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Vážení spoluobčané,
od posledního vydání zpravodaje uběhla již delší doba. Bylo to
Tábor fotbalového klubu
dlouhé období neustupujícího koronaviru, ve kterém nebylo
Fotbalový kemp
možné uskutečnit žádné dříve běžné akce, ani jiné aktivity.
Vše se snad konečně pomalu zlepšuje a tak doufáme, že vám
Poděkování
budeme moci při postupném rozvolňování opět nabídnout
oživení v naší obci a to jak kulturním a sportovním vyžitím, tak i
Smuteční oznámení
dalšími záměry. 6. června uskutečníme Den dětí na fotbalovém
hřišti a následně budeme připravovat i další akce ke společným
Informace lékaře
setkáním. Co se týče letošních investic, tak musíme být vzhledem
k předpokládaným sníženým daňovým příjmům způsobených
Výluka v dopravě
pandemií COVID obezřetní. Přesto bychom v tomto roce chtěli
vybudovat v obci tři nové dětské koutky s herními prvky, na které
Informace odpady
máme podanou žádost o dotaci. V posledních letech přibývá
v obci malých dětí, což je určitě dobře a tak bychom chtěli
Informace Restaurace Sokol
rodičům zajistit vyžití i pro naše nejmenší občánky. Od společnosti
Unipetrol máme přislíbenou dotaci, za kterou letos vystavíme dvě
Pozvánka na den dětí
kontejnerové zákoutí pro tříděný odpad. V této souvislosti bych
vás chtěl opět požádat o ukládání do kontejnerů pouze
Pozvánka na divadelní představení
rozložených krabic a zmačkaných plastů. V případě plných
kontejnerů využívejte další stanoviště v obci. Odpadové
hospodářství značně zatěžuje obecní rozpočet a to v částce cca. 500 000 Kč, která se však každoročně
ze strany svozové firmy k narůstajícím provozním nákladům zvyšuje.
Od dubna máme ve spolupráci s úřadem práce v Mostě jednoho zaměstnance na sekání a údržbu obce.
Před závěrem bych vás chtěl ještě požádat o ohleduplnost k vašim sousedům a blízkému okolí při sekání
pozemků. Pokud je to jen trochu možné, nesekejte o nedělích, ať si všichni můžeme užít klidný den před
pracovním týdnem.
Přeji vám hezké dny.

Váš starosta Jiří Mooz
Fotbalový klub SK KRUŠNOHOŘÍ zve vaše děti na nábor do fotbalového klubu.
Možnost přihlášení na fotbalovém hřišti v Brandově, každý pátek od 16:30 hodin (červen – září).
Nábor dětí ve věku 4 – 12 let. Kontakt trenéři: Petr Mareš 777 859 108, Jan Štefko 606 683 407.
Hledáme nové hvězdičky, možná i budoucí reprezentanty!
Přiveďte svého malého fotbalistu, nebo fotbalistku do našeho fotbalového klubu!
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Čtvrtý fotbalový kemp
SK Krušnohoří připravuje 4. ročník Fotbalového kempu na hřišti v Brandově. Určen je nejen dětem
z klubu, ale i všem ostatním dětem se zájmem o sport. Kemp se bude konat od pondělí 16. do pátku
20. srpna 2021. Poplatek za účast: člen SK Krušnohoří 2.100 Kč, ostatní 2.300 Kč. Přihlášky a kontakty
ke stažení na stránkách www.sk-krusnohori.cz

Poděkování:
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Dobrovolným hasičům a především členovi Karlovi
Hotovému za snahu při resuscitaci našeho otce Jana Kudrny před příjezdem záchranné zdravotnické
služby a následnou pomoc při odvozu pohřební službou.

Jan a Vendula Kudrnovi

Smuteční oznámení
V minulém období opustili naší obec
Jan Kudrna, Marie Reissigová, Erna Panhansová, Jan Mihalov.
Čest jejich památce.

Informace praktického lékaře
MUDr. Pavel Lisický bude v ordinaci v Brandově ordinovat 4.6. (od 8:15 do 10:15 hodin). Dále pak
podle stanoveného rozpisu pro rok 2021, který naleznete na stránkách obce v sekci: Informace pro
občany – praktický lékař. Pacienti se v případě nutnosti mohou objednávat u sestry na č. 608 720
075 , včetně objednávání léků.

Upravený jízdní řád naleznete na stránkách obce v sekci – aktuality.
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Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu
Od měsíce května vyváží svozová firma
komunální odpad 1 x za 14 dní (vždy v sudý
týden v pátek).
Termín nebezpečného odpadu
26.června od 9°° – 11°° bude možné
odevzdat na parkovišti před obecním
úřadem nebezpečný odpad. Svozová firma
odebere pneumatiky pouze z osobních
automobilů bez disků!

Lhostejnost některých našich spoluobčanů
k ukládání tříděného odpadu
Obecní úřad děkuje spolku žen za jarní úklid v obci a
hasičům za odstranění náletových dřevin se sběrné ¨
strouhy na křižovatce do kolonie

Restaurace SOKOL má opět otevřeno
Otevírací doba:
čtvrtek - neděle od 11 – 20 hodin
Nabízíme možnost posezení na venkovní
zahrádce a po uvolnění opatření také ve
vnitřních prostorách restaurace.
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