DOKESKÉ LISTY
ZPRAVODAJ OBCE DOKSY

4/2020

HLAS RADNICE
Vážení a milí čtenáři!

Vážení spoluobčané,
přichází opět čas Vánoc – nejkrásnějších svátků v roce. Vůně vánočního cukroví, jehličí, svařeného
vína, medových perníčků, rozzářený
vánoční strom a zvědavá světélka
v dětských očích. Letošní rok byl pro
všechny v mnoha ohledech opravdu
náročný. O důvod více si vánoční
svátky užít v klidu, v míru a v kruhu
své rodiny.
Podivný rok 2020 je téměř u konce
a my se brzy ocitneme na prahu roku
nového. Je dobré se do budoucna dívat
s optimismem a doufat v lepší časy.

To, co si letos kromě zdraví do nového roku potřebujeme přát, je zdravý
rozum, ohleduplnost a lidská slušnost,
to vše budeme potřebovat i po celý
příští rok. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především
úctu ke všem lidem, velkou toleranci
a oproštění se od všech malicherností,
které nám znepříjemňují život.
Dovolte mi prosím, abych Vám
popřál jménem všech zastupitelů
a zaměstnanců obce příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a šťastný vstup do nového roku.
Ing. Stanislav Machulka, starosta

Tímto číslem se završuje šestý
rok, kdy jsem si vzala naše noviny na starost. Věřím, že jste v nich
vždy našli důležité, zajímavé
a pestré informace. V souvislosti
s bilancováním letošního roku jistě z mnoha stran uslyšíte, jak byl
rok 2020 zvláštní, divný, těžký,
smutný, vyčerpávající a povšechně
špatný. Nelze než souhlasit. Přesto
se nám povedlo uskutečnit i několik příjemných akcí, třeba letní
neckyádu nebo skvělý koncert
kapely Beatles Revival v Přírodním divadle (reportáž na straně 4).
V posledních týdnech jsme s obavou hleděli na blížící se vánoční
svátky a naše srdce si posteskla,
že nebude vánoční výstavka, ani
oblíbený čertovský pochod. Avšak
díky několika aktivním maminkám, které nic nevzdaly a hledaly
způsoby, jak alespoň dětem nejkrásnější svátky v roce neodepřít,
vznikly v naší vesnici hry na hledání pokladu (vytvořila Kateřina
Kostková, čtěte na straně 7) nebo
večerní adventní hra z iniciativy
Petry Čechové (strana 7). Před
radnicí se jako zázrakem objevila
schránka na Ježíškovu poštu, ručně vytvořený betlém, který můžete vidět na úvodní fotografii a co
víc, letos mají Doksy svůj vlastní
orloj! Zdá se, že těžká doba vyvolává v některých z nás ty nejlepší
pohnutky.
Přejme si tedy, aby ani o letošních Vánocích nechyběla v našich
rodinách laskavá atmosféra,
nenechme si vzít slavnostní náladu a do nového roku si odnesme
naději, že bude mnohem lepší než
ten letošní.
Michaela Talašová

INVESTICE V OBCI

Přiblížil se konec roku 2020 a tudíž
druhý rok práce současného zastupitelstva. Přesto, že se - z hlediska
průběhu celosvětové pandemie jednalo o rok plný neočekávaných
zvratů ve všech oblastech lidského
žití, zastupitelé obce Doksy nezaháleli. Proto Vám můžu nyní představit
investiční i provozní akce zlepšující
život v naší obci.
Své ohlédnutí začnu událostí, která
nejvíce zasahovala a zasahuje do plynulosti dopravní situace v naší obci,
a to je rekonstrukce silnice II./606 –
Karlovarské. Jedná se o akci, která je
řízená a hrazená Středočeským krajem. Přes veškeré sliby a ujišťování ze
strany investora, že kompletní rekonstrukce bude ukončena ještě letos, se
tak se nestalo. Při pracích na mostě
spojujícího naši obec s obcí Velká
Dobrá, se nahromadila spousta překážek. Na začátku byly projektové
chyby (nedostatečná rekognoskace
terénu v předprojektové fázi), na ně
poté navázaly problémy s dodavatelskou firmou (její zahraniční zaměstnanci se díky pandemii COVID–19
nemohli vracet přes hranice, jak
bylo potřeba) a v neposlední řadě
i potíže se zpracováním dokladů
k vícepracím v rámci dotace této
akce z prostředků EU. Podle sdělení
zástupců Středočeského kraje bude
tato rekonstrukce dokončena do 31.
května 2021.
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Obec v souběhu s touto akcí provádí rekonstrukci povrchů chodníků,
parkovacích míst, vjezdů k jednotlivým domům a prostor vhodných
pro osázení zeleně. Druhou částí je
vybudování nových bezpečnějších
přechodů pro chodce, které budou
v souladu se stávajícími celostátními předpisy. Na tuto část byla obcí
podána žádost o dotaci ve výši 1,4
mil. Kč – v současné době probíhá
hodnocení žádostí. Práce ze strany
dodavatelů budou dokončeny ještě
v prosinci 2020. Na jaře roku 2021
bude provedeno osázení prostorů
pro zeleň.
Obec dále získala dotaci ve výši 2
mil. Kč z fondu MPO pod názvem
„ EFEKT“ na výměnu svítidel pro
osvětlení veřejných prostor. Použitá
svítidla jsou osazena LED technologií v souladu s Evropskými předpisy
na ochranu ovzduší. Touto výměnou

obec očekává finanční úspory nejen
v oblasti elektrické energie, ale i snížení nákladů na opravy původní sítě.
V letošním roce pokračovaly práce
na dokončení stavby KC Skalní, kde
bylo v rámci přírodního divadla vybudováno dětské lanové hřiště a workoutové hřiště. Obě stavby byly postaveny
částečně z dotačního fondu MMR
ve výši 648 tisíc Kč. Ještě větší investicí je stavba multifunkčního sportovního hřiště, které bylo vybudováno
ve spolupráci obce a SK Doksy, z.s.
SK Doksy obdržel na výstavbu dotaci ve výši 4,1 mil. Kč z fondu MŠMT.
Hřiště má umělou trávu, aby se zde
mohl hrát tenis, volejbal, košíková,
házená, nohejbal a fotbal. Doufám, že
bude využíváno jak našimi občany,
tak i místními spolky a ZŠ.
Podařilo se nám zvednout i prestiž
zdejší ZŠ a MŠ. Vedle zprovozněného víceúčelového hřiště se postavila venkovní učebna, která bude
dovybavena učebními pomůckami
začátkem r. 2021 (i zde jsme úspěšní
žadatelé o dotaci z programu MAS
ve výši 816 tis. Kč). Před dokončením je důležitá stavba venkovního
výtahu, který dá budově ZŠ punc
bezbariérové budovy. Bez dotace
z programu MF ve výši 6,8 mil. Kč,
by však byla neuskutečnitelná.
Poslední akcí, o které se chci zmínit,
je dovybavení ČOV o kalolis, čímž
dochází k uzavření technologického procesu čištění splaškových vod.
Tato stavba byla podpořena dotací
ze SFŽP ve výši 2,1 mil. Kč.
O připravovaných akcích na příští
rok Vás budu informovat v jarním čísle Dokeských listů z důvodu, že doposud není schválen státní rozpočet
na rok 2021, který obecní rozpočty
zásadně ovlivňuje na straně příjmů.
Ing. Stanislav Machulka, starosta

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLA A ŠKOLKA V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Je prosinec a žáci se konečně opět vrátili do školy. Po uzavření škol, začala
výuka okamžitě probíhat formou
distančního vzdělávání. Škola zřídila všem žákům od 1. do 5. ročníku
Google účty, společně s rodiči se připojili a každý den se všichni vídali se
svými učiteli v online prostředí. Přes
Google učebnu paní učitelky zadávaly samostatnou práci. Byla i snaha
naučit žáky větší samostatnosti při
práci. Děkujeme všem rodičům, že
svým dětem i pedagogům pomáhali
a vytvářeli podnětné prostředí pro
jejich další vzdělávání. Komunikace
mezi školou a rodiči byla bezproblémová a k online hodinám se připojovali téměř všichni žáci.
Mateřská škola fungovala bez omezení. Pouze v říjnu byl přerušen
provoz jedné třídy z důvodu nařízené karantény. Vše se podařilo včas
podchytit a provoz byl po 10 dnech
obnoven.
Jelikož nám situace letos neumožnila
připravit tradiční Vánoční akademii,
budeme se snažit dětem vánoční čas
zpříjemnit i jiným způsobem.
V pátek 4.12. školu i školku navštívili
ČERT, MIKULÁŠ a ANDĚL a dětem
nadělili drobnou sladkost. Všechny děti z MŠ i ZŠ ještě čekají třídní

besídky, kde si navzájem nadělí dárky a ponoří se do vánoční atmosféry.
Ze školy přejeme všem čtenářům
klidné a pohodové prožití konce roku
2020. Do nového roku vykročte tou
správnou nohou, užívejte si každý
okamžik chvil hezkých i obyčejných,
nenechte se otrávit nepřízní osudu,

ani tím nehezkým a nepříjemným
kolem nás, pečujte o své zdraví, važte si svého štěstí, rozdávejte lásku,
snažte se dívat na věci kolem sebe
i z té lepší stránky a rok 2021 bude
určitě lepší než ten letošní.
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka
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BEATLES SE VRÁTILI

V neděli 27. září se hlediště a přilehlé prostory našeho
znovuzrozeného Přírodního divadla zcela zaplnily dychtivými diváky, kteří očekávali výjimečnou událost – koncert kapely The Beatles Revival Band. A hned od první
skladby bylo jasné, že bude velkolepý a úspěšný. Po vypalovačkách She loves you, Can´t Buy Me Love nebo Please
Please Me se do toho skupina opřela a protože si zakládá na dokonalé shodě s originály, zážitky byly skvělé.
Z frontmana Luďka Maulise (John Lennon) se vyklubal vtipný moderátor a glosátor, neustále hýřil energií
a optimismem, které bez problémů přenášel na nadšené
obecenstvo. Originální nástroje (včetně bicí soupravy
Ludwig), originální kostýmy a účesy přispěly k dokonalému vizuálnímu a akustickému projevu. Kvalitu Revivalu dokresluje i několik jejich vystoupení v legendárním
liverpoolském Cavern Clubu, kde Beatles začínali. Další členové kladensko-žehrovické skupiny, založené již
v roce1992 – Zbyněk Maulis (Paul McCartney), Petr Lux
(George Harrison) a bubeník Jiří Tomišín (Ringo Starr)
v ničem nezaostávali a vystoupení pokračovalo svižným
tempem. Ovzduší bylo hodně studené a tak se diváci často přemisťovali ke stánkům s občerstvením pro svařák

nebo pivo. Jako host vystoupil legendární zpěvák Karel
Kahovec, který připomněl i nejznámější písně svého přítele Petra Nováka. Poprava Blond Holky střídala Paní
v Černém nebo Povídej. Po přestávce, kdy se prodejcům
notně ztenčily zásoby alkoholu, se vzduchem nesly další
slavné skladby od Beatles jako Michelle, Come Together,
Let it be nebo Hey Jude. Charakteristickou kulisou druhé půle senzačního koncertu se stal hit Sgt. Pepper´s
Lonely Hearts Club Band, kterému odpovídaly i bohatě zdobené kostýmy muzikantů, kopírující ty z obalu
původní LP desky. Skutečným překvapením bylo, když
v notně chladném počasí rozjetý Luděk Maulis strhl horní část oděvu a střihl si roli zpěváka Freddieho Mercuryho z britských Queen. Diváci se nadšeně shodli, že ten
večer byl vrcholem sezóny v „příroďáku“ a že se každý
těší na příští povedené akce v roce 2021.
Vlastimír Talaš
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V OBRAZE
Od ledna 2021 přechází Obec Doksy
na novou informační aplikaci, která
zcela nahradí současný Mobilní rozhlas. Jedná se o aplikaci „V obraze“,
kterou si lze jednoduše stáhnout přímo z webu obce nebo po zadání názvu
„V obraze“ v Google play a Appstore.
Tato nová aplikace je provázána přímo
s webovou stránkou obce Doksy a lze
díky ní veškeré dokumenty na úřední
desce a ve složce „Aktuálně“ otevřít
a zobrazit celý dokument, což je oproti
Mobilnímu rozhlasu velké plus.
Pro občany, kteří se registrovali pouze
k zasílání informačních sms se zatím
nic nemění. Do budoucna bychom
byli rádi, kdyby si většina obyvatel,
kteří mají tzv. chytrý telefon, stáhla
aplikaci „V obraze“, z důvodu ústupu
od placených sms zpráv. Pokud tak
učiníte, oznamte to prosím na Obecní úřad (referentka Zuzana Lhotková,
tel: 312 691 421, mail: podatelna@
obecdoksy.cz) abychom vás vyřadili
z databáze kontaktů pro sms zprávy.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci
najdete na www.aplikacevobraze.cz.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu

PEC NA CHLEBA
Dostali jsme nápad vybudovat obecní pec na chleba, pizzu, koláčky atd.
Myšlenka je taková, že bychom třeba
jednou měsíčně v pátek večer v peci
zatopili, do rána by byla pec vyhřátá
a v sobotu dopoledne by si kdokoli
přinesl nakynuté těsto a upekl si svůj
chléb. Pec by byla umístěna v našem
přírodním divadle, může tedy být
využívána i na jiné akce.

Funguje to tak, že se pec vytopí
na požadovanou teplotu a jak chladne, tak se v ní postupně pečou různé
produkty. Nejvyšší teplotu vyžaduje
pizza (přes 350°C), pak se sází chléb
(250°C), poté houstičky a rohlíky
a končí se vánočkou a koláčky.
Může se z toho stát dobrá komunitní
kratochvíle a tradice. Pokud se vám
tento nápad líbí a měli byste vážný

zájem o takovéto společné pečení,
napište SMS na 603 215 815. Jestliže projeví zájem alespoň 40-50
nadšenců, dotáhneme projekt
do finále. Pokud bude přihlášených
méně, uznáme, že je to šlápnutí
vedle.
Marek Hanzl & Aleš Peták
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ÚKLID OBCE
I letos, pokud to bude potřeba, budeme pravidelně odklízet sníh z komunikací. Proto prosíme řidiče, aby své vozy
zaparkovali tak, aby bylo možné odhrnout sníh obecní
technikou.
Dále si dovolujeme opakovat výzvu o odstranění větví
a keřů, které přesahují ze soukromých pozemků na chodníky či do silnice. Mnoho občanů uposlechlo již naši první výzvu a těm velmi děkujeme. Přesto jsou ulice, kde se
problém stále vyskytuje.
Jedním z dalších nešvarů je neustálé zakládání černých
skládek zahradního odpadu na okrajích okolních lesů.
Proč nelze tento odpad odkládat do přírody, se dočtete
na zadní straně Dokeských listů.

STAŇ SE
RYBÁŘEM
Na konci října jsme přivezli do našeho starého rybníka „Nohavice“
téměř 460 kg ryb, abychom po delší době doplnili stav. Proběhla také
nezbytná oprava hráze, kdy bylo nutné odbagrovat část zeminy a zamezit
nežádoucímu odtoku vody mimo
hráz. S touto opravou velmi pomohl spolek místních rybářů. Jsou to
nadšenci, kteří se nám starají o rybník a jeho okolí a uvítali by nové členy z řad místních občanů jakékoliv
věkové kategorie. V případě zájmu se
můžete informovat u pana Fimana,
tel. číslo 724 255 885.
JK
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Také na vás máme prosbu: pokud to bude možné,
jezděte kolem nás ohleduplně, když nás vidíte uklízet
kolem silnice listí nebo jiný nepořádek. Rychle jedoucí
auto často „rozfoukne“ například nachystanou hromadu listí a ani my se při průjezdu takového vozu necítíme
bezpečně.
Děkujeme!
Přejeme všem občanům krásné svátky a šťastný nový
rok!
Ivo Valenta a pracovníci technických služeb obce

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Letošní rok nebyl, bohužel, kvůli karanténním opatřením
bohatý na společné akce, ukázal nám však další možnosti, jak se zabavit a příjemně strávit volný čas. Povedlo se
vytvořit několik bezkontaktních her v přírodě i v ulicích
obce, které si získaly velkou oblibu. Na jaře byla připravena naučná stezka v lese, v létě si lidé mohli „nanečisto“
zahoubařit v houbovém háji (který však z důvodu poničení dlouho nevydržel). Na podzim jsme pátrali po pokladu loupežníka Koziny… a celý advent v ulicích hledáme
vánoční skřítky. Je velká škoda, že je zde hrstka těch, které více baví hry ničit, nežli je hrát. Naštěstí jich ale není
mnoho, a tak se plány na další hry již rodí.
V nedávné době se také podařil moc hezký společný projekt tvorby Betléma. Zapojila se řada dětí a rodičů z celé
obce a krásný výsledek můžete vidět na nástěnce u obecního úřadu. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, ještě jednou
moc děkuji.

Abychom ani letošní rok nepřišli o rozsvěcení vánočního
stromu, využili jsme možnosti sdílení na internetu a celý
akt rozsvícení pro tyto účely natočili. Navíc máme velké štěstí, že v obci jsou tvůrčí a aktivní lidé, jako je pan
Antonín Mittelbach, který přivedl k životu myšlenku
vytvoření orloje na staré trafostanici. S pomocí dvanácti
šikovných dětí se tak podařilo navodit úžasnou vánoční
atmosféru a navíc se můžeme pyšnit orlojem minimálně
stejně tak krásným, jako je ten pražský. Náš orloj dokonce neunikl ani pozornosti reportérů České televize. Promítání orloje se koná každou adventní neděli mezi 17:00
a 18:00 hodinou.
Věříme, že příští rok bude příznivější a budeme moci
opět pořádat společné akce. Momentálně již probíhají
přípravy na Masopust, který je plánován na 20. února
2021. Pokud to situace dovolí, budeme se na Vás všechny
moc těšit, samozřejmě v maskách…
Kateřina Kostková

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Pokud máte facebook, podívejte na stránku „Adventní
zastavení na Doksech“. Petra Čechová vymyslela hru pro
rodiny s dětmi nebo pro každého, kdo si chce zpestřit
letošní advent. Každý den připraví jedna rodina hádanku, podle které lze najít její dům označený svíčkou či
lampičkou. Úspěšné hledače pak u vrátek čeká malá
odměna.

„Jinak si to žije vlastním životem a to je na tom fajn – že
to není nijak organizované,“ říká Petra. „Bude to takové,
jaké si to uděláme. Každý po svém a přeci spolu,“ dodává.
Pokud tedy máte některý den po páté hodině čas a chuť,
vydejte se na procházku po vsi a nechte se unést atmosférou všudypřítomné vánoční výzdoby.
(MiT)
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BIOODPAD DO LESA NEPATŘÍ
Mnoho lidí si myslí, že vyvážení organického odpadu
do lesa, do křoví, za plot, zkrátka „do přírody“ je přirozené, protože bioodpad se přece brzy rozloží. Avšak je
třeba si uvědomit, že taková skládka je v přírodě cizorodým prvkem, při rozkladu obohacuje půdu minerálními látkami a především dusíkem, čímž výrazně mění
půdní podmínky a v lokalitě přestanou růst původní
druhy. Obvykle je obsadí nepopulární kopřivy. Takto
narušené místo nejenže nevalně voní, ale navíc přitahuje škůdce. O tom, jak zahnívající hromady narušují
vzhled lokality ani nemluvě. Taková nelegální skládka navíc signalizuje ostatním, že můžou přidat svůj

odpad a nakonec se z původní hromady trávy stane
skládka všeho druhu, která bezprostředně ohrožuje
lesní prostředí.
Je třeba si uvědomit, že také biologický odpad je ze zákona odpadem a nemáte-li na vlastním pozemku kompost,
jste povinni svůj bioodpad uložit na místě k tomu určeném. V naší obci si lze pořídit hnědé bionádoby, které se
odvážejí od dubna do konce listopadu každý lichý čtvrtek. Na větší bioodpad (větvě ze stromů, apod.) lze využít
sběrné místo u čističky.
Děkujeme, že pomáháte udržovat naši obec i přilehlé lesy
čisté.

Neoprávněné založení skládky a odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa lze dle §69 odst. 2, zákona 185/2001 Sb.
postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč!

Jedna z mnoha neoprávněných skládek v naší obci – lokalita U křížku.
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