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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE

ÚŘEDNÍ DESKA
PRODEJ ZNÁMEK
NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude probíhat:
ve dnech 9. 1., 11. 1., 16. 1. a 18. 1.,
vždy od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 18.00.
CENY SVOZU:

Vážení spoluobčané,
přicházejí Vánoce a vánoční svátky, a když budeme chtít, mohou vnést
do našich životů opravdové kouzlo a dobrou náladu. Mohou nám pomoci se
na konci roku konečně zastavit a načerpat energii potřebnou do roku následujícího. S Vánocemi je dnes bohužel spojena také spousta stresu, která pak
ty očekávané „hezké vánoce“ může proměnit jen na několik krátkých svátečních dnů. Je na každém z nás, aby komerčnímu shonu nepodlehl.
Vánoce také přinášejí příležitost ke každoroční bilanci, ohlédnutí se a vstřebání toho podstatného, co jsme za poslední rok prožili a vykonali.
Jménem zastupitelstva obce a všech zaměstnanců obecního úřadu Vám přeji
příjemné prožití letošních vánočních svátků, hodně zdraví, rodinné pohody
a šťastný Nový rok 2017. Ať jsou Vaše vánoční svátky tím nejkrásnějším obdobím z celého roku.
Alena Brehová, místostarostka

POKLIDNÝ ADVENT S JÓGOU
V sobotu 10. prosince můžete opět prožít harmonické
odpoledne s jógou a tibetskými mísami.
Začátek je v 15 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Vstupné 280 Kč (celý program)/200 Kč (pouze mísy).
Hlaste se paní Valentové na tel. 603 168 422.

Nádoba 120 l
• Vývoz 1x týdně 2100 Kč (úterý)
• Vývoz 1x za 14 dní 1250 Kč
(liché úterky)
• Vývoz 1x měsíčně 800 Kč
(1. úterý v měsíci)
Nádoba 240 l
• Vývoz 1x týdně 3550 Kč (úterý)
• Vývoz 1x za 14 dní 2100 Kč
(liché úterky)
• Vývoz 1x měsíčně 1250 Kč
(1. úterý v měsíci)
Současně proběhnou platby za psy
na rok 2017. Cena za jednoho psa je
50 Kč a za každého dalšího 100 Kč.

NÁŠ ŽIVOT
BĚH PRO AMÁLKU
V sobotu 24. září se konal v Doksech
2. ročník Běhu pro Amálku. Znovu
jsme se přesvědčili, že je mezi námi
spousta dobrých lidiček, kteří si přišli zasportovat a především přispět
na Amálku Ryšlinkovou prostřednictvím startovného, koupí štěstíček
nebo vhozením peněz do kasičky.
Této akce se zúčastnilo 153 závodníků a vybralo se 33 907 Kč.
Peníze byly vloženy na Amálčin
nový transparentní účet číslo
2200981885/2010. Vybrané peněžní prostředky budou použity Amálce na lázně a také jí chceme pořídit
invalidní vozíček.
Tento ročník považujeme opět za velmi úspěšný a rádi bychom poděkovali
všem návštěvníkům a závodníkům,
Obecnímu úřadu Doksy, SK Doksy,
SK Mšecké Žehrovice, Restauraci Maštal, manželům Ramešovým,
Janě Jirouchové a dalším sponzorům.
Za doprovodný program děkujeme
Divadelnímu spolku Taška Kladno
a klientům Zahrady, záchranářům
z RescueHelp, z.s., Haf Klubu Unhošť
a pánům Mittelbachovi a Novotnému za fotografie z akce, moc pěkné
bylo vystoupení country tanců. Velké
poděkování také patří všem organizátorům a pomocníkům, kteří přišli
ve svém volném čase pomoci.
Budeme se těšit na další ročník
a věříme, že tato akce bude stejně
úspěšná jako ty předchozí.
Adéla Vávrová

DUŠIČKOVÉ MEMENTO
Snad každý se rád pokochá pohledem na hezky upravené prostředí
kolem sebe. Když procházíte ulicí, kde je uklizeno, kde si někdo
z našich spoluobčanů dá tu práci
a v okolí svého domu pečuje o okrasné dřeviny a květiny a má v oknech
bohatě osázené truhlíky, navodí to
ve vás bezděčně příjemný pocit. Proto je velmi smutné, když někdo bez
skrupulí během chvilky zničí práci
několika nadšenců, kteří nezištně
2

a s radostí vykouzlili úsměv na rtech
rodičům a dětem v období Dušiček.
Mám na mysli výzdobu místní školy a školky. Krásná dekorace byla
někomu nejspíše trnem v oku, když
mu stálo za to vniknout do areálu,
odcizit naaranžované dýně a patizony a rozbíjet je na blízkých komunikacích. Na jednu stranu možná
klukovina, ale na straně druhé je
lítost a zklamání těch, co se na výzdobě podíleli a také těch, kterým

přinášela radost. Snad tento incident zůstane ojedinělý a neodradí
zaměstnance školy a rodiče od další
snahy o vytvoření hezčího prostředí
nejen pro naše děti.
Blíží se nejkrásnější období v roce,
svátky klidu a míru - tak si je užívejme, radujme se a vzájemně se respektujme. Potěšme se tou krásnou
vánoční výzdobou nesoucí jediné
poselství – poselství lásky a naděje.
Eva Tůmová

KAM PŮJDEME
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KRONIKA OBCE
VÍTR, VEDRO, DÉŠŤ – NIC POŠŤÁKY
NEZASTAVÍ.

Otevřeli jsme kroužek
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
pro děti od 1,5 roku.
Tvoříme každý pátek
od 11 hod.
Hlaste se předem
na tel. 777 908 070
(Olga Dolejšová).

Obec Doksy usilovala o zřízení pošty mnoho let. Dobrá věc se podařila
až začátkem 90. let. Do té doby provoz poštovních služeb pro občany
naší obce zajišťoval Poštovní úřad
ve Družci, který měl sice velice starou
historii svého vzniku – konec 19. století, ale byl pro nás trochu „z ruky“.
Poštovní služby vykonávali doručovatelé ze Družce, pan Lansdorf a paní
Rosenbaumová. Později poštu nosili
občané z Dokes, pan Málek, pan Červenka, pan Jun. Nelze nevzpomenout
na paní Annu Vránovou z Lesní ulice,
která byla poštovní doručovatelkou
opravdu dlouhá léta. Tito doručovatelé s velikou koženou brašnou přes
rameno přinášeli důchody, balíky,
vybírali za „inkaso“, včetně vyúčtování elektřiny, sbírali tržby z obchodů
(restaurace Na Plůtku, Jednota, masna, prodej plynových lahví apod.).
Samozřejmě doručovali denní tisk.
Děti netrpělivě očekávaly donášku
tolik oblíbeného Čtyřlístku.
Pošta začala v naší obci fungovat 1.
dubna 1994 jako 48. pošta Okresní správy pošt Kladno. Poště Doksy
bylo určeno poštovní směrovací číslo 273 64, které platí dosud. Jejímu
otevření předcházela celá řada usilovných jednání. Obec musela dát
k dispozici nejprve vhodné prostory
k provozu tohoto zařízení, stavební úpravy stály 250.000,- Kč. První
vedoucí Pošty Doksy se stala Ladislava
Drahošová, listovní doručovatelkou

byla Blanka Černá, doručovatelem tisku byl Karel Čermák. Pošta původně
stála v ulici Boh. Pokorného v č.p.163
s funkcí „podávací“ a „dodávací“.
Slavnostního
zahájení
provozu
se dokonce zúčastnil Ing. Strašil,
ředitel Oblastní správy pošt Praha
a Ing. Kučera, ředitel Okresní správy
pošt Kladno. Taková to byla sláva!
Již tehdy byly nabízeny služby Investiční a Poštovní banky, vkladní knížky, vkladní listy, vedení běžných
účtů. Prodávaly se losy, noviny, časopisy, obálky, pohledy atd.
Pošta se nám ještě jednou po obci
stěhovala a to 2.března 2007 při
rekonstrukci budovy obecního
úřadu. V nových prostorách Pošty
vznikla hala pro zákazníky, přepážková pracoviště, kancelář poštmistra, denní místnost, balíková
místnost pro roznášku, datová místnost. Druhou vedoucí naší pošty se
stala 1. října 1997 Martina Mrázová.
Doručovateli byli postupně Černá
Blanka, Rusová Ivana, Křížová Hana,
Andruchovičová Monika, Valentová
Irena, Olič Vladimír.
Nyní pošta navíc zajišťuje služby Stavebního spoření ČMSS, Raifeissen
bank, všechny služby České pojišťovny. Prodává dálniční známky
a další doplňkový sortiment. Práce
poštovních úředníků je velice zodpovědná a náročná. Budeme jim všem
přát, ať se jim dobré dílo daří.
Marta Pospíšilová

Čertiska se letos
sejdou před OÚ
v sobotu 3. 12. v 17 hod.
Nasaďte si růžky,
ať vás nepoznají!

Doksy, Vorlíčkova ulice v roce 1930. Uprostřed stojí pan Lansdorf, jeden z prvních
doručovatelů pošty Družec, který na Doksy nosil poštu.
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KAM PŮJDEME
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V naší mateřské školce a škole jsme se
na podzim rozhodně nenudili. Navštívilo nás loutkové divadlo s pohádkou
O perníkové chaloupce. Rákosníček
děti seznámil s noční oblohou v divadelním představení s názvem Rákosníček a hvězdy. Školáci se vydali na výlet
do Prahy, kde se projeli lodí po Vltavě
a dozvěděli mnoho nových informací
o historii Prahy. Velkou radost jsme
měli z Lampionového průvodu, který se uskutečnil začátkem listopadu.
Koťátka, Štěňátka a „prvňáčci“ už ví,
proč se nám většinou ztrácí jen jedna
ponožka – dozvěděli se to od Hihlíka
z pohádky Lichožrouti, kterou shlédli
v Cinema City Zličín.
Jedno říjnové odpoledne jsme věnovali dokončení „Školkové skalky“
za novou budovou MŠ. Veliké díky
patří rodičům a přátelům školy, kteří nám darovali různé druhy sazenic
a cibulovin. Vážíme si toho, že si pár
rodičů udělalo čas a pomohli zvelebit okolí naší mateřské školy. Jen nás
mrzí, že počet těchto rodičů by se
dal spočítat na prstech jedné ruky.
Děkujeme paní Moskvové, paní Přibíkové a paní Davydové. Této podpory si velice vážíme.
V pondělí 14. 11. jsme společně
zavřeli zahrádku a pak si na ohni
upekli buřty. Děkujeme všem rodi-

čům a dětem ze třídy Koťátek a Štěňátek, kteří přispěli svými silami
a pomohli nám tím zazimovat naší
školní zahradu.
Nyní už se děti i paní učitelky pilně připravují na páteční Vánoční
výstavku. Hned v pondělí 5. prosince navštíví děti ve školce i ve škole
Mikuláš, čert a anděl a 13. prosince pořádáme VÁNOČNÍ AKADEMII od 16.00 hod. ve sportovní
hale.
Dětský karneval, na který srdečně
zveme všechny děti nejen ze školky
a ze školy, se uskuteční 20. ledna
2017 od 16 hodin.
Po Novém roce čeká děti z MŠ
„sladký výlet“ do čokoládovny v Šes-

tajovicích a přijede nás navštívit
Kouzelník Kravata. Ve škole budeme nadále pokračovat v celoročním
projektu pod názvem „S INDIÁNY
ZA POZNÁNÍM“.
Mgr. Jana Kindlová a Lucie Zíková

:( „PODĚKOVÁNÍ“
I v tomto krásném předvánočním čase musíme bohužel řešit nepříjemné události. Touto cestou bych ráda
„poděkovala“ dvěma bývalým žákům naší ZŠ, kteří
v podvečerních hodinách nezvaně navštěvují naší
školní zahradu. Dne 23.10. odcizili dětem ze zahrady dětský vozíček, který byl nalezen v ulici nedaleko
školy, a také zničili dětem dýňovou výzdobu, kterou
měly umístěnou před budovou školky. Vážení chlapci,
ve škole máme kamerový systém, který Vaší nezvanou
návštěvu zaznamenal. V případě opakování budeme
nuceni kontaktovat Policii České republiky.
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se uskuteční ve středu
14.12. v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Projednávat se bude rozpočet obce.

DOBRÉ VĚDĚT
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INVESTICE V OBCI
V letošním roce jsme investovali
do komunikací a chodníků 6,5 mil.
Kč. Realizovali jsme chodník v ulici
Jos. Janouše, komunikace v ulicích
Václ. Melena, Sokolská a Spojovací. Tyto investice byly provedeny
z finančních prostředků obce, protože naše žádosti o dotační podpory nebyly úspěšné. Současně jsme
připravili projektovou dokumentaci
na propojovací chodník z ulice Družstevní do zástavby v ulici Zahradní.
Tato investice se bude realizovat
zřejmě v příštím roce. Do komunikací, chodníků a také cyklostezek chceme investovat ještě v dalších letech,
a proto jsme žádali a nadále budeme
žádat o dotace.
Letos jsme podali žádosti o dotace
na výstavbu a rekonstrukci obecních budov. Jedná se o rekonstrukci a přístavbu fotbalových šaten
a o rekonstrukci domu č.p. 157 v ulici Družstevní. Obě tyto akce spolu
vzájemně souvisí, neboť kromě současného využití by měla tato zařízení sloužit jako komunitní centra se

zaměřením na děti 1. stupně základní školy. Pro rekonstrukci domu
č. 157 se nám již podařilo zajistit
dotaci na zateplení budovy ve výši
1 mil. Kč. Sice to není dostatečná
částka, ale ještě žádáme o dotaci
z jiného programu. Rekonstrukce
by se měla provést již v příštím roce
a následně snad bude možné přistoupit k výstavbě fotbalových šaten.
S tím je spojeno i budoucí využití
pozemku bývalého přírodního divadla, který obec do svého vlastnictví
získala v letošním roce. Zde by mělo
být vybudováno zázemí pro pořádání kulturních akcí a pro volnočasové
aktivity dětí docházejících do vybudovaných komunitních center. Mimo
to dlouhodobě projednáváme územní řízení na výstavbu sportovního
areálu, které by mělo být v příštím
roce dokončeno.
Realizace všech uvedených záměrů je
samozřejmě přímo závislá na rozpočtu obce, který bude ještě v letošním
roce schvalován, a také na úspěšnosti
našich žádostí o dotace.

Srdečně zveme všechny
občany na

VÁNOČNÍ
VÝSTAVKU
v prostorách OÚ

v pátek 2.12.
Od 8 do 18 hodin.
K vidění i zakoupení
budou vánoční dekorace,
perníčky, vánočky,
výrobky dětí ze školy
a školky a mnoho dalšího.

Na OÚ se také uskuteční
Vítání občánků (10. 12.)
a Posezení s občany
staršími 80-ti let (16. 12.)
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem zastupitelstva
a pracovníků obce i jménem svým
příjemné prožití adventního období,
hezké Vánoce a hodně štěstí, zdraví,
rodinné a osobní pohody
do roku 2017.
Jiří Junek

Zveme občany
na štědrovečerní setkání
u kapličky, které se
uskuteční v sobotu
24. 12. od 22 hodin.
Atmosféru budou
dotvářet vánoční melodie
Františka Šitty.
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DOBRÉ VĚDĚT
JAK SI PRONAJMOUT BYT NEBO DŮM K BYDLENÍ
ČÁST DRUHÁ
V minulém čísle jsme načali téma
nájemního bydlení. Na řadě jsou
praktické otázky, které se nájmu bytu
týkají, zejména problematiky užívání
bytu a dalších důležitých aspektů.
Podstatnou povinností pronajímatele
je umožnit nájemci nerušené užívání
bytu. Na druhou stranu je třeba také
zmínit, že nájemce je povinen byt užívat jako řádný hospodář, to znamená
odpovědně. Nesmí jej nad rámec běžného užívání poškodit nebo opotřebovat. Zároveň jej ale nesmí poškodit
ani jeho neužíváním. Je totiž běžné
a pronajímatel to spravedlivě očekává, že nájemce byt udržuje, topí, větrá
tak, aby byt například nezplesnivěl.
Častým dotazem je, zda má nájemce
právo přihlásit se k trvalému pobytu
v bytě. Odpověď je ano, neboť pronajímatel není oprávněn zakázat nájemci
trvalý pobyt v bytě, a to ani v nájemní
smlouvě. Obava pronajímatelů z exekucí je zbytečná, neboť případná
exekuce na majetek nájemce se může
týkat i majetku v bytě, kde nájemce
sice není trvale hlášen, ale skutečně
se tam zdržuje. Trvalý pobyt tedy
není rozhodnou skutečností.
A jak je to s jinými osobami v bytě?
Pronajímatel má vždy právo vědět,
kolik osob se v bytě nachází a to
zejména s ohledem na zálohy
na služby s užíváním bytu spojené. Změny v počtu osob je nájemce povinen ohlásit do dvou měsíců
od vzniku změny. Pronajímatel si
může ve smlouvě vymínit souhlas

s přijetím nových osob, to neplatí
u osob blízkých, tj. příbuzných, kde
tohoto souhlasu není třeba. Platí však zásada přiměřenosti počtu
osob k velikosti bytu. Nájemce má
také právo chovat v bytě zvířata a to
i bez souhlasu pronajímatele. Toto
právo je dáno zákonem a pronajímatel není oprávněn tuto skutečnost
ve smlouvě zakázat. Opět však platí
pravidlo přiměřenosti. Zvíře nesmí
nepřiměřeně obtěžovat ostatní obyvatele domu, nesmí být nebezpečné.
I počet zvířat v domácnosti a jejich
výběr musí být adekvátní, aby byl
zajištěn pořádek v domě.
Pronajímatel je oprávněn byt
po předběžném oznámení prohlédnout. V praxi záleží hlavně na domlu-

vě mezi stranami, jak často se bude
prohlídka konat. Je třeba zohlednit
právo pronajímatele na ochranu
jeho majetku a na druhé straně právo nájemce na soukromí. Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem
na frekvenci prohlídek, může o nich
rozhodnout soud. Plánuje-li nájemce
nepřítomnost v bytě, která je delší
než dva měsíce, je povinen pronajímateli označit osobu, která místo něj
v případě potřeby umožní pronajímateli vstup do bytu za účelem jeho
prohlídky.
V příštím čísle se budeme věnovat
otázce běžných oprav a údržby bytu
a zániku nájmu. Přeji všem veselé
Vánoce a šťastný nový rok.
Adéla Šípová

nadšencem Dokeských listů a každý
čtvrtrok pokradmu odsunuji pracovní či rodinné povinnosti a tvořím
novou podobu novin. Jsem první,
kdo nedočkavě čeká na finální verzi
a hledá sebemenší chybičku. Stejně jako představitelům obce i mně
záleží na tom, aby informace byly
správné, texty bez hrubek a vzhled
lahodil oku. Pokaždé doufám, že se

nové číslo bude líbit. Avšak jestliže
jste v něm nenašli, co jste najít chtěli,
neváhejte do redakce napsat. Vaše
názory a ještě lépe návrhy ráda uvítám, jen tak se můžou Dokeské listy
stále zlepšovat.
Za celou redakci Vám přeji krásné
svátky a do nového roku opravdové
nadšení pro věc, ať už je jakákoliv!
Michaela Talašová

NADŠENÍ PRO VĚC
Pamatuji si, jak jsem poprvé držela v rukou původní Dokeské listy.
Obsahovaly sice všechny důležité
informace, ale oku nelahodily. Říkala jsem si, že se s tím musí něco udělat. Neváhala jsem o svých dojmech
poinformovat zastupitele Jaromíra Jiroucha, který také nezaváhal
a hned se mě zeptal, co s tím tedy
hodlám udělat. Od té doby jsem
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FOTBAL MUŽI
PODZIMNÍ ČÁST ZA NÁMI
Náš A tým po loňském sestupu nebyl
v dobrém rozpoložení a na začátku sezóny prohrál hned dva zápasy na hřišti Mšece a rakovnického
Tatranu. Postupem času se ale nové
posily zapracovaly a tým začal šlapat.
I přes výraznou střeleckou impotenci
(pouhých 17 vstřelených gólů), která dokeskou kabinu trápí již několik
sezón, se po sérii tří výher na konci
podzimní části nad mužstvy Hýskova, Libušína a B týmu SK Rakovník
vyšvihl na třetí příčku. Zde přezi-

muje se ztrátou 9 bodů na vedoucí
Hřebeč. Zimní přípravu začne A tým
v polovině ledna. Přihlášen je na zimní turnaj ve Švermově, kde odehraje
několik zajímavých zápasů na novém
umělém povrchu proti soupeřům
z Kladenska, poté mužstvo čeká znovu soustředění ve Wellness hotelu
Frymburk. Termíny zápasů ve Švermově budou zveřejněny na našich
webových stránkách.
Kromě A týmu je na Doksích nově
přihlášen tým starých pánů a jako

nováček soutěže se rozhodně stydět
nemusí. Po podzimu se drží ve středu tabulky a porazil i několik zkušenějších celků.
Na závěr důležitá informace pro
fanoušky. Nejspíše ještě před Vánoci
budou k dispozici nové klubové šály.
V případě zájmu o pořízení tohoto pěkného Vánočního dárku napište na klubový email: skdoksy@seznam.cz.
Cena by se měla pohybovat okolo
200 Kč.
Jakub Škvára

prvním rokem a jsou skoro všechny
o rok mladší než soupeři. Tabulce
bezpečně vládne Slovan a se zbývajícími dvěma soupeři někdy vyhrajeme a jindy zase prohrajeme. V příští
sezoně už by měly být naše výsledky
lepší.
Děti, co kopou v mladší přípravce, se
teprve naplno seznamují se soutěžními zápasy a jejich snaha převyšuje
výsledky. Výkony všech jsou však příslibem do dalších sezon.
V únoru 2017 opětně vyrážíme s dětmi na „stmelení kolektivu“ na hory.

Pojedeme vlakem do podhorské vesničky Přebytek.
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. DĚKUJI!
Pokud máte zájem zjistit trochu blíže,
jak si jednotlivé kategorie stojí, můžete se podívat na naše stránky: http://
www.skdoksy2001.banda.cz, nebo
jukněte na nástěnku u hospody.
Za všechny trenéry Martin Kučera

FOTBAL DĚTI
Máme za sebou podzimní část soutěží dětí. V letošní sezoně za Doksy
„bojují“ mladší přípravka, starší přípravka a starší žáci.
Kluci, co kopou za starší žáky, si
vedou velice dobře, již hrají na celém
hřišti a předvádějí kvalitní výkony.
Měli jsme s Jardou docela strach, jak
tento přechod na velké hřiště zvládnou, a mile nás překvapili. Letos
k nám do týmu přibyli další noví
kluci a to nejen na základě opětovného sdruženého startu s týmem SK
Lhota. Dohodli jsme se i s Baníkem
Libušín na přestupu čtyř dětí z Libušína. Zpět jsou samozřejmě hráči,
kteří minulou sezonu hráli ve Lhotě.
Když se sejdou všechny děti, které
máme pro letošní soutěžní ročník
na soupisce, máme 20 „oveček“.
Myslím si, že kluci tvoří výbornou
partu a snaží se plnit přesně to, co
od nich s Jardou Meleňákem vyžadujeme. Co se týká výsledků, tak
po podzimní části jsme na pěkném
čtvrtém místě a to se čtyřmi výhrami a třemi porážkami.
Starší přípravka hrála všech devět
kol se stejnými soupeři, a to se Slovanem Kladno, SK Novým Strašecím
a s Kamennými Žehrovicemi. Výsledky měla proměnlivé, což vyplývá
z toho, že naše děti kopou tuto soutěž
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KOMERČNÍ INZERCE

advokátní kancelář

Mgr. Gabriel Šíp
Mgr. Adéla Šípová
Právní služby advokátní kanceláře:
•Z
 astupování před soudy
• Zastupování před státními orgány a orgány
samosprávy
• Zastupování v řízení ve věcech vkladu
do katastru nemovitostí
• Sepisování smluv a jiných listin, zastupování
při obchodních jednáních
• Obhajoba v trestním řízení
• Poskytování právních porad
Tel.: 606 938 776
E-mail: adela@aksipova.cz, gabriel.sip@post.cz
kancelář: Kleinerova 24, Kladno (naproti soudu)

INFORMAČNÍ SERVIS OBCE V MOBILNÍM TELEFONU
Registrace - Chytrý mobilní telefon
aplikace ke stažení v obchodě GooglePlay (Android)
a AppStore (iPhone), popřípadně použijte QR kódy.
Registrace – klasický mobilní telefon
Zašlete kód REG DOKSY OBZ
na telefonní číslo (+420) 777 080 880.

Android

AppStore
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