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Již tradičně všechny zveme
na štědrovečerní setkání

v úterý 24.12.
od 22 h.
Pozor, tentokrát se sejdeme
u nového vánočního stromu.
Přijďte se potěšit vánočními
koledami a popřát sousedům
krásné svátky.

Vážení a milí spoluobčané,
mám tu čest popřát Vám
jménem svým, všech zastupitelů
a zaměstnanců obecního úřadu
krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku
2020 hlavně pevné zdraví, stálou
práci, optimismus v mysli a štěstí
na každém kroku.
Ing. Stanislav Machulka, starosta

VÁNOČNÍ
Hvězdička stříbrná dopadla na Zem
a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká,
jaké má tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce
přináší stromeček, přináší Vánoce.
(Martina Drijverová – Otčenášková)

BILANCUJEME

Čas letí jako voda v řekách; než jsme se nadáli, uběhl rok
od zvolení nového zastupitelstva obce. Dostal jsem důvěru, abych vás, vážení spoluobčané, seznámil s naší prací
v letošním roce.
Začátek volebního období byl časově a pracovně náročný, zejména proto, že se v novém zastupitelstvu objevilo
osm nováčků, kteří se začali seznamovat s úskalími veřejné správy. Musím je ale pochválit, neboť jejich adaptace
byla rychlá a úspěšná.
Vedle návrhu a schválení rozpočtu obce na rok 2019
jsme si do konce února museli vytipovat akce, na něž
jsme následně zpracovali a podali žádosti o dotace, a to
jak z národních, tak z evropských zdrojů. Po delší době
se na obec usmálo štěstí v podobě přidělení tří dotačních
titulů:

- V oblasti volnočasových aktivit na obnovu dětského hřiště v KC Skalní
a obnovu přírodního divadla ve výši
3 miliony korun
- V oblasti zlepšení vybavení ZŠ a MŠ
Doksy - na obnovu víceúčelového
venkovního hřiště ve výši 1,28 milionu
korun
- V oblasti vylepšení infrastruktury obce
- na doplnění technologie ČOV o kalolis
ve výši 2,1 milionu korun
Neúspěšní jsme byli pouze s žádostí na opravu povrchu
a výměny kanalizace a vodovodu v ulici U Studny.
Od investičních akcí si nyní odpočineme, neboť i v oblasti volnočasových aktivit pořádaných obcí došlo v letošním roce k posunu. K již tradičním akcím z minulých
let – dětský den, lampionový průvod, čertovský pochod,
rozsvícení vánočního stromečku a štědrovečerní setkání

Jako každý rok, i letos jsme uctili seniory
naší obce starší osmdesáti let. Obec pro
ně připravila posezení s občerstvením,
při kterém si mohli popovídat a strávit
příjemné páteční odpoledne.
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u kapličky - se přidaly masopustní slavnosti, neckyáda,
ale i Den za čistotu naší obce. Na tomto rozšíření se vedle
zastupitelů podíleli i někteří naši spoluobčané. Touto cestou jim za jejich aktivity děkuji. V příštím roce by mohlo
dojít k dalším společenským událostem díky obnově přírodního divadla, jež bude dokončeno na jaře roku 2020.
Další oblastí, o které se musím zmínit, jsou činnosti lehce
přehlédnutelné, neboť se jedná o každodenní provozní
záležitosti. Nákupem techniky (traktoru, sekačky se sběrem a zametacím zařízením) jsme si mohli dovolit provést jarní a podzimní čištění obecních silnic a chodníků.
Na podzim došlo k rozšíření služeb pro občany poskytovaných technickou četou obce. Jde o sběr a svoz bio odpadu (větve, listí) na zastupitelstvem vytipované místo
u ČOV. Zde bychom v průběhu příštího roku chtěli vybudovat obecní sběrné místo. Do výše zmíněné činnosti se
nám vloudila chybička – změnou proudění větru se nám
podařilo při pálení větví vykouřit část obce. Touto cestou
se omlouváme všem, kterých se to týkalo.
Asi nejvíc času nám zabralo projednání dopravních opatření týkajících se obecních komunikací. K realizaci těch
schválených jsme mohli přistoupit až v závěru letošního
roku. Další opatření budou následovat v průběhu příštího roku, jelikož jsou závislé na rekonstrukcích silnic II.
třídy (Karlovarská) a III. třídy (směr Družec), které jsou
řízeny a financovány Středočeským krajem a jeho organizacemi. V obou případech dojde ke zbourání mostů
a jejich náhradě novými.
Zdaleka nejnáročnějším úkolem tohoto zastupitelstva je
vypracování a schválení nového územního plánu obce.
V současné době projektantka Ing. Štádlerová ve spolupráci se zástupcem zadavatele (Ing. Turazová z odboru
územního plánování Magistrátu města Kladna) a zastupiteli obce pracují na vyhlášení vlastního zadání územního plánu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům
a spolkům, kterým záleží na naší obci za náměty ke zlepšení života v ní.
Ing. Machulka Stanislav, starosta
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ROZSVÍCENÍ DOKESKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
Letos máme krásný a vysoký vánoční strom. Rozsvítili jsme ho na první adventní neděli, ale nejdřív jsme
si zazpívali koledy s dětmi ze školky a školy. Ty se pak rozeběhly
do vánočních dílniček nebo skotačily
u her s vánoční tematikou. Dospělí
při tom ochutnávali dobroty ze stánků, hřáli se u ohniště a poslouchali
populární i vánoční písně v podání
skvělé kapely Paradoksy. Jen co se
setmělo, zazvonili všichni na zvonečky a krásně ozdobený stromeček
se konečně rozzářil. Jeho fotografii
můžete vidět na první straně.
(MiT)

NOVÝ SPOLEK V DOKSÍCH
V současné době probíhají přípravy na zapsání spolku Živé Doksy. Spolek
by se měl v budoucnu starat o kulturně-sportovní vyžití v obci. Plánuje se
také znovuotevření dětské herničky Dogzík. Máte-li zájem se spolupodílet na fungování spolku a aktivně se zapojit do dění v obci, pište prosím
na email zivedoksy@gmail.com
Kateřina Kostková, Gabriela Kroláková
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NÁŠ ŽIVOT
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hned jak začal advent, naše škola a školka nezahálela.
Na 1. prosince jsme si společně připravili vystoupení,
které jsme předvedli na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Také k nám přišel Mikuláš s čertem a andělem, protože
máme ve škole i školce hodné děti. Při mikulášské nadílce letos nikdo neplakal.
V úterý 10. prosince proběhla vánoční akademie, během
níž vystoupila každá třída se svým tancem, který si pilně
připravovala dlouhé týdny. Byli jsme rádi, že se akademie
všem líbila a že se letos dokonce sešlo nejvíc diváků. I sto
sedmdesát pět účinkujících dětí bylo nejvíc v historii.
Na akademii byla i prodejní výstava, na které se prodávaly výrobky dětí ze školy i školky.
Ve třídách mateřské školy probíhala odpolední vánočního tvoření, kde se kromě dětí a paní učitelek, sešli
také rodiče, aby spolu všichni dohromady chvíli pobyli
v adventním shonu.
Školáci se už nemohou dočkat posledního školního
dne tohoto roku. Čeká je jako každý rok třídní besídka,
budou předávat dárky kamarádům, vyzkouší si různé
vánoční tradice a zvyky. Zazpívají si koledy, a když to
půjde, zabruslí si na novém rybníce. A pak už hurá domů,
těšit se na prázdniny a na Ježíška. Tak ať ke všem dětem
přiletí! I k vám!
Kolektiv základní a mateřské školy přeje krásné Vánoce.

Další ročník Masopustního průvodu se plánuje na
sobotu 22. února od 10 hodin.
Nachystejte si masky nebo se přidejte jen tak.
Další informace budou k dispozici v únoru.
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TAJEMNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Letošní listopad nás poctil nevídaným množstvím mlhavých dnů. Zatímco jindy takové počasí není zrovna vítáno (zejména řidiči), letos se náramně hodilo. V neděli 10.
listopadu se totiž konal v Doksích lampionový průvod.
Mlha padla už se soumrakem, naštěstí všichni účastníci lampionového průvodu na místo srazu trefili. A že se
jich sešlo! Účast byla hojná jako vždy. S lampiony v rukou
vyrazili děti i dospělí na cestu za strašidly a pohádkovými bytostmi, které se letos vynořovaly z mlhy opravdu
nečekaně a přispívali tak k tajemné a možná trošku strašidelné atmosféře. S příjemným mrazením tak všichni dorazili do krásně nasvíceného parku Ledro, kde se
občerstvili čajem či svařeným vínem a ochutnali něco
málo z dobrůtek, které přinesli hodní sousedi. Za úžasný
a vpravdě autentický zážitek organizátorům děkujeme.
(MiT)
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NÁŠ ŽIVOT
BARÁČNÍCI KRAHUJEC DOKSY
Na konšelském sedění v listopadu jsme hodnotili naši
činnost v tomto roce a připravili si náměty pro rok 2020.
V letošním roce jsme na jaře, 8. března, pořádali Jarní
vínek – společenskou zábavu s tancem a občerstvením,
k tanci nám hrál oblíbený pan Šitta.
Dne 13.4. jsme jako každoročně na výročním sedění zhodnotili rok a představili plán činnosti na další období. Přítomný
starosta Ing. Machulka nás pozdravil a jménem obce přinesl
dobrou zprávu ve formě dotace na společenskou a kulturní
činnost. V létě od 9. do 14. června jsme vyjeli s cestovkou IMT
manželů Tvarohových na dovolenou do Krkonoš do hotelu
Svornost v Harrachově, odkud jsme vyráželi na výlety. Měli
jsme krásné počasí a příjemná delegátka Denisa nás všude
doprovázela a podávala informace. Dovolená se vydařila
a už se těšíme na rok 2020, kdy plánujeme v termínu 5. - 10.
7. 2020 dovolenou v Rajeckých Teplicích. Pro někoho se to
zdá až za dlouho, ale IMT už má všechny termíny obsazené.

Ani po létě naše aktivity neskončily, zajistili jsme na
16. říjen zájezd do pražského Divadla u hasičů na představení Co vy na to, pane Šmoldasi? Myslím, že se to
všem moc líbilo. Další oblíbený zájezd byl 12. listopadu
na Kabaret Františka Jílka na Zichovci, kde hlavním
hostem byl Roman Veverka – Blue cimbál a Šárka Marková, muzikálová zpěvačka.
Skvělou akcí byla i Mikulášská zábava v restauraci
Na hřišti, kde jsme se 29. listopadu bavili při hudbě a tanci s občerstvením formou rautu a překvapením v malé
tombole. První akcí roku 2020 bude Jarní vínek 6. 3.
2020 od 17 hodin v restauraci Na hřišti. Věříme, že se
nám vydaří a těšíme se na účast občanů, i když nejsou
baráčníci. Na našich akcích jsou vítáni všichni.
Jaroslav Chudoba,
rychtář Baráčnické obce Krahujec Doksy

Nové Dokeské listy jsou s Vámi už pět let, takže vlastně už dávno nejsou
nové. Věřím, že si ve Vašich domácnostech za tu dobu našly své místo.
Jak jste si všimli, poslední tři letošní čísla byla celobarevná a tak to už
zůstane. Přeji Vám, aby následující rok byl pro Vás stejně barevný a navíc
plný pozitivních zpráv. A aby to tak už zůstalo. Šťastný nový rok 2020!
Michaela Talašová
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„A“ TEAM

DĚTI

Podzimní část letošní sezony se nesla v duchu extrémně
nevyrovnaných výkonů. Náš A tým byl schopen podat
v některých zápasech skvělé výkony, kdy dokázal zdolat
soupeře z absolutní špičky tabulky, aby následně, o týden
později, prohrál výrazným rozdílem se soupeřem ze
spodku tabulky. I přes absenci vyrovnaných výkonů se
ale mužstvu daří držet se na nesestupové 12. příčce, což
ale vzhledem k vyšším předsezónním očekáváním nelze
hodnotit kladně. Zároveň se ale nejedná o „krizový stav“.
Trenér Martin Škvára tuto tezi jen potvrzuje, když podzimní část hodnotí takto: „Podzim nám úplně nevyšel
podle našich představ. V jeho průběhu se zranilo velké
množství stěžejních hráčů, na což jsme poté dopláceli,
proto doufám v jejich co nejrychlejší uzdravení a zapojení do zimní přípravy, což se bohužel u všech zraněných
hráčů nepovede. Přípravu začínáme v lednu, kdy odjíždíme na soustředění na Šumavu, kde budeme muset
pořádně máknout, abychom se posunuli výš a nemuseli
se do posledních kol obávat sestupu do 1. B třídy.“
Jakub Škvára

Mladší přípravka pod vedením Bekiho skončila ve své
kategorii druhá a na jaře se může těšit na nové soupeře,
a to na týmy z druhých míst ostatních skupin.
Starší přípravka sice skončila na pátém místě, ale s nepatrnou ztrátou na týmy před sebou.
Mladší žáci obsadili pěkné třetí místo, a nebýt dvou smolných proher na hřištích prvního SK Kladno a druhého
Slovanu (vždy o jeden gól), tak to mohlo být ještě lepší.
No a dorost obsadil poslední šesté místo ve své kategorii, ale
všichni věříme, že se přes zimu dá „dohromady“ a na jaře
přidá více bodů. Poslední zápasy tomu už nasvědčovaly.
V zimě opět jedeme na zimní utužení kolektivu na hory.
Všichni se již hodně těšíme a jsme moc rádi, že s námi
jedou nové tváře, jak z řad dětí, tak i dospělých.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, kteří se
o jednotlivé kategorie starají, stejně tak těm rodičům,
kteří nám s dětmi pomáhají a Vám všem, kteří se chodíte
koukat na tréninky a fandit na zápasy. Děkujeme, moc si
toho vážíme.
Za všechny trenéry Martin Kučera

STARÁ GARDA
„Liga starých pánů“, to je samostatná soutěž pro fotbalisty ve věku 35 let a více. Náš tým hraje již čtvrtou sezonu a ani
letos si nevede vůbec špatně. Po podzimní části je na pěkném šestém místě uprostřed tabulky. Do týmu se v současné
době zapojuje 30 fotbalistů ve věku 35 až 55 let, takže se dá říci, že máme ještě docela „mladé“ mužstvo. Každopádně
budeme rádi, když se k nám přidají další fotbaloví „veteráni“ z naší obce nebo okolí.

Na fotce: Ouředník Jarda, Mošnička Roman, Link Roman, Šimonovský Marcel, Šponar Láďa, Rybář Martin, Melen Jarda,
Radosta Standa, Mařík Milan, Božek Petr, Vondrovský David, Drtina Ondra, Banič Vilda, Burle Dan
Na fotce chybí: Hadrbolec Míra, Zlata Josef, Bečka Olda, Moravec Aleš, Moravec Josef, Urban Zděnek, Breha Ondra, Pelc Míra,
Černý Honza, Černý Petr, Tatíček Petr, Dolejš Pavel, Olič Láďa, Blín David, Hlava David, Mařík Mára, Škvára Martin, Junek Petr,
Machulka Standa, Stuchlý Míra, Kieryk Zděnek, Dryják Václav - trenér a pokladník
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ÚŘEDNÍ DESKA
POVINNOST PLATIT POPLATEK
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V naší obci je stále velké množství domů, které pro svoz komunálního odpadu nevyužívají smluvní
firmu FCC Regios, a.s.
Upozorňujeme, že platit poplatek za svoz komunálního odpadu je povinné.
Povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu v obci vychází z Obecně závazné vyhlášky
obce Doksy 4/2018, která je zpracovaná na základě Zákona 185/2001 Sb. o odpadech a změně
některých dalších zákonů, kde je v § 17a, odst. 2., dané, že poplatníkem je každá fyzická osoba,
při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, v které vzniká
komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Pokud vlastník nemovitosti nevyužívá svozovou firmu, která je nasmlouvaná obcí, tj. FCC Regios a.s.,
je povinen do 29. 2. 2020 doložit platný doklad (smlouvu) o likvidaci komunálního odpadu jinou
firmou.
Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2020 :
Nádoba 120 l: vývoz 1x týdně 2 250 Kč (úterý), vývoz 1x za 14 dní 1 300 Kč (lichý týden úterý),
vývoz 1x měsíčně 800 Kč (1. úterý v měsíci), jednorázový svoz 70 Kč.
Nádoba 240 l: vývoz 1x týdně 3 800 Kč (úterý), vývoz 1x za 14 dní 2 200 Kč (lichý týden úterý),
vývoz 1x měsíčně 1 200 Kč (1. úterý v měsíci), jednorázový svoz 140 Kč.
Sběr separovaného odpadu probíhá v pytlích, které lze po celý rok zakoupit na OÚ.
Cena za 1 ks je 10 Kč, v celé roli je 15 pytlů.
Třídí se podle barev: žlutý pytel - plast, modrý pytel - papír, zelený pytel - sklo, červený pytel - tetrapak.
Svoz je vždy 1. úterý v měsíci přímo od domu.
Bio odpad: Nádoba 120 l: 925 Kč, nádoba 240 l: 1 165 Kč.
Svoz je vždy lichý týden ve čtvrtek v měsících duben až listopad.
Termíny výběrů poplatku za komunální odpad pro rok 2020 probíhají v tyto úřední dny:
13. 1., 15. 1., 20. 1., 22. 1., 27. 1., 29. 1. vždy od 8.15 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod.
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