Informace starosty
Toto vydání bychom chtěli zaměřit především situaci,
Obsah zpravodaje
která nás všechny zásadně ovlivnila v souvislosti s
pandemií koronaviru a tím souvisejícími omezeními
vydanými vládou a krizovým štábem ČR. Nikdo z nás
určitě nečekal a ani nepředpokládal, jakou měrou Informace starosty
1
ovlivní toto celosvětové virové onemocnění i naše
2
životy. Přesto, že nikdo z nás nebyl na tuto situaci Úřední hodiny
připraven, chtěl bych Vám všem občanům naší obce Bioodpad
2
moc poděkovat za zodpovědnost, s kterou naprostá
většina Vás od prvopočátku přistupovala a stále Nádoba na oleje
3
přistupujete k vydaným nařízením nejen vlády ČR, ale
3
také i obecního úřadu. Řešení „Nouzového stavu“ Info lékař
v takovém rozsahu jsme ještě nezažili a ani pro nás to Info doprava
3
nebyla a není jednoduchá situace zajišťovat všechna
nařízená opatření v koordinaci s krizovým štábem Info obchod s potravinami
3
Ústeckého kraje a pověřeného města Litvínova. Přesto si
4
myslím, že se nám nastalou situaci daří doposud dobře Uskutečněné kulturní akce
zvládat a to také především právě díky Vašemu
zodpovědnému přístupu.
Velmi závažný problém by nastal v okamžiku, kdy by se
v naší (případně sousední obci) objevil pozitivní nález onemocnění někoho z nás, což by
mohlo mít za následek s velkou pravděpodobností rozšíření mezi naše další obyvatele a
vzhledem k tomu, že jsme malá, odloučená obec, mohli bychom se dostat do situace
případné karantény celé obce. Proto děláme maximum, aby k tomuto stavu nedošlo.
Samozřejmě možnost nakažení je reálná u každého z nás, jak při nákupech, tak i při
jakémkoliv dalším pohybu a kontaktu mezi ostatními lidmi, aniž by vzbuzovali příznaky
onemocnění.
Musím velice poděkovat všem našim ženám, které jste nabídli pomoc a začali ihned po
zavedení opatření šít doma pro naše obyvatele a sousedy látkové roušky a také všem, kteří
poskytujete látky a další materiály. V této souvislosti jsme zřídili na nové infotabuli při odbočce
do kolonie „rouškovník“, kam jsme ušité roušky průběžně doplňovali. Bohužel jsme
v posledním období zjistili, že si roušky odebírají osoby, které přijíždějí do naší obce a nejsou
občany Brandova a tak již dále nebudeme šité roušky do rouškovníku doplňovat. Vážíme si
práce žen, které ochotně a zdarma šijí a nechceme, aby se jejich výrobky dostaly jinam než
mezi Vás brandováky, kteří je potřebujete. Víme, že roušek je od začátku pandemie
nedostatek a tak se je snažíme průběžně získávat od Krizového štábu Krajského úřadu
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(bohužel i přes naše opakované požadavky je jich stále velký nedostatek). Po získání
potřebného počtu jsme připraveni v kombinaci s ušitými od našich žen Vám je opět roznést i
s další dezinfekcí do Vašich domovů. Pokud přesto potřebujete nutně novou roušku, je
možné ji získat na obecním úřadě (platí pouze pro obyvatele trvale hlášené).
Chtěl bych také poděkovat panu Christovovi Marinkovovi, který bezplatně zapůjčil chatku
u hraničního přechodu službě Policie a Celní správě ČR, kteří nepřetržitě hlídají uzavřené
hranice a mají tak alespoň malé zázemí před nepříznivým počasím.
V neposlední řadě děkuji Vám všem, kteří dodržujete nařízená opatření a naopak nejsem
spokojen s chováním některých chalupářů, kteří využívají své chaty jako azyl a zvou si do
obce další příbuzné a návštěvy a neuvědomují si vážnost rizika situace v případě přenosu viru
tím, že nerespektují omezení volného pohybu po obci. Pokud tak konají, měli by zůstávat na
svých zahradách a nezvyšovat riziko případného přenosu mezi naše občany.
Přesto, že vláda postupně uvolňuje nařízená opatření rozhodně nejsme ještě na konci,
abychom se mohli vrátit k běžnému životu v obci, na který jsme byli zvyklí.
Mimo tato opatření stále platí zrušení všech kulturních a společenských akcí v obci až do
doby, než budeme moci uskutečnit jejich konání v bezpečném čase.
Přeji Vám, abyste toto nepříjemné období přežili hlavně ve zdraví a přesto, že nikdo z nás
neví, jak dlouho ještě potrvá a jaké bude mít další důsledky, věřím, že se život v naší obci vrátí
do pohody co nejdříve.
Jiří Mooz, starosta

Úřední hodiny na obecním úřadě v Brandově pro veřejnost
pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 hodin
Pokud je ve Vašich možnostech, žádáme vyřizovat záležitosti bezkontaktně - bez osobní návštěvy:
telefonicky popř. elektronickou poštou (tel. kontakt pro vyřizování: 476 113 027, mobil: 702 087 320, 724 800
302, email: oubrandov@volny.cz).
V případě osobního jednání na obecním úřadě je nutné dodržovat stanovených nařízení při vstupu do
budovy obecního úřadu.

BIOODPAD
Od 27.4. jsou v obci k dispozici kontejnery pro ukládání bioodpadu.
stanoviště:
- Křižovatka ulice Lesní
- Parkoviště před obecním úřadem
- Autobusová zastávka u fotbalového hřiště
Žádáme o ukládání pouze trávy, listí, květin a menších větví. Nevhazujte do kontejneru jiné
předměty a materiály.

Str. 2

Nádoba na jedlé oleje a tuky z domácností
Před obecním úřadem je nově nádoba, do které můžete vylít zbytky jedlých olejů a tuků z domácností.
Oleje se mohou ukládat do nádoby pouze vylité!
Je zakázáno oleje a tuky vkládat ve skleněných a plastových láhvích a jiných nádobách.
Nevhazujte prázdné obaly od olejů a tuků.
Jak správně postupovat při likvidaci tuků či olejů?
Použitý olej či tuk (včetně sádla - pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba vylít do
nádoby a nádobu uzavřít.

Praktický lékař
Vzhledem k nadcházejícím svátkům dne 1.5. a 8.5. bude MUDr. Pavel Lisický ordinovat
v ordinaci v Brandově v pátek 15.5.2020 v čase od 8:15 do 10:15 hodin.
Dopravní omezení před Brandovem
Dopravní omezení spojené se zpevněním svahu a výměnou svodidel před Brandovem
potrvá podle předběžného plánu realizace prací spol. AZ SANACE do 20.6.2020.

Obchod se základními potravinami v obci Brandov
po dobu NOUZOVÉHO STAVU
„POTRAVINY U HRANIČNÍHO PŘECHODU“ se ZÁKLADNÍMI POTRAVINAMI
pro obyvatele obce Brandov s omezenou otevírací dobou
Obchod po dobu NOUZOVÉHO STAVU otevřen v této otevírací době:
pondělí, středa, pátek, sobota: 9:00 - 10:00 h., 17:00 - 18:00 h.
Nabízíme možnost zakoupení pečiva, knedlíků, nápojů a dalších základních
potravin
Knedlíky, pečivo - vč. sladkého (záviny, buchty, koláče, muffiny aj.) je NUTNÉ
OBJEDNAT TELEFONICKY VŽDY PŘEDCHOZÍ DEN nejdéle do 14:00 hodin na
tel. čísle 723 801 065, nebo 777 003 885.

Při vstupu do obchodu je nutné dodržet stanovená nařízení.
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Ohlédnutí za některými akcemi, které proběhly před vydáním omezujících opatření
V únoru sehrály ženy z „Brandovského spolku“ divadelní představení „Perníková
chaloupka“, které si samy zrežírovaly a na které se přišlo podívat více jak 80 brandováků
a dalších zájemců.

7. března pořádal obecní úřad „Obecní ples“ věnovaný ženám k svátku MDŽ .
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