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Nastává období sečení trávy a tak jsme umístili před obecní
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úřad a k bývalé restauraci „Jelen“ u hřiště kontejnery, do
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1
kterých můžete odkládat trávu a bioodpad ze zahrad
Obecní ples
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(prosíme nevhazujte žádné jiné materiály). Třetí kontejner
Ukliďme Česko
2
bude od června přistaven také na křižovatce ul. Lesní.
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2
V tomto roce máme zaměstnanou pouze jednu pracovnici
Májka
3
na údržbu zeleně a úklid v celé obci a chtěl bych vás
Úklid komunikace
3
požádat (pokud to bude z vaší strany možné) o údržbu trávy
Železný hasič
3
mezi oplocením a komunikací před vašimi objekty. Někteří si
Společný den dětí
3
udržují tyto prostory již pravidelně. Víme, že to není vaše
Vodní hrátky
3
povinnost, ale budeme rádi, pokud budeme mít obec
Soutěž Andersen
4
celoročně upravenou a čistou i díky vaší pomoci.
Fotbalový kemp
4
Vzhledem k tomu, že stávající veřejné osvětlení v obci je
Setkání – historie obce
4
v posledních letech často poruchové, chybějí kryty na
Očkování psů
4
lampách, čímž dochází k praskání žárovek, vypadávají
Info – urologie Litvínov
4
jističe a každým rokem hradíme značné částky na výměny a
Info sběrný dvůr
4
opravy, rozhodli jsme se provést jako prioritní akci v tomto
Volby do Evropského parlamentu
4
roce výměnu svítidel na nové, úsporné LED 23W. Na celou
Blahopřání k narození miminka
4
investici v částce 358 000 Kč jsme získali finance ze
Poděkování hasičům
4
sponzorských darů (spoluúčast z obecního rozpočtu bude
ve výši 10 000 Kč). Zároveň bude dodavatelskou firmou zajištěn v následujících pěti letech záruční a
dále pozáruční servis a také dojde ke značné úspoře plateb za spotřebovanou energii.
Také začneme postupně realizovat rekonstrukce prostor hospody odkoupených od Bartíkových,
které budou sloužit pro volnočasové aktivity s víceúčelovým využitím a budou opraveny další dvě
stěny budovy kulturního sálu.
Naše obec se i v tomto roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2019“. Krajská komise nás navštíví
k prohlídce obce 19. června mezi 9 – 11 hodinou. Uvítáme, pokud se s členy komise budete chtít
osobně setkat a zveme vás na 9 hodinu k obecnímu úřadu.
Na závěr bych chtěl poděkovat členkám „Spolku žen“, které vyčistily a zasadily květiny do
obecních květináčů a pomohly při údržbě svahu před osázením rostlin zahrady u kulturního sálu.
Přeji Vám pěkné období blížícího se léta a prázdnin

Jiří Mooz, starosta

Výměny poškozených nádob na odpad
Nádoby na komunální odpad jsou majetkem svozové firmy a obecní úřad je vede v evidenci
pronájmu. Pokud dojde k poškození nádoby přidělené u vašeho objektu, oznamte požadavek na
výměnu na obecním úřadě, který zajistí nahlášení provedení výměny. Po oznámení ponechte
nádobu prázdnou, aby mohla být spol. Marius Pedersen vyměněna (výměna je provedena
přibližně do týdne).
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Uskutečněné akce
8.března se konal druhým rokem „Obecní ples“ v novém kulturním sále.

6.dubna se 19 našich obyvatel a
rekreantů zapojilo do akce „Ukliďme
Česko“ a pomohli tak obecnímu úřadu
s úklidem prostor v obci po zimním
období. Všem účastníkům, kteří byli
ochotni pomoci, děkujeme.
Obecní úřad

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 29. června se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu. V čase od 9.00 do 11.00
hodin můžete přivézt do kontejneru před obecní
úřad nebezpečný odpad (např. televizory a další
elektroniku, chladničky, chemikálie, barvy,
azbestové materiály, pneumatiky a další).
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27. dubna byla postavena Májka, opékaly se vuřty a večer pokračoval „Májovou Country zábavou
při poslechu kapely „Žužolabůžo“

6. května zorganizoval lesní hospodář Karel Vokál
úklid, kdy společně žáci MŠ Hory Sv. Kateřiny a
Deutschneudorfu
sebrali
odpadky
podél
komunikace mezi Brandovem a Pilou vyházené
nezodpovědnými řidiči a turisty.

Plánované akce:
25. 5. 2019 od 9.00 hodin „Železný hasič“
v areálu penzionu „Na Čáře“
1. 6. 2019 Společný Den dětí
3. 8. Připravujeme další ročník „Vodních
hrátek a soutěží“ na rybníce. Vyrobte si své
plavidla, které rádi odměníme.
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Soutěž Andersen
Vydejte se s námi na putování po zajímavých místech jedenácti obcí Svazku obcí regionu Krušných hor.
Stopovací hra, při které mají účastníci za úkol najít podle souřadnic jedenáct stanovišť s čísly v jedenácti
obcích, odstartovala 29. března 2019. První stanoviště s číslem mohou stopaři hledat společně při akci Noc
s Andersenem, ale mohou si ho také najít samostatně. Na návštěvu všech jedenácti stanovišť mají čas až do
15. 09. 2019. Každý komu se do té doby podaří najít a na kartičku s označením „Putování s Andersenem“
napsat všech jedenáct čísel, může jí odevzdat k dalšímu slosování Svazku obcí regionu Krušných hor osobně,
nebo zaslat poštou. Z odevzdaných kartiček bude vylosován vítěz. Pro vítěze je připravena cena, odměnu
dostane ale i škola, kterou vítěz reprezentuje. Všichni účastníci stopovací hry budou odměněni jízdou na
bobové dráze na Klínech v rámci Ukončení turistické sezóny 2019, kde bude také vítěz vyhlášen.
Kartičky si děti mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu, nebo ve středu od 17 – 18 hodin v knihovně.
Příhraniční sportovní kemp zaměřený na fotbal v Krušných horách na Mostecku
Okresní fotbalový svaz v Mostě ve spolupráci s grassroots trenérem mládeže, komisí mládeže a trenérsko
metodickou komisí pořádají ve sportovních areálech Hory Svaté Kateřiny, Brandově a Olbernhau/SRN za
účelem podpory sportu a mládežnického fotbalu v Krušných horách na Mostecku ve dnech PONDĚLÍ AŽ
PÁTEK 8. až 12.7.2019 pětidenní příhraniční sportovní kemp. Místa konání kempu v jednotlivých dnech budou
upřesněna před jeho zahájením. Kemp bude zaměřen na fotbal, ale prostor dostanou také další sportovní
aktivity s různými soutěžemi a také návštěvami různých sportovních a volnočasových aktivit. Kempu se mohou
zúčastnit děti ve věku od 6 do 13 let, ve kterých chceme probudit zájem o sport a další pohybově zábavné
aktivity. Na kempu rádi přivítáme jak kluky, tak i děvčata a také děti z příhraničních obcí v Německu, jako
například z Olbernhau, Deutschneudorfu, Seiffenu, Neuhausenu, Heidersdorfu, atd.
V případě dalších informací i k zaslání přihlášky se kdykoliv obraťte na předsedu KM OFS Most: Zdeněk
Kopas, telefon 607 804 496, e-mail: kopas13@seznam.cz
Cena kempu: 1.500 Kč / 60 Euro

Obecní úřad nabízí společné setkání na přednášce k historii obce, na
kterém se můžete dozvědět bližší informace o dřívějším životě v naší
obci, včetně nahlédnutí do kronik a prohlídky archivních fotografií.
Vzhledem k tomu, že bude případná přednáška zajištěna odborným
přednášejícím, požádali bychom zájemce, kteří se budou chtít
zúčastnit o přihlášení na obecním úřadě (buď osobně, nebo telefonicky
na č. 476113027, 724800302) nejdéle do 15.6.2019.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Oznamujeme očkování psů
28. května proběhne od 17.45 –
18.30 hodin u obecního úřadu
OČKOVÁNÍ PSŮ. Vzeklina 180 Kč,
kombinace 280 Kč.
MVDr. Kernal

Oznamujeme, že od 1.4.2019 je otevřena nová moderní urologická ambulance v Litvínově, nejen
pro obyvatele Litvínova, ale i přilehlých obcí Krušných hor. Adresa ordinace: Litvínov, Studentská
758 (Sokolovna). Ordinace přijímá nové pacienty, má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními
pojišťovnami v ČR, objednat se lze bez doporučení praktického lékaře na telefonu 734252421 nebo
na emailu urologieperemsky@seznam.cz. Všechny informace najdete na našem webu:
urologieperemsky.cz
Z. Peremský

●

Volby do Evropského parlamentu
Volební místnost bude na obecním úřadě otevřena
v pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. 5. od
8.00 do 14.00 hodin.

●

●

Obecní úřad srdečně blahopřeje
Petrovi a Zdeně Hofmanovým k
narození dcery Laury.

●

●

●

Děkuji brandovským dobrovolným hasičům za rychlý a odborný zásah
při odstranění pádu smrku na obytný objekt dne 11. 3. 2019.
Jmenovitě Alešovi Köhlerovi, Vildovi Grögerovi, Janu Kudrnovi a dalším.
Erna Panhansová
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