Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima nešetřila přívaly sněhu, které v některých dnech
zapříčinily komplikace na komunikacích a to zejména
v úseku u Výšiny v Nové Vsi v Horách. I přes tyto kalamitní
situace jste mohli využít trasu přes německou část a úseku se
tak vyhnout. Určitě doporučujeme tuto objížďku využívat
automaticky vždy při zhoršených zimních podmínkách. Ve
spolupráci s obcí Nová Ves v Horách bychom chtěli
v budoucnu zajistit informační systém, který by řidiče včas
odklonil na objízdnou trasu, případně oznámil úplnou
uzavírku určitých úseků a to jak směrem z Brandova, tak i již
v Horním Jiřetíně.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří v průběhu
zimního období pomáhali obecnímu úřadu s přesunem
popelnic z ulic, aby mohly být svozovou firmou pravidelně
vyváženy i z míst, kam vozidlo nemůže zajíždět. Bohužel
nemáme žádné zaměstnance jako v minulých letech, kteří
tuto službu zajišťovali. Děkuji také manželům Ježkovým, kteří
každým rokem udržují v zimním období vstup do autobusové
zastávky na začátku obce a to zcela nezištně. Vážíme si
všech, kteří svou aktivitou pomáháte naší obci.
Přeji Vám příjemné a brzké jarní období.
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Spolek žen

Jiří Mooz, starosta

V obci byl založen nově SPOLEK ŽEN. Zveme do svých řad ženy bez omezení věku, které budou mít
zájem o členství. Spolek chce být aktivní v různých činnostech kulturních, sportovních,
společenských a také i pracovních ve spolupráci s obecním úřadem.
Zájemkyně o členství mohou kontaktovat paní Libuši Wildovou na tel. čísle 737669360

Prodloužení zákazu vstupu do lesa v katastru obce Brandov
Nařízení města Litvínov o dočasném vyloučení vstupu do lesa. Na základě podnětu Lesů České
republiky vydala Rada města Litvínov z důvodu vysokého ohrožení osob pádem stromů nebo jejich
částí po zimním období nařízení o zákazu vstupu do lesa v katastru obce Brandov do období k
31.3.2019.
Oznámení praktického lékaře – změna ordinačních hodin praktického lékaře
Od 1. dubna 2019 bude ordinovat MUDr. Pavel Lisický v ordinaci na obecním úřadě v Brandově
každý pátek od 8.15 do 10.00 hodin. Nově s možností odběrů krve.
MUDr. Pavel Lisický
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Poplatek za psa 2018
100

Kč/ pes
150 Kč za každého dalšího psa
Splatnost do 31. 03. 2019

Poplatky za komunální odpad pro rok 2019
osoby s trvalým pobytem
750 Kč/osoba
rekreanti
750 Kč/objekt
splatnost poplatku do 31. 3. 2019
2 a více osob mohou uhradit poplatek ve dvou
splátkách následovně:
do 31.3. 50% z celkové částky,
do 31.7. zbylých 50% částky

Plánované akce:
27. 4. 2019 od 17.00 Stavění Máje s pálením čarodějnic – od 19.00 Country
zábava v kulturním sále, hraje skupina ŽUŽO LABŮŽO, vstup dobrovolný.
1. 6. 2019 od 13.00 Společný „Den dětí“ v Nové Vsi v Horách před obecním
úřadem
4. 3. 2019 se koná od 17.00 hodin v budově obecního úřadu 3. zasedání
Zastupitelstva obce Brandov.
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Některé uskutečněné vánoční akce:
12. 12. 2018 Česko zpívá koledy

15. 12. 2018 Mikulášská
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24. 12. 2018 Půlnoční mše

Na Mníšku probíhá rekonstrukce Nákupního centra
Mníšek (Nová Ves v Horách) – Stavební firma Polyexpres s.r.o. je již od počátku roku 2019
v pohotovosti a stavební práce jsou v plném proudu.
Zanedlouho se můžeme těšit na nově otevřenou Restauraci a Kavárnu „U Mnicha“,
která nabídne nově zrekonstruované prostory s nabídkou převážně české kuchyně,
hotových jídel a kvalitní obsluhy. Otevření restaurace slibuje vedení v průběhu měsíce
dubna.
Dále je v plánu otevření Kadeřnictví a BarberShopu v prostoru bývalé lékárny. Toto
kadeřnictví je dceřinkou osvědčeného a známého kadeřnictví AMY, sídlící na Náměstí Míru
v Litvínově, ve kterém se můžeme setkat s naší bývalou spoluobčankou Barborou
Ochtábcovou.
„Rekonstrukcí chceme docílit nápravy zanedbaného stavu objektu. V dohledné době
jsou v plánu také stavební práce související s atrakcemi pro děti i dospělé a zvětšení letní
terasy. V plánu je i otevření ručního mytí exteriérů a interiérů osobních automobilů s využitím
NANOTECHNOLOGIE, které se bude nacházet v prostoru bývalé mycí linky čerpací stanice
F1.ˮ Uvedla Michala Bobysudová, zástupce majitele objektu.
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 2019
Str. 4

