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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE

VÍTE, ŽE...

OBEC ZÍSKALA DOTACE

...v prosinci proběhne
velká změna jízdních řádů
autobusů a že vznikne
nová linka, kterou
se dostanete přímo
do Rozdělova ke kostelu
a k nemocnici?
čtěte na straně 3
...obec posílá důležitá
oznámení a informace
občanům na email
a formou SMS?
čtěte na straně 3
...můžete vyvážet
biodpad na nové sběrné
místo u čističky?
čtěte na straně 2

V posledních měsících byla naše
obec úspěšná při získání několika
dotací, konkrétně se jedná o dětské
hřiště a workoutové hřiště s lanovkou u Komunitního centra v ulici
Skalní (více na straně 6), hřiště pro
žáky v areálu základní školy a obnovu přírodního divadla.
Zmíněné dotace budou čerpány
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Také se podařilo získat dotaci
z evropských fondů na místní čistírnu odpadních vod. Získané prostředky budou použity na koupi kalolisu
- zařízení pro odvodnění kalu.
Jedinou neúspěšnou žádostí je rekonstrukce komunikace ulice U Studny,

nicméně již nyní na podzim by měl
být vypsán nový dotační titul, v kterém by se obec pokusila opakovaně
získat potřebnou dotaci.
Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Karlovarské ulice začala 2. září.
Naší obce se týká zejména úseková
uzavírka od odbočky do ulice Josefa
Janouše směrem na Kamenné Žehrovice. Uzávěra tohoto úseku je plánovaná od 2. 9. do 30. 9. 2019. Obnova
povrchu Karlovarské ulice je plánovanou rekonstrukcí v trvání 22 měsíců bez technologických přestávek.
V příštím roce by měla být zahájena nutná oprava mostku ve směru
na Družec, tato oprava bude financo-

...můžete v obci využívat
nové dětské hřiště?
čtěte na straně 6
vána Středočeským krajem. O bližším termínu realizace vás budeme
informovat.
Obec začala pracovat na změně
územního plánu, kdy se nejdříve
shromažďovaly podněty od občanů,
které se v současné době posuzují
a zpracovávají.
Petr Junek, místostarosta

UPOZORNĚNÍ
STOP ZÁBAVNÍ PYROTECHNICE

Střílení a odpalování „zábavní“
pyrotechniky není ve veřejném
zájmu a o přínosu nebo užitku nelze
vůbec mluvit. Pyrotechnika neškodí
pouze lidem v obci, ale především
zvířatům a životnímu prostředí.
Dnes je bohužel běžné odpalování
ohňostrojů a petard v průběhu celého roku a v jakémkoli čase. Z těchto
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důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo pro vydání obecně závazné
vyhlášky, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na území
obce. Předmětem vyhlášky je úplný
zákaz používání zábavní pyrotechniky na území obce Doksy s jedinou
výjimkou, a to 31. prosince a 1.ledna
každého roku.

Zvířata na rozdíl od lidí, vůbec nevědí, co nečekané střílení znamená.
Zábavní pyrotechnika tak přináší do života zvířat paniku, úzkost
a strach. Zvíře se snaží uniknout
a schovat se, avšak obvykle není
kam. V panice se zraní a v bolesti umírá. Psi a kočky se velmi lehce
zaběhnou a ztratí se. V lepším případě končí v útulcích, ale často se,
bohužel, nikdy nenajdou.
Vyděšená volně žijící zvířata prchají, opouštějí svá teritoria, úkryty.
Zejména srnčí zvěř se v mnoha případech v panice střetává s motorovými vozidly a vlaky. Výbuchy v době
hnízdění ptactva způsobují, že ptáci
opouštějí leknutím hnízda a – nevrátí-li se včas – vejce zastydnou nebo
vylíhlá mláďata uhynou. Ptáci při
úprku slepě narážejí do budov, skel,
drátů elektrického vedení apod.
Zábavní pyrotechnika může vydávat hluk v hodnotách 170 až 190 dB.
Hranice poškození lidského sluchového ústrojí je 75 až 80 dB. Tato hranice je u zvířat ještě nižší.
Hluk, výbuchy, zápach. Kontaminace
ovzduší, vody, rostlin a půdy. Exploze uvolňující chemické jedovaté látky a pevné částice – to vše přispívá
k ničení životního prostředí. Negativ
je poněkud hodně, nemyslíte? Tak
si na to vzpomeňte před nákupem
rachejtlí… a na Silvestra zkuste třeba
prskavky – mají své kouzlo...
(JK)

VĚTVE V ULICÍCH

PODZIMNÍ ČIŠTĚNÍ ULIC

Na některých místech v obci přerůstají větve ze stromů
a keřů ze zahrad přes ploty do komunikací a chodníků.
Komplikují tak průjezd či průchod. Prosíme, zkontrolujte si své zahrady a odstraňte překážející zeleň. Větve o průměru nad 2 cm je možné uložit každou středu
od 18 do 19 hodin v prostoru u čistírny odpadních vod.
Služba je pouze pro občany s trvalým pobytem v obci
Doksy. Ostatní bio odpad je nutné likvidovat do hnědých popelnic, které lze zakoupit na OÚ.

Rádi bychom připomněli majitelům vozidel, kteří parkují v ulicích, že stále probíhá strojové čištění
ulic a v tomto období navíc i úklid spadaného listí. Je
nezbytně nutné dodržovat dočasný zákaz parkování,
aby byl umožněn průjezd čistící technice!
Děkujeme.
Ivo Valenta, zastupitel.
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ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ
MĚNÍ SE LINKA A34!

V rámci rozšiřování systému Pražské integrované dopravy (PID) bude v kladenském okrese dokončena přeměna
linek SID (Středočeské integrované dopravy). Některé
linky budou nahrazeny novými a vše bude zdokonaleno tak, aby na sebe spoje ještě lépe navazovaly. Některé
na sebe budou po garantovanou dobu i čekat (to v případě, že se bus dostane do kolony). Velmi příjemnou zprávou pro Dokeské občany je nahrazení linky A34 linkou
629. Tato linka začne jezdit na pozměněné trase. Původně z Velké Dobré pokračovala kolem kladenského zimního stadionu, nyní bude jezdit novou trasou: Družec
- Doksy - Velká Dobrá - Kladno, U Kostela - Kladno, žel.
zast. město - Kladno, U Nemocnice - Kladno, Nám. Svo-

body - Kladno, gymnasium - Kladno, Central - Kladno,
Autobusové nádraží a zpět. Tímto byla mimo jiné vyslyšena iniciativa Ing. Lucie Chudobové a Mgr. Ingrid Raškové, které zhruba před pěti lety o přímou trasu Doksy
- Rozdělov usilovaly. Nyní se z této trasy mohou těšit
občané Dokes a Velké Dobré. Zejména žáci 6. ZŠ získají
přímý spoj ke škole a občané k nemocnici. Další významnou změnou projdou linky, které jezdí do Prahy na stanici Hradčanská. Budou sice končit stále na trase Metra
A, ale u stanice Motol. Vše je nyní ve fázi schvalování, ale
pokud vše dobře dopadne, nové jízdní řády by měly vejít
v platnost v polovině prosince 2019. Podrobnosti získáte
na www.pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/?tab=3.

MOBILNÍ ROZHLAS – POMŮŽEME VÁM S REGISTRACÍ!
Obec posílá důležitá oznámení a informace občanům
na email a formou SMS, přesto pouze třetina občanů získává obecní hlášení SMSkou. Můžete se zaregistrovat
dle instrukcí na stránkách obce nebo se dostavit na obecní úřad. Nově se nám nabídli dva studenti, kteří zdarma
zaběhnou k vám domů a u vrátek vám během chviličky

podají informace a rovnou vás zaregistrují. Je to jednoduché
- zavolejte na tel. 603 215 815 (Marek Hanzl) a domluvíme
čas návštěvy. Budete získávat informace o termínech přistavení kontejnerů, o společenských a kulturních akcích konaných na Doksech, o odstávkách energií a mnoho dalšího.
(Ma)
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NÁŠ ŽIVOT
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok 2019/2020 jsme
slavnostně zahájili před budovou
školy v pondělí 2. září za přítomnosti
pana starosty. Prvňáčci dostali nové
školní čepičky a spoustu dárečků.
Celkem jsme uvítali 18 nových žáčků.
V letošním školním roce naši základní školu navštěvuje sto žáků. Od
1. září došlo k navýšení kapacity školy na 125 žáků a školní jídelny na 220
jídel. Ve školní družině přibylo další
oddělení a kapacita vzrostla na 67
žáků. Mateřská škola je tradičně zcela zaplněna s kapacitou 75 dětí.
Od 12. září jezdí děti z 1. a 2. třídy
ZŠ na plavání do plavecké školy
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v Tuchlovicích. Kurzy plavání jsou
povinné, každý žák musí na 1. stupni absolvovat celkem 40 hodin výuky. Kurz je vždy rozdělen do dvou
školních roků (v každém roce dvacet
hodin výuky). Výuka plavání byla
zařazena do školního vzdělávacího
programu školy.
Do MŠ přibylo 18 nových dětí. Naši
školku navštěvují děti od 2 do 6 let.
V letošním roce se každá třída tematicky zaměřila (na pohádky o Krtečkovi, Povídání o pejskovi a kočičce
a na piráty). S výzdobou tříd nám
velmi pomohla a tím připravila úžasné překvapení pro děti, paní Kostková. Moc děkujeme.

Během léta byla nově vymalována chodba školy a prostory školní
kuchyně. Žákům v ZŠ přibyly nové
skříňky. Další učebna září novými
nastavitelnými lavicemi a bylo dovybaveno nové oddělení školní družiny. V MŠ mají děti nové botníky.
Obci se podařilo začít s realizací venkovní učebny, kterou budeme rádi
využívat. V podzimních měsících by
mělo být dostavěno multifunkční hřiště na zahradě školy, které bude sloužit hlavně na výuku tělesné výchovy.
Všechny akce, kontakty a projekty
zveřejňujeme na stránkách školy
www.skoladoksy.cz
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy
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NECKYÁDA 2019
Po mnoha letech jsme se rozhodli obnovit tradici neckyády na Doksích a povedlo se! Snad je to tím, že se zlepšuje
ekonomická situace a lidé se chtějí více bavit a ne jenom
dřít na živobytí. Bylo to vidět na počtu závodníků (až 13
skvělých posádek bylo ochotno věnovat svůj čas a peníze do stavby plavidel) a také na počtu diváků. Těch přišlo podle hlasovacích lístků přes 300! To je slušná účast
na první ročník po letech. Jelikož jsme očekávali třetinovou účast, tvořila se fronta na pivo/limo. Slibuji, že příští rok to bude lepší. Počasí bylo na neckyádu luxusní,
posádky neměly obavu se vykoupat a tak na tom byly
mnohem lépe než diváci, kteří, pravda, v tom vedru dost
trpěli. Proto na příští rok chystáme koupání i pro diváky - postavíme v rybníku molo, které propojíme lávkou
až na břeh. Pro diváky bude připravené jízdní kolo. Kdo

na něm přejede lávku tam a zpět?
V této souvislosti vyzývám kohokoli, kdo nám bude chtít příští rok
pomoci s přípravami, nechť se přihlásí. Každému je asi jasné, že konání jakékoli akce stojí a padá na práci
dobrovolníků. Letos nás na přípravy
bylo dvanáct, ale stavba mola bude
náročná, takže budeme rádi, když
se někdo přidá. Neckyáda proběhla pod záštitou obce, která přispěla
finančně a materiálně.
Děkujeme.
Za organizátory Marek Hanzl
a Martin Mach.
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Obec nechala vybudovat nové
dětské hřiště v areálu fotbalového
hřiště, aby mohly zápasy našich
fotbalistů sledovat také rodiny
s malými dětmi. Děti jistě ocení
skluzavky, pružinové i závěsné houpačky, prolézačky a zejména velkou
lanovou pyramidu. Celý objekt je
oplocený a chráněný novými sítěmi
před zbloudilými fotbalovými míči.
Dětské hřiště je samozřejmě možné
navštívit kdykoliv během celého
roku, bez ohledu na fotbalové akce.
Na výstavbě hřiště se kromě odborné firmy malou výpomocí podíleli
nejen dobrovolníci z řad fotbalistů
či trenérů, ale také zastupitelé obce
včetně pana starosty. V sousedství
fotbalového hřiště se v současnosti
připravuje ještě tzv. workoutové
hřiště s lanovkou a dalšími prvky
pro větší děti. (MiT)
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE
Jak se již stalo tradicí, vyrazili jsme i letos v srpnu
s malými dokeskými fotbalisty na letní soustředění a to
na osvědčené místo, do areálu Svatý Štěpán nedaleko
Rokycan. Letošní účast byla opravdu rekordní a celkový
počet osob přesáhl šedesát. (Na prvním soustředění
v roce 2012 bylo celkem 19 lidí; 9 dětí a 10 dospělých).
Do areálu jsme se začali sjíždět před sobotním obědem.
Děti i dospělí se ubytovali buď v chatičkách pro čtyři
nebo deset osob, případně na pokojích ve zděné budově.
Po chutném obědě a „zažívacím“ odpočinku jsme se
vydali „pěškobusem“ na hřiště v nedalekých Cheznovicích, aby děti poznaly, kde se bude od neděle trénovat.
Hřiště máme pokaždé na celý týden pronajaté od místního FC. Na hřišti již hráli naši dorostenci první tréninkový
zápas společně s kluky ze Šeberova. „Šeberováci“ s námi
jezdí na Štěpána už řadu let a jelikož se jedná o fotbalisty
ročníku 2000 až 2002, tak jsme se domluvili s jejich trenéry na společných trénincích s naším dorostem.
Následující den začaly pravidelné tréninky. Na cheznovické hřiště jsme jezdili na kolech a to dvakrát denně. Když
to dovolilo počasí, trénovali jsme každý den. O svačinky
na trénincích se starali „naši dospěláci“. Některý z nich
(hlavně třetí veterán Luboš), vždycky sedl za volant auta
a na hřiště přivezl svačiny, které jsme dostávali od vedoucích rekreačního areálu. Jednalo se především o ovoce
a tak měly děti zajištěn přísun vitamínů i během tréninků.
Samozřejmostí je, že během celého týdne děti sbírají tzv.
DOLARY, za které si na konci pobytu kupují různé věci

na tradičním „blešáku“. Pro děti máme připravené i jiné
než fotbalové aktivity. Již řadu let sebou vozíme „lanové centrum“, které pro ně postavíme na kraji lesa hned
za chatičkami. Každým rokem se děti také těší na hru
TARANTULE, do které jsou zapojeny i dospěláci. Nechybí ani večerní pečení buřtíků na venkovním ohništi.
Jelikož do tohoto rekreačního střediska s námi kromě
fotbalistů ze Šeberova jezdí i taneční škola Tumbao, tak
k večerním zábavám patří i diskotéky pořádané právě
děvčaty z této taneční školy. Diskotéky se líbí jak našim
dětem, tak i nám dospělým a společně s ostatními obyvateli rekreačního zařízení se na nich skvěle „vyblbneme“.
Jelikož s námi jezdí i Roman Stéca s kytarou, tak je
o večerní zábavu postaráno. Letos s námi bylo několik
nováčků jak z řad dětí, tak i dospělých a všichni do jednoho byli nadšení z celého týdne na našem „soustředku“.
Velký dík patří našemu dorostu, který připravil pro kompletní výpravu z Dokes a též pro tanečnice noční bojovou
hru okolo místního rybníka. „Bojovka“ se všem velmi
líbila a kluci sklidili od všech dospělých velké uznání
a pochvalu.
Na čtvrteční odpoledne jsme měli domluvené přátelské
utkání dorostu mezi námi a místním týmem z Mirošova.
Na utkání nám přišli fandit nejen naši žáci a přípravky,
ale i tanečnice z TUMBAA a kluci ze Šeberova (od nich
jsme si půjčili pár jedinců do zápasu). Všichni dohromady vytvořili neskutečnou atmosféru a fandili celý zápas.
I díky jejich podpoře jsme vyhráli 7:5.
Každoročně máme pro děti připravené různé upomínkové předměty. Letos to byly kšiltovky a vaky na záda
v modré barvě a se znakem SK DOKSY. Každý si svoje
pozná, protože jak čepice, tak vaky má každý opatřen
svojí přezdívkou. Tyto věci nám letos darovala OBEC
DOKSY, za což jí patří velký dík!
Nesmím zapomenout poděkovat všem dospělým, kteří
s námi jezdí a celý týden nám trenérům pomáhají s programem a celodenním točením se kolem dětí. Je to týden
věnovaný hlavně dětem a s tím je seznámen každý dospělák. VŠEM DĚKUJI, funguje to skvěle!
Věřím, že mluvím jak za děti, tak i za dospělé: „Tady to
prostě nemá chybu!“ Všichni se již nemůžeme dočkat, až
se na stejné místo opět za rok vrátíme.
Za trenéry SK DOKSY Martin Kučera
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POZVÁNKY
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
se uskuteční v neděli
10. 11. v 17.30 hodin.
Začínáme před OÚ
a končíme v parku Ledro.
Připravený bude čaj
a svařáček.
Uvítáme, pokud
přinesete malé
občerstvení pro sousedy
a děti.
Nezapomeňte si
lampiony!

ČERTOVSKÝ
POCHOD
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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.
Starosta:
724 333 193 (Ing. Machulka)
Místostarosta: 724 721 812 (J. Kostka)
Místostarosta: 602 237 217 (P. Junek)
Email:		
podatelna@obecdoksy.cz
Czech point: Út a Čt: 8 – 12 hod.

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

„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

vypukne v sobotu 7. 12.
v 17 hodin před OÚ.
Vyzbrojte se vidlemi, rohy
či řetězy, ať vypadáte jako
pořádní pekelníci!
Těšíme se na vás.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ!
Do konce roku 2019 jste povinni nechat svého psa
u veterináře označit čipem. Nařízení se týká psů,
kteří nemají čitelné tetování a těch, jejichž tetování
bylo provedeno později než 3. července 2011.
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