BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
V měsíci červenci začaly práce na vybudování
chodníku - pojízdné plochy v areálu hřbitova od
horní brány po hlavní schodiště do kostela. Došlo
k propojení zpevněných ploch před vchodem do
kostela sv. Stanislava s parkovištěm u horní brány
a zcela jistě to přispěje k pohodlnému a
bezpečnému pohybu všech návštěvníků areálu
hřbitova. Práce provedla stavební firma Dalibor
Vaněk, která vzešla z výběrového řízení jako vítěz
za cenu 447 244,- Kč s DPH.
Vydaným pravomocným stavebním povolením
na stavbu chodníku v obci Bruzovice jsme splnili
podmínku pro podání žádosti o podporu ,,4.výzvy
MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná
doprava II“. Žádost na III. etapu stavby chodníku
byla v MAS Pobeskydí schválena a její realizaci je
možno plánovat na rok 2019. Schválená výše
dotace je 5 000 000,- Kč.
V rámci ,,Programu na podporu přípravy
projektové
dokumentace
2016“
jsme
zpracovali a odeslali závěrečné vyhodnocení

SRPEN 2018

Moravskoslezskému kraji, který poskytl dotaci pro
akci ,,Chodníky v obci Bruzovice“. Po závěrečném
vyhodnocení bude Moravskoslezským krajem
doplacena druhá splátka (100 000,- Kč) z celkové
dotace 500 000,- Kč. Původní cena za zpracování
projektové dokumentace činila 890 000,- Kč, po
vyčlenění VII. etapy ,,Bruzovičky“ činila skutečně
uhrazená cena za projektovou dokumentaci
včetně stavebního povolení 777 815,-Kč.
K chodníku na Bruzovičkách: Správa silnic
Moravskoslezského kraje v dubnu letošního roku
uzavřela smlouvu na projektové práce (studie a
dokumentace územního rozhodnutí). Nyní
probíhají pracovní setkání, vyhodnocují se a
doplňují nejschůdnější varianty pro rozšíření
silnice, příjezdy na místní komunikace, trasy
chodníků a napojení na křižovatku „U Magery“.
Na konci května započaly práce na opravě jižní
strany hřbitovní zdi. Ve výběrovém řízení byla na
prvním místě vysoutěžená firma ZIKO sanace,
s.r.o., která podala nejnižší nabídku 1 088 501,- Kč
včetně DPH. Finální práce na opravě zdi jsou již
hotové, zbývá dodělat oplocení. Ukončení opravy,

včetně závěrečného vyhodnocení akce, je
plánováno do 30. 9. 2018. Na tuto akci poskytlo
Ministerstvo zemědělství v rámci programu
„Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ dotaci ve výši 700 000,-Kč.

Další letos podaná žádost na opravu západní
strany hřbitovní zdi byla Ministerstvem
zemědělství vyhodnocena kladně a rozhodlo o
přidělení dotace pro rok 2019 ve výši 700 000,Kč.
Rekonstrukce pomníku padlých - během měsíce
května a června bylo provedeno restaurování
pomníku obětem 1.
a 2. světové války.
Bylo nutné provést
čištění od mechů a
prachových depozit,
opravu písma na
podstavci, drobnou
opravu spár sochy,
hydrofobizaci
a
antigrafitti. Cena za
restaurování
byla
vyčíslena na 94 380,Kč včetně DPH.
Myslivecký spolek Bruzovice, z.s. schválil na
členské schůzi dne 29. 5. 2018 převedení
myslivecké chaty do vlastnictví obce za stanovení
podmínek, které jim nadále zajišťuji pokračování
činnosti MS Bruzovice. Myslivecká chata je v
rámci uspořádání areálu nezbytným prvkem a je
součástí centra obce. Z tohoto hlediska má obec
zájem tento objekt za určitých podmínek
zmodernizovat a rozšířit tak, aby budova sloužila
do dalších let jako moderní a funkční stánek
kulturního dění obce Bruzovice i jako zázemí pro
myslivecký spolek. Zastupitelstvo obce tuto
možnost projedná a případně stanoví podmínky,

za kterých je ochotno mysliveckou chatu převzít.
V každém případě jde o vstřícný krok
Mysliveckého spolku Bruzovice, který se rozhodl
ve prospěch obce. Chata by sloužila pro potřeby
široké veřejnosti a zůstala by hlavní a moderní
dominantou kulturního centra s dostatečnou
kapacitou sálu pro společenské dění, jako je
pořádání plesů, tanečních zábav atd.
Cyklovýlet Tour de Bruzovice 2018
25.5. se vydalo 16 účastníků na další ročník Tour
de Bruzovice. Trasa, která byla pečlivě připravena,
vedla kolem automobilky Hyundai ke Kohútce a
následně prudkým stoupáním k restauraci U
Pacošů.
Zpáteční trasa pokračovala již
nenáročným terénem kolem řeky Ostravice. Do
Bruzovic jsme našlapali celkových úctyhodných 66
km s jedním rychle opraveným defektem.
Vydařený výlet za příjemného počasí a bez
zranění byl úspěšně vyhodnocen a ukončen v
Klubu Stodola.
Naši jubilanti
V měsíci červenci oslavil významné
životní jubileum - 90. narozeniny
pan Jaroslav Slíva.
Srdečně blahopřejeme
Co se dělo ve škole
Úspěchy našich žáků v soutěžích během
školního roku 2017/2018
Soutěž EVVO Zlatý kapřík
2. místo – Michael Lesniak, Daniel Frantes, Daniel
Lesniak, Martin Jaroš, Maxmilián Grygar
Soutěž sportovní – Pětiboj

1. místo – Michael Lesniak, Jaroslav Owczarzy,
Daniel Lesniak, Nela Kuboňová, Kristýna Plevzová
Dopravní soutěž – velký úspěch: z 22 družstev
jsme získali
1. místo – Martin Jaroš, Kristýna Karásková, Eliška
Kozubková, Nela Kuboňová

Soutěž ve střelbě na terč - O pohár starostů
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
1. místo – Veronika Klimasová, Maxmilián Grygar
Soutěž Hravě, žij zdravě pro žáky 5. ročníků
2. místo ze škol v Moravskoslezském kraji –
Gabriela Balogová, Maxmilián Grygar, Jakub
Hrůza, Ondřej Hrůza, Veronika Klimasová, Tereza
Kohutová, Zuzana Kordeková, Kristýna Plevzová,
Marie Owczarzy.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy i obce,
všem přejeme hezké a báječné léto!
Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018
MŠ OD 6:00 - 16:00 HOD.
ŠD OD 6:30 - 12:30 HOD.
3. 9. v 8:00 hod bude slavnostní zahájení školního
roku pro žáky školy v 1. třídě společně s rodiči,
učitelkami a panem starostou, který přivítá naše
nové žáky a zahájí školní rok.
Provoz MŠ po celý školní rok 6:00 – 16:00
Provoz ŠD od 4. 9. po celý školní rok 6:30 – 16:30
Informace pro členy Honebního
společenstva Bruzovice
Dne 26.08.2018 se koná od 14:00 hod. na
Myslivecké chatě v Bruzovicích beseda s myslivci.
Žádáme zájemce o tuto akci, členy Honebního
společenstva Bruzovice, aby svou účast závazně
nahlásili telefonicky 558 653 123, 731 037 569
v termínu nejpozději do 17.8.2018.
Martin Rusek, jednatel MS Bruzovice, z.s.
Zahrádkářské zpravodajství
Prázdniny jsou v plném proudu, úroda vypadá
slibně, všichni mají plné ruce práce - zalévání,
pletí a ještě zpracovávání úrody. Naše společné
aktivity budou proto pokračovat po prázdninách.
Sejdeme se přesně podle kalendáře - v sobotu
1. září v 15 hodin u Spolkového domu. Budeme
společně opékat buřty a dojde i na
srandatombolu. Přijďte v hojném počtu i s
rodinnými příslušníky.
O prázdninách budete mít určitě důvod hodně
péct a tedy trénovat na další kolo soutěže
„Nejlepší štrúdl sladký nebo slaný ". Štrúdly a
„Jablko roku" budou také náplní naší pravidelné
výstavy, ta se bude konat v neděli 16. září od 8
hodin do 17 hodin na Obecním úřadě. Svoz
exponátů a instalace proběhne v sobotu 15. září
od 15 hodin do 18 hodin. A téma „... urodilo se
nám". Tedy veškeré ovoce, zelenina ve všech

podobách - čerstvá úroda a její zpracovaná
podoba. Určitě se také zapojte. Krásné léto
bohaté na sklizeň i krásné zážitky přeji všem!
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích
Stalo se
Mezi naše zahrádkáře patří i skupinka děvčat.
Scházíme se celkem pravidelně, děvčata se také
podílí na všech našich akcích. V tomto končícím
školním roce se opakovaně účastnila v soutěžích
vyhlášených Republikovou radou ČZS. V pátek
31.května se v Prostějově konalo „Moravské
zemské kolo floristické soutěže". Z našeho
kroužku postoupila Alexandra Gregorová (žáci) a
Tereza Bartolšicová (junioři). Odjely jsme
12.července do Prahy a dále do Lysé nad Labem.
V pátek 13. 7. v 10 hodin celé národní soutěžení
začalo. Letošní téma - 60. a 70. léta - HIPPIES.
Výsledkem byly barevné, veselé, rozevláté a
rozverné kulaté kytice, věnečky a znaky. Napjatě
jsme čekaly na vyhlášení výsledků. Naše radost
byla veliká - Alexandra byla na 1. místě, Terezka
se umístila na 2. místě. Ještě jednou děvčatům
blahopřeji. Bylo to příjemné a pozitivní zakončení
celoroční práce a zároveň výzva na další činnost.
V sobotu 26. května jsme vyrazili na výlet směr
Olomouc, Blansko s cílem - státní zámek v
Lysicích. Zámek je veliký, moc hezký a zajímavý. K
němu patří i velmi zajímavě členěná a rozlehlá
zahrada. Po vydatném obědě v Zámecké
restauraci jsme pokračovali do Borotína, kde je
velké arboretum členěné do okruhů se
zajímavými rostlinami. Smutně jsme kolektivně
konstatovali, že i tady se bohužel projevil
nedostatek lidí na údržbu. Opravdu škoda,
protože třeba japonská a čínská část zahrady byla
úžasná, stejně jako sortiment kvetoucích pivoněk
a nakvétajících denivek. Mohli jsme si i nakoupit
a tak jsme odjížděli spokojení domů. Počasí nám
vyhovovalo, sluníčko svítilo a nebylo vedro.
19. května jsme se sešli u Spolkového domu na
smažení vaječiny. Oheň v dopravených kamnech
hřál, my jsme ve velkém kastrolu smažili vaječinu
pro téměř 40 přítomných. Do ní na samotný závěr
patří zelená pažitka a pro větší efekt a
obzvláštnění na porci i natrhaný pažitkový květ.
Krásná barevná i chuťová variace. Vyzkoušejte
také. Všichni jsme ale kolektivně souhlasili s tím,
že doma je vaječina moc dobrá, ale ta
zahrádkářská je nejlepší.

Ve středu 16. května se všichni účastníci sešli na
5. ZŠ ve Frýdku - Místku na vědomostní soutěži
Mladý zahrádkář. V testu museli správně
odpovědět na 40 otázek a v poznávačce určovat
50 rostlin. V kategorii žáků 7. - 9. tříd skončila
naše Alexandra Gregorová těsně na 2. místě.
Ještě těsnějším rozdílem (jen 0,5 bodu) skončila
také na druhém místě v mladší kategorii 4. - 6.
tříd Ema Čmielová. I další Vittoria Mauri se
umístila velmi dobře - na 5. místě. Všem
blahopřeji, děkuji za reprezentaci a přeji mnoho
dalších úspěchů.
J. Mazlová, předsedkyně ZO ČZS v Bruzovicích
Ze života hasičů
Hasičská fontána Praha 2018
1. - 3. června jsme se zúčastnili celorepublikového
taktického cvičení v Praze. Celá akce probíhala
mezi Jiráskovým a Palackého mostem, kde se
sešlo více než 210 hasičských družstev ze 77
okresů ČR. Více než 1000 hasičů obsadilo se svými
čerpadly a technikou Náplavku, mosty a ponton.
Celá akce byla uspořádána, abychom jako hasiči
vzdali hold 100. výročí od vzniku samostatného
Československa. Tato akce byla provedena na
motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast
od Bedřicha Smetany a společně jsme vytvořili
největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava
se díky hasičským stříkačkám doslova vzedmula
do vzduchu a za doprovodu světel a hudby
vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální
zážitek, kdy se před zraky diváků odehrál světelný
koncert a vodní balet několika tisíců kubických
metrů vody v jednom okamžiku. Po Vltavě
Bedřicha Smetany zazněl také Slovanský tanec
č.15 od Antonína Dvořáka. Během 20 minutové
akce bylo 2. června z Vltavy a zpět vystříkáno cca
3 milióny litrů vody a bylo zapotřebí natažení
7 km požárních hadic.
Podstatou této akce bylo uspořádání „živé“ vodní
fontány tvořené věcnými prostředky požární

ochrany (požární čerpadla, požární hadice,
požární proudnice), jejíž jednotlivé vodní proudy
obsluhovali uniformovaní hasiči v duchu hudební
choreografie za podpory světelných efektů.
Za celý okres F-M jsme byli vybráni společně
s SDH Baška a SDH Palkovice a za celý
Moravskoslezský kraj se zúčastnily i 4 ženy.
http://www.hasicskefontany.cz/Praha

Dne 5. července jsme uspořádali už 25. ročník
turnaje v minikopané na místním hřišti u mostu. Z
přihlášených osmi družstev na poslední chvíli tři
družstva účast odřekla. Takže za nádherného
počasí a za naprosté absence bruzovských občanů
bojovalo o putovní křišťálový pohár SDH
Bruzovice pět družstev. Vyhrálo mužstvo
z autoservisu Havířov.
Hrabec Lumír, velitel SDH Bruzovice

Výbor SDH se na výborové schůzi 27. července
po zralé úvaze rozhodl
zrušit pořádání nočního karnevalu
11. srpna 2018.
Všem občanům, kteří se na tuto akci chystali, se
hasiči omlouvají.

Silniční uzavírka
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, přes naši
obec v pátek 10. 8. 2018 projede cyklistický závod
Czech Cycling Tour 2018 za účasti nejlepších
světových profesionálních týmů. Policie ČR bude
letos trať uzavírat tzv. posuvnou kompletní
uzávěrou na dobu cca 45 minut, v Bruzovicích
přibližně v čase 16:30 až 17:15 hodin. Bližší
informace
mohou
zájemci
nalézt
na
www.czechcyclingtour.cz.

