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HLAS RADNICE
STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI POKRAČUJÍ

V plném proudu probíhají zejména stavební práce na Karlovarské
ulici, kde se pracuje na položení
nového asfaltového povrchu, vytvoření nových chodníků a vybudování
nového mostu směrem na Velkou
Dobrou. I přes lehké komplikace, kdy
se na stavbě objevily spodní vody,
provádějící firma slibuje dodržet
původní termín dokončení do konce
listopadu letošního roku.

Dále pokračují práce na multifunkčním hřišti v ulici Skalní, buduje se zde
víceúčelové hřiště, na kterém se bude
moci provozovat hned několik odvětví sportu, například tenis, basketbal,
volejbal či kopaná. Hřiště by mělo být
dokončeno v následujících dnech.
V měsíci říjnu bude zahájena výstavba nového dětského hřiště v přírodním divadle, kde budou vytvořeny
nové dřevěné dětské prvky. Na rea-

lizaci byla vybrána firma TR Antoš,
která je podepsána pod vznikem - pro
nás všechny dobře známého - zábavního parku Mirakulum v Milovicích.
Firma má s touto činností dlouholeté zkušenosti a tak budou dřevěné
hrací prvky do prostředí přírodního
divadla zajisté dobře zapadat. V horní
části areálu bychom taky rádi rozšířili
nabídku strojů workoutového hřiště.
Petr Junek, místostarosta

ÚKLID LESA
ků v lese bude bohužel opět dost.
Pokud máte nápady na akce podobného typu, které mohou zpříjemnit
život v obci, zprostředkujeme podporu obecního úřadu a pomůžeme
s organizací. V případě zájmu pište
na zivedoksy@gmail.com
Kateřina Kostková

Přestože byla plánovaná jarní
uklízecí akce z důvodu karantény
zrušena, některé naše občany to
neodradilo. Vyrazili do lesů na vlastní pěst a „bohužel“ se nevraceli
s prázdnou, ale byli obtěžkáni pytli
plnými odpadků. Jarním vítězem se
bezkonkurenčně stala rodina Přibíkova, kde hlavně Nellinka s Honzíkem vzali útokem okraj lesa U křížku
a krásně vše vyčistili. Tímto jim ještě
jednou moc děkujeme!
V neděli 13. září pak proběhla podzimní uklízecí akce, které se organizačně chopila Petra Čechová. V plánu
bylo uklidit les za fotbalovým hřištěm
a zvláště lesní rokle, kde bylo opravdu neskutečné množství odpadků.
Díky velké účasti čtrnácti dospělých
a devatenácti dětí se podařilo vysbírat

více než 12 pytlů odpadu. Dobrý pocit
z odvedené práce jsme pak mohli společně spláchnout pivem a limonádou.
Velké díky Petře za organizaci a také
všem, kdo přiložili ruku k dílu.
A pro ty z vás, kteří se nemohli uklízecí akce zúčastnit: Nebojte, na jaře si
to opět zopakujeme, protože odpad-

VOLBY 2020
Ve dnech 2. a 3. října se konají volby do krajských
zastupitelstev a senátu,
případné druhé kolo proběhne o týden později 9. a 10. října. V naší obci je jeden
volební okrsek, volební místnost se nachází v přízemí obecního úřadu.
Volit lze v pátek 2. 10. 2020 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 3. 10. 2020 od 8 hodin do14 hodin.
Ve druhém kole se volí ve stejném časovém rozmezí.
Volební lístky najdou občané v poštovních schránkách
a budou též k dispozici ve volební místnosti.
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POHODA V PŘÍRODNÍM DIVADLE
Poslední srpnovou sobotu se konal
zahajovací koncert v nově zrekonstruovaném Přírodním divadle. Název
„Pohoda 2020“ skvěle vystihuje
atmosféru celého „festiválku“. V krásných prostorách divadla se sešlo přibližně 400 návštěvníků a zahrály
čtyři kapely. Lidé si tak mohli užít
hned několik žánrů, od country přes

český bigbeat až po rockové skladby.
Každý si tak mohl najít „to své“.
Zkrátka nepřišly ani děti, pro které
byl připraven skákací hrad, stan, kde
si mohly kreslit, nebo dvě oblíbené
atrakce s házením míčků a chytáním
rybiček.
Počasí nám přálo, a i když s nástupem poslední kapely přišel lehký

deštík, nikoho to od zábavy neodradilo a tancovalo se dál. Zatěžkávací zkouška divadla tak dopadla
na výbornou.
Datum 29. 8. 2020 se tak může
zapsat do kroniky stejně tak, jako
je tam zapsáno datum 13. července
1941, kdy původní Přírodní divadlo
začalo svoji divadelní slávu hrou

Naši furianti. Následující roky se zde
konalo mnoho divadelních her, různých slavností a koncertů. Rekonstrukcí areálu se tak opět navrací
kultura do naší obce.
Pro příští rok chystáme pestrý program, kde nebude chybět divadlo,
kino, program pro děti i seniory
a oblíbené hudební koncerty, které
však budou svou četností limitovány tak, aby negativně nenarušovaly
život v obci.
Letošní krátkou sezonu zakončíme
v neděli 27. 9. 2020 (před státním
svátkem svatého Václava) koncertem
kapely The Beatles Revival, která
zahraje společně s legendárním Karlem Kahovcem.
(JK)
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NECKYÁDA SE LÍBILA – DĚKUJEME!

Účast diváků okolo 500

Počasí bylo bezvadné, diváků asi 500 (o 100 více než
loni) a 10 plavidel. I letos byla všechna plavidla vyladěna k dokonalosti. Některá prošla tunningem kvůli dosažení maximální rychlosti, ostatní posádky kladly důraz
na efektní vzhled a estetický dojem.
Zkušenosti z loňska jsou k nezaplacení. Díky nim se nám
letošní neckyádu povedlo trochu vylepšit. Pomohli nám
k tomu mimo jiné i žilinští dobrovolní hasiči. Cílem bylo
trochu namočit i diváky, což se povedlo. Přípravy scénáře a všeho ostatního začaly už tři týdny předem, makal
na tom tým dvanácti lidí, tak věříme, že se akce líbila.
Nesehnali jsme sice nikoho, kdo by nám chtěl na tři hodiny točit pivo a limo, je to finančně nezajímavé, ale zvládli jsme to nakonec vlastními silami. Většina plavidel se
přihlásila až den předem, takže to bylo trochu napínavé.
Malinko jsme s tím počítali, protože nápad na plavidlo
leckomu uzraje v hlavě až na poslední chvíli. Uvažovali
jsme, že příští rok uděláme pauzu, aby se neckyáda neokoukala, ale ihned po závodu se nám na příští rok přihlásila dvě plavidla, nemůžeme je tedy zklamat. Takže
příští rok zase v červenci – už nám zraje v hlavě vcelku šílená a vypečená atrakce. Víc nebudu prozrazovat,
kdyby nám to u rybářů neprošlo.
Největší uznání a poděkování patří všem stavitelům
plavidel za jejich dřinu a skvělé nápady. Divákům
děkujeme za podporu, žilinským hasičům za nezištnou
pomoc.

Shazování lahví vodou z napojených hadic
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Jako na Velké ceně F1 - teplá Bohemka polosladká

POŘADÍ ZÁVODU PLAVIDEL:

1. TITANIC – pravé dřevěné necky, prostě klasika dvoumístné plavidlo
2. KOUPELNIČKA – luxusní sprcha i s vanou,
na podlaze italská dlažba, jednomístné plavidlo
3. JEZEĎÁCI – legendární traktor Zetor i s valníkem,
třímístná posádka a motto: „To je dost, táto, žes nás
taky jednou vyvez!“
4. MOUCHY NA HO..Ě – divácky nejsympatičtější
třímístné plavidlo – tři hodující mouchy, po jídle šly
na pivo
5. HRDINOVÉ – třímístné plavidlo se slunečníkem maminka s dětmi
6. PLÁŽOVÝ DRAK – čtyřmístné plavidlo omladiny –
plovoucí saunové lehátko
7. HUHULÁCI - nedojeli – příliš vysoké těžiště
způsobilo v polovině cesty převrácení třímístného
plavidla s maminkou a dětmi, sněhulákem
a sáňkami. Přišli o kulicha a o botu.
7. ANDREJ – nedojeli - jednomístné Čapí hnízdo
postavené bez dotací a za podstatně nižší částku
než originál. Jeho (ne)stabilita umožnila Andrejovi
nejkratší plavbu ze všech.
7. RŮŽOVÁ RAKEV – nedojeli - pevnost
stabilizačních plováků nevydržela dynamiku jízdy
nejmladšího kapitána plavidla
7. POVODNĚ – nesoutěžní - plovoucí dům a zároveň
záchranářské a servisní plavidlo organizátorů
Za organizátory Marek Hanzl & Martin Mach
Autoři fotografií: Jiří Skála, Jitka Krňanská

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Nový školní rok 2020/2021 jsme
zahájili s panem starostou v úterý
1. září. Děti dostaly nové školní
čepičky a spoustu dárečků. Celkem
jsme uvítali 26 nových žáčků.

V letošním školním roce naši
základní školu navštěvuje 105 žáků
a do mateřské školy dochází 70 dětí.
Od 10. září jezdí děti ze ZŠ na plavání do plavecké školy v Tuchlovicích.
V letošním školním roce se výuka
plavání týká žáků 1. a 2. ročníku. Plavání je zařazeno do školního vzdělávacího programu školy, je tedy pro
žáky školy zdarma (výuka je placena
ze státního rozpočtu, režijní náklady
z rozpočtu obce a na dopravu škola
zažádala o dotaci z MŠMT).
Všechny školní akce byly v 1. pololetí
školního roku zrušeny. Uvidíme, jak
se bude vyvíjet epidemiologická situace.
Všem dětem přejeme úspěšný a klidný školní rok.
Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve dnech 30. 9. – 1.10.

Kontejner bude přistaven před budovou školy. Získanými finančními prostředky
přispějeme dětem na akce pořádané školou.
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FOTBAL
SK DOKSY MÁ NOVÉ LOGO
Čas na změnu nastal i pro náš fotbalový klub a jeho logo. Klub se nechal inspirovat legendou o Doksích jako Kozobarvírně a kozu si tak vybral jako maskota pro své nové logo.
Věříme, že nový maskot přinese klubu mnoho úspěchů při fotbalových zápasech.

MALÍ FOTBALISTI NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ

Kdo má doma malého fotbalistu,
už dobře ví, že se pravidelně jezdí
na letní soustředění do Cheznovic.
Rekreační areál už něco pamatuje,
ale to je stejně všem jedno, protože
má zejména úžasné provozovatele.
A když k nim ještě navíc zavítá tak
úžasná parta, jako jsou malí (a -náctiletí) dokeští fotbalisti s jejich trenéry (a některými rodiči), vznikne
vskutku parádní symbióza sportu,
zdravého soutěžení, her a zábavy.
Ale i disciplíny a laskavé péče o nejmenší.
Právě rodiče nejmenších fotbalistů
mívají obavy, jak to ten jejich junior zvládne – celý týden v chatce
se stejně starými (malými) dětmi.
Zvládne! Zejména díky pečlivému
dohledu dospělých, kterých se vždy
sejde hned několik (a tetě Kačce, která večer děti ukládá a zájemcům čte
pohádky). Je to tak, že až jsou všechny děti uložené, dospělí si můžou
sednout a probrat den. Nejen trenéři, ale všichni rodiče. Ty (co jsou
v Cheznovicích poprvé) to může
překvapit, ale hierarchie je nastave6

ná tak, že nejvyšší velení mají trenéři, pak není výjimkou slyšet: „Mamí,
můžu si koupit nanuka?“ odpověď:
„Trenér ti to dovolil?“ anebo: „Ukázals talíř?“ Takové je pravidlo – kdo
nedojedl, nemůže mlsat. Na druhé
straně – naložit si může nechat dle
své vůle. Děti se tak brzo naučí, kolik
je ta správná porce oběda či večeře,
aby mohly ukazovat prázdný talíř.
Dospělí už dohlédnou, aby nepod-

váděly a jídlo nevynechávaly kvůli
sladkostem. Ostatně, tréninkový
program je nabitý a ještě se nestalo,
aby někdo po něm neměl hlad! Snědí se i svačinky. Takže milí rodiče,
žádný strach. Možná, že vaše dítě
chodí celý týden ve stejném tričku,
ale vždycky se najde někdo, kdo mu
naloží polívku, zaváže kopačky nebo
ho před spaním pohladí po vláskách.
Ze své zkušenosti můžu říct, že přítomní dospělí se během soustředění
stávají rodiči úplně všech dětí, nejen
těch svých.

RESTAURACE NA HŘIŠTI OPĚT V PLNÉM PROVOZU
Srdečně Vás zveme do znovu otevřené hospůdky na hřišti, která si musela kvůli
koronavirové pandemii dát nucenou přestávku. Přijďte si dát na venkovní terasu
výborné točené plzeňské pivo, kafíčko či párek v rohlíku. V areálu se rovněž nachází
nové plně funkční dětské hřiště.
Otevírací doba:
PO-PÁ od 17 hodin, SO-NE dle plánovaných utkání

Ale letní soustředění není jen o fotbale a disciplíně, je to především týden
plný zábavy. Zrovna letos bylo teplo
a tak se místo odpoledních tréninků chodilo koupat do rybníka. Děti
to unavilo stejně a ještě se vyřádily.
Za dohledu několika kusů dospělých,
kteří si s nimi hráli ve vodě, a dalších,
kteří dělali na břehu „baywatch“, se
zabavily s paddleboardem a nafukovacími lehátky. Neplavci plácali v malé vodě přehrady nebo měli
„osobní ochranku“. Vše se dělo nenásilnou formou, děti ani nepoznaly, že
jsou pod dozorem. Všem se líbil také
večerní program, kdy měli diskotéku

spolu s tanečnicemi, které na svůj
taneční tábor jezdí v obdobném čase
jako naši fotbalisti. Proběhla i oblíbená hra Tarantule a samozřejmě
„blešák“. Zkušení už vědí, že děti (ale
i rodiče, pokud se zapojují!) dostávají „dolary“ – za výkony na hřišti,
za služby v jídelně, za pomáhání apod.
Můžou si pak koupit různé drobnosti.
Jedno odpoledne jsme nasedli
na kola a vyrazili na zápas našich
dorostenců proti našim „starým
pánům alias trenérům a tatínkům“,
kterým vypomohli fotbalisti ze Šeberova. Ti ostatně absolvují svoje soustředění ve stejném termínu jako my

už několik let. Jak to dopadlo? No,
mladá krev, mladší nohy a vůbec.
Dorostenci jsou zvláštní kategorie,
na soustředění mládeže mají jiná
pravidla než malé děti, ale některé
věci jsou stejné. Absolvují tréninky,
vyhrávají zápasy proti dospělým…
Hlavně pro celý tábor organizují
noční bojovku. Malé děti opět kráčejí lesem v doprovodu dospělých,
a můžu maminky ujistit, že jsem
(nejen já) jejich kluky držela za ruce
tak mocně, až je měly skoro rozmačkané. Tolik jsem se bála bubáků!
Děti mě ale utěšovaly: „Neboj se, to
nejsou strašidla, to jsou dorosti!“
Na letním soustředění je zkrátka skvělá nálada. Není divu, že se zúčastňuje
stále více a více dětí i dospělých. Letos
to bylo dokonce na autobus! Milí rodiče, nebojte se pustit malé fotbalisty
na soustředění i příště. Jsou stateční,
sportují, baví se a mají se dobře!
Jako rodič musím vyjádřit obdiv trenérům, kteří se dětem opravdu věnují, nejen na soustředění, ale v rámci
celého SK Doksy. Občas je to náročné, přesto je to nepřestává bavit. Trenéři, děkujeme.
Míša Talašová, velice spokojená máma
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POZVÁNKA
POZVÁNKA
Milé nebojácné děti,
letos se pro vás
chystá zbrusu nové
dobrodružství!
V pátek 13. listopadu
se totiž vydáme na
Strašidelnou stezku.
Podrobnější info se včas
dozvíte z plakátů. Těšíme
se na vás!

POZVÁNKA NA
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVKU
Skvělá zpráva! Paní Alena Brehová opět pořádá
tolik oblíbenou vánoční výstavku
v pátek 13.11. od 8 do 18 hodin
v prostorech obecního úřadu.
K vidění a především ke koupi zde budou krásné vánoční
dekorace všeho druhu a další zboží související s Vánoci.

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Pekelníci, čertiska
a čertice se letos chystají
navštívit naše děti
už v sobotu
28. listopadu.
Přijďte se na ně podívat
před obecní úřad
a nezapomeňte se
také pořádně vystrojit
svítícími rohy a vidlemi!
Čertovský pochod
potemnělou vesnicí
začíná v 17 hodin.

I letos o první adventní
neděli rozsvítíme náš
krásný vánoční strom.
Podrobnější informace
o programu budou
k dispozici, jakmile
nastane ten správný
vánoční čas.
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