Informace starosty
Před prvním vydáním letošního zpravodaje bych Vám nejprve rád
v tomto roce popřál ve Vašich rodinách pohodu a zdraví.
Obsah zpravodaje
Zároveň bychom chtěli předat informace o předpokládaných investičních
záměrech a také přehled kulturních a sportovních akcí pro tento rok.
V tomto období jsme od Ústeckého kraje získali 100% dotaci ve výši
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400 000 Kč, za kterou budou provedeny opravy a nátěry zbylých vnějších Informace starosty
stěn objektu Kulturního sálu a další žádost o dotaci na tuto budovu ve
Informace Spolek žen
1
výši 250 000 Kč máme podanou na dokončení přestavby prostor z bývalé
hospody, které budou využívány jako společenské místnosti a centrum Nově otevřená restaurace
1
volného času. Jednoznačnou prioritou v tomto roce je plynofikace všech
tří obecních bytových objektů, které jsou doposud vytápěny uhlím Info poplatky
2
v kotlích na ruční přikládání, čím se zlepší nejen ovzduší v obci, ale také
2
pohodlí nájemníků v jednotlivých bytech. Mimo tyto velké investiční akce Ohlédnutí za akcemi
budeme pokračovat i v dalších drobnějších úpravách obce a rádi uvítáme
Přehled kulturních akcí 2020
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i Vaše případné náměty, které by pomohly vylepšit život v naší obci.
Od 1.března rozšiřujeme službu o možnost ukládání jedlých olejů a tuků
Info Obecní zábava
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z domácností (nádoba bude k dispozici u obecního úřadu). Z odměny za
diplom Vesnice roku 2019 jsme zakoupily třetí kontejner na BIO odpad
Sběrný dvůr
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pro ukládání zeleně, který bude přistaven u hřiště. Třídění plastu a papíru
se každým rokem zvyšuje, zároveň bychom Vás chtěli opět požádat o
ukládání pouze zmačkaných plastů a především pak rozložených
kartonových krabic. Letos došlo opět ke zdražení služeb společnosti
Marius Pedersen, vyvážející komunální odpady (vč. tříděných) a odvozem poloprázdných kontejnerů se výrazně zvyšují
náklady z rozpočtu obce, které mohou být využity na jiné účely. V případě plných kontejnerů na nejbližším stanovišti,
využívejte dalších v obci (nelze vyvážet pouze jedno stanoviště).
Pozitivní je, že se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě zajistit jedno pracovní místo na údržbu obce pro celý
rok počínaje od 1. března.
V návaznosti na novou povinnost čipování psů, bychom chtěli požádat všechny majitele (kteří doposud tak neučinili) o
nahlášení čísla čipu Vašeho psa do registru na obecní úřad v Brandově.
Jiří Mooz, starosta

Spolek žen
SPOLEK ŽEN zve v sobotu 29. února do Kulturního sálu všechny děti a také dospělé na divadelní představení „Perníková
chaloupka“, které jsme si pro Vás sami připravily a také odehrajeme. Začátek představení v 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Zveme Vás do nově otevřené Restaurace „U HŘIŠTĚ“
Otevírací doba:
pondělí – zavřeno, úterý – čtvrtek od 12.00 do 21.00 hod., pátek od 11.00 do 22.00 hod., sobota od 11.00 do 22.00 hod.,
neděle od 11.00 do 21.00 hod.
Nabízíme českou kuchyni a dobré točené pivo. Možnost ubytování.
Tomáš Novák, provozovatel
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Poplatky 2020:
poplatek za komunální odpad
osoby s trvalým pobytem 750 Kč/osoba
rekreanti 750 Kč/objekt
splatnost poplatku do 31. 3. 2020
2 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
150 Kč za každého dalšího psa
Splatnost jednorázově do 31.3. 2020

Nově ukládání olejů a tuků z domácností
Nádoba k dispozici od 1.3. před
obecním úřadem
olej neodvážíme v PET lahvích, ale pouze
přelitý ve sběrné nádobě
nádoby nesmí obsahovat motorové oleje
a jiné odpady
spol. Marius Pedersen a.s.

Ohlédnutí za některými akcemi:
Mikulášská

Česko zpívá koledy

Betlémské světlo
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Půlnoční mše

Silvestrovský fotbálek

Maškarní pro děti

Str. 3

Periodický tisk územního samosprávního celku, evidenční. č. MK ČR E 23536, četnost vydání (180 ks)
Obecní úřad Brandov, Rudé Armády 251, IČ: 00265837, oubrandov@volny.cz, www.brandov.cz,
vydání: únor 2020
Str. 4

