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Velké Dobré léto
Zastavte se na Zastávce :-)
Každý den od 10 do 19 h
pro vás máme kupu letních dobrot.
– Zmrzlina Bombato oceněná titulem Gelato Festival
Winner na soutěži o nejlepší řemeslnou zmrzlinu ČR.
– Čerstvá točená zmrzlina vlastní výroby.
– Po celé léto limitované druhy zmrzlin – podle toho,
které ovoce zrovna dozrává.
– Rodinná balení zmrzliny na domácí mlsání a oslavy.
– Osvěžující ovocná tříšť, domácí limonády, voňavá káva...
Vážení spoluobčané, milí Doberáci,

ŇAM ŇAM Zastávka, Velká Dobrá
ŇAM ŇAM CAFE, Amálská 2435, Kladno

Kompletní
servis geodeta
při stavbě nejen
rodinného domu
•

pro projekt zaměříme výškopis a polohopis
zájmového území

NEBOJTE
SE ÚŘADŮ,
NEZTRÁCEJTE
ČAS!

•

vyhotovíme 3D model terénu s možnou
vizualizací stavby – spolupracujeme s vaším
projektantem

•

provedeme prostorové vytyčení stavby

•

stavbu zaměříme pro zápis do katastru

letošní rok je výjimečný i pro naši
obec. Všichni si ho budeme pamatovat jako rok vyhlášení nouzového
stavu a nošení roušek. Asi nikdy už se
nedozvíme, kde a jak se nějaký koronavirus vzal, naštěstí však v naší obci
nebyl žádný případ této nemoci zaznamenán (obec nebyla hygienickou
stanicí o výskytu informována). Co se
během koronavirové karantény v naší
obci dělo?
Dvakrát byl svolán krizový štáb
obce. Obec vytipovala zhruba 15 seniorů, kteří žijí ve svých domech sami,
a nabídla jim nákup a dovoz potravin.
Díky několika našim spoluobčanům,
kteří bez finanční náhrady šili roušky (například paní učitelky v mateřské

školce, paní učitelka základní školy
Denisa Matýsková a další), mohla obec
tyto roušky distribuovat. Právem jim
patří velké poděkování. Na webových
stránkách obce jsme zveřejnili nabídky dovozu jídla domů, a to z restaurací
„U Kosů“ a „Slánské bašty“.
Obec v souvislosti s COVID-19 vydala
několik nařízení. Z nich bych vyzdvihl
Nařízení č. 2 ze dne 3. 4. 2020, kterým
zastupitelstvo obce schválilo neplacení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů pro základní školu (družinu) 100 Kč/měsíc a pro
mateřskou školu 400 Kč/měsíc, a to do
konce tohoto školního roku. Před znovuotevřením základní a mateřské školy
proběhla kompletní dezinfekce těchto

budov. Díky braškovským hasičům byly
1–2krát týdně dezinfikovány také autobusové zastávky.
Nebyla to lehká doba pro nikoho
z nás, proto mi dovolte, abych vám
všem poděkoval za dodržování stanovených pravidel a omezení. Učitelům
a učitelkám a samozřejmě i rodičům
děkuji za zvládnutí netradičních metod učení a rodičům za pevné nervy
v nelehké práci pedagogického pracovníka.
Na závěr bych vám chtěl popřát
především hodně zdraví a co nejklidnější léto a celý zbytek roku.
Ing. Zdeněk Nosek
starosta obce Velká Dobrá

FC Čechie má
nového předsedu

Vzpomínáme
na Marii Doskočilovou

FC Čechie slavila v loňském roce 100 let
od svého založení. Podstatnou změnou však je, že po 30 letech skončil
ve funkci předsedy klubu Mgr. Vladimír Dufek. Novým předsedou FC Čechie
Velká Dobrá byl na prosincové valné
hromadě zvolen pan Luděk Novotný.
Přejeme mu tímto mnoho úspěchů
v jeho nové nelehké roli.

V březnu letošního roku nás navždy
opustila paní Marie Doskočilová, která
byla 25 let předsedkyní spolku „Zahrádkářů“. Dovolte nám, alespoň touto cestou, poděkovat jí za všechnu tu
obětavou práci pro naši obec a spolek.
Čest její památce.

3

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno, tel.: 312 246 357, e-mail: info@geodeziehcm.cz, www.geodeziehcm.cz

Z OBCE

O ČEM SE MLUVÍ
Zastupitelstvo obce beze změn
Během roku, který uplynul od posledního vydání časopisu, nedošlo z hlediska personálního složení zastupitelstva obce k žádným změnám. Zastupitelé se stejně jako v předešlých
letech pravidelně schází na svých poradách
jedenkrát týdně, případně jednou za 14 dní.
Veřejná jednání zastupitelstva obce se konala
téměř každý měsíc. Výjimkou bylo období pandemie koronaviru, kdy nebyla zasedání z důvodu vládou přijatých opatření možná. Proto
se v roce 2020 uskutečnila dosud pouze dvě
veřejná zasedání zastupitelstva obce.

Hospodaření obce
K nejdůležitějším přijatým bodům patří
schválení závěrečného účtu obce za rok 2019,
zprávy auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019, žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci zadní části náměstí Komenského ve
výši 1,7 mil. Kč, dále schválení vítěze výběrových řízení na opravu ulice Skalní, na opravu
chodníku v ulici Karlovarská a na vypracování
projektové dokumentace na rozšíření kapacity
ČOV. Dále byla schválena plánovací smlouva se
společností RP Velká Dobrá s.r.o. na výstavbu obchodního centra BILLA. Zastupitelé také
schválili neplacení příspěvků rodičů na školní družinu a mateřskou školu, a to do konce
školního roku 2019/2020.
Obec v loňském roce hospodařila s kladným výsledkem hospodaření běžného účetního
období ve výši 8,712.523,80 Kč, výnosy činily
33,213.334,42 Kč a náklady 24,500.810,62 Kč.
Hospodaření obce bylo zkontrolováno auditorem s výrokem: „Při přezkoumání hospodaření
obce Velká Dobrá za rok 2019 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.“ V současné době jsou na
účtech obce finanční prostředky ve výši cca 31
mil. Kč.
Obec za rok 2019 vytřídila 101,544 tun
odpadu, což je o 16,093 tun více než v roce
2018. Tím došlo k úspoře emisí CO2 o 125,081
tun a úspoře energií ve výši 3 382 252 MJ. Obec
Velká Dobrá obdržela od firmy EKO-KOM, a.s.,
za tříděný odpad finanční prostředky ve výši
288.969,50 Kč. Za rok 2019 bylo obecním zametačem smeteno 16,74 tun smetků.

Dopady karanténních opatření
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Co se týče vlivu koronaviru na hospodaření
obce, tak dle obdržené tabulky od Svazu místních samospráv by dopad do daňových výnosů
obce v roce 2020 činil - 4 867 881 Kč (snížení

Oprava ulice Karlovarská

o 20 %) a vliv kompenzačního bonusu a daňového balíčku dalších - 2 070 077 Kč. To znamená, že celkový dopad do příjmů obce by činil až
- 6 906 835 Kč (- 28,38 %) z předpokládaných
příjmů na rok 2020. Vládou schválená kompenzace 1 200 Kč na obyvatele přinese do rozpočtu obce + 2 140 800 Kč. Vzhledem k dobrému hospodaření v předešlých letech se tento
příjmový výpadek neprojeví na plánovaných
investicích v roce 2020. Problém s výpadkem
daňových příjmů by však mohl nastat do budoucna, kdy plánujeme kapacitní rozšíření ČOV,
rekonstrukci kulturního domu a stavbu nového
nájemního bytu na náměstí (dům č. p. 36).

Realizované stavební práce
Mezi stavební akce, které byly obcí od posledního vydání časopisu realizovány, patří především
rekonstrukce zadní části náměstí Komenského,

kde byla postavena nová dešťová kanalizace
a upraven povrch komunikace. K profinancování této akce podala obec žádost o dotaci Středočeskému krajskému úřadu ve výši 1,7 mil. Kč.
Na podzim loňského roku probíhala I. etapa rekonstrukce povrchu silnice II/606 v ulici Karlovarská, a to od křižovatky s ulicí Unhošťskou po
kruhový objezd. V rámci této etapy pak byl postaven nový přechod pro chodce před OÚ. Tato
oprava je financována Krajskou správou a údržbou silnic, a to z dotací EU. Obec však hradila
obruby kolem silnice, veřejné osvětlení na přechodu pro chodce před OÚ a opravu splaškové
kanalizace v těle komunikace.
V březnu byla zahájena II. etapa rekonstrukce povrchu ulice Karlovarská, od křižovatky s ulicí Unhošťskou až po odbočku na Družec.
V rámci této etapy byl stržen most mezi Velkou Dobrou a Doksy. Dle nám známého har-

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI HODNOTÍ
STAROSTA ING. ZDENĚK NOSEK.
monogramu by měl být nový most postaven do
30. 11. 2020. Vzhledem k tomu, že byla II. etapa stavebně daleko rozsáhlejší, znamenala pro
občany Velké Dobré větší omezení dopravy. Také
v této etapě obec nechala po obvodu komunikace postavit obrubníky, odvodnit komunikace
a opravit chodníky po stranách silnice směrem
na Doksy. Na náměstí ještě byly v rámci této
stavby instalovány nové autobusové zastávky
a postaven nový přechod pro chodce včetně
nového osvětlení. K tomuto tématu bych rád
doplnil, že některé stavebně-dopravní úpravy
komunikace byly realizovány na základě projektu zpracovaného dopravními experty, nikoli
obcí.
V druhé polovině loňského roku byl opraven chodník v ulici Lesní. Letos byla v ulici
Studniční opravena dešťová kanalizace a vybudován nový povrch ze zámkové dlažby. Ulice
Kaštanová, která je jednou ze dvou našich slepých ulic, byla na svém konci rozšířena o nová
parkovací stání. Během července bude probíhat rekonstrukce povrchu v ulici Skalní. Obec
nechala asfaltovým recyklátem opravit cestu na
druhé straně dálnice mezi lávkami přes dálnici
D6. V ulici Rozdělovská byl nainstalován nový
měřič rychlosti a u kapličky u rybníka její nové
nasvícení.
V obci postupuje výměna světel veřejného osvětlení za nové LED lampy. V šatnách ve
sportovní hale proběhla po 16 letech výměna
lina a plánuje se obnova povrchu. Obec zakoupila nový malotraktor VEGA 36 HP včetně
radlice na sníh, valníku a mulčovače. Jedná
se o náhradu za naše vozítko Kawasaki, které
již dosluhuje a které jste po 10 let mohli vídat
v ulicích naší obce při odklízení sněhu nebo
sekání trávy.

V zadní části náměstí
Komenského byla
postavena nová
dešťová kanalizace
a upraven povrch
komunikace.

Opravené náměstí Komenského
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ROZHOVOR

Z OBCE

Středočeský kraj
nám schválil projekt
výstavby chodníků
a parkovacích stání
v ulici Karlovarská.

Opravená ulice Studniční

Připravované projekty
Z připravovaných projektů bych chtěl zmínit
projekt výstavby chodníků a parkovacích stání v ulici Karlovarská (od obecního úřadu ke
kulturnímu domu), kde byla podána žádost
ke Krajskému úřadu o možnost stavby na jeho
pozemku s následným odkoupením (400 m2).
Dne 15. 6. 2020 Rada kraje naši žádost schválila. K této akci nyní požádáme o stavební povolení.
Stavební povolení je již vydáno na stavbu
nových přechodů pro chodce v ulici Berounská.
Zde čekáme na vypsání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí této akce
bude i oprava chodníku ke hřbitovu, tj. nahrazení panelů zámkovou dlažbou. V neposlední
řadě je vydáno územní rozhodnutí na stavbu
malé vodní nádrže u lesa. Nyní se zpracovávají
podklady pro žádost o stavební povolení a výběrové řízení.
Dále byly zahájeny projektové práce na rozšíření ČOV a kruhové křižovatky u výjezdu z dálnice D6 na ulici Berounskou. V loňském roce byly
instalovány na místních komunikacích značky
„Zóna“, kde je uvedena rychlost 30 km/h, přednost zprava a zákaz nákladních automobilů nad
3,5 t. Dále je připraven projekt na rekonstrukci
sociálních zařízení, schodiště, vybourání zadních vchodových dveří a šatny pro zaměstnance
v budově OÚ. Připravuje se projekt na vybudování parkoviště, nového sběrného dvora a postranního výtahu u budovy OÚ.

Obnova zeleně
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Na hřbitově byla obnovena zeleň na centrálním hrobě u vchodových dveří a pokáceny další
túje. Zastupitelé projednávají projekt na obnovu zeleně na náměstí Komenského a zahá-

Opravená část ulice Karlovarská

jili konzultace na projektu rekonstrukce kulturního domu. Byl vypracován první návrh na
opravu ulice Unhošťská. Ten bude zveřejněn na
webových stránkách obce a obyvatelé této ulice
budou zváni na OÚ k vyjádření svých připomínek.
Všechny uvedené velké plánované akce
v obci shrnuje do jednoho dokumentu „Strategický plán rozvoje obce na roky 2020-2030“,
který bude zastupitelstvo schvalovat na svém
příštím zasedání.

Úpravy ve školách
V areálu mateřské školy bylo postaveno nové
pískoviště pro děti a v její budově pak vyměněny po 25 letech plynové kotle. Na zahradě základní školy byla opravena střecha na zděném
domku sloužícím jako sklad. Během prázdnin
budou v obou budovách probíhat rekonstrukce, v mateřské škole stropu a v základní škole
zase podlahy v jedné ze tří tříd.

denských rybářů a ani ze strany České inspekce
životního prostředí (dále jen „ČIŽP“).
V této souvislosti musím zmínit i pokutu ve
výši 200 000 Kč, kterou obec na začátku roku
obdržela od ČIŽP za provozování ČOV v roce
2018, kdy docházelo k velkým únikům kalu
a nedodržení stanovených limitů na čištění
odpadních vod. Během roku 2019 byly na ČOV
provedeny mnohé úpravy, z nichž bych vyzdvihl bezdrátový online přenos dat na dispečerský
pult vodáren. V případě jakýchkoli problémů je
tak zajištěn okamžitý zásah a odstranění závady.
V létě letošního roku pak dojde k obnově
aeračního systému v nádržích nitrifikace. Jak
jsem již uvedl výše, obec plánuje kapacitní rozšíření ČOV. Ve výběrovém řízení na zpracování
projektové dokumentace uspěla společnost Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s., která
již práce na projektu zahájila. Ten by měl být
hotov do konce tohoto roku. Předpokládané
náklady na rozšíření ČOV činí cca 15 mil. Kč bez
DPH. Financování tohoto projektu budeme teprve řešit. Na závěr této kapitoly o ČOV bych
uvedl nečekaný dopad koronaviru na hospodaření ČOV, kdy za měsíc duben zaplatila obec
za likvidaci a odvoz kalu z ČOV o cca 80 000 Kč
více než v měsíci březnu.

Nové občerstvení KFC
V říjnu 2019 bylo v objektu bývalého „Motorestu“ u benzínky slavnostně otevřeno 101.
občerstvení KFC v České republice. To nabízí
občanům obce pracovní příležitosti, a to především brigády pro studenty.

Čistírna odpadních vod

Obchodní centrum BILLA a McDonald´s

Co se týče čističky odpadních vod (dále jen
„ČOV“) a kanalizace, po několikaletém úsilí
a mnoha opravách proběhla kolaudace dešťové kanalizace a její následná rekolaudace na
kanalizaci splaškovou v lokalitě „U letiště“. Na
kanalizačním řadu jsou plánovány další opravy,
a to prioritně v lokalitě za OÚ, v ulicích Horní,
Kolmá a Dolní (od ulice Spojovací dolů). Opravy
by měly probíhat bezvýkopově. Dešťové oddělovače jsou čištěny pravidelně každý měsíc,
čímž jsme předešli toku splaškových vod do
potoka pod obcí. Samotná ČOV je provozována
již více než rok Středočeskými vodárnami, a.s.,
Kladno. Během této doby jsme nezaznamenali
žádnou stížnost na provoz ČOV ze strany kla-

Jak jsme vás již v loňském roce informovali,
společnost RP Velká Dobrá, s.r.o., (dále také
„investor“) plánuje vybudovat na pozemcích mezi hřbitovem a silnicí II/0063 na Valdek (mostem) nové obchodní centrum BILLA
(dále jen „OC“) a restauraci McDonald´s. Mezi
obcí a investorem byla podepsána plánovací
smlouva, která řeší i finanční kompenzace pro
obec. Objekty nebudou připojeny na splaškovou kanalizaci, budou vybudovány odpadní jímky. V současné době investor požádal
o stavební povolení a bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení. Mezi jeho účastníky
jsou i obyvatelé obce bydlící v ulici Okružní, tj.
nejblíže k plánované investici. x

MIROSLAV OLIVERIUS: „VELKÁ DOBRÁ
MÁ DVĚ VÝJIMEČNOSTI, FOTBALOVOU ČECHII
A MIROSLAVA CHALOUPKU.“
Jméno spisovatele Miroslava Oliveriuse je všem Doberákům dobře známé, nejen díky jeho
publikacím Stalo se v Dobrejch a Stoletá láska Čechie. Jeho životním koníčkem je regionální
historie, komunální heraldika a genealogie. Rodák z Kladna, nyní obyvatel a také kronikář Malých
Kyšic, napsal již více než dvacet knih převážně z historie Unhošťska.
O_Vystudoval jste práva, věnoval jste se někdy tomuto oboru? Co vás přivedlo k historii
a genealogii?
Při připomenutí studia na Právnické fakultě UK
mi i dnes jde mráz po zádech – kvůli správnímu právu jsem musel opakovat třetí ročník.
Paradoxem však je, že profesně mě státní správa „živila“. Byl jsem zaměstnán na kladenském okresním národním výboru, následně na
okresním úřadu. Po zrušení okresních úřadů
mě do Prahy zlákalo ministerstvo vnitra ČR, ale
mně se po třech letech tamního působení začalo stýskat po kladenském okrese, proto jsem
posledních deset let před odchodem do důchodu „prožil“ na Finančním úřadě v Kladně.
O historii, především o tu regionální (o kladenskou a slánskou), jsem se zajímal od základní
školy. V roce 1980 jsem se vrátil z vojny, změnil
trvalé bydliště, přestěhoval se na Unhošťsko
a tento region mě asi očaroval. Alespoň soudě
podle počtu vydaných knížek a brožur (např.
o minulosti i přítomnosti Malých Kyšic, Velké
Dobré, Braškova, Bratronic...). A od historie ke
genealogii je to jen krůček.
O_Napsal jste spousty knížek o obcích na Kladensku, znáte tak dobře jejich historii i tamní
lidi. Čím vás zaujala Velká Dobrá? Máme zde
něco, co jiné vesnice nemají?
Nechť mi Doberští prominou, že uvedu jen dvě
výjimečnosti: fotbalovou Čechii a kronikáře,
písmáka a ilustrátora v jedné osobě Miroslava
Chaloupku. Neříkám to z důvodu, že o obojím
jsem psal a o obojím potom obec vydala knihy.
Ukažte mi však v širokém okolí fotbalový klub,
jehož mužstva nepřetržitě více než půl století
úspěšně hájí barvy své obce v krajských fotbalových soutěžích! Pan Chaloupka od roku 2012
není mezi námi, ale on v Dobré prožil mládí,
aby se po dlouholetém působení v sousedním
Družci do Dobré zase vrátil a již v důchodovém
věku zde sepsal doberskou historii, kdy text doplnil svými originálními kresbami. Jeho rukopisy „Obec Velká Dobrá, její popis a vzhled, jakož
i obraz života obyvatel jejích kolem roku 1939“
a „Lidové zvyky a obyčeje našich předků“ jsou
unikátní práce!

O_Musíte mít v hlavě spousty dat, místopisných názvů a jmen. Pamatujete si hodně
z toho, o čem píšete?
Pamatuji i nepamatuji. Záleží na okolnostech.
Když se knížka dává dohromady, tak jsem v obraze, protože vyhledané podklady se chronologicky seřazují, dobové události přepisují, vše se
píše a především několikrát čte. Po jejím vydání zákonitě na řadu událostí, osob zapomenu.
Ve své stávající „domovské“ obci – v Malých
Kyšicích – jsem mimo jiné kronikářem obce.
V dobách svého pracovního působení na ONV
v Kladně jsem tam měl možnost nahlédnout
do duplikátů matričních knih unhošťské farnosti z období let přibližně 1890-1950. Vypsal
jsem si jako přílohu k obecní kronice všechny
malokyšické občany, kteří se v tomto farním
obvodu v uvedených letech narodili, uzavřeli
sňatek nebo zemřeli. Proto se několikrát stalo, že já v Malých Kyšicích „naplavenina“ jsem
o předcích starousedlíků často věděl a vím víc
než oni sami.

O_Doberskou Čechii po vydání svého almanachu nejspíš znáte přímo dokonale. Považujete
se za sportovního fanouška? Zajdete se k nám
někdy podívat na fotbal?
Minulost fotbalu jsem před mnoha lety začal
mapovat ve Švermově, kde jsem do odchodu
na vojnu prožil mládí, proto dodnes, i když
zpovzdálí, vyznávám švermovskou fotbalovou
víru. Potom jsme s dnes již nežijícím archivářem kladenského sportu Josefem Jágrem zpracovali historii kladenského fotbalu v podobě
knihy „Kladno hází!“, a to již byl kousek cesty
do Velké Dobré. Někdy v závěru roku 2008 mě
oslovili tehdejší „výboři“ Čechie Ing. Kalous
a Mgr. Dufek a za jejich metodické pomoci a za
pomoci dalších doberských fotbalových nadšenců se narodily knihy k devadesátinám a posléze
i ke sto letům FC Čechie. A jestli jsem sportovním fanouškem? Sleduji výsledky švermovského
Baníku, ale Čechii, klub s tak kouzelným vlasteneckým ženským jménem, jako chlap musím
mít také rád! Občas se v Dobré na hřišti objevím.

O_Jaká je vaše nejnovější publikace a na čem
nyní pracujete?
O letošní družecké pouti jsem se spoluautory, družeckým kronikářem Drvotou a lánským
historikem Vodvářkou, představoval dost obsáhlou publikaci, kterou si obec Družec připomněla 700. výročí své existence. Zmiňuji
se o tom z důvodu, že toto výročí se vztahuje
také k Dobré – v letech 1320-1356 zastával
místo zemského místopísaře královský úředník Zdislav z Dobré a právě v roce 1320 obdržel vsi Dobrou a Družec, čímž je Družec poprvé
písemně doložen. Roku 1356 byl jmenovaný
Zdislav správcem při prodeji platu na Zlíchově a Makotřasích, kdy se zaručil vesnicí svou
Dobrou. V současnosti mám rozepsaný almanach SK Velké Přítočno. A konečně musím dokončit započatou práci o obecních kronikářích
na Unhošťsku. V ní nebudou chybět kronikáři
Velké Dobré R. Šretr, F. Jungman, A. Svoboda a další. Věřím, že i u zástupců dotčených
obcí najdu pochopení, protože napsat knihu
je snadnější než na její vydání získat potřebné
finanční prostředky. x
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ŠKOLKA

ŠKOLA

NEÚPLNÝ
ŠKOLNÍ
ROK V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLE

VESELÝ (I TROCHU SMUTNÝ) ŽIVOT V NAŠÍ MŠ
Autor: ředitelka školy Jana Aulická

Ve školním roce 2019/2020 jsme do naší mateřské školy nastoupili 2. září. Do dvou heterogenních
tříd bylo zapsáno 46 dětí a jeden chlapec na individuální vzdělávání.
Výchovná práce s dětmi byla zaměřena na rozvoj
dětské osobnosti a na rozvíjení kamarádských
vztahů mezi dětmi. V MŠ s dětmi pracovaly čtyři
kvalifikované učitelky a školní asistentka. Zázemí naší mateřinky zabezpečovaly tři nepedagogické pracovnice.

Autor: ředitelka školy Zuzana Bečková

Akce pro děti a rodiče
Rodiče se zúčastnili několika společných akcí
s dětmi – vánoční besídky, uspávání broučků
či masopustu v obci. Do MŠ několikrát zavítaly
divadelní společnosti s pěknými pohádkami.
Děti si užily další mimoškolní akce s čertem, Mikulášem a andělem a také školkový karneval.
Velmi atraktivní byla návštěva pojízdného nafukovacího kina. Dětem se líbila také exkurze do
výrobny uzenin pana Aulického mladšího.

Byl to takový „divnorok“ – sice
školní, ale pro všechny úplně
jiný než ty ostatní. Bylo v něm
hodně poprvé…
Poprvé jsme nejeli na školu v přírodě, poprvé jsme nosili roušky, poprvé jsme nemohli
pracovat ve družstvech a potkávat se se všemi
spolužáky, poprvé jsme zažili výuku na dálku.
Vlastně celý školní rok byl ovlivněn „divnodobou“, která pro nás začala v období jarních
prázdnin. Do přerušení výuky jsme toho ale
hodně zvládli a hodně toho zažili.

Školka v době uzavření
Některé plánované besedy a mimoškolní akce
(jako například probouzení broučků, školní výlet, fotografování dětí) se bohužel neuskutečnily z důvodu přerušení provozu MŠ v souvislosti s koronavirovou karanténou. V této době
nastalo v naší mateřince velmi smutné období
bez našich malých svěřenců, kdy jsme se zabraly s vervou do prací spojených s úklidem MŠ,
provedly jsme archivaci všech dokumentů, v MŠ
byly nainstalovány nové kotle, paní učitelky
šily roušky pro občany Velké Dobré a nemocnice
v Praze.

Co jsme se naučili
Do školy nastoupilo 10 prvňáčků a celkem nás
tedy bylo 43. Přijeli za námi dravci s E-liškou
a divadlo ŠUS s vánoční dílnou. Ve výukových
programech jsme se dozvěděli něco o totalitě,
finanční gramotnosti, bezpečném internetu
a využití Minecraftu v přírodovědě. Známe vše
důležité z dopravní výchovy, akorát nám letos
nevyšlo dopravní hřiště. Několikrát jsme také
byli v divadle Lampión na tak nezvyklých představeních, že jsme si při nich mohli prohlédnout divadlo od sklepa až po půdu. Prostory,
do nichž se normální návštěvník nedostane,
jsme navštívili i ve Vědecké knihovně Kladno.
V History parku jsme vyhrabávali kostry, stříleli
z luku a vyráběli keramiku.
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WEB ŠKOLY:
WWW.ZSVELKADOBRA.CZ

Těšíme se na nový školní rok
Pro příští školní rok jsme přijali do naší mateřské školy 16 nových dětí a s našimi předškoláčky se důstojně rozloučili v komorním prostředí
mateřinky. V době letních prázdnin proběhne
v MŠ rekonstrukce stropů. Těšíme se na nový
a doufejme klidný školní rok! x

Projektové dny

Poděkování

V letošním roce jsme putovali vesmírem a s tím
souvisely i projektové dny Modrá planeta,
Modrý člověk, Strašidelný les. Poslední měsíc,
který jsme mohli strávit ve škole, jsme se vrhli
na sklízení a zavařování bylinek ze školní zahrady a užívali si, že se můžeme znovu potkávat s kamarády.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem – žákům,
rodičům, zaměstnancům, že jsme tuto nezvyklou dobu společně zvládli v klidu a bez problémů. Žákům 5. ročníku přeji hodně úspěchů při
přechodu na 2. stupeň. A všem dětem vydařené a veselé letní prázdniny. Těšíme se na vás
v novém školním roce! x

WEB ŠKOLKY:
WWW.MSVELKADOBRA.CZ
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FC ČECHIE VELKÁ DOBRÁ
MÁ NOVÉ VEDENÍ

MLÁDEŽ MÁ PRO
TRÉNINK KVALITNÍ
PODMÍNKY

Rok 2019 se nesl v duchu 100 let od založení Čechie. Vrcholem pak byla velkolepá oslava na
domácím hřišti za účasti bývalých i současných hráčů FC Čechie a Rytířů Kladno. Předseda klubu
Vladimír Dufek u příležitosti svých 60. narozenin oznámil ukončení své třicetileté „prezidentské“
kariéry. Zároveň ve funkci místopředsedy skončil také Libor Kolrusz.
Trvalo nakonec ještě půl roku, než valná hromada stanovila nové klubové vedení. Předsedou se stal dlouholetý bývalý hráč, trenér
a funkcionář Luděk Novotný. Místopředsedou
byl zvolen současný kapitán „A“ týmu Vladimír
Dufek mladší.

Zimní soustředění v Blšanech
Začátkem února zajistilo nové vedení pro hráče „A“ a „B“ týmu zimní soustředění. A protože
dějiny se jak známo opakují (mění se jen dobové kulisy), vrátila se Dobrá do Blšan. Pro připomenutí – někdejší Sokol Velká Dobrá se dlouho
přátelil s Chvalovského Blšany a pamětníci si
jistě vzpomenou na hráčské posily z Blšan a na
řadu přátelských utkání, ale také na společné

oslavy po nich. Pokračováním tradice pak byla
také účast našich „starých pánů“ na Memoriálu
Zdeňka Kováře v Blšanech a ve Vroutku.
Ve sportovním centru, které vede bývalý
hráč Blšan Robert Janek, měli naši hráči k dispozici ze šesti travnatých hřišť dvě perfektně
připravené plochy. Vedle trénovaly prvoligové
Teplice! Samozřejmostí byla rehabilitační zařízení. Pod vedením trenérské dvojice Vlastimil Hrubý a Rastislav Stříška odvedli hráči
velký kus práce a na sezónu byli připraveni
excelentně.

První utkání bylo posledním
První (a jak se později ukázalo také poslední)
mistrovské utkání se odehrálo 7. 3. 2020, kdy

na domácím hřišti Čechie hostila výrazně posílený Spartak Příbram (včetně exligisty Zápotočného aj.). Naše mužstvo zvítězilo 2:1 (1:0)
brankami Sekaniny a Kalouska. A pak přišel
COVID-19… Karanténa a konec. Soutěž byla
nakonec zrušena. Náš „A“ tým tak skončil na
8. místě I.A třídy (skupiny A) Středočeského kraje. Shodně na 8. místě skončil v tabulce i náš
„B“ tým, který hraje III.třídu (skupinu A).

Údržba sportovního
areálu po karanténě
Jakmile se částečně rozvolnila opatření, zaměřil
se nový management klubu s podporou obce na
opravy a údržbu sportovního areálu a na zkvalitňování obou hracích ploch. Díky firmě CHIC s.r.o.

Zdeňka Kropáče byla repasována vřetenová sekačka Torro a výsledek se velmi brzy projevil.
Díky obci, která zakoupila lodní kontejner, je
možné garážování této techniky v bezprostřední
blízkosti hřišť. Odpadly nám tím riskantní přesuny ze sběrného dvora po frekventované „Karlovarce“. Na sekačce a při zlepšování prostředí
odpracovali členové klubu dosud téměř 200 brigádnických hodin.
Po otevření sportovišť pokračovaly všechny
naše týmy v trénincích. Rozšířila se spolupráce Čechie s mládežnickými hokejovými týmy HC
Rytíři a PZ Kladno a s „dospělými“ Rytíři. Nově
byla zahájena spolupráce se Sokolem Hostouň,
který hraje ČFL, tj. 3. nejvyšší soutěž. Díky tomu
mohli fotbaloví příznivci zhlédnout dva kvalitní
fotbalové duely Hostouně s Baníkem Souš (divize
„B“) a s béčkem Dukly Praha (ČFL). Ten pro novou
sezónu opouští Josef Zlata a Matěj Krovoza (Sokol
Braškov). Jedinou jistou posilou je Lukáš Mačura (SK Kladno), o dalších jménech se intenzivně
jedná. Čechie, do toho! x
(Autor: výbor FC Čechie Velká Dobrá)

Mládež, stejně jako v předchozích letech, funguje v již prověřeném spojenectví s SK Družec.
Důvodem je trénování stejně starých a hlavně
stejně fotbalově vyspělých dětí pospolu. Ve
spolupráci obou klubů jsou pro všechny malé
fotbalisty vytvořeny kvalitní podmínky pro
jejich rozvoj. Jsou zajištěny výborné tréninkové a hrací plochy a pro zimní sezónu i hala
na Velké Dobré. Veškeré toto zázemí i s lidmi
okolo tohoto dětského fotbálku umožňuje
dětem perfektní a celoroční zábavu.
Družstva od jara do podzimu trénují na venkovní travnaté ploše 2krát týdně
a jednou týdně odehrají mistrovské utkání
v rámci soutěží FAČR. Dále v rámci tréninku

odehrají několik přátelských utkání s okolními družstvy. Přes zimu trénují 2krát týdně
ve sportovní hale nebo na venkovních hřištích s umělou trávou a zároveň se účastní halových turnajů většinou v Rakovníku
a Unhošti.
Pro starší děti probíhá i spolupráce s SK
Lhota, která i díky tomuto spojení může přihlásit mládežnické týmy nejenom v okresních, ale i v krajských soutěžích. Děti tedy
mohou hrát proti stejně kvalitnímu týmu.
V příštích let hodláme pokračovat ve stejném
duchu, neboť dosavadní práce s mládeží se
nám velmi osvědčila. x
(Autor: Šárka Váňová)

Pozvánka
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„A“ mužstvo se připravuje na zahájení
sezóny 2020/2021. Přijďte naše hráče
povzbudit na přátelská utkání na
domácím hřišti.
29. 7. od 18:00 proti SK Motorlet U19
8. 8. od 17:00 proti AFK Slivenec
15. 8. od 17:00 proti Sokol Hostouň B
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ŽIVOT V OBCI

SPORT

OKÉNKO SPOLKU
DOBERSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

MOPED CLUB ani koronavirus nezastaví
Navzdory nepříznivé situaci, která panovala v celém světě, jsme si poslední květnový týden nenechali ujít každoroční výjezd MOPED CLUBu. Provedli jsme pár změn a bezpečnostních opatření,
ale i tak jsme si týden na dvou kolech patřičně
užili!
Každoročně v tomto termínu jezdíme do Třeboně, ale kvůli nastalé situaci vybral Miloslav
Placák, předseda MOPED CLUBu, náhradní destinaci. Jeli jsme z Velké Dobré jen „za humna“ na
Křivoklátsko. Bylo nás rovných dvacet nadšenců
na strojích a jeden řidič pohotovostního vozidla
– pro všechny případy. Naštěstí ale všechny stroje
zvládly celou akci bez větších problémů. Ve čtvrtek
28. května jsme za velké slávy z burácení našich
mašin přijeli do sportovního areálu U Kolečka. Zábava mohla začít!
Během prodlouženého víkendu jsme navštívili Křivoklát, upekli jsme sele a spoustu kuřat,
hráli jsme nejrůznější společenské hry a, jak se na

Autor: kronikářka spolku Ivana Kunzová

mopedaře patří, nesměli jsme chybět ani v muzeu starých strojů, kde jsme obdivovali mopedy
veterány.

V neděli jsme po balení a úklidu nasedli plní
zážitků na své stroje a vydali se po vlastní ose
domů... Tak zase příště! x

Sportování v obci
Ve sportovní hale se dále hraje badminton, nohejbal, volejbal a florbal.
Na tenisových kurtech trénuje především děti ve své akademii pan Cipro.

Stolní tenis na Velké Dobré
Stolní tenisté se pravidelně scházejí v letní sezóně
každou středu od 18 do 20 hodin. Zhruba od začátku října 2020 nastane opět změna na sobotu od
17 do 19 hodin.

Tradiční vánoční turnaj
V prosinci loňského roku se ve sportovní hale
uskutečnil již 5. ročník vánočního turnaje dospělých za účasti 27 hráčů (20 mužů, 3 ženy, 2 junioři
a 2 juniorky). Organizaci turnaje měli na starost Josef Jablonský a Marta Bendlová. V kategorii mužů
se vítězem turnaje stal Pavel Vyšín před Zdeňkem
Rohlíčkem, Josefem Kalousem a Davidem Mudrou.
Poražení čtvrtfinalisté byli Tomáš Fiala, Josef Jablonský, Robert Soukup a Aleš Mencl.
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V kategorii žen zvítězila Helena Zábrodská před
Pavlou Pulchartovou a Jitkou Vyšínovou; v juniorské
kategorii zvítězil Aleš Mencl ml. před Jakubem Erbenem, Adélkou Noskovou a Bárou Noskovou. Ocenění vítězům předal starosta obce Zdeněk Nosek.
Obci Velká Dobrá patří velké poděkování za zajištění
tohoto vánočního turnaje.
V průběhu roku 2019 měli nejlepší účast na trénincích Zdeněk Nosek, Tomáš Fiala, Robert Soukup,
Zdeněk Rohlíček, Pavel Vyšín a Josef Jablonský; hráč
Milan Svoboda se rozhodl ukončit svoji kariéru.

Přátelské utkání
Na podzim jsme také sehráli přátelský zápas se Sokolem Dříň v dříňské sokolovně s výsledkem 5:13,

což lze považovat za úspěch vzhledem ke zkušené
sestavě domácích (Bromský, Kozel, Rohlíček, Husák). Za náš celek střídavě nastoupili Tomáš Lada,
Štěpán Menšík, Pavel Vyšín, Zdeněk Nosek, Aleš
Mencl a Jan Vyšín. Nejúspěšnějším hráčem našeho
mužstva byl Štěpán Menšík.
V polovině dubna 2020 se měl uskutečnit
5. ročník jarního turnaje ve čtyřhrách, který musel
býti kvůli epidemii koronaviru zrušen a odložen na
začátek října. Dva měsíce nebylo možné trénovat,
ale od poloviny května jsme již v plném tréninku.
Především díky Pavlu Vyšínovi, jenž si to vzal na
starost, jsme přihlášeni do okresní soutěže stolního
tenisu od října 2020, což je velká motivace nejen
pro naše mladší hráče! x (Autor: Josef Kalous)

Uplynulý rok nám přinesl spoustu krásných
zážitků, ať už z poznávání mnoha koutů naší
vlasti, či z milých posezení s přáteli a hosty na
akcích našeho spolku. Jednou takovou tradicí
se už stala taneční zábava, která se konala opět
v březnu v doberském kulturním domě. Účast
byla velká, panovala dobrá nálada a k tanci
i poslechu nám tentokrát zahrála kapela pana
Šitty. Naše členky zde znovu vystoupily se svým
novým tanečkem na téma Kočky a sklidily bouřlivý potlesk.

Naše výlety za poznáním
V červenci loňského roku jsme zavítali do královského města Kadaň, kde se nachází hned několik zajímavých historických pamětihodností,
jako například Františkánský klášter, Kadaňský
hrad či zdejší radnice s bílou věží. A samozřejmě
jsme nemohli opomenout zdejší Katovu uličku,
která je nejužší v celé ČR. Její délka činí přibližně
50 metrů a široká je 66 cm. Podél břehu řeky
Ohře jsme se také mohli projít promenádou nazvanou Nábřeží Maxipsa Fíka.
Po dobrém obědě jsme zamířili k Jirkovu na
zámek Červený hrádek. Zde jsme měli možnost
prohlédnout si pracovnu Maxe Egona Hohen-

lohe, který byl posledním šlechticem, jenž zde
žil. Nejvíce jsme však obdivovali největší a nejkrásnější místnost, vysokou přes dvě podlaží,
jejíž stěny zdobily dvoumetrové mýtické postavy božstva. Tento velký sál zde užívají k mnoha
kulturním akcím hlavně pro jeho neskutečnou
akustiku. A my jsme měli též možnost zaposlouchat se zde do několika nádherných varhanních
skladeb. Tento celodenní výlet v nás zanechal
nejen spoustu zážitků, ale pohladil i naši duši.
V červenci jsme také navštívili zámek v Mníšku pod Brdy, v srpnu jsme byli v Čimelicích, kde
jsme si prohlédli tradiční výstavu květin, a v září
jsme nemohli chybět na výstavě Zahrada Čech
v Litoměřicích.

Naše členky tanečnice
V únoru loňského roku vystoupily naše tanečnice na doberském masopustu s pěkným kouskem
na písně Holky z naší školky a Poupata. V březnu
vystoupily na oslavě MDŽ v restauraci U Meisnerů
v Kladně. V květnu se pak tanečnice zúčastnily charitativní akce Běh pro Amálku v Doksech u Kladna.
Na začátku října se část našeho tanečního týmu
zúčastnila setkání aktivních seniorů s názvem Třetí
festival v dobrovolnickém centru Totem v Plzni.

Vzpomínka
S láskou vzpomínáme na naši milou
přítelkyni Marii Doskočilovou, která
navždy odešla do nebeské zahrady.
Funkci předsedkyně našeho spolku
svědomitě zastávala od roku 1996.
Vždy překypovala energií a schopností zorganizovat jakoukoli akci.

Tradiční vánoční posezení
Zkraje prosince proběhlo naše tradiční vánoční
posezení s jubilanty a milým hostem. Tentokrát mezi nás zavítal tanečník Michal Padevět,
účastník televizní soutěže StarDance. Měli jsme
tak možnost dozvědět se spoustu zajímavostí ze
zákulisí natáčení.
Závěrem bychom rádi poděkovali jak panu
starostovi, tak pracovnicím obecního úřadu za
jejich pomoc při organizování společných akcí.
Poděkování patří též všem našim členkám, které
pomáhají s přípravou a občerstvením na našich
setkáních. x
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ŽIVOT V OBCI

DOBERSKÉ KULTURNÍ STŘÍPKY
Od vydání posledního časopisu se uskutečnilo mnoho kulturních akcí, které přilákaly stovky
návštěvníků nejen z naší obce.

V září se v Panské zahradě konal Středověký
den na tvrzi, kterého se zúčastnilo mnoho
zbrojného lidu. Klání rytířů i kmánů byla velmi povedená. V říjnu spolek Doberáček zorganizoval Drakiádu – soutěžilo se o nejvyšší let,
o největšího a také nejkrásnějšího draka vyrobeného doma. Dále se uskutečnila tradiční
posvícenská zábava. Na konci listopadu jsme
na náměstí rozsvítili krásně ozdobený vánoční strom. Setkání se zúčastnilo cca 300 našich
spoluobčanů, kteří při popíjení svařáku sledovali vystoupení žáků ZŠ a hudebního doprovodu. Na konci akce byl odpálen velmi pestrý
ohňostroj. V prosinci následovala Mikulášská
rocková zábava pro dospělé a Mikulášská nadílka pro děti.

Tradiční masopust zaujal a pobavil
Spolek Doberáček ve spolupráci s obcí zorganizoval v únoru tradiční masopust. Jako v loňském
roce se jej zúčastnilo mnoho masek, z nichž nejvýraznější byli klauni. Na náměstí bylo připraveno občerstvení a několik stánků, kde si účastníci
mohli zakoupit dobroty od pana Aulického ml.,
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Kontakty
Informace obecního úřadu

Obecní úřad
Adresa: Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin
Tel./fax: 312 691 320
Pavla Fairaizlová - info@velkadobra.cz
Karolina Bandová - ou.velkadobra@volny.cz
Web obce: www.velkadobra.cz

Popelnice - cena známek pro rok 2020
známka červená (týdenní)			
známka žlutá (každý sudý týden)		
známka zelená (zima týdenní, léto 14denní)
známka měsíční (dle svozového plánu)		
známka jednorázová			
objem 240 l (2x červená známka)		

2 100 Kč
1 300 Kč
1 700 Kč
800 Kč
100 Kč
4 200 Kč

Důležitá telefonní čísla
Havárie elektřiny: 840 850 860
Havárie plynu: 1239
Havárie vody: 840 121 121
Psí útulek Bouchalka: 312 250 508, 603 52 30 70

Popelnice na BIO odpad
Cena známek od srpna do října: objem 120 l za 400 Kč,
objem 240 l za 500 Kč. Svoz bude probíhat jednou za 14 dní.
Sběr BIO odpadu ve sběrném dvoře zůstává zachován.

Základní škola
Adresa: Základní škola Velká Dobrá, náměstí Komenského 17,
273 61 Velká Dobrá
Telefon: 312 691 325, e-mail: BeckovaZ@seznam.cz,
internet: www.zsvelkadobra.cz

Otevírací doba ve dvoře za obecním úřadem
pro ukládání separovaného odpadu v roce 2020
zimní čas:
			
letní čas:		
			
			

Vánoční kulturní program
V zaplněném kostele ve Družci se uskutečnil
tradiční vánoční koncert, na kterém vystoupil
kromě nám již známých interpretů paní Ryklové, Noskové a pana Šolce i houslový virtuos Alexander Shonert. Ten zahrál nadšenému publiku
i několik sólových skladeb.
Spolek přátel hradu Jenčov ve spolupráci s rodinou Rakoušových uspořádal Adventní
neděli na tvrzi. Příchozí si mohli prohlédnout
původní vánoční dekorace a výstavu papírových
betlémů a odnést si domů betlémské světlo. Na
závěr roku proběhlo již sedmé setkání občanů
Velké Dobré a Družce u rozhledny na Veselově.
Společně si popřálo do nového roku vše nejlepší
asi 250 lidí.

MÁME VYLEPŠENÉ
WEBOVÉ STRÁNKY!
WWW.VELKADOBRA.CZ

středa
sobota
pondělí
středa
sobota

Mateřská škola
Adresa: Mateřská škola Velká Dobrá, Školní 324,
273 61 Velká Dobrá, telefon: 312 692 891,
e-mail: msvelkadobra@seznam.cz, internet: www.msvelkadobra.cz

8–10 a 14–16 hodin
8–12 hodin
15–17 hodin
8–10 a 15–17 hodin
8–12 hodin

Česká pošta
Budova obecního úřadu
Telefon: 954 227 361

Pro pěší je branka u vjezdu do dvora OÚ otevřena stále.

Sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 28. listopadu 2020 v čase 9.00 – 12.00 hodin

Mobilní aplikace V OBRAZE
cukrářské výrobky, škvarkové placky a zelňáky od SOU Vrapice, zákusky a kávu od cukrárny
Ňam Ňam, občerstvení od pana Vostarka z Lesovny, jehož specialitou je guláš, trdelník a sušené květiny. Trasa masopustního průvodu vedla jako obvykle z náměstí do kulturního domu,
kde vystoupili žáci MŠ a ZŠ a tanečnice ze spolku
Zahrádkářek. Jejich nenapodobitelné taneční kreace slavily u diváků velký úspěch. Cestou
z náměstí do kulturního domu se průvod zastavil
u budovy OÚ a u rodiny Černých, kde bylo připraveno pohoštění.
Obec stihla ještě před „karanténou“ uspořádat tradiční obecní ples, na kterém zahrála
kapela Černý brejle, s předtančením vystoupili
mladí tanečníci z klubu Admira Kladno. Nechyběla bohatá tombola. V půlce února se naši nej-

menší mohli zúčastnit Pohádkového karnevalu
s Bárou Ladrovou a jejími pohádkovými kamarády.

Aplikace přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Sportovně-kulturní akce

Co je potřeba k jejímu stažení?
•
chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
•
přístup na internet
•
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Ve spolupráci s LABYRINTem Kladno se v září
uskutečnil branný běh obce, kde účastníci plnili na třech stanovištích různé úkoly. V červnu
proběhl závod na kolech, kterého se zúčastnilo
rekordních 120 cyklistů různých věkových kategorií. Ti zdolali jednu ze tří plánovaných tras,
a to 13, 28 či 48 km. Všichni účastníci obdrželi
odznak a malé občerstvení. V rámci červnového
dětského dne probíhaly různé soutěže (dovednostní i sportovní), malování na obličej, ukázka
dravců a hasičské techniky, ale největší úspěch
měla jako vždy projížďka na koních a skákací
hrad.
Letos poprvé v novodobé historii se kvůli
vládním opatřením nepálily čarodějnice. Bohužel se nemohly konat ani tradiční olympijské hry
pro děti. S jejich organizací počítáme až v příštím roce. Na podzim bychom chtěli také ve spolupráci s LABYRINTem Kladno uspořádat Doberský
čtvrtmaraton, tj. 2krát oběhnout po kraji lesa
Horu. Pro méně trénované a děti pak připravíme
kratší běžecké trasy. Tento závod by nahradil původní branný závod. Obec také připravuje další
filmové promítání v areálu fotbalového hřiště –
30. 8. zveme na film pro děti Dolittle. x

Kde aplikaci stáhnout?
Zdarma ke stažení v

Více na www.online-team.cz/vobraze nebo na webových stránkách obce.

Upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost ze smlouvy na „stočné” nahlásit změnu
v počtu osob žijících na adrese třeba i v průběhu roku (poplatek není vázán
na trvalý pobyt na adrese). Poplatek za stočné se upraví poměrnou částí.
Jakou má povinnost nový vlastník nemovitosti v obci: 1) uzavřít s obcí
smlouvu na vypouštění splaškových vod do kanalizace – stočné, 2) zakoupit
Návrhy na
změny
plánu
obcepobyt
si známku na svoz komunálního
odpadu,
3)Územního
pokud má psa
a trvalý
Velkáza
Dobrá
č. 3 je možno zasílat na OÚ
v obci, přihlásit psa a zaplatit
něj poplatek.
do 31. 12. 2011.

Otevírací doba:
pondělí: 8:00 - 17:00
úterý:
12:00 - 16:00
středa:
7:00 - 16:00
čtvrtek:
12:00 - 16:00
pátek:
7:00 - 11:00
Lékař
Praktický dětský lékař:
MUDr. Zuzana Kindlová, ordinace v Unhošti, Lidická 441
Telefon: 723 046 221
Praktický lékař - internista:
MUDr. Jiří Roth, budova obecního úřadu
Telefon: 720 033 076
Ordinační hodiny:
pondělí: 12.30 - 15.00, středa: 7.30 - 9.00 (dia poradna),
9.00 - 11.30, pátek: 13.00 - 15.00
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