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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE
Vážení spoluobčané.
Jak jsme Vás již v loňském roce informovali, probíhá stavba budovy, která bude tvořit zázemí na fotbalovém hřišti
a bude sloužit také pro volnočasové aktivity dětí zejména
z naší základní školy. Vzhledem k tomu, že zimní období bylo z valné většiny příznivé pro stavební činnost,
podařilo se dokončit hrubou stavbu a objekt zastřešit,
což umožnilo plynulé pokračování stavebních prací.
V současné době se dokončují vnitřní technické instalace
a začíná se s úpravami povrchů.
A jaké prostory budova nabízí? V přízemí jsou čtyři místnosti šaten se sociálním vybavením, šatna pro rozhodčí, kancelář, sklady a místnosti pro technické vybavení.
V patře se nachází prostorově dominantní společenská
místnost, jídelna pro poskytování občerstvení, sociální
zázemí a venkovní terasa.
Stavba by měla být dokončena na přelomu května a června letošního roku. Následné zprovoznění objektu se
uskuteční až po jeho kompletním vybavení, tedy zřejmě
v měsíci červnu.
Jiří Junek, starosta

UZAVÍRKA SILNICE
III/2381
V souvislosti s opravou silnic mezi Kladnem a osadou Důl
Libušín a následnými opravami objízdných tras bude
uzavřen úsek od obce Doksy na křižovatku silnice II/238
Kladno-Kamenné Žehrovice.
Uzavírka bude probíhat od 31. 3. 2018 do 29. 4. 2018.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se uskuteční ve středu 28. března od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ

NÁŠ ŽIVOT
ODPADY A DOPADY
Poslední dobou stále častěji narážím
na problematiku týkající se odpadů.
Například nedávno jsem se bavila
s kamarádkou z „velkoměsta“ a velice se podivila, že třídíme odpad –
měla prostě za to, že na vesnici lidé
komunální odpad spálí ve svých kotlích na tuhá paliva (někteří to možná
i dělají)… Popsala jsem jí tedy, jak to
u nás chodí, jak třídíme do barevných pytlů k tomu určených, jak funguje u nás svoz popelnic na smíšený
odpad a na bio odpad, že míváme
možnost také vyvézt velkoobjemový
odpad do kontejnerů a taktéž funguje odvoz nebezpečného odpadu - můžou se odevzdávat baterie,
použitý olej či prošlé léky. Každý by
měl vědět něco o této problematice,
každý má zodpovědnost zacházet
s odpady tak, abychom mohli nadále dýchat čistý vzduch, pít čistou
vodu a pohybovat se v relativně čistém prostředí. Máme zodpovědnost
nejen vůči přírodě, ale také budoucnosti našich dětí, nechceme přece,
aby vyrůstaly v zamořeném prostředí a následně pak v něm vychovávaly
další generace.
Faktem je, že už když jdeme nakoupit potraviny, tak si s sebou přineseme domů velké procento odpadu
– vše je v krabicích a v těch krabicích
je pytlík, v kterém zůstane potravina déle uchována. Rozbalíte balení

sušenek a uvnitř jsou třeba i sušenky
balené po jedné a tak člověk rozbaluje, vyhazuje, třídí, některé potraviny
nestihne spotřebovat, tak co s nimi…
Ti uvědomělí odpad třídí, někomu je
to jedno...
Dále je tu odpad, který „jde
do vody“. Z mnoha internetových
diskuzí mě až mrazilo – lidé v paneláku se ptali, co mají dělat, že vylili
do odpadu benzín a teď jim smrdí
celý byt (určitě nejen jim). Nebo
dotaz, kam hospodyňky vylévají použitý olej - velice mě překvapilo, že ho lijí do záchodu nebo
do kuchyňského dřezu, navíc si pak
vzájemně radily, jak takto ucpaný
odpad prošťouchnout a dokonce
jedna hospodyňka přiznala, že tak
likvidovala „tuky“, ale bohužel nyní
bydlí v baráčku a mají vlastní čističku a zničila by si bakterie – z toho
vyplynulo, že převládá představa,
že veřejná kanalizace končí v černé
díře… Zkrátka nikoho už nezajímá,
co se s tímto odpadem dále děje, je
to spláchnuto, trubky jsou průchozí, tak co, problém už neexistuje. Je
ale třeba si uvědomit, kde nevhodný
odpad končí. V září loňského roku
kanály Londýna ucpalo „tukové
monstrum“, jak se psalo v novinách,
obrovský shluk odpadu složený
z tuku, použitých dětských plenek,
prezervativů a vlhčených ubrousků.

JARNÍ VÝSTAVKA POMÁHÁ
POSTIŽENÝM
Výstavka - jak jarní, tak i ta vánoční – začíná na obecním
úřadě vždy v osm hodin ráno, ale není výjimkou, že návštěvníci stojí frontu u jednoho z prodejních stánků ještě před
otevřením. Co tam asi mají? Vynikající chleby! A ne chleby ledajaké – olivové, škvarkové, švestkové, s rajčaty. Také
škvarkové placky a výborné sladké věnce. Všechny tyto
dobroty připravují postižení lidé v Pekařství U dvou rohlíků
v Kladně. Koupí jejich výrobků podporujete práci lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením. Letos jste během
jarní výstavky koupili chleby za 4210 Kč. Děkujeme! (MiT)
Více o projektu zapojování lidí s postižením do
běžného pracovního života se můžete dozvědět na
stránce www.startujeme.cz

Byl dlouhý čtvrt kilometru – to už
byl slušný „špunt“ na prošťouchnutí, že?
Zkrátka tím, že se momentálně „zbavíte svého odpadu“ není problém
vyřešen. Třeba když spláchnete starý
hadr, pro vás je v tu chvíli po problému, ale když se ten hadr v přečerpávací komoře kanalizace namotá
na čerpadlo, to následně „shoří“, tak
pak má NĚKDO problém a není to
jen správce kanalizace - odpad jaksi nemá kam odtékat a může se jaksi vracet a pak jaksi máte problém
i VY. Nebo třeba nacpat zbytky jídla do drtiče a pak se divit, proč se
v kanalizaci přemnožili potkani…
Je důležité si toto všechno uvědomit!
V domácnostech se používá čím dál
více chemie na odstranění těch ošklivých bakterií a různých nečistot,
cpeme se antibiotiky, antikoncepcí,
analgetiky a kde to všechno skončí?
Ano, ve vodě! Prorůstá chodníček
pampeliškou? Není nic jednoduššího,
než na to nastříkat přípravek na likvidaci plevele a šup, máme krásný
chodníček a jako bonus v půdě další
jed, který pak jde do vody… Všechno,
co jde do půdy, do vody a do vzduchu,
se nám vrátí, to vše dostáváme zpět
do těla a necítíme se dobře - ale což,
můžeme si zobnout nějaký ten prášek
a bude líp. Bude ale opravdu líp?
Eva Tůmová

KAM PŮJDEME
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO ZŠ

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná:

5. dubna 2018 od 13 do 16 hod.
6. dubna 2018 od 13 do 15 hod.
v učebně 1. třídy (1. patro ZŠ)
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012 a děti, které mají z loňského roku odklad
školní docházky.
K zápisu rodiče donesou:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání.
Veškeré další informace najdete na stránkách školy
www.skoladoksy.cz

3. května 2018 od 10 do 14:30 hod.
K zápisu přineste:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není
shodné s rodiči)
• předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem
Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte“ si vyzvedněte ve dnech:
3. 4. - 23. 4. 2018 v době 8:00 – 16:30 hod. v mateřské
škole nebo je volně ke stažení na webových stránkách MŠ
www.skoladoksy.cz

100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
U příležitosti stoletého výročí vzniku Československé
republiky proběhne v letošním roce několik oslav, ať už
se bude jednat o místní, krajské nebo republikové akce.
Naší obce se budou nejvíce týkat vzpomínkové a slavnostní akce, které se uskuteční v termínu 28. 4. – 30. 4.
2018 při příležitosti:
- 100 let od ukončení 1.světové války
- 100. výročí vzniku Československé republiky
- a zároveň 10. výročí podepsání česko-italské Dohody
o přátelství a spolupráci mezi naší obcí a dalšími českými obcemi a Obcí Ledro z italského údolí Valle di Ledro.
Slavností se zúčastní představitelé těchto obcí a delegace
z Itálie.

PROGRAM:
V sobotu 28. 4. 2018 od 18 hodin

se uskuteční slavnostní mše v Chrámu sv. Víta
na Pražském hradě, kterou bude celebrovat kardinál
Dominik Duka.

V neděli 29. 4. 2018 od 18 hodin

se uskuteční koncert ve Španělském sále Pražského
hradu, kde vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie
ČR se sólisty Národního divadla, americká sólistka
a italský mužský sbor Cima ďOro.

V pondělí 30. 4. 2018

se uskuteční několik akcí, které budou zahájeny v 10
hodin slavnostní mší na Svaté Hoře u Příbrami věnované památce italských vysídlenců v Čechách během
1.světové války. Mši bude celebrovat trentinský arcibiskup monsignor Lauro Tisi.
Další informace budou zveřejněny na internetových
stránkách Obce Doksy.

DOBRÉ VĚDĚT
ÚŘEDNÍ DESKA
ÚHRADA
STOČNÉHO
Stočné za období 03/2017
– 03/2018 se platí v hotovosti na Obecním úřadě v termínu od 15. dubna do 15. května.
(Konkrétní dny budou vyhlášeny
rozhlasem a rozeslány aplikací
Mobisys prostřednictvím sms.)
Následně (po 15.5.) budou rozeslány faktury, které již nebude
možné platit hotově, pouze převodem! Za stočné se účtuje 33
Kč/m3 vody, která projde vodoměrem.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Doksy
sídlí na adrese Sokolská 305
úřední hodiny: Po a St: 8 – 12 hod. / 13 – 18 hod.
telefonní číslo: 312 691 421.
Pošta Doksy
na téže adrese
otevírací doba:	Po, Út, Čt a Pá: 8 – 11:30 hod. / 13 – 16 hod.
St: 8 – 10:30 hod. / 14 – 18 hod.
telefonní číslo: 312 691 413.
„Nejde“ elektřina?
Volejte přímo ČEZ na tel. 840 850 860 nebo 800 850 860
Problémy s dodávkami vody
řeší Středočeské vodárny na tel. 840 812 111

SVOZ
BIO ODPADU
První letošní svoz hnědých bio
nádob se uskuteční 12. 4. 2018
a bio odpad se bude dále svážet
každý lichý čtvrtek v měsíci až
do 22. 11. 2018. Platbu za svoz je
potřeba uhradit do konce března
na OÚ.

UPOZORNĚNÍ

O případných odstávkách vody či elektrické energie budete včas informováni
přímo na Váš mobilní telefon, přihlásíte-li se do systému MOBISYS.

INFORMAČNÍ SERVIS OBCE
V MOBILNÍM TELEFONU
Registrace - Chytrý mobilní telefon
aplikace ke stažení v obchodě GooglePlay (Android)
a AppStore (iPhone), případně použijte QR kódy.
Registrace – klasický mobilní telefon
Zašlete kód REG DOKSY OBZ
na telefonní číslo (+420) 777 080 880.

Svoz separovaného odpadu v pytlích se v měsíci květnu výjimečně uskuteční až ve čtvrtek 3. 5.
vzhledem k tomu, že v úterý je
státní svátek. Pro ostatní měsíce
platí svoz každé první úterý.
Android

AppStore
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