BRUZOVSKÝ OBČASNÍK
VYDALA OBEC BRUZOVICE

Obecní úřad informuje
Jednou z posledních akcí letošního roku bylo
rozsvěcení stromku spojené s tradičním vánočním
koncertem v kostele sv. Stanislava. Ten organizuje a
připravuje kolektiv ZŠ a MŠ Bruzovice pod vedením
paní ředitelky Mgr. Jany Krátké. Vystoupení dětí je
vždy velkou událostí nejen pro samotné účinkující, ale
i pro rodiče. Doplněním programu je (taky již tradičně)
vystoupení Ženského pěveckého sboru Bohuslava
Martinů a spolu s atmosférou plného kostela je
pěkným navozením začátku adventního období.
Poděkování patří i místním spolkům za přípravu
občerstvení a nabídku vánočních ozdob na výletišti. A
v neposlední řadě díky všem, kteří přišli a podpořili tak
hojnou účast při rozsvěcení vánočního stromku.
Ke konci měsíce října byla dokončena oprava hlavního
schodiště ke kostelu sv. Stanislava. Práce byly
prováděny v souladu se zájmy státní památkové péče.
Jednalo se o očištění schodiště od nečistot z ovzduší,
mikrovegetace, odstranění starých plomb a vysprávek.
Povrh kamene je zpevněn zpevňovačem a v místech
velkého úbytku je kámen zpevněn armaturou. Došlo
ke sjednocení povrchu a hydrofobizaci. Cena za dílo

PROSINEC 2019

činila 401 245,- Kč a práce prováděla firma Mgr. A.
Martin Kuchař.
V letošním roce byl zrealizován projekt:
„Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa“,reg.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008355. Obec provedla
první část velkého projektu na výstavbu chodníků v
obci. Cíl projektu: zvýšení bezpečnosti dopravního
provozu a přizpůsobení chodníku osobám s omezenou
schopností
pohybu
a
orientace
zajištěním
bezbariérovosti chodníku a bezbariérového přístupu k
zastávce veřejné hromadné dopravy prvky jako varovné pásy, vodící linie, hmatová dlažba. Práce
prováděla firma PORR a.s. za cenu 7 232 592,31Kč
včetně DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou
unií v rámci vyhlášeného v programu MAS Pobeskydí
– IROP - Udržitelná a bezpečná doprava ve výši
4 718 499,- Kč.
Pavel Neděla, starosta

Provoz Obecního úřadu na konci roku 2019
- poslední úřední den a možnost hotovostní platby do
pokladny OÚ je 18. 12. 2019

- obecní úřad bude v období Vánoc od 19. 12. 2019 do
3. 1. 2020 uzavřen
- v místní knihovně si můžete vypůjčit knihy naposledy
16. 12. 2019, znovu se otevře 6. 1. 2020
- 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 30. 12. 2019
- poplatky v roce 2020 zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2019. 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
nadále každých čtrnáct dnů počínaje 1. 1. 2020.
Poplatek ze psa činí 100 Kč a za každého dalšího psa
150 Kč. Tyto poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020.
- Žádáme řidiče, aby svá vozidla v zimním období
neparkovali na okrajích silnic a v jejích 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 2020. Pitná voda
(vodné) 47,27 Kč/m³ (vč. 15% DPH).

Bohoslužby
Vážení občané, milí sousedé.
Období adventu a Vánoc nám nabízí množství tradic,
které nám dávají příležitosti k setkáním, nevšedním
zážitkům a obdivu k lidové tvořivosti.
Ať už sdílíte víru v narozeného Božího syna, nebo jen
obdivujete křesťanské tradice, všichni jste srdečně
zváni do našich kostelů k vytvoření radostného
společenství, zpěvu koled a oslavám narození Ježíška.
Při návštěvě kostela v Bruzovicích si na Štědrý den a
na 1. svátek vánoční můžete zapálit a odnést domů
Betlémské světlo.
24. 12. v 16:00 hod. bude již tradiční mše svatá v
Bruzovicích obohacena programem pro děti.
25. 12. Boží hod Vánoční 9:30 hod.
29. 12. sv. Svaté rodiny 9:30 hod.
1. 1. Nový rok, Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Bruzovice 9:30 hod.
Farnost Bruzovice

Mše v okolí
24.12. Štědrý den
Sedliště 21:00 hod.
Frýdek – Bazilika Navštívení Panny Marie, 21:00 hod.
Václavovice 22:00 hod.
Šenov 24:00 hod.
25. 12. Boží hod Vánoční
Sedliště 8:00 hod.
Pazderna 11:00 hod.
26. 12. sv. Štěpána
Kaňovice 8:00 hod.
Žermanice 9:30 hod.

31. 12. sv. Silvestra
Sedliště 16:00 hod.
Frýdek 16:00 hod.

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Díky vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se nám
loni podařilo vybrat 2 227 293 Kč, z toho 25 693 korun
ve vaší obci.
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 1. do 14.
ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček,
příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více
informací
o
sbírce
najdete
na
www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová, Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek

Škola
Listopad ve škole
První listopadový den jsme pořádali tradiční
lampiónový průvod. S různými lampióny jsme došli
cestami a chodníčky k restauraci Pod Burkem, kde
bylo pro děti i dospělé připraveno občerstvení. Žáci
všech ročníků navštívili Městskou knihovnu ve Frýdku
- Místku, kde si povídali a vzdělávali se. Všichni se
těšíme na zimu a sníh, proto jsme jej chtěli přivolat.
Podle pranostiky přijíždí svatý Martin na bílém koni,
proto jsme i my strávili u paní Nedělové na koních
příjemné dopoledne, zajezdili jsme si a opekli párky.
Naši prvňáčci už dělají ve škole značné pokroky.
Naučili se krátké i delší básničky, umí přečíst a napsat
spoustu písmen a slabik a svými dovednostmi se
pochlubili rodičům. 13. listopadu společně pokřtili
slabikář, ve kterém už nyní pyšně čtou a seznamují se
s dalšími písmeny abecedy.
Blížil se advent a děti společně s paní učitelkami
poctivě trénovali na koncert, na kterém tradičně
vystupují s Ženským pěveckým sborem Bohuslava
Martinů v kostele sv. Stanislava. Pásmo se dětem
obzvláště povedlo a bylo oceněno velkým potleskem.
Vánoční písní Aj co to hlásajů jsme rozsvítili stromeček
na výletišti a mohl začít jarmark, kde bylo k prodeji
množství ozdob, dekorací, cukroví, koláčků a teplých
nápojů pro zahřátí. Advent začal a my se už netrpělivě
těšíme na Vánoce.

Děti v družině také oslavily sv. Martina - povídaly si o
tradicích, pranostikách a křídovou technikou vytvářely
bílé koně. 13. listopadu se seznámily s Mezinárodním
dnem nevidomých. Naše spolužačka Kristýnka nám
vyprávěla o životě slepých lidí, o pomůckách, knihách,
hrách a předmětech, které jí doma i ve škole
usnadňují život. Poznali jsme Braillovo písmo,
připomněli si různé dobročinné sbírky pro nevidomé a
povídali si o vodících psech. Následoval týden, který
jsme věnovali poznávání lidského těla, opakování
prevence nemocí a úrazů a výrobou kostry v životní
velikosti.
Ve volných chvílích jsme tvořili vánoční ozdoby a
dekorace, které jste měli možnost vidět a zakoupit si
je na adventním jarmarku.
Přejeme všem klidné a spokojené prožití Vánoc a
úspěšný rok 2020.
Lenka Ignasová

Zahrádkáři
Nadešel čas vánoční a na tohle velmi krásné období
se všichni připravují. Je už pěkným zvykem, že
zahrádkáři připravují adventní zdobení, to letošní
bylo v úterý 26. 11. 2019. Vše probíhalo v naprosté
pohodě. Dorazilo Vás hodně a my jsme z toho měli
radost. Všichni odcházeli s velmi pěknými a
nápaditými dekoracemi. V pátek 29. 11. 2019 jsme se
sešli na program v našem kostele a potom na
výletišti. Bylo hezky osvícené a ozdobené, stánky
nabízely občerstvení a drobné dárky vyrobené
našimi dětmi a spoluobčany. S dětmi jsme zazpívali u
našeho stromečku a ten se rozsvítil. I když bylo
chladno, jak se na začátek adventu hodí, všichni rádi
pobyli. Drazí přátelé a čtenáři, čas neúnavně kráčí
vpřed a rok s letopočtem 2019 bude brzy minulostí.

Jménem výboru Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu děkuji všem členům, jejich
rodinám a také příznivcům za spolupráci. V
následujícím roce 2020 přeji všem zdraví, štěstí,
lásku, elán a pohodu. Na zahrádce dobrou úrodu,
žádné škůdce a úspěšný rok. Těšíme se i nadále na
přízeň a spolupráci.
Předsedkyně ZO Jarmila Mazlová

Myslivci informují
Každý správný myslivec i hospodář ví, že s posledním
klasem z pole patří první klas do krmelce. I my
v Bruzovicích ctíme toto nepsané pravidlo a již na
přelomu srpna a září předkládáme lesní zvěři do
krmelců obilné plevy, později přidáváme oves a v zimě
zpestřujeme zvěři jídelníček například sójou, kterou
srnčí zvěř s chutí bere, divoká prasata nepohrdnou
kukuřicí, kterou má v oblibě i bažant, kterému
v zimním období předkládáme i pšenici. Do krmných
zařízení dodáváme rovněž kvalitní luční seno, na
kterém si v období nouze pochutná i zajíc. Výborným
zpestřením jídelníčku zvěře je tzv. letnina. Letninu je
možné připravit z letorostů javoru, osiky, habru,
jeřábu, jasanu, lísky, dubu, lípy, jívy, olše nebo také z
letorostů
maliníku,
ostružiníku,
kopřivy
či
topinamburu. V jarním období mají všechny výše
jmenované porosty více či méně vyrovnanou nutriční
hodnotu. Nedílnou součástí je i krmná sůl, solné lizy
jsou zvěří hojně navštěvovány během celého roku.
Je důležité zdůraznit, že myslivci zvěř nekrmí, nýbrž
přikrmují. V současné době je povinnost zvěř řádně
přikrmovat zakotvena v odst. 4 §11 zákona o
myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. „Uživatel honitby je povinen provozovat
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla, a v době nouze
zvěř řádně přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení
se uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření a v
ročním statistickém výkazu o honitbě."
Nyní krátce k rozdělení krmiv:
Krmiva objemná
Do této skupiny patří všechny trávy a byliny, včetně
letorostů keřů, zakonzervovaných sušením. Jedná se
tedy o seno, senáž, sušené maliní atd. Jde o
nejpřirozenější potravu pro volně žijící zvěř. Je dobrým
zdrojem živin a trávicí trakt zvěře si s ním dobře
poradí, ať je v jakémkoli stavu. Seno je možné
předkládat jak do krmelců, tak volně na zem, odkud
ho zvěř také ráda bere. Nevadí jí ani vlhké a promoklé
seno, jen musíme dávat pozor na zaplísnění.
Krmiva jadrná
Sem patří kaštany, žaludy, bukvice, obilí, kukuřice,
hrách… Jedná se o velmi vhodné doplňkové krmivo,
jen je potřeba ctít pár pravidel. Z obilí je pro
přikrmování vhodný pouze oves! Ostatní druhy obilí
způsobují zvěři nadýmání a jsou naprosto nevhodné,
což bohužel málo lidí ví. Dále je třeba upozornit na to,
že pokud se v oblasti vyskytuje zvěř dančí, nesmí se
předkládat naráz větší množství kaštanů. Obsahují
totiž velké množství saponinových látek, které působí
na trávení zvěře negativně, při nadměrném množství
dokonce i toxicky. Daňci jsou velice hltaví a umí
spořádat opravdu velké množství potravy, což může
v případě kaštanů vést až k jejich úhynu. Zkrátka je
nejlepší dávat tolik, aby to zvěř spotřebovala řekněme
během pěti dnů až jednoho týdne. I toto krmivo lze
předkládat jak do koryt u krmelců, tak na holou zem.

Krmiva dužnatá
Do dužnatých krmiv řadíme veškeré ovoce a zeleninu.
Velmi vhodná jsou jablka a hrušky, ale nemusíme se
bát ani švestek, meruněk a špendlíků. Ze zeleniny je
nejlepší mrkev, brambor a řepa, nicméně zvěř ráda
bere veškerou zeleninu, dokonce i cibuli. U těchto
krmiv se nemusíme bát hniloby, která zvěři ve větší
míře neublíží. Velice vhodné jsou také jeřabiny, které
je nejlepší předkládat až v předjaří, neboť zvěři
usnadňují přechod na zelenou potravu.
Pečivo
Stále častěji lidé suší pečivo, které následně dávají do
krmelců. Zvěř pečivo bere ráda, ale zde je potřeba
důsledně dbát na některá pravidla. Pečivo musí být
naprosto suché. V žádném případě nepředkládáme
zvěři pečivo s jakoukoli náplní nebo plesnivé pečivo!
Taktéž je potřeba ho předkládat, až když mrzne a
neočekáváme oblevu. Velice rychle do sebe totiž
natáhne okolní vlhkost a po požití zvěři způsobuje
poruchy trávení a průjmy. Taková zvěř rychle zeslábne
a často hyne. Nejlepší je předkládat ho v malém
množství a častěji.
Sůl
Sůl obsahuje pro zvěř dva velmi významné prvky –
chlór a sodík. Zvěři lze předkládat jak sůl kamennou,
která se dá zakoupit v chovatelských potřebách, tak
solnou pastu. Solná pasta se dá namazat na pařez, kde
zatvrdne a vydrží poměrně dlouho. Velice dobré pro
zvěř je také smíchat kuchyňskou sůl s jílem zhruba
v poměru 3:1 ve prospěch jílu a „natlouci“ vzniklou
směsí dutý pařez. Jíl plní v trávicím traktu zvěře
důležitou úlohu – pročištění organismu. Na konci
krmné sezony se pak nesmí zapomenout na jednu
velice důležitou věc. Ať už dáváme krmení do krmelců
nebo na holou zem, mělo by být samozřejmostí po
skončení přikrmování místo vydesinfikovat. Není to
žádná věda, bohatě stačí vyhrabat zbytky starého
krmiva a místo zasypat vápnem. Krátce bychom ještě
rádi přidali informaci, jak postupovat po střetu
motorového vozidla se zvěří na komunikacích, což

není zas tak mimořádnou událostí. Ne každý ale ví, jak
se v takovém případě zachovat.
Předně je třeba zdůraznit, že pokud dojde ke srážce se
zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke
škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích)
a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích):
a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného
vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění
vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z
konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení
provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu
policie
V těchto případech prosím kontaktujte obvodní
oddělení PČR Nošovice, tel. 974 732 711.
Závěrem bychom rádi poděkovali bruzovským
zemědělcům za spolupráci při zajištění příkrmu pro
lesní zvěř a rovněž budeme rádi, pokud při svých
procházkách v bruzovské honitbě sami zpestříte zvěři
v zimním období jídelníček. Jen bychom rádi apelovali
na dodržení výše popsaných zásad.
Děkujeme a všem přejeme klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Myslivecké sdružení Bruzovice

Klub důchodců
Senioři jsou stále aktivní. Navštívili jsme Frýdecký
zámek a byli jsme mile překvapení, jakou máme
v blízkosti krásnou kulturní památku. Po prohlídce
jsme si zašli na malé občerstvení do restaurace
Radhošť. Na 16. prosince připravujeme Vánoční
posezení, které nám každoročně svým vystoupením
zpestřují děti z Mateřské školy. Jako poděkování za
celoroční spolupráci jsme pozvali i zaměstnance Obce
Bruzovice.
Verona Bolková, předsedkyně Klubu důchodců
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