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HLAS RADNICE

VÍTE, ŽE...

REKONSTRUKCE KARLOVARSKÉ
SILNICE A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

…během rekonstrukce
Karlovarské ulice dojde
i k dalším významným
úpravám komunikace?
Čtěte na této straně

V březnu začala plánovaná rekonstrukce Karlovarské silnice, která
potrvá až do listopadu. Stavba začala bouráním nevyhovujících mostů,
které byly již v havarijním stavu.
Dále bude provedena rekonstrukce
povrchů, která je plánována na letní období. Obec, i díky vstřícnosti
a spolupráci občanů, využije tuto
příležitost k vybudování chodníku z Družstevní do Zahradní ulice
a opravám původních chodníků
vedoucích podél Karlovarské silnice.
Zároveň budou upraveny zastávkové zálivy tak, aby splňovaly aktuální
požadavky dopravců a byly bezpečné
pro cestující. Vytvoří se nové parkovací zálivy a mezi nimi ostrůvky se
zelení, aby okolí silnice při průjezdu
obcí působilo upraveně. I toto je pod-

le dopravních expertů důležité pro
zklidnění dopravy. V neposlední řadě
je potřeba zmínit odvodnění silnice,
což v současné době trápí mnoho
sousedů, kteří bydlí blízko Karlovarky. Systém odvodnění bude díky
úspěšnému jednání pana starosty
také zahrnut do oprav. Dopravní
omezení a objížďky spojené s rekonstrukcí jsou samozřejmě velmi
nepříjemné, ale opravy jsou opravdu
nezbytné. Věřím, že nám přinesou
mnoho pozitivního.
V rámci rekonstrukce Karlovarské
silnice projektanti také navrhli některá opatření pro zklidnění dopravy,
jako například optické zúžení při
vjezdu do obce pomocí obrubníků,
zkrácení přechodů pro chodce nebo
doplnění a zvýraznění dopravního
značení. Obec v současné době ještě jedná o dalších opatřeních, které
bychom rádi doplnili. Jedním z nich
je semafor pro chodce na přechodu
u autobusové zastávky. Naše žádost
na semafor byla bohužel zatím
zamítnuta. Pokusíme se dál o tomto
opatření jednat, nicméně v tuto chvíli je stanovisko příslušných orgánů
s ohledem na aktuální legislativu
negativní.
Co se týká dopravních opatření, nezaměřujeme se pouze na Karlovarskou
silnici, ale připravujeme projekty
s dopravními inženýry také pro dal-

…už letos se znovu
otevře přírodní divadlo?
Čtěte na straně 3
…dochází ke změnám
v platbách stočného?
Čtěte na straně 8
ší části obce. Aktuálně bych zmínil
například přípravu projektu na nový
přechod pro chodce přes Družstevní
ulici do Zahradní (u pergoly), dále
opatření pro zklidnění dopravy v ulici Václava Melena včetně navazujících ulic, nebo průjezd ulicí U studny
a další. Jakmile se projektantům
trochu uvolní ruce po náročných
přípravách projektu kolem Karlovarky, začneme připravovat úpravy
v ulici Družstevní a Družecká, kde
jsou chodníky v dezolátním stavu,
případně zde úplně chybí. Bude
potřeba také doplnit přechody pro
chodce a dopravní značení. Osobně
jako reálné vidím přípravu projektů v tomto roce a realizaci v příštím,
pokud se nevyskytnou nečekané
komplikace.
Jakub Kostka, místostarosta.

Redakce upozorňuje, že vzhledem k situaci v zemi, nemusí být některé
informace uvedené v Dokeských listech (zejména termíny různých akcí) relevantní
nebo se mohly po uzávěrce změnit.
Děkujeme za pochopení.
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SBĚRNÉ MÍSTO A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Letos je v plánu výstavba sběrného
místa u čistírny odpadních vod, kam
budou moci občané obce odkládat
velkoobjemový odpad, který se nevejde do popelnic. Zde se současně tento odpad bude třídit. Sběrné místo
bude sloužit také pro bioodpad, abychom předešli situacím, kdy zbytky ze
zahrádek některých spoluobčanů, kteří nemají bio-popelnici ani kompost,
znečišťují různá zákoutí naší obce.

A PROČ VLASTNĚ TŘÍDIT?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě
je samozřejmě ekologie, protože třídění odpadů a jejich následná recyklace šetří životní prostředí. Třídění
ale také ukládá zákon o odpadech
a mnozí z nás si neuvědomují, že
poplatek za odpad se stanovuje dle
nákladů na netříděný odpad. Tento
poplatek, s ohledem na závazky EU,
stát postupně zvyšuje, takže čím

ÚKLID A ÚDRŽBA OBCE
V loňském roce jsme nakoupili techniku na úklid obce, která se začala
okamžitě používat. V nejbližší době
začneme opět zametat chodníky
a silnice. Žádáme proto občany, aby
respektovali značení a svým parkováním umožnili bezproblémový průjezd techniky.
Dále probíhá vertikutace parků, hnojení zeleně, upravují se křoviny pro
následnou výsadbu nebo se vylepšuje estetický vzhled apod. Snažíme se
upravit zeleň tak, aby byla funkční
a zároveň vzhledná. Nebráníme se
ani nápadům a připomínkám Vás
občanů.
Své nápady adresujte na obecní úřad
nebo na e-mail
ivo.valenta@cmail.cz.
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více odpadu vytřídíme, tím méně
zvyšování poplatků pocítíme. Proto
je důležité odpad co nejvíce třídit
hlavně v domácnostech. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že ne vždy
odpad třídíme správně. Zářným příkladem jsou svíčky v bio popelnicích
na hřbitově, kam samozřejmě nepatří. Děkujeme, že třídíte zodpovědně.
Ivo Valenta, zastupitel

PŘÍRODNÍ DIVADLO
Pokaždé, když jsem se bavil s pamětníky, všichni vzpomínali, jak přírodní divadlo fungovalo, někteří ze svých
dětských let pamatují, když se ještě hrála divadelní představení.
Zajděte se juknout přes plot, jak postupují práce na obnově přírodního divadla. Nyní se dokončují práce na kamenných podezdívkách, které jsou skládány - z čeho jiného
než - z pískovce. Jsme rádi, že několik občanů už tento
materiál chválilo - pískovec prostě do našeho lomu patří.

Nyní se začne budovat pódium a domeček s příslušenstvím a tři dřevostavby, které budou sloužit jako stánky
na občerstvení apod. Předání stavby od dodavatele díla
se plánuje do 30. dubna 2020, pak ještě budou probíhat
dočišťovací práce a dovybavení, aby bylo dílo ve stoprocentním stavu. První akce - slavnostní otevření přírodního
divadla - by mohla proběhnout koncem června a všichni
občané budou srdečně zváni. Termín se dozvíte včas.
Marek Hanzl, zastupitel

VÝZVA! „PODPRDELNÍKY“ PRO PŘÍRODNÍ DIVADLO
Protože se blíží čas jarních úklidů a někdo pravidelně doma mění koberce, chtěl bych touto cestou poprosit občany,
kteří budou na jaře vyhazovat koberec do kontejneru, zda by mohli z nějakých zachovalých částí koberce vyřezat
obdélníky o rozměru 50 x 40 cm. Budou sloužit jako „podprdelníky“ na lavičky v přírodním divadle. Budeme jich
potřebovat alespoň 150. Nařezané podložky prosím doneste na obecní úřad. V přízemí v Klubu důchodců na ně
máme vyhrazeno sběrné místo, pracovníci úřadu obce je od vás převezmou. Předem děkujeme za pomoc a těšíme
se, že se právě váš koberec postará o příjemné posezení.

POZVÁNKA NA NECKYÁDU
I letos - pro velký loňský úspěch - připravujeme Dokeskou neckyádu!

Uskuteční se v sobotu 18. července 2020
od 14 hodin na Hrázském rybníku.
Plavidla přihlašujte na tel. 603 215 815 (Marek Hanzl) nebo 736 682 550 (Martin Mach).
Podrobnější info v příštím čísle Dokeských listů.
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MASOPUSTNÍ VESELÍ
V posledních několika letech naši
obyvatelé dokazují, že se umí veselit
a jsou ochotni pro společenské vyžití leccos i podniknout. Výborným
příkladem byla třeba loňská neckyáda, ale i obnovená masopustní
tradice. Některé obyčeje, pravda, se
do myslí a srdcí lidí vracejí pomaleji – například právě veselení během
masopustního průvodu. Bývalo to
tak, že maškary byly s nadšením
vítány u každého domu – domácí
vyšli ven, aby maskám nabídli co to
ze svých zásob a za to si mohli s nimi
zakřepčit a ještě dostali návdavkem
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máznutí povidly či kolomazí do obličeje. Pro štěstí. Tím, že hospodář
maškarám otevřel a strpěl jejich třeštění, se dokonce urovnal i leckterý
sousedský spor. Během letošního
dokeského masopustu – 22. února
– se věru nikdo nehněval. Masek
se sešlo mnoho a pestré byly až oči
přecházely. Barevná slepičí rodinka
s kohoutem a kuřaty, střapce vína
s červíčkem i konečným produktem
– totiž s Kozobarvírenským zeleným, silně kyselým, pak robot se zlobiměrem, nechyběla smrtka s kosou,
různé divné tetky, šašci, víly, princez-

ny, námořníci, vojáci, medvědi i krávy. Všichni vesele vykračovali vesnicí
za doprovodu ozdobeného vozu
taženého koňmi, na kterém seděli muzikanti a neúnavně vyhrávali.
Děkujeme všem, kteří cestou maškarám nabídli občerstvení! Nakonec
se celý průvod zastavil u hospody,
kde byly vyhlášeny nejlepší masky, probíhaly soutěže, prodávaly se
koláče a samozřejmě výborný gulášek. Děkujeme všem organizátorům
za skvělou akci a už se těšíme příště.
MiT

Fotbalisté SK Doksy všechny zvou na

DĚTSKÝ DEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

dne 30.4.2020 u starého rybníka.

se letos uskuteční v neděli 31. 5. 2020,
podrobnější info přineseme na plakátech
během května.

Bližší info na plakátech během dubna.

Všichni jsou srdečně zváni!
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
VELKÉ VÍTĚZSTVÍ V PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽI
Žáci z naší páté třídy – Kryštof
Ouředník, Šimon Mošnička, Dominik Špringer, Alois Šíp, Andrea Steckovičová a Anna Včelová se tento
rok zúčastnili přírodovědné soutěže
„Příroda, ve které žijeme“, zaměřená na „naše ptactvo“. V jednotlivých kolech například vyráběli ptačí
budku, vyplňovali testy na počítači,
poznávali ptáky. A tak se propracovali až do finále.
Finále se uskutečnilo 16. 12. 2019
na Čabárně, kde žáci bojovali s pěti
dalšími školami, které do finále také
postoupily. Předvedli připravenou
prezentaci na téma bažant obecný
(dokonce s sebou vezli dva vycpané

Další akce ZŠ a MŠ
20.4. – 24.4. Školka v přírodě
(PRAVDĚPODOBNĚ BUDE ZRUŠENO)
Škola v přírodě se uskuteční v náhradním termínu,
který je zatím v jednání.
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bažanty, zapůjčené od pana Mošničky), určovali hlasy ptáků, poznávali
siluety ptáků, vyplňovali test a pak
poznávali živé ptáky ve voliérách.
Vše se našim dětem povedlo, ale
dařilo se i ostatním skupinám a soutěž byla vyrovnaná. Z prvního místa
se ale nakonec radovali právě žáci
naší školy!
Gratulujeme!

ZÁPIS DO ZŠ – ZMĚNA!

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do 1. třídy základní školy letos proběhne
bez přítomnosti dětí a bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná

Přihlášky si mohou zákonní zástupci stáhnout ze
stránek školy www.skoladosky.cz nebo zažádat
o zaslání přihlášky prostřednictvím emailu školy
skoladoksy@tiscali.cz.

K zápisu přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Předem vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem,
kterou lze vyzvednou v budově MŠ nebo stáhnout
ze stránek školy

Podání žádosti o přijetí je možné datovou
schránkou, emailem s elektronickým podpisem,
případně dle konkrétní situace lze přihlášku
osobně přinést do školy nebo poslat poštou.

12. května 2020 od 10 do 14.30 hod.

Kritéria platná pro přijetí dítěte do MŠ jsou
na stránkách www.skoladoksy.cz

Potřebné dokumenty doručte do 16. 4. 2020.
Prosíme, sledujte internetové stránky školy,
kde budou další potřebné informace.
Termín a způsob zápisu do MŠ se ještě
může změnit!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Sběrna nebezpečného odpadu
bude přistavena dne 16. 5. 2020
od 8 do 9 hod. u restaurace U Brejníků.
Zdarma lze odevzdat:
Zářivky a výbojky
Autobaterie a monočlánky
Vyjeté oleje, použité olejové filtry
Fritovací oleje
Barvy, laky, kyseliny, rozpouštědla
Nádobky od sprejů
Staré a nepotřebné léky
Lednice, PC, TV

SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny
u parku Ledro
V pátek 15.5.2020 od 12 do 18 hodin
V sobotu 16.5.2020 od 8 do 12 hodin
Do kontejnerů nepatří:
Zemina a stavební sutě
Nebezpečné odpady
TV, PC
pneumatiky
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ÚŘEDNÍ DESKA
ZMĚNY
VE STOČNÉM!
Upozorňujeme, že letošním
rokem dochází ke změnám
v úhradách stočného.
Stočné už nebude možné
platit v hotovosti!
Všem obyvatelům přijde
faktura, na základě které
zaplatí stočné převodem
nebo přiloženou složenkou.
Dále upozorňujeme,
že v dohledné době budeme
rozesílat nové smlouvy
na stočné.
Tyto je nutné podepsat
a jednu kopii vrátit na OÚ!
Děkujeme.

SVOZ BIO ODPADU
První letošní svoz hnědých
bio nádob se uskuteční
9. 4. 2020 a bio odpad
se bude dále svážet
každý lichý čtvrtek
až do 19. 11. 2020.
Cena za nádobu 120 l
je 925 Kč,
cena za nádobu 240l
je 1165 Kč.
Poplatek lze do konce
března zaplatit na OÚ nebo
převodem na účet.

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
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
Pro nahlášení zatoulaného psa volejte výhradně
na tato čísla:
602 237 217 (p. Junek), 602 758 387 (p. Valenta)

V době uzávěrky tohoto čísla Dokeských listů platil v ČR
stále ještě stav nouze. Pracovní doba Obecního úřadu
a pošty byla upravená takto:
Obecní úřad: Pondělí a Středa od 15.00 do 17.00 hodin
Telefonní číslo: 312 691 421
Email: podatelna@obecdoksy.cz
Pošta: Pondělí, Středa a Pátek od 8.00 do 12.00 hodin
Úterý a Čtvrtek od 12.00 do 16.00 hodin
Telefonní číslo: 954 227 364
Občané důchodového věku (nad 65 let) mohou přednostně
nakupovat v prodejně potravin od 7.00 do 9.00 hodin.
Na všech místech je povinné zakrývat ústa a nos
rouškou, šátkem apod.
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