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další rok se nám přiblížil ke svému konci a tak bychom Vám
Vítání občánků
chtěli předat prostřednictvím našeho zpravodaje ještě několik
informací.
Rozsvícení vánočního stromu
Bohužel, tento rok jsme vzhledem ke stále neustávající
epidemii koronaviru všichni prožili úplně jinak než roky
Vánoční soutěž
předchozí. Od měsíce března je pro všechny z nás plný
omezení a v podstatě nebylo možné nejen běžného volného
Betlémské světlo
pohybu, jak jsme všichni brali úplnou samozřejmostí, ale
výrazně to omezilo i všechny plánované akce a aktivity, které
Otevírací doba obchodu
jsme pro Vás měli v průběhu roku připraveny. Slovo koronavir
Pošta info
se stalo každodenní součástí, které slýcháme ve většině
médiích, obchodech a v podstatě všude kde se pohybujeme.
Info lékař
Přesto, že si všichni přejeme, aby tento vir zmizel, je velmi
pravděpodobné, že se tak nestane a my budeme muset
Poděkování obce
v budoucnu s touto dnes zatím ne zcela jasnou nemocí umět
žít.
Mapa svazku obcí
I přes toto nepříjemné období jsme letos pokračovali
v plánovaných záměrech investic. Podařilo se nám získat
různé dotace v celkové výši 810 000 Kč, za které byla s
dofinancováním z rozpočtu obce provedena oprava zbytku
fasády budovy bývalé školy, dokončeno Volnočasové centrum, přestavba vytápění ve všech třech
bytových domech z uhelného na plynové a na bytovém domě čp. 204 proběhla kompletní
rekonstrukce pláště objektu. Chtěl bych poděkovat Lucii Markové mladší, která v průběhu roku velmi
pečlivě pracovala na údržbě zeleně a úklidu v obci a také panu Karlovi Kutheilovi za pomoc při
sekání parků.
Delší dobu jsme hledali zájemce o provoz obchodu potravin v obci „POD KOSTELEM“ a jsem velmi
rád, že se nám podařilo od prosince obchod opět pronajmout novému provozovateli, který je
připraven nabídnout Vám potraviny s postupným rozšířením zboží dle požadovaných potřeb.
Vládním schválením zrušení superhrubé mzdy a slevou na poplatníka dojde od příštího roku ke snížení
daňových příjmů do rozpočtu obce, což omezí naše investiční záměry. V tomto období nevíme, jak
velký negativní finanční dopad to bude mít na naše budoucí investiční záměry, ale uděláme
maximum proto, abychom udrželi naši obec pro dobré žití.
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Přeji Vám klidné vánoční svátky a zdraví v roce 2021

Váš starosta Jiří Mooz
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Vítání občánků
17. října přivítal na Obecním úřadě starosta Jiří Mooz tři nové občánky obce, Anežku a Viléma
Petráčkových a Elli Wolf. Rodiče dětí se zapsali do kroniky a děti obdržely pamětní list a drobné dárky.

Rozsvícení vánočního stromu:
Vzhledem k omezení proběhlo letos rozsvícení vánočního stromu obce pouze symbolicky bez
tradičního společného setkání. Strom obci daroval pan Štefan Horský a společnost ČEZ přispěla pod
záštitou této akce částku 20 000 Kč, za kterou byly pořízeny a doplněny vánoční dekorace na veřejné
osvětlení v kolonii.
Obecní úřad děkuje oběma sponzorům.

Vánoční soutěž:
Obecní úřad vyhlásil soutěž "Nejhezčí vánoční výzdoba". Zapojte se do soutěže a ohodnoťte
tři vánoční výzdoby objektů a zahrad v obci, které se vám líbí vyplněním hlasovacího lístku, který jste
obdrželi do svých schránek a do 27.12.2020 odevzdejte do schránky obecního úřadu. Tři objekty,
které získají nejvíce hlasů budou obecním úřadem oceněny.
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Betlémské světlo:
23.12.2020 přivezou skauti v 18:15 hodin do kostela „Betlémské světlo“, které si můžete přijít připálit na
svoji svíčku a odnést domů.
Otevírací doba obchodu potravin „POD KOSTELEM“

Nyní je otevřeno:
Po 9 - 11, 15 - 17; Út 9 - 11, 15 - 17; St 9 - 11, odpoledne zavřeno; Čt 9 - 11, 15 - 17; Pá 9 - 11, 15 - 17;
So 9 - 11, 15 - 17; Ne - zavřeno.
od 1. ledna 2021 se upravuje otevírací doba následovně:
Pondělí až sobota 9 – 11 hodin
Objednávky potravin mimo tuto dobu mohou být přijímány na tel.725558629 a po dohodě
dovezeny k zákazníkovi.

Omezení provozu pobočky Pošty
Oznamujeme, že ve dnech 23.12 a 31.12 2020 bude Pošta Partner v obci uzavřena.
Petra Fraňková
Změna ordinačních hodin praktického lékaře v roce 2021

po vzájemné domluvě naší ordinace a vedení obce Brandov, došlo ke stanovení těchto termínů
ordinace praktického lékaře v Brandovské ordinaci ve stávajícím časovém rozmezí 8.15- 10.15 hodin
v pátek a to následovně:
leden: 8.1., 22.1.
únor: 5.2., 19.2.
březen: 5.3., 19.3.
duben: 9.4., 23.4.
květen: 7.5., 21.5.
červen: 4.6., 18.6.

červenec: 9.7., 23.7.
srpen: 13.8., 27.8.
září:
10.9., 24.9.,
říjen:
8.10., 22.10.
listopad: 5.11., 19.11.
prosinec: 3.12., 17.12.

K této skutečnosti došlo po přehodnocení ekonomičnosti a náročnočnosti provozu ordinace. Nyní lze
většinu věcí řešit formou distanční, telefonicky či elektronicky: tj. vystavení a odeslání receptů,
vystavení a vedení prac. neschopnosti, konzultace a podobně.
Návštěvnost v ordinaci tento stěžejní covidový rok byla nízká a zjistili jsme, že lze opravdu spoustu věcí
řešit elektronickou podobou.
Pokud má pacient akutní potíže, může to řešit návštěvou v ordinaci v Mostě.
Objednat léky a návštěvu v ordinaci můžete na tel. č. 608 720 075, 608 720 086 (volejte v čase od
7:00 do 10:00 hodin).
MUDr. Pavel Lisický
Silvestrovský fotbálek
Zveme všechny, kteří se chcete před dlouhou nocí protáhnout - přijďte si zahrát fotbal. Sraz ve 14
hodin u fotbalových kabin (kde bude možnost převlečení).
17.12.2020 se koná od 17 hodin v Kulturním sále 13. zasedání Zastupitelstva obce. Přítomní musí
dodržet všechna nařízená opatření související s epidemií koronaviru.
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Obecní úřad děkuje panu Václavovi Cillerovi, který vyřezal a daroval dvě sošky, které budou
umístěny v kostele.
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