Informace starosty
Vážení spoluobčané,

Obsah zpravodaje

nejprve bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste se zapojili
1
do charitativní sbírky pro ukrajinské občany, která byla Informace starosty
předána litvínovské poliklinice a následně rozdána dle Poděkování
1
potřeb.
Ohlédnutí za kulturními akcemi
2
Od poloviny dubna se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem
3
práce Most získat jednoho pracovníka pro údržbu obce pro Výstavba v obci
tento rok, jehož hlavní náplní bude sekání zeleně. V této Smuteční oznámení
3
souvislosti bych chtěl požádat všechny majitele vozidel,
Narození nových občánků Brandova. 3
neparkujte na trávnících podél komunikací, ničíte tím nejen
4
zeleň, ale stěžujete také údržbu právě při sekání. Uvítáme, Nebezpečný odpad
pokud si budete ochotni udržovat prostory před objekty, čímž Info lékař
4
pomůžete nejen pracovníkovi obecního úřadu, ale celkové
Očkování psů
4
čistotě a vzhledu obce.
4
Na křižovatce ul. Lesní, před obecním úřadem a u Oznámení pošta
fotbalového hřiště jsou již přistaveny kontejnery, kam můžete Nabídka služeb
4
ukládat trávu a bioodpad ze zahrad. Neodkládejte do nich
4
celé větve (pouze štěpky). Od dubna mají všichni obyvatelé Nadcházející kulturní akce
trvale hlášeni v obci u svých objektů nádoby na papír a
plasty, které budou vyváženy pravidelně (celoročně) 1 x za
14 dní, vždy v sudý týden ve čtvrtek. V tento týden v pátek je
vyvážen také komunální odpad. Svozová firma vyveze pouze nádoby, které budou připraveny v den
vývozu na dostupném místě před objekty.
Z investičních akcí je dokončena rekonstrukce posledních přízemních prostor v kulturním domě
(bývalého obchodu u Pavlíčků), které budou sloužit jako klubovna k setkávání dětí na aktivních
kroužcích a spolků, včetně dalšího volnočasového využití.
Pro nejmenší děti je nově vystavěno a od 20.5. otevřeno třetí dětské hřiště na křižovatce „do kolonie“.
Děkuji všem rodičům, a ostatním, kteří byli ochotni přijít pomoc při dokončovacích pracích.
V tomto období jsme získali z „Programu obnovy venkova“ ústeckého kraje dotaci 350 000 Kč, za
kterou bude částečně rozšířena místní komunikace do kolonie v celkové investici 850 000 Kč, která je
vzhledem ke zvýšenému provozu v souvislosti s novou zástavbou nevyhovující.
Přeji Vám hezký zbytek jarního období
Jiří Mooz, starosta
Poděkování
Vendula a Honza Kudrnovi moc děkují Dobrovolným hasičům - Robertovi Strnadovi za zprostředkování
opravy střechy a Alešovi Köhlerovi, Patrikovi Studničkovi, Vildovi Grögerovi, Pavlovi Riedlovi za opravu
a záchranu střechy při vichřici a také Kamilovi Trunschkovi za šrouby do střešní krytiny.
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Zaměstnanec Miloslav Šůla při údržbě obce
Obecní úřad děkuje paní ředitelce kateřinské školy a
žákům 6. a 7. třídy, kteří 20. dubna v rámci akce
„UKLIĎME ČESKO“ přijeli uklidit obecní les a odpadky
k hraničnímu přechodu.

Výstavba třetího hřiště v Kolonii

Smuteční oznámení
V měsíci dubnu opustila naší obec Hannerlore Barešová. Čest její památce.

Srdečně blahopřejeme k narození nových občánků Brandova
Manželům Davidovi a Monice Petráčkovým k narození syna Šimona
a rodičům Robertovi Strnadovi a Veronice Kozákové k narození dcery Amálie

Obecní úřad Brandov
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Sběr nebezpečného odpadu 2022
V sobotu 25. června 2022 bude možné odevzdat v čase od 9:00 do 11:00 hodin na parkovišti před
obecním úřadem nebezpečný odpad z domácností (barvy a chemikálie, oleje, televizory, PC,
chladničky, elektrospotřebiče a další nebezpečné materiály).
Svozová firma nebude odebírat žádné pneumatiky – nutno odevzdávat pouze v pneuservisech!
Praktický lékař bude ordinovat v Brandově následovně:
3.6. a 24.6.
Prázdninové období 1.7 a 5.8 - vždy od 8:15 do 10:15 hodin.
/
Očkování psů
V úterý dne 31.5. se uskuteční před obecním úřadem v Brandově od 17:30 – 18:00 očkování psů.
Ceny: vzteklina – 200 Kč; kombinace – 300 Kč
Oznámení pobočky Pošty
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádné odstávky centrálních aplikací nebude v termínu:
17.6. od 19:00 hodin - 20.6.2022 do 7:00 hodin otevřená žádná pošta.
Petra Fraňková
Nabídka služeb brandovské firmy

Firma ANKRA nabízí tlakové čištění kanalizací a potrubí. Vyvážíme: septiky a jímky, tukové
lapoly, nádrže, kanalizační šachty.
kontakt: 777 766 995

Pozvánka na nadcházející kulturní akce
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.
23.července SPOLEČNÉ LETNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI S FOTBALOVÝM UTKÁNÍM BRANDOV – NOVÁ
VES
Akce obcí Brandov a Nové Vsi v Horách, na které bude od 15:00 hodin odehráno tradiční horské
derby v kopané týmů složených z brandovských a novoveských obyvatel. Po utkání bude
následovat program pro děti a společné posezení s občerstvením u živé hudby. Místo konání:
fotbalový areál v Brandově.
Akce připravuje Obecní úřad ve spolupráci se Spolkem žen.
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