Ohlédnutí za uskutečněnými

Obsah zpravodaje

kulturními akcemi
Odhalení pomníku
Dne 28. 9. byl v parku u bývalé
restaurace „Jelen“ odhalen pomník
padlému policistovi, strážmistrovi
Václavu Staňkovi, který byl členem
Stráže obrany státu.
Václav
Staňek
byl
zastřelen
německými henleinovci při obraně
státu a obce Brandov 25. září 1938
na hranicích v části Zelený důl.
Pomník byl vystavěn díky panu
Milanovi Veselému a Přátelům 4.
obrněné divize Prácheňsko.
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Dne 4. října navštívil naší obec hejtman Ústeckého kraje pan
Oldřich Bubeníček společně s radním Ústeckého kraje Martinem
Klikou. Nejdříve se hejtman sešel se starosty horských obcí ve škole
v Hoře Sv. Kateřiny, kde byla řešena otázka udržení společné
horské školy do budoucna. Po prohlídce a vyslechnutí informací o
provozu hejtman přislíbil pomoc Ústeckého kraje pro zachování
školy. V Brandově byl hejtman seznámen s každodenním životem
našich občanů a také s otázkami zajištění přeshraniční
spolupráce hasičských záchranných sborů, (která byla nedávno
podepsána). Starosta
rosta vyzdvihl nutnost uzavřít mezinárodní
dohodu taktéž v oblasti zdravotnictví. Hejtman si prohlédl kostel,
areál fotbalového hřiště, stanici plynovodu a také ostatní prostory
v obci. Celkově zhodnotil obec jako ukázkově čistou.
čistou

Obecní zábava
Dne 19. listopadu obecní úřad
uspořádal
„Podzimní
obecní
zábavu v restauraci EUROASIA.
zábavu“
Velká účast a dobrá zábava
trvala až do ranních hodin. Večer
byl již tradičně doplněn
d
bohatou
tombolou.
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Připravované akce

Soutěž: Vánoční výzdoba domů
Od 1. 12. do 30. 12. 2013 bude probíhat soutěž „Nejhezčí vánoční výzdoba obce“. Ohodnoťte tři nejhezčí
vánoční výzdoby Vašich spoluobčanů a vyplněný lístek vhoďte do schránky na obecním úřadě. Hlasovací
lístek je přílohou zpravodaje.

Půlnoční mše
Půlnoční mše bude již tradičně sloužena v kostele sv. Michaela dne 24. 12. od 22.30 hodin a to s houslovým
doprovodem Petra Bureše.

KOPANÁ - OKRESNÍ
PŘEBOR
tabulka podzim 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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TJ Sokol Obrnice B
TJ Sokol Horní Jiřetín B
TJ Kopisty B
FK Mariánské Radčice
TJ Baník Brandov
FK Braňany B

26b
21b
15b
15b
7b
3b

Finanční podpora pro SDH
Obec získala finanční dar ve výši 200 000 Kč, za které byla zakoupena nová přenosná stříkačka pro
dobrovolné hasiče. Poděkování patří společnosti Severní energetická, která tímto darem pomohla naší obci
zakoupit nutné příslušenství pro zajišťování zásahů v případě požárů, povodní a jiných krizových situací.
V říjnu byla dokončena přestavba hasičské zbrojnice, která byla spolufinancována ze získané dotace
„Programu obnovy venkova“ Ústeckého kraje v částce 182 000 Kč. Celkové náklady do výše 378 000 Kč
dofinancoval obecní úřad. Zrekonstruovaná zbrojnice bude sloužit pro parkování nového hasičského vozu,
který má obec přislíbený do konce letošního roku od spol. NET4GAS a pro ostatní vybavení brandovských
dobrovolných hasičů.

Rekonstrukce v obci
V nedávném období se naši občané a chalupáři dočkali již dlouho očekávané rekonstrukce asfaltového
povrchu na hlavní komunikaci v obci. Tento nový povrch určitě přispěje nejen k bezpečné jízdě bez výtluků,
ale také i k celkovému vzhledu naší obce. Návazně na tuto pokládku SÚS Ústeckého kraje zajistila nové
povrchy také na poškozených úsecích před Brandovem a směrem z Hory Svaté Kateřiny do Nové Vsi
v Horách. Těmito novými povrchy se stala komunikace do našich horských obcí jednou z nejkvalitnějších.

Železný
Železný hasič
Dne 12. 10. se zúčastnila naše skupina z řad
dobrovolných hasičů posledního letošního závodu
Železný hasič ve městě Milevsku. Hlavní cenou
závodu byl pohár starosty již zmiňovaného města
Milevska.
Zastoupení naší obce bylo v kategorii: Muži (Aleš
Köhler), Master
er (Jiří a Lukáš Moozovi). Z osmnácti
účastníků skončil
čil Aleš Köhler na 8. místě ve své
kategorii, Lukáš Mooz na 5. místě a Jiří Mooz na 4.
místě z osmnácti účastníků kalorie Master.
Master
V roce
2014
odstartujeme
v dubnu
účast
v Šumavské lize závodem v Domažlicích výběhem
na tamější věž.
Jiří Mooz ml.

"Soutěž o nejhezčí vánoční strom obce"
Naše obec se letos přihlásila do soutěže "O NEJHEZČÍ
NEJHEZČ VÁNOČNÍ STROM OBCE". Do této soutěže budou
přihlášeny obce, které zašlou fotografii svého stromu.
str
Prví tři obce, které budou mít nejvíce hlasů z
internetových stránek získají finanční příspěvky od 10 000 Kč do 30 000 Kč.
Podpořte svým hlasem náš vánoční strom (z každého PC lze hlasovat pouze jednou). Případná výhra bude
použita na rozšíření vánočních ozdob do obce. Hlasování bude probíhat od 2. 12. do 29. 12. 2013 na
webových stránkách: www.rozsvitimevasevanoce.cz (výběrem "Hlasuj pro strom obce"
ob
- pomocí ikony
"Hlasuj teď").
Přepošlete kontakt
kontakt na hlasování i svým známým. Děkujeme,
D
Obecní úřad.

Zimní sezóna je tady –
pokud si chcete objednat kominíka volejte kominictví ABRAHÁM
na č. 774 230 894.
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Zlatá svatba
Dne 9. listopadu 2013 oslavili 50 let
společného života manželé Petr a Naděžda
Bakusovi. Obřad zlaté svatby se uskutečnil
v kostele
sv.
Michaela
Archanděla.
Manželům
Bakusovým
blahopřejeme
s přáním ještě mnoha krásných společných
let.

Blahopřejeme oslavencům…
12. 11. oslavil 83. narozeniny pan Josef Kratochvíl
19. 11. oslavila 74. narozeniny paní Hannerlore Barešová
18. 12. oslaví 73. narozeniny paní Miloslava Mitošinková
Oslavencům si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se nám tento rok blíží ke svému konci, chtěl
bych Vám stručně shrnout jeho průběh a také informovat o záměrech zastupitelstva v roce
nastávajícím. V letošním roce jsme se zaměřili především na to, aby spol. NET4GAS dokončila co
nejdříve úklidové práce a úpravy po stavbě plynovodu, což se podařilo v měsíci červenci.
Následně se podařilo zajistit nové asfaltové povrchy v místních částech dotčených stavbou, které
plně hradila spol. NET4GAS, dále také v chatové části v kolonie a nedávno i v obci. Důležitá byla
také přestavba hasičské zbrojnice ze získané dotace Ústeckého kraje. V části obecního lesa byla
provedena těžba přestárlých stromů, která bude pokračovat i v příštím roce.
Poděkování patří určitě i pracovníkům, kteří v průběhu celého roku zajišťovali údržbu zeleně
a další práce včetně drobných oprav v obci, zejména panu Ladislavovi
islavovi Šedivému, který svým
přístupem ochotně pracuje v případech nutnosti i o víkendech.
Těší nás i stále větší účast našich občanů a chalupářů na většině pořádaných kulturních a
sportovních akcích, které se snažíme pořádat s každoroční pravidelností. Také první účast
v soutěži „Vesnice roku“ byla pro naši obec úspěšná, kdy i díky Vám jsme získali ocenění za
historickou zástavbu a zároveň finanční částku 20 000 Kč, za kterou jsme zakoupili sací koš
k novému čerpadlu pro hasiče a motorovou pilu.
Stále nás
ás však mrzí nedořešená otázka s majitelem objektu bývalé „Besedy“ a i nadále
budeme jednat o zprovoznění společenského sálu v tomto objektu.
V letošním roce jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem a v roce 2014 budeme
rozhodovat o investicích tak, abychom
abycho v tom pokračovali.
V příštím roce chceme také pokračovat v postupném zlepšování stavu naší obce a
budeme vyhledávat vhodné dotační tituly, které bychom mohli využít. Uvítáme i Vaše návrhy,
které by mohly naší obec posunout k větší spokojenosti. Za pár dní nastane pro většinu z Vás
nejhezčí období spojené s adventem a vánočními svátky. Dovolte mi společně se zastupiteli,
popřát Vám i Vašim rodinám krásné a pohodové prožití nastávajícího času vánočního a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2014.

Jiří Mooz, starosta
Na vlastní náklady vydává Obec Brandov, se sídlem Obecní úřad Brandov, Rudé Armády 251, tel.: 476 113 027
Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů
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