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Letošní rok se blíží kvapem ke svému konci a před námi
nastává adventní čas. V tomto příjemném období jsme pro
Vás připravili několik převážně tradičních akcí a budeme rádi, Informace starosty
1
pokud si uděláte chvilku alespoň na některou z nich. První
1
adventní sobotu společně rozsvítíme „Vánoční strom obce“, Info zastupitelstvo a lékař
dále Čert s Mikulášem a Andělem pozve děti na besídku, Uskutečněné akce:
zapojíme se do celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“,
2
skauti dovezou „Betlémské světlo“ a o Štědrý večer se Divadlo
sejdeme v kostele na „Půlnoční mši“.
Pomník padlého policisty
2
V podzimním období se velká část našich obyvatel setkala
2
v Kulturním sále na vyprodaném divadelním představení Den seniorů
v hlavních rolích s Lukášem Vaculíkem a Romanem Štolpou, Podzimní tvoření
2
byly položeny květiny k pomníku padlého policisty Václava
2
Staňka, za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka se třetím Halloween
rokem setkali naši senioři a nechyběl ani halloweenský Plánované vánoční akce
3
pochod, podzimní tvoření a obecní zábava.
4
Z investičních akcí byla dokončena na budově bývalé školy Bezpečností desatero
oprava stěny fasády ke vstupu do sálu a také rekonstrukce Očkování psů
4
prostor bývalé hospody, které budou po pokládce podlahy a
4
instalaci nového topení sloužit od příštího roku pro Penzion Na Čáře
víceúčelové volnočasové aktivity. V kolonii byla provedena Úprava jízdních řádů
4
pokládka asfaltu na přístupovou cestu k objektům u
sjezdovky. V tomto období kupujeme do vlastnictví obce
fotbalové kabiny, které budou využívány nejen pro fotbalové sdružení mládeže, ale také je zde
k dispozici místnost s cvičebními stroji a sauna až pro 10 osob, kterou již nabízíme k využití. Zájemci si
saunu mohou objednat po dohodě na obecním úřadě s libovolným obsazením osob do výše
uvedeného počtu – cena za jednu saunovací hodinu 500 Kč.
Před závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat paní Dobruši Nodesové, která je zaměstnána u
obecního úřadu osmým rokem a v posledních letech byla jediným zaměstnancem vykonávající
zejména sekání zeleně a další práce, díky kterým jsme měli obec celoročně udržovanou. Na konci
tohoto měsíce odchází do důchodu, ve kterém ji za obecní úřad přejeme klidné důchodové dny.
Brandováci a naši chalupáři,
za sebe i ostatní zastupitele obce Vám přejeme příjemné prožití nadcházejícího vánočního období a
pohodu s pevným zdravím v nastávajícím roce 2020.

Jiří Mooz, starosta

.

Zastupitelstvo obce informuje
9.12. se koná od 17.30 na obecním
úřadě v Brandově 7. zasedání
Zastupitelstva obce.

Praktický lékař oznamuje
27.12.2019 bude z důvodu dovolené ordinace uzavřena.
Veškeré další informace naleznete na nových stránkách:
www.lp-medical.cz
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Uskutečněné akce:

27.9. divadelní představení

28.9. pokládka květin k pomníku padlého policisty

29.9. den seniorů

19.10. podzimní tvoření

2.11. halloweenský pochod obcí
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Plánované vánoční akce

Mikulášská nadílka pro děti
8.12. – zveme všechny děti a rodiče na tradiční Mikulášskou nadílku, která
proběhne od 15.00 hodin v Kulturním sále v Brandově.
Česko zpívá koledy
11.12. zveme v 17.45 hodin do kostela všechny, kdo si chcete společně zazpívat koledy, které zazní
v celém Česku.

Betlémské světlo

23. 12. přivezou skauti v 19.40 hodin do kostela „Betlémské světlo“, které si můžete přijít se svou
svíčkou zapálit a odnést do svých domovů

Půlnoční

I tento rok Vás tradičně srdečně zveme o štědrý večer na „Půlnoční mši“ do kostela sv. Michaela
archanděla, celebrovanou od 22.30 hodin litvínovským vikářem Grzegorzem Czernym. Letos zazní
také koledy za houslového a kytarového doprovodu Petra Bureše a Jindřicha Höniga

Prodej stromků na polesí
Zahájení prodeje od 7.12.2019 v pondělí až pátek od 16.30 do 18.00 hodin
(Prodej omezen do vyprodání nabízených stromků)
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Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa – PAS/OČKOVACÍ PRŮKAZ. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Každý žijící pes od 1. 1. 2020 musí být označen čipem, neoznačený pes nebude moci být veterinárním
lékařem očkován proti vzteklině, čímž chovatel poruší zákon a bude mu hrozit pokuta.
Čipování je od 1.1.2020 povinné bez výjimky.
Čipování není pro psa nebezpečné či závadné
– jedná se o jednorázový úkon srovnateln s injekční aplikací. Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20 tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině. Od 1. 1. 2020 bude očkování psa platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem! Příslušná novela zavádí povinné označení pouze u psů, nikoliv u dalších zvířat.
Další informace můžete dohledat na stránkách www.svscr.cz/zdravi--zvirat/povinne-oznacovani-psu/.

Státní veterinární správa

Penzion Na Čáře informuje
V „Penzionu Na čáře“ Vás rády uvítají a obslouží nové provozovatelky - otevřeno celý týden od 11.00 do 20.00 hodin.
Nabízíme asijskou a českou kuchyni. Ubytovací kapacita 10 lůžek.
Těšíme se na Vaší návštěvu, Marie a Lien

Úprava jízdního řádu

Od 15.12.2019. dojde dopravcem Ústeckého kraje pouze k úpravě prvních dvou ranních spojů z Brandova do Litvínova
z důvodu zachování přípojů na vlaky linky U3 směr Ústí nad Labem.
spoj č.102 z Brandova u hřiště - odjezd nyní 4:01h. , od 15.12.2019 odjezd 3:54 h.
spoj č.122 z Brandova u hřiště - odjezd nyní 5:01 h., od 15.12.2019 odjezd 4:56 h.
(Upravený jízdní řád bude po 15.12.2019. ke stažení na stránkách www.brandov.cz – aktuality, v tištěné podobě na
obecním úřadě).
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