Informace starosty
V Brandově žije k 1. lednu 2022 celkem 290 trvale hlášených
obyvatel. V roce 2021 jsme hospodařili s finančním
Obsah zpravodaje
přebytkem 939 000 Kč. Pro letošní rok je zastupitelstvem
schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 5 369 000 Kč. Chceme
se zaměřit především na zlepšení bezpečnosti pohybu v obci
Informace starosty
a služeb našim obyvatelům. Vzhledem ke zvýšenému provozu
vozidel (zejména pendlerů) přes naši obec, kteří často
nedodržují stanovenou rychlost při cestě do zaměstnání v Poplatky 2022
Německu a zpět, jsme již zakoupili měřiče rychlosti (radary),
které budou nainstalovány v intravilánu obce do jarního Ohlédnutí za kulturními akcemi
období.
Přesto, že v obci máme několik stanovišť na tříděný odpad, Kotlíková dotace
chceme zlepšit služby odpadového hospodářství a tak od
měsíce května bude ke každému objektu s trvalým pobytem
přistavena nádoba na plasty a papír, které budou vyváženy Sběrný dvůr info
pravidelně každých 14 dní (poplatky za odpady zůstanou
Ples MDŽ
beze změn).
V jarním období chceme pro naše nejmenší občánky
nainstalovat třetí dětské hřiště u křižovatky do Kolonie, včetně Kulturní akce 1. poloviny roku 2022
oplocení podél hlavní komunikace.
V prvním pololetí bude taktéž dokončena rekonstrukce
posledních přízemních prostor v budově bývalé školy (dříve
obchod u Pavlíčků), které budou využívány pro různé obecní aktivity.
Další investiční záměry v průběhu roku budou závislé na získaných dotačních titulech.
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V letošním roce chceme uspořádat i více kulturních a společenských akcí oproti posledním dvěma
letům. O jejich konání vás budeme v předstihu informovat na internetových stránkách obce a
prostřednictvím SMS. Přehled na první pololetí je již na stránkách zveřejněn a naleznete také na zadní
straně zpravodaje.
Jiří Mooz, starosta
Poplatky 2022: Poplatek za směsný komunální odpad: osoby s trvalým pobytem 750 Kč/osoba,
rekreanti 750 Kč/objekt, splatnost poplatku do 31. 3. 2022. Dvě a více osob mohou uhradit poplatek
ve dvou splátkách následovně: do 31.3. 50% z celkové částky, do 31.7. zbylých 50% částky. Poplatek
za psa 100 Kč/ pes. Za každého dalšího psa 150 Kč -splatnost jednorázově do 31.3. 2022. Poplatky
je možné uhradit převodem na účet obce č. 4623491/0100 (jako variabilní symbol uveďte vaše číslo
objektu a do poznámky vaše příjmení).
Obecní úřad žádá všechny obyvatele a rekreanty, kteří využíváte kontejnery na tříděný odpad v obci,
zavírejte víka kontejnerů!!! Pokud je ponecháte otevřené plní se napadaným sněhem (popř. papír
deštěm silně namoká).
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Ohlédnutí za akcemi
„Vánoční soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu“
Po součtu odevzdaných hlasovacích lístků získaly
nejvíce hlasů a odměnu od Obecního úřadu objekty
rodiny Viedemannových, Markových a Kopeckých
mladších.

Kotlíková dotace 2022
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Obec Brandov
/

Sběrný dvůr velkoobjemového odpadu 2022
Sběrný dvůr bude před Obecním úřadem otevřen v následujících dnech:
30. dubna
28. května
25. června
30. července
24. září
29. října
Otevřeno od 9:00 do 10:00 hodin
Maximální množství odběru velkoobjemového odpady – do 1m3
Na sběrný dvůr nelze ukládat: stavební suť, pneumatiky, asbestové materiály,
chemikálie, barvy, televizory, PC, chladničky a další nebezpečné materiály.
Tyto materiály (mimo suť a pneumatiky) bude možnost odevzdat v den sběru nebezpečného
odpadu. Termín bude oznámen v časovém předstihu.
!!! Svozová firma ukončuje odběr pneumatik a doporučuje odevzdávat v pneuservisech při
výměně!!!
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Přehled kulturních akcí I. pololetí roku 2022
(všechny akce jsou podmíněny dodržením vydaných protiepidemických opatření vlády ČR)

26. února MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
Zveme všechny obyvatele a chalupáře bez rozdílu věku na Masopustní průvod, který projde obcí
od kostela k restauraci SOKOL u hřiště, kde bude připraveno malé občerstvení. Sraz v kostýmech
ve 14:00 hodin u kostela.
11. března OBECNÍ PLES MDŽ
Obecní úřad pořádá ples věnovaný MDŽ, který se uskuteční v kulturním sále od 20:00 hodin.
Večerem provází skupina SORTIMENT. Součástí večera bude tradiční půlnoční tombola.
Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě v Brandově - cena 150 Kč (počet je omezen).
Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví nutnost při vstupu předložení dokladu o očkování proti
covidu 19, popř. prokázání laboratorně potvrzeného onemocnění covid ne starší než 180 dní
před konáním akce.
23. března NOC S ANDERSENEM - ČTENÍ V KNIHOVNĚ
Děti mohou přijít v 18:00 hodin do místní knihovny a společně strávit čas čtením příběhů
s knihovnicí. Ukončení setkání ve 20:00 hodin. Děti do 6 let s doprovodem rodičů.
13. dubna VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Od 17:00hodin zveme děti do "Volnočasového centra" - v přízemí budovy Kulturního domu,
na výrobu velokonočních ozdob a dalších spojených tradic. Potřebný materiál bude pro děti
zajištěn.
30. dubna STAVĚNÍ MÁJE
Stavění Máje se uskuteční od 17:00 hodin na parkovišti před "Kulturním domem". Součástí
odpoledne bude opékání vuřtů na ohništi.
28. května DEN DĚTÍ - ZÁJEZD do MIRÁKULA
Ke "Dni dětí" jsme v tomto roce připravili zájezd do zábavného parku Mirákulum u Milovic, kde si
děti budou moci užít širokou škálu nabízených atrakcí, včetně lanového centra, vodního světa
a mini ZOO. Za brandovské děti uhradí vstupné a autobusovou dopravu Obecní úřad. Ostatní
zájemci si uhradí vstupné na místě.
Cena za dopravu: 100 Kč/dospělá osoba, 100 Kč/dítě nehlášené v Brandově. Odjezd
z autobusových zastávek v Brandově v 7:00 hodin (přesně). Předpokládáný odjezd z Mirákula
v 16:00 hodin. Rezervace a bližší informace (vč. polplatků) na č. 736508908, paní Eliška Šrettrová.
18. června HLEDÁNÍ POKLADU
Cesta za pokladem se soutěžemi čeká všechny děti, které budou chtít zažít dobrodružné
odpoledne. Ve 14:00 hodin rádi uvítáme na dětském hřišti u restaurace SOKOL všechny, kteří
přijdou v pirátských maskách a půjdeme společně hledat zakopaný poklad s překvapením.
Akce připravuje Obecní úřad ve spolupráci se Spolkem žen.
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