří absolventský koncert s Moravskou
filharmonií Olomouc na Janáčkově konzervatoři v
Ostravě, na kterém provedl symfonickou báseň
Polednice Antonína Dvořáka. Také hostování na
Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka,
kde uvedl s Ostravskými komorními sólisty
vítězné skladby GENERACE – mezinárodní soutěže
mladých skladatelů.

Novinky ze školy

Stává se pomalu už každoroční tradicí, že ve
spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou
v Bruzovicích vystoupí v předvánočním čase

Letošní říjen byl obzvláště vydařený, děti z naší
školy si užívaly mimořádně teplého počasí.
Na společných vycházkách poznávaly okolní
přírodu, učily se vnímat krásu a rozmanitost
podzimního období. Sbíraly hojnou úrodu
podzimních plodů, která posloužila jako pracovní
a dekorativní materiál do hodin výtvarné a
pracovní výchovy.
Začátkem října proběhla výuka žáků 4. ročníku na
dopravním hřišti ve Frýdku Místku.
Naši školu navštívila lektorka ze společnosti
Renarkon - zaměřující se na primární prevenci

u dětí a mládeže. Žáci absolvovali 90 minutovou
interakční besedu.
Poslední říjnový týden jsme se žáky navštívili
Knihovnu ve Frýdku – Místku, kde byl připraven
bohatý a poutavý program. Zejména prvňáčkům
se seznámení s prostředím knihovny velice líbilo.
K měsíci říjnu patří již tradičně „ dýňování“ –
oblíbená společná akce dětí a rodičů v rámci naší
mateřské školy. S velkým nadšením se děti
zúčastnili „Drakiády“, kterou jako každý rok pro
ně připravuje paní vychovatelka Lenka Ignasová.
Nově, díky zástupcům rodičovského sdružení,
byla
realizována
ekologická
akce:
„ Ukliďme svět, ukliďme Bruzovice“. Úkolem bylo
podpořit environmentální projekt a zapojit se
k vylepšení společného životního prostředí.
Mgr. Kateřina Bernatíková

Mladí hasiči BRUZOVICE
V polovině října se naši mladí hasiči zúčastnili
prvního kola celoroční hry Plamen 2019, a tím byl
branný závod. Sestavili jsme tým starších žáků,
kteří měli trať dlouhou asi 3 kilometry a na ní 6
stanovišť - střelba ze vzduchovky, topografie,
uzlování, první pomoc, požární ochrana a
překážka. Naši starší žáci měli nejrychlejší čistý
čas na trati a 11 trestných bodů a umisťují se tak
na 3. místě z 25 týmů. Stupně vítězů byly hodně
natěsno. Mít o 1 trestný bod méně, mohli celou
soutěž vyhrát. Ale i tak nezoufáme, 3. místo je
taky pěkné a skvělé zahájení nové sezóny.
Další disciplíny nás čekají na jaře nového roku.
Štafety a požární útoky. Pro účast ale
potřebujeme další 3 starší žáky. Proto zahajujeme
nábor dětí od 6-15 let. Chceš se k nám přidat,
jezdit na soutěže a zkusit něco nového? Přijď se

podívat na trénink. Informace na našich stránkách
www.hasicibruzovice.cz
Těšíme se na tebe!

Zahrádkáři informují
Jaro i léto bylo ve znamení sázení, setí, zalévání,
léto a podzim je také obdobím sklizně a
zpracováváním plodů naší práce. Na závěr
pěstitelské sezony předvádíme vzájemně sobě i
široké veřejnosti výsledky svého snažení. I letos
tomu bylo tak. První výstavu výpěstků našich
spoluobčanů jste mohli vidět v neděli 16. září v
prostorách Obecního úřadu. O výsledcích našich
soutěží - Jablko roku a Nejlepší štrúdl - jste už byli
informováni. Výstavy probíhaly i v jiných
organizacích. Vyvrcholení celého kraje byla
výstava v Ostravě na Černé louce ve dnech 21. 23. září. Je to jedinečná výstava, vystavují a celou
ji tvoří svým umem drobní pěstitelé, žádný
profesionál. Zasloužila by si větší propagaci a tím i
větší návštěvnost. I letos byla velmi hezká a
bohatá, zahrádkáři měli co vystavovat. Součástí je
i mezinárodní soutěž dětí základních škol z ČR,
Polska a Slovenska. Za náš okres soutěžilo šest
dětí a byly velmi šikovné. V první desítce se
umístily hned čtyři. Soutěž měla tři části - test ve
znalostech, poznávačku rostlin a semen a část
floristickou, ve které děti v časovém limitu dělaly
vypichovanou misku. Vybrané vzorky z naší
výstavy a výstavy v Ostravě putovaly do
Olomouce na výstaviště Flora. Brány se otevřely
ve dnech 4. - 7. října. Tématem hlavní plochy byla
„Tržiště 1. republiky“ a zahrádkáři měli „Sté
výročí vzniku ČSR“. Tahle etapa se opravdu moc
povedla. Podrobnosti si přečtete v časopise
Zahrádkář. Strom a další výtvarné práce našich
dětí byly na obou výstavách a tak doplnily naši

část výstavy. Děkuji všem za příspěvky a těším se
s vámi na další podařené akce.
Už se zase těšíte na Vánoce? S jejich přípravou
vám pomůže i to, když si s našimi zahrádkáři
přijdete udělat vánoční dekorace - například
adventní věnec, věnec na dveře nebo svícen.
Sejdeme se v úterý 27. listopadu v 16. hodin na
Obecním úřadě v Bruzovicích. Základní zeleň
nachystáme, budou připraveny ke koupi i nějaké
drobné dekorační doplňky. Použít můžete i své
donesené materiály. Už jsme si ověřili, že práce v
kolektivu je inspirativní, veselejší a obohacující.
Připravené bude i drobné občerstvení.
Snad téměř všichni z Bruzovic a okolí se sejdeme
v pátek 30. listopadu při rozsvícení vánočního
stromečku. Poslechneme si naše děti a
občerstvíme se mimo jiné teplou medovinou. Ke
koupi budou i drobné vánoční dekorativní
předměty. Společně přivítáme adventní období nejhezčí a nejbarevnější období roku. Těší se na
Vás zahrádkáři z Bruzovic.
J. Mazlová, před. ZO ČZS

Mikroregion Žermanické a
Těrlické přehrady ve
volebním období 2014-2018
Mikroregion byl založen
v září 1999 sedmi obcemi (Albrechtice, Dolní
Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina,
Soběšovice, Těrlicko a Žermanice). Postupem
času přistoupili Pazderna, Horní Bludovice,
Bruzovice a Havířov. Hlavním cílem bylo a je
trvalý všestranný rozvoj obcí.
Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém
volebním období. Starostové obcí se scházeli
pravidelně a řešili společná témata. Pozitivní je i
to, že se starostové umí shodnout nejen na
pracovních úkolech, ale i připravit a sejít se na
společenských a sportovních akcích (volejbalový
turnaj, závody v lyžování, střelecké závody,
filmový festival v Těrlicku).
K velkým záměrům uplynulého období patří
realizace sítě cyklotras a cyklostezek, jejich

propojení mezi sebou a na Havířov. Zde nastal
velký posun v realizaci na trasách z Havířova
k vodním nádržím v Těrlicku a v Lučině.
K dokončení dalších úseků se zpracovává
projektová dokumentace pro stavební řízení.
Mikroregion byl úspěšný i v podání žádostí o
dotace. Dokončili jsme přes Region Beskydy již 4.
projekt v přeshraniční spolupráci s obcí
Lodygowice, zaměřený na opravy drobných
sakrálních objektů za 646 000 Kč. S Powiatem
Pszczyňskim jsme pro podporu cestovního ruchu
realizovali projet Study tour 4 jezer za 70 000 Kč.
Město Havířov poskytlo, pro dokončení propojení
cyklotras k vodní nádrži Žermanice, dotaci na
zpracování projektové dokumentace ve výši
320 000 Kč. Z Moravskoslezského kraje jsme
získali na činnost mikroregionu 475 000 Kč a na
projekty studii cyklotras a opravy místních
komunikací 1 742 000 Kč. Celkem mikroregion
získal v uplynulém období 3 253 000 Kč.
Důležitou roli sehrál mikroregion v roce 2009
podáním žádosti do fondu Revitalizace
Moravskoslezského kraje u Ministerstva obchodu
a průmyslu. V územích obcí, která splňovala
podmínky fondu, tak obce v individuálních 7
projektech získaly 140 523 000 Kč (kanalizační
sítě, místní komunikace, parkovací plochy, most,
projektové dokumentace). Mikroregion je
aktivním členem i v dalších organizacích jako
Region Beskydy a MAS Pobeskydí. Z finančních
prostředků, které MAS Pobeskydí v území
poskytuje, získaly obce Bruzovice, Horní
Domaslavice a Těrlicko 15 513 000 Kč (z toho
Bruzovice 5 000 000 Kč) na výstavbu a opravy
chodníků.
Nová valná hromada starostů bude mít ve své
práci a plánech na co navázat a věřím, že budou
stejně úspěšní.
Jaroslav Votýpka
administrátor mikroregionu

Vydala obec Bruzovice

