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HLAS RADNICE

Vážení spoluobčané, touto cestou
bych Vás rád informoval o stavu
některých investičních akcí probíhajících v naší obci.
Začnu informací o stavbě, kterou
realizuje Středočeský kraj, a to je
rekonstrukce silnice II. třídy „karlovarské“, která je plánována do konce listopadu 2020 a dotýká se všech
občanů Dokes. Objízdná trasa přes
Družec směrem na Valdek, by měla
být ukončena v následujících dnech,
poté bude uveden do provozu úsek
z Velké Dobré do Družce. Komplikace spojené se stavbou nového
mostu mezi naší obcí a Velkou Dobrou v podobě výskytu spodních vod
ovlivňujících správné založení základů mostu je v současné době řešeno
přepracováním projektové dokumentace. Investor i dodavatel stavby
i přes tyto komplikace drží původní
termín dokončení. Rekonstrukce
komunikace a chodníků v naší obci
(v ulici Karlovarská) bude zahájena
v průběhu července a dokončová-

na bude průběžně, termín úplného
dokončení je 30. listopad.
Z dalších akcí, které jsou realizovány
obcí, bych se rád zmínil o „Obnově
přírodního divadla“. Dne 23. června
2020 proběhla kolaudace a zastupitelé
nyní připravují program jeho postupného otevření. Nápadů je spousta.

Dokončeno je také víceúčelové hřiště v prostoru ZŠ a MŠ Doksy, jehož
provoz bude zahájen díky epidemiologickým opatřením spojených
s koronavirovou nákazou až v novém
školním roce 2020-2021.
Na rozhraní května a června byly
zahájeny dvě stavby s termínem
dokončení do konce září 2020 a to
„Doplnění technologie ČOV o kalolis“ a „ Výstavba multifunkčního hřiště v areálu KC Skalní“.
V podzimních Dokeských listech Vás
budeme informovat o dalších akcích,
které jsou v současné době v přípravné fázi.
Přeji všem krásné léto plné odpočinku.
Ing. Stanislav Machulka, starosta.

„VYZPOVÍDAL JSEM SE ZE VŠEHO“
Řekl mimo jiné Robert Šlachta o knize Třicet let pod přísahou, kterou
k nám na Doksy přijel představit 16.
června. Roberta Šlachtu jistě nemusíme představovat, za jeho působení v ÚOOZ (2008-2016) došlo
k realizaci mnoha známých případů
(nejznámější je asi kauza Nagyová
- Nagygate). Spolu s ním se debaty
zúčastnil Tomáš Sochr, který vedl
právě tým, který Nagyovou zatýkal
a málem jí s Urnou vyrazil dveře (jak
se lze dočíst v knize). Akci moderoval
další jejich spolupracovník z ÚOOZ
a náš rodák Jarda Pelc. Oba pánové
později přešli k celní správě do sekce
03 Pátrání, kterou pan Šlachta řídil.
Knihu Třicet let pod přísahou napsal
Robert Šlachta spolu s novinářem
Josefem Klímou, který chtěl hlavně
probírat jednotlivé kauzy a utajované informace, ale Robert Šlachta
„nechtěl napsat žádnou Šlachtovu
zprávu.“ Jak v debatě řekl: „Jsou
tam moje názory. Chtěl jsem napsat
výpověď o tom, jak to bylo, proč jsme
skončili – to jsou informace, o které nikdo nestál, ale já nechtěl, aby
zapadly. Proto jsem se rozhodl napsat
knihu.“ Asi nikoho nepřekvapí, že
někteří lidé, o kterých se v knize nelichotivě píše, Šlachtovi vyhrožují soudy a trestním oznámeními. Jak sám
přiznal, byl by rád, kdyby se nějaká
žaloba opravdu dostala až k soudu a on mohl otevřeně promluvit
o věcech, o kterých nyní musí mlčet.
Pan Sochr nám potvrdil, že v mnoha
případech je závazek mlčenlivosti doživotní. „Řadoví policisté ale
na knihu reagují vesměs pozitivně,“
dodal pan Šlachta.
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Debata se nesla ve velice přátelském
duchu, Robert Šlacha odpovídal otevřeně a bez vytáček, nejvíce se zpotil, jak sám se smíchem připustil, až
při otázkách o politice a jeho případné politické kariéře. „Jsem za zdravej
selskej rozum, názorově jsem středovej, možná trošku doprava. Ale
ještě jsem se nerozhodl, zda do politiky vůbec půjdu,“ uvedl. A kdyby to
nevyšlo? Bude prý jezdit na traktoru,
nebo se ožení. Načež se z pléna ozvalo, že to už raději ten traktor!
Po skončení debaty Robert Šlachta
podepisoval knihu a neopomněl si
s každým potřást pravicí.
Za zmínku stojí, že rozpad Útvaru pro
odhalovaní organizovaného zločinu
neiniciovala kauza Nagyová, ale až
o dva roky později kauza Bereta (rozsáhlá trestná činnost státní zástupkyně Máchové, policisty protikorupční
jednotky Holuba a dalších tří bývalých státních úředníků) potažmo
ještě před ní kauza Lázeň (korupce
soudce Havlína z Mariánských Lázní), u kterých se ukázalo, jak ožehavé
případy je ÚOOZ schopná realizovat.
„A taky jsme si ověřili, že jsme schopní
dotáhnout i případy, ve kterých figurují lidé, kteří si do té doby mysleli, že

jsou nedotknutelní a mohou si dělat
beze strachu, cokoli si usmyslí,“ píše
v knize Robert Šlachta. Po oznámení
o reorganizaci ÚOOZ (prakticky jeho
rozpadu) na policejním prezídiu, byl
Jarda Pelc první, kdo „položil placku
na stůl“, říká Šlachta. „Po něm se zvedl Jirka Komárek, který zpracovával
kauzu Vidkun (vynášení informací
z trestního řízení z policie do podnikatelského a politického prostředí,
v které vystupuje mimo jiné i bývalý
ministr vnitra Langer). Já jsem byl
třetí na řadě… až když jsme vylezli
ven, tak jsme si uvědomili, co jsme
vlastně udělali, že nás tihle lidi (policejní prezident Tuhý, jeho náměstek
Laube a ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
Vild) vlastně dostali pryč od policie…
Do té doby jsem si myslel, že u policie
umřu.“
Nyní jsou všichni tři pánové účastnící se debaty v civilu a propagují
knihu, která leccos vypovídá o jejich
těžké, ale záslužné práci. Pokud jste
zmeškali akci na Doksích, můžete
se zúčastnit některé z dalších debat.
Robert Šlachta a jeho tým bude
po republice jezdit až do konce září.
(MiT)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ROK VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE

Školní rok je u konce. Letošní rok byl
tak neobyčejný, že po trošce obyčeje
už toužíme všichni. To, co dříve bylo
obvyklé, bylo letos nadšeně vítáno
a složitě organizováno.
Vzhledem k opatřením, která nás
všechny v minulých měsících posti
hla, jsme byli nuceni všechny akce
do konce školního roku zrušit.
Proběhlo pouze menší rozloučení
s „předškoláčky“. Všichni se sešli
na čerstvém vzduchu, rozdali si
dárky, fotografie a listy na památku
a připomněli si, co vše spolu prožili. Se školkou se letos loučí 24 dětí.
Všechny piráty z této třídy je možné
vidět na velkém tablu před obecním
úřadem, pomohla nám s ním paní
Kostková. Tímto jí děkujeme za celoroční spolupráci.
Zápis do ZŠ proběhl v dubnu bez
osobní přítomnosti žáků i zákon-

ných zástupců. Celkem bylo zapsáno
29 žáků. Odklad byl udělen jednomu
žákovi. V září v naší škole přivítáme 28 nových prvňáčků. Neobvykle proběhl i zápis dětí do MŠ. Letos
nastoupí 18 nových „školkáčků“.
Aby se jim ve školce líbilo, připravily
se na ně paní učitelky během omezení provozu nově vymalovanými
třídami, výzdobou, vlastnoručně
vyrobenými pomůckami a novými
nápady.
I v naší škole se výuka změnila a začalo se vyučovat online.
Učitelé, děti a rodiče se rychle
zvládli naladit na vlnu domácího vzdělávání. Většina dětí plnila
úkoly s nadšením. Pochvala patří
žákům 5. ročníku, kteří vyhráli
1. místo v okresním kole soutěže v online angličtině přes portál
WOCABEE.

Poděkování patří všem zaměstnancům školy za to, jak v období omezení vymýšleli a připravovali výuku
a posledních pár dní letošního školského roku složitě organizovali
vyučování proto, aby se viděli se všemi svými dětmi.
Děkujeme rodičům za veškerou
pomoc během tohoto zvláštního
období. Ať se jedná o rouškovou
a materiální podporu, pomoc s výzdobou, pomoc s výukou, fotografování či uvolnění míst ve třídách pro děti
zaměstnaných rodičů. Oceňujeme
také chuť, nadšení a aktivní přístup
rodičů k individuálnímu vzdělávání
dětí z pracovních materiálů.
Všem přejeme krásné, slunečné léto
a prázdniny. Hodně odpočinku.
Budeme se těšit na všechny v září.
Za celý tým zaměstnanců školy
Mgr. Jana Kindlová

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Fábikovi touto cestou srdečně děkují panu místostarostovi Kostkovi
a manželům Mikuleckým za pomoc v čase nouzového stavu.
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POZVÁNKA
Srdečně všechny zveme
jako závodníky nebo jako
diváky na první větší akci
po koronaviru!

DOKESKÁ
NECKYÁDA
se uskuteční v sobotu
18. 7. 2020 od 15 hod.
na novém (Hrázském)
rybníku
Program:
• příjezd plavidel a registrace
14:00 - 15:00
• zahájení v 15:00
• představení plavidel
• řazení na závod
• odstartování Hlavního závodu
• vyhlášení vítězů, ukončení

HNĚDÁ TÍSEŇ V DOKSÍCH
Pojďme psí lejno rozmáznout nejen po chodníku, ale i v našich Dokeských
listech.
Pes, nejlepší přítel člověka, chlupatá radost a zajisté také spolehlivý a výkonný výrobce exkrementů. O hovínka našich psích miláčků nestojíme ani my
majitelé, natožpak naši sousedé. Jistě, dá se najít spousta výmluv, proč lejno nesebrat…Třeba, že bobky jsou tak malé, že vlastně nemá cenu je sbírat.
Nebo jsou tak - s prominutím - tekuté, že se ani nabrat nedají. Bolí nás záda
a kolena, takže se k nim ani neohneme. Kolikrát si pejskař oddychne: Dobrý,
hodil to na trávník, tam nikdo nechodí, tak to nechám ležet. A nakonec, není to spíš
povinností obce postarat se o úklid? Vítězem výmluv však asi zůstává – nikde
nejsou pytlíky, sebral bych to, ale nemám do čeho!
NE, uklidit po psovi je opravdu povinnost pouze majitele psa. Povinnost
a slušnost. Papírové pytlíky sice obec dává k dispozici a snaží se je pravidelně doplňovat, bohužel ale není možné stojany neustále kontrolovat. Není
však nic jednoduššího, než se před venčením vybavit už doma. Sběrné sáčky
na psí exkrementy nabízí každý zverimex.
Bohužel nás netrápí jen znečištěné chodníky a veřejná zeleň, ale také například frekventované lesní cesty, kde se kolikrát opravdu nedá vyhnout…
Maminky si tak krom krásných zážitků vozí z lesa domů na kolech kočárků i nechtěné poklady. V lese by přitom stačilo lejno jen „kopnout“ stranou
z cesty.
Samozřejmě víme, že většina pejskařů se chová zodpovědně a po svém mazlíčkovi uklízí. Moc Vám za to děkujeme!
(JK)

Posádky, registrujte se prosím
nejpozději den předem.
Tel. 603 215 815 (Marek Hanzl)
nebo 736 682 550 (Martin Mach)

PODĚKOVÁNÍ
OBČANŮM
V minulých měsících
probíhalo blokové čištění
místních komunikací nově
zakoupenou technikou.
Tímto bychom chtěli
poděkovat všem občanům
za spolupráci s vyklizením
ulic, díky kterému mohla
proběhnout bezproblémová
údržba.
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