Informace starosty

Obsah zpravodaje
Vážení spoluobčané,
letní období je pomalu za námi a je třeba s přípravami na zimu a
topné období. Pokud budete mít zájem o revize a čištění komínů
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můžete kontaktovat kominickou firmu Kominictví ABRAHAM na č.
774230894, který do naší obce již několik let po dohodě dojíždí.
Pokud se ohlédneme zpět, uskutečnilo se několik akcí a setkání. Foto
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V červnu byl pro děti připraven společný „Den dětí“ v Nové Vsi
v Horách. Navštívila nás komise soutěže „Vesnice roku 2019“, která
Plánované akce
3
ohodnotila naší obec diplomem „Za příkladné soužití obyvatel
obce“, za který obdržíme 20 000 Kč. Tato částka bude přidána na
zakoupení třetího kontejneru na bioodpad. Za získané finance
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této soutěže z minulého roku byly v obci nainstalovány dvě nové Blešák
dřevěné posezení (na příjezdu do obce a křižovatce do Kolonie).
Pan David Hofman se obci nabídl a vyřezal z kmene před Rybářský kroužek
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kostelem dřevěnou lavici, kterou můžete využít k příjemnému
odpočinku. Významnou akcí byla srpnová oslava k 470. výročí od
první písemné zmínky naší obce, kterou přijel podpořit hejtman Fotbalový kroužek
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Ústeckého kraje a také litvínovští hokejisté. V průběhu prázdnin
začal pan Ciller s Libuší Wildovou a Evou Kopeckou hrát pro děti
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různá loutková představení, která měla veliký úspěch. Prázdniny Kurz – defibrilátor
byly zakončeny „Rozloučením s létem“, kdy přihlášené děti strávily
odpoledne a noc s připraveným programem v Kulturním sále.
Spolek žen pečoval o údržbu nového květinového svahu v zahradě u Kulturního sálu a zapojil se
do příprav a organizace návštěvy komise vesnice roku a obecních oslav. To vše by se nepodařilo
v takovém rozsahu bez aktivity nejen spolku žen, ale také všech dalších našich obyvatel a
chalupářů, kteří byli ochotni přijít pomoci k přípravám uskutečněných akcí a následně úklidů. Také
při sekání zeleně jsme se mohli letos spolehnout na výpomoc pana Karla Kutheila a Kazimierze
Jackowského. Všem výše jmenovaným a kteří pomáhali za obecní úřad velice děkuji a vážíme si
každé pomoci, kterou pro naší obec vykonáte.
Z investičních akcí máme hotové nové veřejné osvětlení, v budově bývalé školy se dokončuje
rekonstrukce prostor odkoupené hospody Bartíkových, které budou využívány jako společenská
místnost a prostory volnočasových aktivit. Do konce září by měla být hotová oprava boční stěny
budovy ke vstupu do Kulturního sálu.
Nově se v obci zakládá mládežnický fotbalový klub pod názvem SK Krušnohoří, který povedou
zkušení trenéři a do kterého můžete přihlásit své děti. Klub bude sestaven z dětí obcí Brandov, Hora
Svaté Kateřiny a Nové Vsi v Horách. Bližší informace se dočtete v článku níže.
Přeji Vám pěkné podzimní období

Jiří Mooz, starosta
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Dřevěná lavička od Davida Hofmana

Dětský den

Loutkové představení U Cillerů
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Slavnost k 470. výročí založení obce Brandov

Plánované akce:
Obecní úřad Brandov zve na

„Halloween pochod obcí“.
Sraz účastníků pochodu dne 2. 11. 2019 v 16.45 hodin u fotbalového hřiště
v Brandově. Trasa pochodu obcí směrem ke Kulturnímu sálu, kde bude pro
účastníky připraveno ohniště k opékání vuřtů.
Budeme rádi, pokud se zúčastníte v halloweenském obleku.
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Obecní úřad Brandov pořádá dne 2. listopadu 2019 od 20.00 hodin

PODZIMNÍ OBECNÍ ZÁBAVU

Místo konání: Kulturní sál Brandov
Večerem provází skupina VÍVAR
Součástí večera tombola
Vstupenky k zakoupení na obecním úřadě: cena 140,- Kč
(počet vstupenek je omezen)

Blešák
Dne 9. listopadu od 14.00 do 16.00 hodin Kulturní sál Brandov. Prodej oděvů, hraček a dalších
předmětů. Zájemci o prodejní místa si mohou rezervovat na tel. č. 702 087 320, nebo na obecním
úřadě.

Obecní úřad Brandov a "Spolek žen" Vás
zve v pátek 11. října 2019 na přednášku
"PRVNÍ POMOC PRO LAIKY - PRO
ŽIVOT" spojenou s praktickými ukázkami
a nácvikem záchrany života u základních
stavů ohrožující život.
Místo konání: Kulturní sál Brandov,
začátek 18.00 hodin (předpoklad
ukončení 20.00 hodin).
Jiří Vokřál, místostarosta obce

Nový fotbalový klub SK Krušnohoří
Trenéři mládeže ve spolupráci s Komisí mládeže OFS Most a
dalšími spolupracovníky chtějí restartovat fotbal v Krušnohoří na
Mostecku. Podle předběžné dohody se zástupci obcí k tomu
budou využívat dva fotbalové areály v Brandově a také v Nové Vsi
v Horách.
Fotbal a sportování dětí v Krušnohoří začíná pomalu ožívat od léta
2018. Nejprve byl zorganizován v areálu na Brandově první
příhraniční kemp za účasti 12 dětí. Letos v létě se 2. příhraničního
kempu v Nové Vsi v Horách zúčastnilo už 40 dětí, z nichž 20 bylo
z obcí na německé straně hranice. Kemp měl velký úspěch u dětí i
rodičů, což vede jeho organizátory k vyvinutí ještě větších aktivit
směrem k fotbalu. Restartu fotbalu pomohla po vzájemné dohodě
také svým pozitivním přístupem ředitelka ZŠ v Hoře Svaté
Kateřiny, kde byl založen kroužek pohybových aktivit. Aktivisté
restartu fotbalu v Krušnohoří pracují intenzivně na tom, aby již
letos na podzim byl založen spolek SK Krušnohoří, který bude
zaregistrován a zařazen mezi členské kluby Fotbalové asociace
České republiky.
Podle zájmu dětí v tomto regionu a případně z obcí na německé
straně hranice začnou pravidelné fotbalové tréninky, které se
budou konat každý pátek od 16:00 hodin na fotbalovém hřišti v
Brandově nebo v Nové Vsi v Horách (bude upřesňováno). Tréninky
povedou licencovaní trenéři Petr Mareš a Jan Štefko, středeční
kroužek na ZŠ v Hoře Sv. Kateřiny povede okresní grassroots
trenér mládeže OFS Most Ladislav Rameš ve spolupráci s Janem
Štefkem.
Kontaktní údaje na trenéry pro zájemce o fotbal a pohyb
v Krušnohoří na Mostecku:
Petr
Mareš,
telefon:
777 859 108,
e-mail:
petr.mares@megabyte.cz
Jan Štefko, telefon: 606 683 407, e-mail: steffi.j@seznam.cz
Ladislav Rameš, telefon: 775 230 593. e-mail: L.Rama@seznam.cz
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