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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE
Budova tak získala nejen výrazně lepší vzhled, ale také
lepší vnitřní prostory. Bude sloužit na volnočasové aktivity převážně dětí prvního stupně ZŠ a výhledově uvažujeme vytvořit zázemí pro činnost příměstského tábora.
Ostatní prostory v domě budou nadále využívány tak
jako dosud.

STAVBA ZÁZEMÍ
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás stručně seznámil
s průběhem hlavních investičních akcí obce, které byly schváleny pro letošní rok.

REKONSTRUKCE DOMU
Č. P. 157
V ulici Družstevní jsme dokončili rekonstrukci obecní
budovy, jejíž podstatnou náplní bylo provedení zateplení
budovy a úprava vnitřních prostor pro budoucí činnost
komunitního centra. Ve výběrovém řízení zvítězila firma
ELA Litvínov s.r.o., která se prací zhostila velmi dobře.
Aby bylo možné zateplovat, bylo nutné odstranit z budovy vlhkost. Ukázalo se, že problém tkví ve sklepních prostorách, které byly z velké části zaházené různorodou
sutí a zaplavené spodní vodou. Vše se muselo odstranit
a sklepy vysušit. Kromě dokonalého zateplení budovy,
došlo také ke kompletní výměně oken a střešní krytiny,
rovněž se nainstaloval nový centrální otopný systém.

V červenci jsme zahájili stavbu budovy na fotbalovém
hřišti, ve které se budou nacházet kromě sportovních
šaten také prostory pro činnost komunitního centra.
Ve výběrovém řízení se nejlépe umístila firma Bursík
Holding, a.s. Po zbourání starých šaten a provedení výkopů pro základy budoucí stavby však došlo k přerušení
prací. Důvodem bylo odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele, tedy ze strany obce, a to pro závažné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Na základě toho došlo
k předání staveniště a nedokončené stavby obci. Nyní
budeme ve zkráceném výběrovém řízení vybírat nového
dodavatele na realizaci této stavby. Bohužel je již dnes
jasné, že původně uvažovaný termín dokončení (jaro
2018) nebude možné splnit.

REKONSTRUKCE
A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ
A KOMUNIKACÍ
Za účelem realizace chodníků a komunikací v obci jsme
provedli výběr dodavatele pro uzavření rámcové smlouvy. Tohoto výběrového řízení se zúčastnili dva zájemci.
Vybrána byla cenově výhodnější nabídka od firmy Miloslav Janouš. Po uplynutí odvolacích lhůt dojde k uzavření konkrétních smluv na výstavbu jednotlivých úseků.
Zahájení prací předpokládáme začátkem října.
Jiří Junek, starosta

FEJETON
PŘÍBĚH PRAČKY
O státním svátku 5. a 6. července náš
spoluobčan vyzdobil les vedle dřevěného kříže napohled velmi zachovalou pračkou zn. INDESIT. Opravdu jí
to tam slušelo. Velmi by mne zajímalo, co to může být za občana?
Pračka je celkem luxusní, vozidlo
má zřejmě prostorné (asi SUV), není
zřejmě zdaleka – to by byla škoda
benzinu a času. Moc inteligentní asi
tento občan není, protože jinak by
věděl, že se dá taková vzácnost odevzdat ve sběrném dvoře nebo roztřídit a dát do výkupu sběrných surovin.
Pračka čekala asi tři dny na to, aby
si jí všiml občan „kutil“, který si
odnesl motor. Zbytek nechal přírodě. V dalších dnech se torzu věnoval
zřejmě nemajetný občan a odvezl to,
co se zdálo být kovové. Plastové díly
nechal také přírodě.
Takže se původnímu majiteli omlouvám, zřejmě to nakonec myslí s námi
i přírodou dobře. (SmM)

LUCERNIČKA JACK
K temným podzimním večerům neodmyslitelně patří
tajemné až mystické oranžové světlo dýní. Tradičně jej
spojujeme se svátkem Halloween a předpokládáme, že se
jedná o americký svátek. Ale kdepak, Halloween pochází
z Evropy a do Ameriky jej přenesli Irové během velkého
stěhování v 19. století. Říkali mu tehdy All-Hallows-eve,
čili Předvečer Všech svatých a vždycky byl spjat s vydlabanou řepou se žhavým uhlíkem uvnitř. Ano řepou, nikoliv dýní. Jak se však ukázalo, v USA hojně rostly dýně,
byly mnohem větší než řepa a k vydlabávání se hodily
lépe. A co teprve ta úžasná přízračná oranžová barva!
Není divu, že se svátky rychle staly populárními a začaly
se slavit ve velkém. Uhlík nahradily svíčky, prostý otvor
pak strašidelné obličeje. Svítící dýně se nejdříve dávaly
před krytý vchod nebo do okna, ale dnes už není výjimkou vidět je před domem na trávníku nebo u cestiček.
Irové mají hezkou pověst o tom, jak tento zvyk vznikl.
To byl jednou jeden šprýmař a ochmelka, jmenoval se
Jack. Ve chvíli, kdy všechno propil, v zoufalství slíbil duši
samotnému ďáblu, když mu za ni dá skleničku. Čert byl
ihned hotov jeho přání splnit, ale Jackovi se najednou
všechno rozleželo a přemýšlel, jak by na ďábla vyzrál. Přemluvil ho, aby vylezl na jabloň a pak honem vyryl do kůry
stromu kříž. Oklamaný ďábel nemohl slézt! Jack mu hbitě nabídl pomoc, avšak pod jednou podmínkou. Až Jack
umře, nedostane se do pekla. A tak se stalo. Jelikož Jack

s pitím nepřestal, a těžko se lze Irovi divit, brzo umřel.
Jeho duše zamířila do nebe. Jenže ouha. Tak velkého
hříšníka v nebi nechtěli. A v pekle o něm ďábel nechtěl
ani slyšet, tudíž ho vyhnal zpět na svět a ještě mu za trest
vtiskl do dlaně žhavý uhlík. Vynalézavý Jack jej ale vložil
do vydlabané dýně a od té doby bloudí po světě… Proto se
také svítícím dýním říká jack-o´-lantern, lucernička Jack.
Až budete letos vyřezávat dýně, vkládat do nich svíčky
a vynášet je před dveře, podívejte se pozorně kolem. Třeba bloudící Jackovu duši v šeru zahlédnete. (MiT)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 4. září jsme slavnostně za přítomnosti pana starosty Junka
přivítali 24 nových prvňáčků.
Celkový počet dětí ve škole je 88 žáků.
Do mateřské školy přibylo 23 malých „Kuřátek”, celkem je v MŠ 75 dětí,
čímž je její kapacita naplněna.

Co nás v nejbližší době čeká? Žáci 1. a 2. ročníku už začali jezdit na plavání do bazénu v Tuchlovicích. Prvňáčci
absolvovali společné fotografování a fotografie jsou zveřejněny v denním tisku. Žáci 4. ročníku se opět vydali
na dopravní hřiště. V říjnu se školka vypraví na výlet
na Staré Hrady, pak slavnostně zavře zahrádku a škola
i školka začne nacvičovat program na vánoční akademii.
V tomto školním roce budou opět probíhat ve škole
a školce různé kroužky jako vaření, sauna, keramika,
informatika, angličtina, sportovní kroužek, dětská jóga,
zumba, flétna, předškoláček. Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici u paní učitelek jednotlivých tříd
ve škole i školce.
Od 1.9.2017 jsme se zapojili do projektu EU – Šablony pro ZŠ a MŠ. Jedná se o personální podporu škol,

jmenovitě např. chůva v MŠ, školní asistent, sdílení
zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím
vzájemných návštěv. Cílem tohoto projektu je posílit
personální obsazení v MŠ a profesně rozvíjet pedagogy. Tento projekt bude na naší škole realizován dva
školní roky.
Dále pokračujeme v projektu ovoce do škol, kdy děti
dostávají zdarma 1x týdně ovoce. Od letošního školního
roku budeme nově zapojeni do projektu mléko do škol,
děti obdrží 1x za 14 dnů zdarma mléčný výrobek.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do tradičního sběru
starého papíru. Získané finanční prostředky použijeme
na akce, které škola pořádá pro děti.
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka

DOBRÉ VĚDĚT
ÚŘEDNÍ DESKA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
se uskuteční
ve středu 27. 9. 2017
v 18 hodin na OÚ

Zveme rodiče a děti na

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
v pátek 3. 11. 2017.
Lampiony s sebou.
Bližší info na letáčcích.
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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.
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: 312 691 413.
„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
O případných odstávkách vody či elektrické energie budete včas informováni
přímo na Váš mobilní telefon, přihlásíte-li se do systému MOBISYS.

INFORMAČNÍ SERVIS OBCE
V MOBILNÍM TELEFONU
Registrace - Chytrý mobilní telefon
aplikace ke stažení v obchodě GooglePlay (Android)
a AppStore (iPhone), případně 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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