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Vážení spoluobčané,
cítím povinnost rekapitulovat mé působení ve službě pro
obec, a proto si v posledním příspěvku z pozice starosty obce dovolím stručně se ohlédnout a shrnout zásadní
okamžiky, které si za téměř 29 let ve funkci starosty vybavuji. Vzhledem k tomu, že se za tu dobu značně obměnilo
obyvatelstvo obce a ne každý si všechno pamatuje, tak se
pokusím některé věci připomenout. V té době měla naše
obec 1104 obyvatel a 360 čísel popisných. Z inženýrských sítí zde byl vodovod, nadzemní rozvody elektřiny
a 50 telefonních linek. Kanalizace byla pouze v malé části
obce, původně jako dešťová, ale byla bohužel zneužívána
připojenými obyvateli jako splašková s vyústěním přímo
do Loděnického potoka (Kačáku). Zpevněné komunikace
byly provedeny pouze v pěti ulicích. Komunální a všechen
ostatní odpad byl odvážen obyvateli na skládku, která se
nacházela v bývalém lomu, nyní je zde park u fotbalového
hřiště. V obci totiž svoz odpadu nefungoval. V ulici Václ.
Melena byla také pískovcová halda. Dříve zde byl drcen
kámen na písek a odvážen stavební firmou na výstavbu
sídlišť v Kladně. Později písek odvážela firma na výstavbu
dálnice D6. Zbývající část haldy, (dnes zde stojí dům č.p.
363), se nám podařilo odvozit v roce 1991, pro obec zdarma, a to na terénní úpravy v okolí Domu techniky v Kladně
na Sítné. Možnosti výstavby domů byly v obci vyčerpané,
protože obec neměla vlastní územní plán, tak se výstavba

domů mohla realizovat pouze v tzv. intravilánu. Výstavba
domů se proto uskutečňovala zahušťováním, parcelami se
stávaly pouze větší zahrady a prakticky byl zastaven další
rozvoj obce. Přesto patří dík všem, kteří v minulosti, často
v nelehkých časech, s velmi omezenými finančními prostředky, dokázali v obci vytvářet některé hodnoty.
Do funkce, tehdy předsedy MNV, jsem byl kooptován
8.3.1990 a následně jsem 7x získal ve volbách výraznou podporu od voličů a také od zvolených zastupitelů
do funkce starosty. Nostalgicky vzpomínám na začátky,
kdy finanční prostředky na investice sice nebyly, ale bylo
nadšení nejen nás zastupitelů, ale také většího počtu obyvatel. Zpočátku jsme šli s velkým úsilím podporovaným
nadšením do realizací potřeb obce, hlavně v oblasti inženýrské infrastruktury. Až do voleb roku 1990 byl výkon
úřadu (tehdy výboru) víceméně výkonem státní správy,
právní subjektivitu získala obec prakticky až od roku
1991. Ještě v té době však setrvával stav z minulosti
a obec nedisponovala vlastními finančními prostředky.
Protože začal rozvoj soukromého podnikání, tak jsme
alespoň, v té době za 20 tisíc Kč, nechali vyčistit všechny
obecní studny a nefungující také zprovoznili. Až od roku
1993 získaly obce faktickou finanční samostatnost, proto jsme začali pracovat na přípravě budoucích investic.
V roce 1991 se nám podařilo zajistit svozovou firmu,
pořídili jsme popelnice a byl zahájen svoz komunálního
odpadu z obce. Tehdy byl pro nádoby na svoz odpadu
název popelnice více než příznačný. V topné sezóně byl
totiž odpad tvořen hlavně popelem z topidel na pevná
paliva. Tomu odpovídalo také místní ovzduší.
Také jsme začali s přípravou projektu čistírny odpadních
vod a získávali podklady pro budoucí územní plán obce.
Začali jsme vyjednávat o zřízení pošty v obci. Tehdy to bylo
velmi složité, docházelo totiž k masivnímu rušení poštovních poboček. Jednání a přesvědčování vedoucích pracovníků poštovního úřadu byla vleklá. Přesto byly po třech
letech jednání akceptovány naše argumenty o budoucím
rozvoji obce za předpokladu, že zajistíme vhodné prostory.
Ty jsme zřídili v přízemí domu č.p. 163 a od 1.4.1994 byla
poprvé otevřena pobočka pošty v obci. V roce 1993 také
provedl Telecom rozvod digitální telefonní sítě v celé obci.
Proto všichni zájemci o telefon mohli mít zřízenu pevnou
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telefonní linku. V roce 1995 jsme začali zpracovávat projekt
pro stavbu čistírny odpadních vod a v následujícím roce
jsme stavbu dokončili. V červnu 1996 pak byla čistička zprovozněna. Na tuto investici ani na kanalizaci se nám bohužel
nepodařilo získat dotační podporu. Proto jsme čističku stavěli pomocí úvěru 5 milionů Kč. Naše žádost o dotaci měla
sice podporu ve Státním fondu životního prostředí, ale
následně byla, bohužel, odložena. Pak přišly povodně a tzv.
povodňová opatření, dotace byla zamítnuta a navíc „povodňovými balíčky“ byl stanoven extrémně vysoký bankovní
úrok na splácení úvěru. To bylo po finanční stránce obce asi
nejtěžší období, kterou jsem v pozici starosty zažil. V roce
1999 byl schválen první územní plán obce. Ten se dočkal,
v období let 2001-2014, ještě pěti změn. Také jsme usilovali
o zavedení plynofikace obce. V té době si však provozovatel plynovodu vybíral ekonomicky výhodné lokality a o ty
ostatní neměl zájem. Popřípadě si musela obec zafinancovat kompletní rozvodnou síť včetně přivedení vysokotlakého plynovodu. Tato jednání trvala také několik let. V roce
1997 jsme proto navázali kontakt s tehdy vznikající Privátní českou plynárenskou a v roce 2000 byl v obci rozveden
do domácností plyn. Každý připojený odběratel plynu si
zaplatil za přípojku 10.000 Kč. Zbývající investici zajistila
tato plynárenská společnost. Aby se však plynofikace obce
mohla uskutečnit, museli jsme být pro dodavatele plynu
„odběratelsky zajímaví“. Jedna obec nestačila, proto jsme
iniciovali jednání s ostatními obcemi, jejímž výsledkem
byla dohoda o budoucí plynofikaci dalších obcí. Ta se také
realizovala a v letech 2001-2003 byl z naší obce doveden
plyn také do Kamenných Žehrovic, Družce, Žiliny, Lhoty,
Dolního Bezděkova a Bratronic. Zřízení pošty a zajištění
plynofikace bylo co do vyjednávání asi nejnáročnější, byť to
s odstupem času zřejmě leckomu tak nepřipadá.
Průběžně, pouze z finančních prostředků obce, jsme
investovali do postupného rozšiřování kanalizační sítě.
Přesto je nyní kanalizační síť rozvedena v celé obci, kromě několika RD jsou všechny domy napojeny. V roce
2003 jsme zahájili stavbu „Přístavba sportovní haly
k budově školy“ a v listopadu téhož roku ji zprovoznili.
Na tuto investici se nám podařilo získat výraznou dotační podporu od státu. Od té doby má konečně základní
škola a veřejnost odpovídající sportovní zázemí. Do té
doby totiž byla pro potřeby tělocviku využívána jen část
sklepních prostor v budově školy. V následujícím roce
jsme realizovali rekonstrukci vnitřních prostor budovy
školy, také za podpory dotace.
Po realizaci rozvodů všech inženýrských sítí v obci začala být prioritou realizace místních komunikací a chodníků. A to vlastně trvá až dodnes a zřejmě to bude mít ještě
pokračování v několika dalších letech. Postupně jsme
začali realizovat opravy a výstavby komunikací, včetně
chodníků, takže ulice získávaly nové zpevněné povrchy.
Byli jsme úspěšní se žádostí o dotační podporu a v letech
2008-2009 jsme díky tomu realizovali rekonstrukce
několika místních komunikací a veřejných prostranství,
včetně výstavby tří dětských hřišť. V roce 2006-2007 pro2

bíhala rekonstrukce budovy obecního úřadu, tím také
vznikly nové prostory, takže do budovy mohla být přemístěna pobočka pošty a klub důchodců. Také na tuto
investici se nám podařilo získat dotační podporu. V roce
2011 jsme byli nuceni provést intenzifikaci ČOV s rozšířením na 1999 napojených obyvatel. V tomto roce se podařilo, za dotační prostředky pro rybářský svaz, uskutečnit
výstavbu Hrázského rybníka. Rozvojem obce spojeného
se zvýšenou výstavbou rodinných domů se změnila situace a začal nárůst žáků docházejících do základní školy
a mateřské školy. Proto jsme v roce 2012 provedli přístavbu jedné třídy MŠ. Na tu investici jsme získali také dotační podporu. Bohužel to byla dosud také dotační podpora
poslední. Od roku 2014 jsme totiž podali několik žádostí
o dotační podporu v celkové hodnotě téměř 45 milionů
korun, zatím se nám z nich však nepodařilo získat žádné
finanční prostředky. Přesto jsme zrealizovali v roce 2015
pavilon pro dvě třídy MŠ. Postupně jsme také provedli
opravu několika místních komunikací. V roce 2017 jsme
zrekonstruovali dům č.p. 157 v ulici Družstevní a v letošním roce jsme dokončili stavbu centra na fotbalovém
hřišti. Více nám finanční možnosti obce zrealizovat nedovolily. Je třeba zdůraznit, že příjem naší obce se výrazně
zlepšil asi před čtyřmi lety, kdy bylo schváleno nové RUD
(rozpočtové určení daní). Proto je nyní možné realizovat
i větší investice bez dotační podpory. Naše obec hospodařila dlouhodobě bez úvěru a byla a stále je zařazena mezi
obce s velmi dobrým finančním hodnocením. Do skončení tohoto volebního období budou uhrazeny 2 miliony Kč
z desetimilionového úvěru. Proti tomu budou finanční
prostředky na účtu obce asi ve výši 8 milionů Kč.
Vážení spoluobčané, pokusil jsem se shrnout z mého
pohledu důležité investice a milníky v rozvoji naší obce
od roku 1990. Dnes má obec 1650 obyvatel s trvalým
bydlištěm, stále probíhá výstavba nových rodinných
domů a přiděleno bylo 552 čísel popisných. Vznikly
nové ulice Ke Zvonečku, Polní, Ke Křížku, Oblouková,
Zahradní, Sluneční, Smrková, Severní, Borová, Krátká,
Buková, Jedlová, Javorová, Luční.
Jsem rád, že jsem se mohl aktivně podílet na rozvoji naší
obce a to díky voličům, kteří mi ve volbách vyjadřovali
opakovaně výraznou podporu. Za to Vám všem děkuji. Děkuji také všem zastupitelům, kteří v jednotlivých
volebních obdobích se mnou spolupracovali. Děkuji
pracovnicím obecního úřadu a všem pracovníkům obce
za spolupráci a také občanům, kteří často nezištně pomáhali při pořádání některých akcí.
Ve dnech 5. a 6. října nás čekají komunální volby. Bude
možné vybírat ze 41 spoluobčanů, kteří se budou ucházet o získání podpory voličů. Věřím, že společně z těchto
kandidátů vybereme 11 osobností, které nás budou svědomitě zastupovat v dalších čtyřech letech, kteří budou
zodpovědně hospodařit, s perspektivou vylepšovat místní podmínky a zdokonalovat zázemí obce tak, aby se
nám v obci dobře žilo.
Jiří Junek
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DOKSY 1918 - 2018
Od vzniku naší republiky uplynulo
100 let. V životě naší obce se udáno mnoho převratných událostí,
jež nemají v historii obdoby. Několik staletí jsme byli součástí říše
Rakouska-Uherska, kam patřila
i území Koruny české, poté ale doba
tzv. „uzrála“ a začaly se dít věci.
Pověstnou jiskrou, která odstartovala rozpad a následný vznik nových
států, včetně naší České republiky,
se stal atentát na následníka trůnu
Ferdinanda d´ Este (s titulem vrchního inspektora armády) a jeho manželku hraběnku Žofii Chotkovou
v Sarajevu dne 28.6.1914. Následně
vypukla 1. světová válka, jejíž neblahé důsledky pocítila celá Evropa. Až
dne 11.11.1918 v 11 hodin zavládlo
na všech frontách příměří, podepsané v 5.05 ve štábním vagoně francouzského maršála v Compiegne.
Československo bylo oficiálně vyhlášeno 28. října 1918. Předcházela
tomu celá řada mezinárodních dohod
a jednání, v jejichž čele stál především Tomáš G. Masaryk, který se stal
prvním prezidentem naší republiky.
V dobách minulých naše obec Doksy
měla tzv. dvě části, které měly v „držení“ rozdílné vrchnosti. Západnější
část tzv. Malé Doksy patřily Martinicům ze Smečna až do roku 1848.
Druhá část zvaná Velké Doksy patřila panství Tachlovickému. V nové
organizaci státní správy po roce 1848
připadly Doksy do obvodu okresního
hejtmanství smíchovského. Od roku
1893 pak do nově zřízeného okresního hejtmanství, později Okresního
úřadu Kladno a Okresního soudu
v Unhošti.
Dne 15. června 1919 konaly se první
obecní volby. V naší obci kandidovaly: Strana sociálně demokratická,
Republikánská strana českého venkova, Čeští socialisté. Volební místnost byla v č.p. 17. Voličů bylo 641.
Strany obdržely následné mandáty:
sociálně-demokratická 14 mandátů, republikánská 2 mandáty, čeští
socialisté 2 mandáty. Za prvního starostu obce byl zvolen Tomáš Melen,
horník z č.p. 93, sociální demokrat.

Karlovarská silnice 1920

Karlovarská silnice 2018
V té době měla obec 158 domů,
v nichž žilo 1241 obyvatel. Ze statistik vyplývá, že zde žilo 230 horníků,
25 hutníků, 11 rolníků. Vznikaly
i živnosti. V roce 1913 bylo evidováno v obci 56 živností.
Po svém osamostatnění se obec začala
především starat o výstavbu školy. Vše
začalo 16. května 1920. Se stavbou
školy se ale muselo počkat až do 24.
září 1931. „Pod střechu“ se budova
dostala 14. prosince 1931 a slavnostní otevření se konalo 21. srpna 1932.
Prozatímním správcem školy se stal
František Prošek. Prvním řídícím učitelem byl Josef Hloušek.
Jedna z prvních prací po skončení
1. světové války se stala výstavba
sokolovny. Zasloužili se o to především členové místní Tělovýchovné
jednoty Sokol. Práce začaly 17. května 1921 a již 11.června 1922 sloužila
veřejnosti. Bylo zde i letní cvičiště
a byt pro správce. Sokolovna stála
přibližně v místech současné prodejny COOP a stržena byla v 50. letech
20. století.
Členové Dělnické tělovýchovné jednoty začali 5. dubna 1921 upravovat
místo pod kovárnou u č.p. 65, které
sloužilo obci jako smetiště a hnojiště. Prostor upravili, vyčistili, osázeli

jej 50 stromy. Upravené cvičiště bylo
pro veřejnost k dispozici již 17. června 1922 (dnešní park Ledro).
Obec si také prosadila založení vlastního hřbitova. Stalo se tak v roce
1925. Každý občan ve věku 18 až 60
let musel tehdy odpracovat zdarma
12 hodin, nebo zaplatit 36 Kč. První
zde byl pohřben Princlík Antonín
19. 4. 1926. V roce 1973 byl hřbitov
rozšířen o tzv. urnový háj.
Pro zajímavost stojí i údaj o tom, že
dne 4. srpna 1924 se začala asfaltovat silnice, která vedla od Prahy
směrem ke Karlovým Varům. Smůla
byla v tom, že od tohoto data pršelo
nepřetržitě 30 dní, takže se práce
poněkud „protáhly“.
Nutno také zmínit „telefonování“.
První telefon u nás začal zvonit
v roce 1940. Jako první z něj bylo
voláno za poplatek 1 Kč z domu č.p.
14 (bývalého obecního úřadu). Až
v roce 1993 Telecom zajistil novou
kabelizaci a z původních 50 telefonních linek jich začalo fungovat asi
o 250 více.
Členové Dělnické tělovýchovné jednoty v roce 1941 dokončili práce
na tzv. „přírodním divadle“, které bylo zřízené v jednom z lomů
na kámen. První představení zdejších ochotníků se uskutečnilo
za veliké účasti veřejnosti 13. července 1941 hrou „Naši furianti“.
Zcela převratným se ale zdá zavedení elektrického proudu dne 19.
srpna 1942. První transformátor byl
na zahradě u č.p. 4. V prvních letech
se směl používat jen pro mlácení obilí a podobné úkony. V celé obci pak
elektrický proud rozsvítil žárovky až
v červenci 1946.
Nová budova Místního národního
výboru se začala stavět 30. června
1957. Občané odpracovali zdarma
neuvěřitelných 46 000 brigádnických hodin. Dne 8. května 1960 byla
konečně stavba hotová. Celý objekt byl
ohodnocen na 1.250.000 Kč (stát tehdy přispěl jen částkou 450.000,- Kč).
Kdysi dávno byla novinkou „samoobsluha“. Své služby nejdříve poskytovala od 1. listopadu 1961 v č.p. 70.
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MNV 1960

Obecní úřad 2018
Až v roce 1968 se začalo s výstavbou nové budovy, která se otevřela
v květnu 1969. Dříve to byla provozovna Jednoty, COOP.
Veřejný vodovod – již v květnu 1963
bylo připojeno prvních 50 domů
na tento zázrak techniky. Poprvé
tekla voda z „kohoutku“ v č.p. 2.
Ve všech domech v obci se roztočily
vodovodní kohoutky až v roce 1964.
Obec má také poštu. Ta funguje
teprve od 10. dubna 1994. Byla zřízena jako 48. pošta Okresní správy
pošt Kladno. Z původních 340 dodacích míst jich má nyní 630.
Velkým pozitivem pro nás všechny
je okolnost, že i naše obec přispěla
k ekologii krajiny. V červenci roku
1995 se začalo se stavbou a dne 27.
června 1996 začala fungovat čistička
odpadních vod. Z důvodů neustálého narůstání provozu bylo v roce
2011 přistoupeno k rozšíření čističky a provedena nová technická opatření (intenzifikace).
S novým stoletím došlo k „plynofikaci“ obce. Práce byly zahájeny 14.
března 2000, provoz 30. října 2000.
Zřízeno bylo původně 381 plynových přípojek, tj. v tomto roce 93%
domácností v obci.
Rok 2003 se stal přelomovým pro
sportovní zázemí naší školy i pro
4

širokou veřejnost. Dne 10. června
2003 byl položen základní kámen
ke stavbě sportovní haly, jakožto přístavby k budově školy. Stavba byla
zahájena 20. června 2003, její kolaudace se uskutečnila již 28. listopadu 2003. Státní dotace na ní činila
24.200.000,- Kč.
Také zdejší škola se dočkala rozsáhlých změn. Začalo se s nimi již v roce
2004 (nové ústřední topení, elektroinstalace, voda, kanalizace, vzduchotechnika). Přibylo nové sociální
zázemí, šatny, místnost pro kroužky
a kuchyň s jídelnou byly vybaveny
novou technologií. Tím ovšem vším
práce na škole neskončila. V červnu roku 2012 musely být přistavěny
další prostory - přístavba MŠ. Vedla k tomu nutnost zvýšit kapacitu
tohoto zařízení. V roce 2015 pak se
muselo znovu přistoupit k rozšíření
školních prostor pro další dvě třídy mateřské školy, zrekonstruovala
se střecha původní budovy školy
a upravily vnitřních prostory.
Pozemek fotbalového hřiště odkoupila obec v roce 2007 za částku
1.500.000 Kč. Vybudována zde byla
vodní nádrž, vrt studny, provedeno
bylo „zavlažování celé plochy“.
V roce 2010 odkoupila obec pozemky za 480.000 Kč o rozloze cca 15
ha, na kterých byl vybudován rybník na ploše 8,5 ha. Ve dnech 22. 10.
2011 – 10. 11. 2011 byl „staronový“
rybník napuštěn.
Práce na přestavbě budovy Obecního úřadu začaly 3. 8. 2006 a dokončeny byly 22. 2. 2007. Provedla se
kompletní rekonstrukce topení,
elektroinstalace, vodovodů, sociálních zařízení, odpadů. Byly přistavěny prostory v 1. patře, kam se
přestěhovala knihovna.
Budova se zvětšila přístavbami pro
poštovní pobočku a ambulance lékařů.
V přízemí byly prostory vyčleněny
také pro Klub důchodců. Rekonstruovány byly všechny vnitřní prostory a z půdní části je nyní zasedací
místnost.
Revitalizace (obnova) veřejných prostor začala v březnu 2009. Byla zřízena 3 dětská hřiště, včetně vybavení.
Rekonstruovaly se ulice Vorlíčkova,

Škola 1932

Škola 2018
Lipová, Hornická, V. Roubala, Sokolská, V. Melena, Jos. Janouše. Družstevní. Vysázena byla celá řada
stromů. Investice si vyžádala částku 24.000.000,- Kč. Postupně jsou
rekonstruovány stále další komunikace a chodníky. Jen v roce 2016 do nich
obec opět investovala 6.500.000 Kč.
V roce 2017 začala rekonstrukce
domu č.p. 157 v Družstevní ulici.
Odstraněna byla vlhkost, suť ze sklepa, vyměnila se okna, střešní krytina, otopný systém. Teď už dům žije
svým novým životem.
Loni byla podána žádost o dotaci
na výstavbu a rekonstrukci nevyhovujících a zanedbaných šaten
na zdejším fotbalovém hřišti. Jelikož
byla zamítnuta, rozhodli se zastupitelé pro úvěr ve výši 10.000.000 Kč.
Práce se rozběhly, nyní jsou dokončeny a stavba byla nedávno zkolaudována.
Toto je jen malé připomenutí událostí, které se za posledních 100 let staly v naší obci. Nechalo by se o dění
v Doksích daleko více napsat. Něco
si pamatujeme, něco již ne. Naši
předchůdci vykonali mnoho dobré
práce a je na nás, abychom v jejich
díle pokračovali. Musíme se všichni
snažit, ať se dobré dílo daří i nadále!
Marta Pospíšilová

NÁŠ ŽIVOT
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ODHALENÍ A VYSVĚCENÍ KAPLIČKY V DOKSÍCH
v blízkosti krásné louky, která je prameništěm a zároveň
místem výskytu chráněného Prstnatce májového a která spolu s navazujícím lesem tvoří malebný krajinný
prvek. Mimochodem, tato louka byla v roce 2010 ohrožena návrhem změny územního plánu obce Kamenné
Žehrovice, který louku měnil na stavební parcelu, proti
čemuž byla sepsána petice občanů a doufejme, že tento
záměr je již definitivně zažehnán.
V loňském roce bylo na setkání sousedů námětem
postavení malé kapličky, obdobné, jaké byly v minulých
dobách součástí českého venkova a v současné době
se tyto symboly obnovují a stavějí po celé naší zemi.
Inspirací byla výstavba ve vsi Svratouch na Vysočině,
nebo nedávno postavená kaplička ve Lhotce u Berouna.
K rozhodnutí přispěl i blížící se významný rok 2018,
kdy by kaplička měla být zasvěcena sv. Václavu, patronu naší země. Posledním impulzem byl i stávající název
ulice „Ke Křížku“, který tímto získá hlubší význam.
Abychom zvládli stavbu do termínu výročí, jednali jsme
nejprve s obecním úřadem, kde jsme se setkali s pochopením i finanční podporou, bez které by se svépomocná
akce nedala realizovat. Jelikož se s nezištnou ochotou
přispět k dílu přihlásilo i několik občanů z Kamenných
Žehrovic a Kladna, věříme, že se vše stihne včas.

Kaplička ve Lhotce u Berouna.
Několik sousedů, bydlících v ulici Ke Křížku, kteří se
již řadu let setkávají při různých příležitostech, se před
léty zabývalo otázkou, jak vylepšit malý kousek obecního pozemku na konci slepé ulice. Myšlenkou bylo
třeba postavení dřevěné zvoničky, k čemuž ale nakonec
nedošlo. A tak kromě péče o trávník, došlo k vysazení
okrasných dřevin a v roce 2011 byla zasazena také Thylia Cordata (Lípa malolistá) jako český národní symbol. Tento malý koutek (původně navážka) se nachází

V pozvánce na odhalení kapličky ve Svratouchu byl
použit citát, který si dovolujeme použít i my:
„ … národ, který za něco stojí, by měl mít vědomí
identity, splynutí s předky a jejich odkazem…“
Zdeněk Mahler, nedávno zesnulý.
A tak, pokud nenastanou opravdu nepředvídatelné
okolnosti, proběhne odhalení a vysvěcení kapličky dne
28.10. 2018 v 10 hodin v ulici Ke Křížku, v den stého
výročí založení Československé republiky.
SmM

ODHODLANÍ MEZI NÁMI
Na předchozích stranách jsme si mohli přečíst, jak neuvěřitelně se naše obec rozvinula, kolik dobrého se udělalo. Ono se to ale neudělalo samo, na rozkvětu vsi se
podíleli její obyvatelé. Ti, kteří s obrovským nadšením
vzali dění do svých rukou. Ať už to byli naši dávní předkové nebo lidé, které denně potkáváme. Společnost už je
taková, že poukazovat na to, co by se mělo udělat, dokáže
téměř každý. Ale opravdu vstát a pustit se do nelehkého
díla umí jen málokdo. Z toho mála pak většina nedokáže vytrvat, protože podpora, kterou k práci potřebuje,

se časem vytratí a zůstanou jen nespravedlivě kritické
hlasy. Lidé, kteří statečně odolají náporu výtek, aniž by
přestali usilovat o lepší a krásnější obec, si zaslouží náš
obdiv a uznání. Možná se jim nepovedlo vše, ale i tak
vykonali mnoho prospěšného. To nejmenší, co můžeme
udělat, je jim všem poděkovat. My, co nehodláme převzít
pomyslnou štafetu, bychom měli alespoň neochvějně
podporovat ty, kteří mají v úmyslu naši obec nadále zvelebovat.
MiT
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VOLBY

Volby do zastupitelstva se konají

5. a 6. října 2018.
V naší obci je jeden volební okrsek, volební místnost se nachází v přízemí obecního úřadu
v Sokolské ulici č.305. V tabulkách uvádíme jména kandidátů v abecedním pořadí.
Na volebních lístcích, které najdete ve schránkách, bude pořadí kandidátů dle volebních preferencí
jejich stran či sdružení.

Občanská demokratická strana

SNK Za obec Doksy

Jméno

Věk

Jméno

Věk

Böhm Dankwart

78

Blín Martin

33

Böhmová Erna

78

Černá Zuzana

33

Božek František

70

Dunaj Eduard

58

Bursa Karel

54

Hadrbolec Miroslav

41

Dlouhá Karolina

82

Janoušová Michaela

34

Dvořák Lubomír

58

Kostka Jakub

34

Holovlaská Vladislava

61

Machulka Stanislav

53

Novák Pavel

59

Richter Štěpán

35

Radostová Marie

66

Šípová Adéla

38

Svoboda Luděk

57

Škvárová Radka

45

Svobodová Lada

45

Urban Zdeněk

41

Naše Doksy

Komunistická strana Čech a Moravy

Jméno

Věk

Jméno

Věk

Bíba Miloš

44

Božková Věra

71

Goll Filip

32

Frolíková Jana

66

Hanzl Marek

47

Hamouz František

74

Chodobová Lucie

44

Chudoba Jaroslav

73

Junek Petr

34

Kostková Věnceslava

79

Peták Aleš

47

Nová Václava

71

Petáková Lucie

34

Oličová Jaroslava

64

Rada Marek

48

Pirnerová Jitka

74

Talaš Vlastimír

66

Strejčovský Miroslav

73

Valenta Ivo

53
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2018/2019 jsme začali slavnostním přivítáním pětadvaceti prvňáčků za přítomnosti pana starosty
J. Junka. Základní školu v tomto školním roce navštěvuje 96 žáků (kapacita školy je téměř naplněna). V mateřské škole máme 75 dětí a její kapacita je zcela naplněna.
O prázdninách byla vymalována třída Kuřátek v MŠ
a dvě učebny v ZŠ, pořídilo se nové lino v učebnách školy.

I v tomto školním roce nabízíme mnoho kroužků, které
budou zahájeny v říjnu. V úterý 11.září se žáci 4. ročníku vydali na dopravní hřiště v Kladně, od 13. září žáci
prvního a druhého ročníku navštěvují plaveckou školu
v Tuchlovicích. Během školního roku opět plánujeme
mnoho akcí - výlety, vánoční akademii, karneval, zahradní slavnost, školu v přírodě a další.

KONTAKTY DO ŠKOLY:
web:

PODĚKOVÁNÍ

www.skoladoksy.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
e-mail: skoladoksy@tiscali.cz
sborovnadoksy@seznam.cz,
tel.:
773 495 965, 608 223 772
311 320 519, 311 320 516
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
e-mail: skolkadoksy@tiscali.cz
tel:
773 495 808, 312 538 231
312 538 230, 311 320 520

Jelikož se blíží komunální volby, ráda bych
touto cestou poděkovala jménem všech
zaměstnanců školy celému zastupitelstvu obce.
Především děkuji panu starostovi Junkovi
a paní místostarostce Aleně Brehové,
která byla i členkou školské rady. Po celé funkční
období škole velice pomáhali, vždy vyslyšeli
naše přání a potřeby. Věříme, že i další spolupráce
mezi školou a obcí bude na výborné úrovni,
protože budoucnost obce je především
v našich dětech.

Školní jídelna: 311 320 517
Školní družina: 311 320 518

Mgr. Jana Kindlová

RODIČOVÉ – ŠKOLA VOLÁ!
Prázdniny skončily a nastaly nám
opět povinnosti – tedy ne že bychom
jich my dospělí měli přes prázdniny málo, ale bylo jich podstatně
méně, než jich je obyčejně v průběhu školního roku. Už během srpna
se ve většině maminek ozve vnitřní
hlas nabádající k vytvoření seznamu
školních a školkových potřeb, které musí v krátkém časovém období zajistit. Naštěstí jsou všechny
obchodní řetězce připraveny čelit
náporu školních potřeb chtivých
rodičů a dětí, takže se dá sehnat vše
dokonce „na poslední chvíli“. Musím
říct, že mi přijde seznam rok od roku
delší, a i když jsem koncem srpna
mohla vydechnout úlevou, že mám
všechno, tak nebylo tak zcela vyhráno… Například jsem mazaně koupila
sadu obalů na učebnice a sešity pro

první stupeň a byla jsem spokojená,
že už mám všechno a nebudu muset
nikam do nákupáku. To jsem ale
netušila, že taková sada obsahuje
sice bambilion obalů, ale velikostně
se až tak neshoduje s obdrženými
učebnicemi a sešity. A tak ještě přijde na řadu lidová tvořivost, ve které
figuruje igelit, nůžky a lepenka. Slovo nuda rodič školáka nezná! Začátek školního roku je obzvláště pro
vícenásobné rodiče vcelku časově
i psychicky náročná záležitost, minimálně první týden. Během prvního týdne je třeba absolvovat třídní
schůzky, po kterých si zvláště rodiče více dětí začnou vyrábět tabulky,
jaké potvrzení kdy odevzdat a co
kdy a jak a komu zaplatit. V tomto
týdnu mají diář beznadějně plný, jelikož k tomu všemu školnímu shonu

vybírají volnočasové aktivity všem
svým dětem. Zkrátka první školní
týden není radno po rodičích školáků a předškoláků v podstatě cokoliv chtít. Pokud přece jen zatoužíte
po jejich společnosti, obrňte se trpělivostí – ještě týden dva a bude lépe
Školnímu roku ZDAR!
Eva Tůmová
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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.

GARÁŽOVÝ
VÝPRODEJ,

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: 954 227 364

který se uskuteční
v sobotu 13.10.
od 14 hodin
před školou.

„Nejde“ elektřina?
Volejte přímo ČEZ na tel. 840 850 860 nebo 800 850 860

Ke koupi bude široký
sortiment kvalitního
Oblečení, hraček,
drobného nábytku
a potřeb
do domácnosti.
Mnoho věcí jen
za odvoz!
V případě, že máte
zájem nabízet
své zboží, ozvěte se
na redra@post.cz
(Adéla Šípová)
nebo na
dokeskelisty@volny.cz

Problémy s dodávkami vody
řeší Středočeské vodárny na tel. 840 812 111
O případných odstávkách vody či elektrické energie budete včas informováni
přímo na Váš mobilní telefon, přihlásíte-li se do systému MOBISYS.

NOVÝ INFORMAČNÍ
SERVIS OBCE
V MOBILNÍM TELEFONU
Od 1.9. funguje v obci MOBILNÍ ROZHLAS,
který nahrazuje původní Mobisys.
K odběru důležitých oznámení se zaregistrujte na
www.obecdoksy.mobilnirozhlas.cz
Případně se můžete zaregistrovat na OÚ vyplněním
formuláře.
Systém Mobisys skončí v březnu 2019.
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