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Obecní úřad informuje
- Volby do Zastupitelstev krajů se konají ve dnech
7. a 8. října 2016. Volební místnost se nemění a stejně
jako při předchozích volbách se bude nacházet v
budově Obecního úřadu Bruzovice. Hlasování bude
zahájeno v pátek 7.10.2016 ve 14:00 hod a ukončeno
ve 22:00 hodin. V sobotu 8.10.2016 bude volební
místnost otevřena od 8:00 hodin a hlasování bude
ukončeno ve 14:00 hodin. Volební lístky obdržíte
nejpozději tři dny před volbami. Pečlivě si prosím
pročtěte informace k hlasování, především část
týkající se samotného hlasování a úpravy volebních
lístků. Každý volič je povinen okrskové komisi prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem.
- V měsíci květnu proběhla veřejná zakázka (VZ) na
vypracování projektové dokumentace pro akci
„chodníky v obci Bruzovice“. Předmětem VZ je
inženýrská činnost spojená s vyřízením územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Ze tří oslovených
firem byla vybrána na základě nejnižší ceny projekční
kancelář Ing. arch. Cviček Václav s nabídkovou cenou
890 000,-Kč. Datum ukončení zpracování projektové
dokumentace je stanoven na konec roku 2017.
Požadovaný rozsah se týká délky 3,6 km, který je
rozložen do 7etap - 6x Bruzovice, 1x Bruzovičky.

Současně byla podána žádost o dotaci na zpracování
projektové
dokumentace
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 500 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Bruzovice schválilo dne 21.9.2016
přijetí této dotace.
- Na posledním zasedání ZO Bruzovice schválilo přijetí
dotace na pořízení nového dopravního automobilu
(DA) pro SDH Bruzovice. Proces zpracovávání hlavně
technických podmínek DA pro získání dotace v celkové
výši 675 000,-Kč (450 000,-Kč Ministerstvo vnitra +
225 000,-Kč Moravskoslezský kraj), který je
zpracováván průběžně od 4/2016 ztěžují různá
omezení - velikost hasičské zbrojnice, nedostatek
vhodných typů automobilů, které by nahradily
plnohodnotně současnou 44 let starou Avii, nebo
zdlouhavé
procesní
administrativní
lhůty
poskytovatele dotace. Sám poskytovatel dotace
považuje již za nereálné splnění původního termínu u
pořízení DA do konce roku 2016 a prodloužil tento
termín do 6/2017. Jaká bude cena DA nelze předjímat
a vzejde z výsledku výběrového řízení.
- ZO Bruzovice vyslyšelo požadavek Římskokatolické
církve na finanční příspěvek k pořízení věžních hodin
na kostele sv. Stanislava v Bruzovicích a schválilo dar
ve výši 100 000,-Kč. Dle vyjádření farnosti se realizace
můžeme dočkat do konce roku 2016. Na základě
dohody bylo rozhodnuto o instalaci nového

mechanického strojku, který je řízen řídícími
hodinami.
- V červenci byla ukončena vyjednávání s projektovou
kanceláří zastupující SMVaK Ostrava a.s. o realizaci
přeložky vodovodního řadu Vodárna - Burek - odbočka
po místní komunikaci k č.p. 26 (p. Zrun T.). Hlavně
občanům, kteří bydlí u zmíněné komunikace se
realizace této stavby dotkne nejvíce a to i z důvodu
následné opravy komunikace, na které se bude obec
z poloviny podílet. Předpokládaný termín zahájení
prací je stanoven na jaro 2017.
- Se SMVaKem Ostrava a.s. v současnosti probíhají
jednání o zrealizování přeložky vodovodního řadu
okolo OÚ, která je součástí plánovaného projektu
přístavby sálu k budově obecního úřadu. Z důvodu
dlouhodobé nemoci projektanta není připraveno
stavební povolení. Proto bylo dohodnuto, v zájmu
urychlení, vyčlenit tuto akci ze společného stavebního
řízení a zahájit proces povolení samostatně. Pokud
nedojde k rozporu ze strany odboru životního
prostředí a zemědělství je SMVaK připraven provést
stavbu ještě do konce roku 2016, následně pak na jaře
2017. Obec Bruzovice je investor stavby a
předpokládané náklady vyčíslené SMVaKem činí
650 000,-Kč.
- U ZŠ a MŠ se podařily zrealizovat v letních měsících
tři plánované akce a to odstranění komínů a obnova
nátěrů na střeše budovy ZŠ, oprava plotu po celé
délce na hranici s paní Hrabcovou a Galuszkovou a
rozšíření zpevněné plochy pro parkování. Celkové
náklady za tyto práce činily 244 090,-Kč.
Ve spolupráci s paní ředitelkou se zpracovává projekt
na umístění dalších hracích prvků pro žáky ZŠ a MŠ.
Následná realizace by mohla proběhnout na jaře 2017
s ohledem na vyhlášení příslušného dotačního titulu.
- V měsíci srpnu proběhla oprava mostku na místní
komunikaci U Zadolu na Bruzovičkách z důvodu
propadlé vozovky. Přistoupilo se k výměně
odvodňovacího tělesa a k úpravě boku přejezdu.
- V rámci upřesnění administrativního a fyzického
stavu bylo přistoupeno k částečné revizi hrobových
míst a následného úklidu. Je to první z kroků pro
zkulturnění hřbitova a jeho okolí v rámci možností,
které nám současný stav umožňuje. V letošním roce je
ještě plánovaná výměna horní brány a úprava sjezdu.
Pro možný dotační titul na příští rok se zpracovává
projekt na opravu hřbitovní zdi a bočních schodů ke
kostelu.
- Je rozpracován návrh projektu o možnosti začlenění
obce Bruzovice do „Frýdecko-Místeckého projektu
městské hromadné dopravy zdarma“ v součinnosti
s obcemi Sedliště a Kaňovice. Zda bude tento projekt
průchodný a dojde-li ke shodě a k eventuální realizaci,
bude záležet na vůli zúčastněných obcí a výši
finančních nákladů z rozpočtu obce. Projekt byl
předán k připomínkování a vyjádření.

- U budovy bývalé moštárny nově ,,Spolkový dům“
probíhá inženýrská činnost, která obsahuje zajištění
ohlášení stavby, změny užívání stavby a realizace
územního souhlasu. Až po vyřízení všech těchto
náležitostí, bude možné přistoupit k rekonstrukci
spolkového domu.
- V rámci dotace revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování
dolů a hutí se vypracovává veřejnoprávní smlouva pro
získání územního souhlasu. Jedná se o možnou
realizaci na vybudování vodovodního řadu od hranice
obce Lučina k č.p. 49 Bruzovice (p. Weissmann L.)
- Plánovaná kolaudace budovy seniorů se musela
odložit na přelom září a října, z důvodu zabránění
ustavení sloupu elektrického vedení na pozemku
parc.č. 158/2 těsně před dokončením díla. Zástupci
spol. ČEZ, jako investoři stavby, dokončili připojení
budovy seniorů s několikaměsíčním zpožděním.
V současnosti probíhají administrativní úkony odpojení stavební přípojky a následné připojení
odběrného místa.
U této budovy je již v přípravě zpracování
,,Závěrečného vyhodnocení akce“ (ZVA), které
obsahuje konečné zpracování závazných ukazatelů a
podmínek - jako je zástavní smlouva, údaje o
obsazenosti, výčet prací atd.
- Je nutné podotknout, že činnost obce se zaměřuje
na možné reálné investice v rámci vyrovnaného
rozpočtu s vazbou na dotační programy, které mají
smysl. V novém dotačním období, které je zaměřeno
na sociální oblast, vzdělávání, vytváření nových
pracovních míst, inkluzi ve školství a tzv. měkkých
projektů (školení, environmentální vzdělávání a
výchovu) se v plánování obce musí zohlednit výše
úvěrů, které jsou k 31.8. 2016 5 922 571,-Kč a v rámci
možností provádět aktivity, sice menšího rozsahu, ale
neméně důležitých do doby, než se podaří snížit
úvěrové zatížení.

Co nového ve škole
1. 9. jsme společně s rodiči, učitelkami a panem
starostou přivítali naše prvňáčky, kterých je v letošním
školním roce devět. Jako každoročně čekaly na naše
prvňáčky dárečky, ale i ostatní žáci nezůstali zkrátka.
Adaptační program se sportovními aktivitami společně
s rodiči probíhal 15. 9. - opékání párků, večerní
procházka a spaní ve škole. 16. 9. jsme místo
vyučování měli naučnou vycházku po Bruzovicích s
panem Karbanem. Tímto bych poděkovala všem
maminkám za výpomoc, sportování s dětmi, prodej,
vaření kávy, opékání a upečení dobrot!

Klub Stodola pořádá
8.10.2016 od 19 hodin Krmášovou zábavu - k tanci a
poslechu bude hrát DJ Karel Procházka.
3.12.2016 od 19 hodin Jelení hody - vystoupí DUO
PATRIK.

Vypínání elektrické energie
Společnost ČEZ plánuje vypínání elektrické energie na
den 18.10.2016 od 7:30 do 18:00 hodin. Dotčená
oblast je vyznačená červeně. Pracovníci ČEZ zajistí
výlep na obvyklých místech.

umísťujeme na druhém místě. S celkovým součtem 5
bodů tuto soutěž nečekaně opět vyhráváme. Snad se
to do třetice povede i příští rok a tento velký putovní
pohár nám tak zůstane natrvalo.
10. září se u nás v Bruzovicích již po desáté konalo 15.
kolo Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Letos má

Velicesta

Uhelné sklady

Vodárna

SDH Bruzovice
26. srpna 2016 se konaly noční závody EUROCAN CUP
v Oprechticích. Jedná se o jedny z mála nočních
závodů pro mladé hasiče u nás. Trať je osvětlená
pouze tak, aby byla bezpečná. V požárním útoku musí
tým v co nejlepším čase spojit a roztáhnout hadice a
sestříknout oba terče. Naši mladší žáci s časem 16,64
vyhrávají z celkového počtu 17 družstev mladších
žáků.

MSL-MH 18 družstev mladších a 14 družstev starších.
Naši mladší žáci se drží na průběžném 9. místě, starší
na 12. místě. V moravskoslezské lize se nám letos moc
nedařilo, většinou to ani nebyla chyba dětí, naše
stařenka mašina už bohužel nestačí. Mladší zatím
vyhráli jedno 2. místo a jedno 3. místo, starší jednou
2. místo a 2x 3. místo.
Teď k našim závodům: Vůbec jsme nečekali takovou
účast, možná největší účast ze všech soutěží
Moravskoslezské ligy. Zúčastnilo se 1 družstvo Mini,
22 družstev mladších žáků a 23 družstev starších.
Celkem tedy 46 družstev. Soutěž proběhla bez
problémů a hlavně bez úrazů. Děkujeme všem
občanům a rodičům, kteří přišli fandit, jelikož se to
vyplatilo. Naši mladší žáci B se s časem 16,83 umísťují
na pěkném 6. místě a mladší A s časem 13,53
VYHRÁVAJÍ! Na druhém místě se umísťuje Nová Ves až
s časem 15,03.

Finále „BRUZOVSKÉ RAKETY 2016“

3. září 2016 se naši mladší žáci, opět jako minulý rok,
dostali na soutěž o Pohár Krajského starosty, která se
letos konala v Nošovicích. Postoupila zde první 3
družstva v letošním kole hry PLAMEN z každého
okresu v obou kategoriích. Z našeho okresu postoupily
v mladší kategorii Bruzovice, Lučina a Raškovice.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách: štafeta dvojic a
požární útok. Ve štafetě dvojic naši mladší žáci
zabojovali a umístili se na 3. místě. V požárním útoku
nás porazilo pouze jedno družstvo a tak se

V sobotu 3. září 2016 se na místním víceúčelovém
sportovním hřišti vedle ZŠ a MŠ Bruzovice konalo
vyvrcholení již 5. ročníku tenisového turnaje
„Bruzovská raketa“.
Prvním utkáním odpoledního programu bylo tzv.
finále útěchy, kde se proti sobě střetávají hráči,
kterým se nepodařilo postoupit ze základních skupin
do hlavního vyřazovacího pavouka. Utkali se zde
místní borec Tibor Michenka a proti němu bludovický
nováček v turnaji Pavel Kuboň. Tibor Michenka zprvu
soupeře pořádně proháněl, první set docela
jednoznačně získal v poměru 6:3, pak ale, jakoby
uspokojen prvotním úspěchem, začal ztrácet. Druhý
set prohrál 2:6 a ve třetím jednoznačně podlehl 0:6.
Celkově tedy 1:2 (6:3, 2:6, 0:6).
Druhým bodem programu mělo být utkání o 3. místo
hlavní soutěže, které se však nekonalo z důvodu
neúčasti Marka Dyby (Frýdek-Místek). Ten se z turnaje
v samém závěru musel odhlásit, kvůli služební cestě

do zahraničí. Třetí místo tak získal „bez boje“ Michal
Mlynář (Lučina), vítěz 3. ročníku soutěže.
Přistoupilo se tedy k finále hlavní soutěže, kde se
utkali: vítěz prvních dvou ročníků „Bruzovské rakety“
Rostislav Matusík (Bruzovice) a další nováček v turnaji,
mladík ze Žermanic, Ondřej Oborný. Ač se Rosťa
opravdu snažil a předváděl někdy až neuvěřitelné
údery, na mladého a velmi talentovaného hráče
prostě nestačil. Ondřej byl skvělý jak na základní čáře,
kde všechno vracel, tak na síti, kde nekompromisně
zakončoval výměny ve svůj prospěch. Konečný
výsledek 0:2 (2:6, 5:7) a trofej se po závěrečném
ceremoniálu stěhovala do Žermanic.

I když se ani jednomu z bruzovjanů nakonec
nepodařilo v utkáních zvítězit, myslím, že jak hráči, tak
diváci byli s předvedenou hrou ve velmi přátelském
duchu fair play spokojeni.
Gratulace patří nejen vítězům, ale i těm, kteří letos
tolik štěstí neměli. Věřím, že si všichni dobře zahráli a
v dalších ročnících si opět zdravě zasoupeříme o
cennou putovní trofej „Bruzovské rakety“.
Závěrem ještě malé poděkování klubu Stodola za
zajištění občerstvení na finálovém dni.
Radim Trefný

začali a do 17 hodin jste hlasováním rozhodli o
"JABLKU ROKU". Úrodu letos poznamenal jarní
mrazík, který byl silnější v údolí, ale i tak bylo co
vystavovat. Vítězem se stalo s velkou převahou
jablíčko č. 11 - Garden Sun od p. Kamila Velarta. Na
druhém místě skončil vzorek s číslem 15 - Govela od p.
Kamila Velarta. Na třetím místě zabodovalo jablíčko s
číslem 5 - Lobo od p. Tomáše Kunčického. Hlasování
našich dětí se tentokrát shodovalo s hlasováním
dospělých. První jablko číslo 11, druhé jablko s číslem
15 a třetí bylo jablko číslo 3 - Rubinola od p. Stachové
Vlasty. Všem blahopřejeme!!! Soutěž o "NEJLEPŠÍ
ŠTRÚDL" v kategorii "SLADKÉ" máme dva vítěze štrúdl č. 1 od p. Marcely Kunčické a č. 7 od p. Pavly
Holkové. Na druhém místě skončil vzorek č. 2 od
p.Vladimíry Karáskové a třetí byl štrúdl č. 6 od
p.Jarmily Habramové. V kategorii "SLANÉ" vyhrál
štrúdl č. 6 od p. Jarmily Habramové, na druhém místě
shodně č. 1 – p. Martina Vohnoutová a č. 2 – opět
p.Martina Vohnoutová a třetí č. 7 – p. Holková Sylva.
Pravdu měl jeden hlasující, který napsal na hlasovací
lístek "všechny". M Ó Ó Ó C děkuji všem
hospodyňkám za jejich práci a snahu a věřím, že příští
ročník (už třetí) bude také silně obsazen. Opravdu
bylo těžké se rozhodnout. I doprovodná část naší
výstavy o užitečných tvorech na zahradě a oddechu
se líbila, bezprostřední reakce malých dětí byly
úžasné. Děkuji všem vystavovatelům i tvůrcům a
spoluorganizátorům a těším se na další spolupráci.
- Od pátku do neděle ve dnech 23. - 25. září se
konala na výstavišti Černá louka v Ostravě pravidelná
výstava "Život na zahradě". Organizace Českého
zahrádkářského svazu celého Moravskoslezského
kraje vystavovaly výsledky své celoroční práce a
aktivity. I naše organizace vystavovala výpěstky našich
členů i práce našich dětí. Součástí výstavy byla i
mezinárodní soutěž žáků základních škol slovenských,
polských a českých. Za náš okres soutěžily 4 děti.
Mezi silnou konkurencí zvítězil Adam Hofer.

Zahrádkáři informují
- Stalo se již pěknou tradicí, že naši zahrádkáři a
přátelé se scházejí na konci léta. Stejně tomu bylo i
letos. V sobotu 10. září jsme se sešli v 15 hodin tentokrát na výletišti u myslivecké chaty. Zhodnotili
jsme letní aktivity, opekli buřty, byla i sranda tombola.
Příjemný podvečer jsme vylepšili i zpěvem. S novými
úkoly a dobrou náladou jsme se rozešli do svých
domovů. Díky všem za hezké odpoledne.
- Čas pokročil a je tu podzim - období hojnosti,
sklizně a radosti z vykonané práce. K tomu patří i
porovnávání, sdílení rad a doporučení. Na to jsou
nejlepší výstavy. Ta "naše" se konala v neděli
18. září, ale začala už v sobotu, kdy jste přiváželi
exponáty na Obecní úřad. V neděli v 8 hodin jsme

Blahopřejeme! Soutěž se skládala ze tří částí - teorie test, poznávací část a praxe - vypichovaná miska. Jako
vždy pořadím nejvíce zamíchala poznávačka. Tato
soutěž byla v kategorii žáků pro Adama poslední, další
soutěže už budou o kategorii výše. Ať se mu daří i
tam.
J.Mazlová, před. ZO

