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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE

ÚŘEDNÍ DESKA
PRODEJ ZNÁMEK
NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
bude probíhat
ve dnech 15.1., 17.1., 22.1. a 24.1.
vždy od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.30 hodin.
CENY SVOZU:

Vážení spoluobčané.
Nacházíme se v adventním období, které předznamenává blížící se Vánoce.
Dříve toto období bylo obdobím postním, dobou rozjímání a dobročinnosti
a také duchovní přípravou na příchod Vánoc. Každopádně se jednalo o dobu
zklidnění, kdy ustávala většina venkovních prací a přicházela doba zaslouženého odpočinku.
Dnešní životní styl je již zcela jiný a ani v zimě většinou příliš prostoru
na odpočinek není. Přesto, po absolvování předvánočního shonu, bývají lidé
k sobě alespoň na chvíli přívětivější. Přál bych si, aby tato přívětivost zůstala
v nás všech co nejdéle a nejen s ohledem na Vánoce samotné, ale s ohledem
na ostatní lidi kolem sebe.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem zastupitelů a pracovníků obce i jménem svým příjemné prožití Vánoc, mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody
do roku 2018.
Jiří Junek

Srdečně všechny zveme na tradiční štědrovečerní
setkání u kapličky v neděli 24. 12. od 22 hodin.
Přijďte se zahřát svařeným vínem a svátečně naladit
při poslechu vánočních písní. Zpívat bude paní Ivana
Lojková za doprovodu Františka Šitty.

Nádoba 120 l
• Vývoz 1x týdně 2250 Kč (úterý)
• Vývoz 1x za 14 dní 1300 Kč
(liché úterky)
• Vývoz 1x měsíčně 750 Kč
(1. úterý v měsíci)
• Jednorázový svoz 70 Kč
Nádoba 240 l
• Vývoz 1x týdně 3800 Kč (úterý)
• Vývoz 1x za 14 dní 2200 Kč
(liché úterky)
• Vývoz 1x měsíčně 1200 Kč
(1. úterý v měsíci)
• Jednorázový svoz 140 Kč
Současně proběhnou platby za psy
na rok 2018. Cena za jednoho psa je
50 Kč a za každého dalšího 100 Kč.

NÁŠ ŽIVOT
KRONIKA OBCE
STOLETÉ PERLY
Čímpak se asi zaobíralo zastupitelstvo obce před sto lety? V kronice lze
nalézt i takovéto kuriozity.
Zápis z 11.4.1914
Byla předložena žádost Františka
Tvrdka o poskytnutí podpory na kolovrátek – usneseno bylo, aby obdržel
30,- Kč. Zároveň bylo žádáno o příspěvek na výživu rodin mobilizací
povolaných mužů (za 1. světové války, pozn. aut.) a to o částku 1000 Kč.
Tento byl vyzvednut z vkladu vodního fondu. Kdyby okresní výbor
od vyživovací komise příspěvek
nevyřídil včas, bude požádán spolek
Bratrstvo na dočasnou výpomoc.
Zápis z 13.12.1916
Obraz Jeho Veličenstva se nekoupí!
Činilo by to v obci „zlou krev“.
Zápis z 22.4.1917
Od Městské spořitelny Kladno koupila obec Doksy domek č. p. 54
za sumu 4600 Kč (na obecní chudobinec).
Zápis z 6.5.1918
Mlýn Josefa Hoffmanna v Roučmíně
přepadlo cca 300 osob. Mlynářem
tam byl zastřelen jeden občan Dokes.

Pohlednice naší obce z 30. let 20. století. Na obrázku vpravo nahoře je dům č. p. 14,
kde býval jistou dobu obecní úřad.
Zápis z 23.6.1922
Občané bydlící u silnice od Dobré
ke Krahulci si ztěžují na rychlou jízdu automobilů obcí. Usneseno bylo,
aby se daly udělat dvě tabule „že se
rychlá jízda obcí zapovídá“ a určila
se pokuta od 10 do 50 Kč.
Zápis z 27.10.1922
Kostka Václav (válečný invalida)
žádá obecní zastupitelstvo o pro-

najmutí neb odprodání místa ku
postavení stánkové budky na prodej tabáku. Pronájem obecního
pozemku před Krahulcem, o který se jedná, bude povolen zdarma,
když tam postaví budku, která se
dá přestěhovat a do té doby, než by
obec jej k veřejným účelům potřebovala.
Marta Pospíšilová

Zveme občany na

PŘEDVÁNOČNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční ve středu 20.12. v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Před sto lety jednali zastupitelé o koupi podobizny jeho Veličenstva,
my ale projednáme o něco důležitější téma - rozpočet obce na rok 2018.
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VÁNOČNÍ
VÝSTAVKA
Vánoční výstavka letos proběhla
hned v první prosincový den a opět
se bylo na co dívat. Ba co dívat! Vše
jste si mohli koupit. Od umně zdobených perníčků a marcipánových
figurek, přes neobvyklé chleby, živé
vánoční hvězdy, adventní věnce
a jiné nádherné dekorace, až k ručně
vyrobenému zboží a úžasným výtvorům dětí ze školy. Troufám si tvrdit,
že až s vánoční výstavkou začíná
mezi dokeskými ta pravá vánoční
nálada. (MiT)

Nové Dokeské listy jsou s Vámi už tři roky.
Vždy se snaží přinášet aktuální informace
a zajímavé články. Vážíme si, že je čtete a tím
projevujete zájem o dění v naší obci. Za celou
redakci Vám děkuji za přízeň a do nového roku
přeji stejnou měrou nezapomenutelné zážitky
a chvíle zaslouženého odpočinku.
Michaela Talašová.

MS SMEJCENINA ZVE

NA MYSLIVECKÝ PLES
v sobotu 13. ledna 2018
od 20 hodin v penzionu Žilina
Hudba: Černý brejle
Bohatá myslivecká tombola
Předprodej vstupenek
na tel. 605 571 729
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KAM PŮJDEME
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
A NA CO SE MOHOU TĚŠIT DĚTI?
Poté, co jsme se školkou zazimovali
zahrádku, začali jsme pilně nacvičovat vystoupení na vánoční akademii. Mezitím nás navštívil Mikuláš
a ve všech třídách proběhlo vánoční
tvoření s rodiči, které jsme si báječně
užili. Ještě před Akademií pojedeme
do Stochova na divadelní představení Jů a Hele a pak přijde to nejlepší – třídní nadílky u vánočního
stromečku. V lednu k nám přijde
kouzelník a sférické kino nabídne
představení Tučňáci na ledovci.

Se žáky základní školy také neúnavně nacvičujeme program na vánoční akademii a těšíme se na vánoční
besídky ve třídách. Po novém roce
si zaskotačíme na karnevalu,
uspořádáme sběr starého papíru
a samozřejmě budeme pokračovat
v celoročním projektu s názvem
Ve světě informací.
Do konce roku 2017 zbývá už jen
pár dní. Touto cestou bych ráda
poděkovala pracovníkům obecního úřadu a panu starostovi za celo-

roční vstřícnou spolupráci. Žádosti
směřované k obci byly vždy kladně
vyřízené.
Chtěla bych popřát klidné prožití
Vánoc všem zaměstnancům školy,
díky kterým vše funguje bez problémů, rodičům, kteří nám často
pomáhají a také ostatním občanům obce. Přeji vám všem mnoho
radosti a úspěchů v novém roce
2018.
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ ZA LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
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CO DO WC
NEPATŘÍ
V naší obci dochází k častému
ucpávání čerpadel v kanalizačních
přečerpávacích nádržích a tím k nutnosti výjezdů havarijní čety. Náklady
na čištění nad rámec běžné údržby
pak zatěžují rozpočet obce. Jednou
z nejčastějších příčin jsou vlhčené
ubrousky, což je odpad, jenž nemá
ve splašcích co dělat. I vlhčený toaletní papír, který se jako vhodný
ke spláchnutí prodává, se nemusí
v potrubí včas rozpadnout. Pokud
vlhčený toaletní papír užívat, pak
do WC mísy házet jen ten, co nese
označení splachovatelný.
Zatímco ruličkový toaletní papír
se vyrábí z recyklovaného papíru či celulózy, vlhčené ubrousky
jsou obvykle vyrobené z dlouhých
vláken netkané celulózy, anebo
z plastů, a proto se ve vodě úplně
nerozpadnou, nebo až po delší době.
Vlhčený ubrousek se ve vodě nerozpustí, je to netkaná textilie. Zachytí
se za sebemenší nerovnost a pak už
na sebe nabaluje ostatní nečistoty

JAK JSME VOLILI
Letošní volby do parlamentu ČR
zatřásly politickou situací jako
dítě s krabicí lega. Rachot to byl
ohlušující a není pochyb o tom, že
postavit z barevných kostek smysluplnou stavbu dá vítězi voleb
zabrat. U nás v obci bylo do voleb
zapsaných 1260 voličů, 64% z nich
odevzdalo platný hlas. Celkem
jsme tedy přispěli osmi sty šesti
hlasy. Do urny jsme vhodili lístky
devatenácti stran. Jak konkrétně
to u nás dopadlo, ukazuje tabulka.
Strany, které získaly stejný počet
hlasů, jsou seřazeny abecedně.
Tučně jsou označeny strany, jejichž
zástupci se dostali do sněmovny.
Vítězem voleb jak v naší obci, tak
na celostátní úrovni, se stala strana ANO.

a další věci. Vlhčené ubrousky a jiné
přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat v záhybech či kříženích stokové sítě a ucpávat čerpadla.
Do kanalizace dále nepatří použité
tampony či vložky, vatové tyčinky
na čištění uší. Nevhodné jsou i zbytky z kuchyně prohnané domácí
drtičkou.

1. ANO
222 hlasů
2. ODS
131 hlasů
3. Piráti
108 hlasů
4. SPD
78 hlasů
5. KSČM
61 hlasů
6. STAN
53 hlasů
7. TOP 09
44 hlasů
8. ČSSD
33 hlasů
9. Strana svobodných 24 hlasů
10. KDU – ČSL
14 hlasů

Vím, že toto většina z vás ví, ale
mnohdy se na to v běžném životě
zapomíná a myslím, že je dobře, abychom si chránili naši obec včetně její
kanalizace.
MUDr. Luděk Svoboda
předseda komise veřejného pořádku
obce Doksy

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zelení
14 hlasů
Realisté
8 hlasů
Rozumní
8 hlasů
Sdružení pro republiku 3 hlasy
Radostné Česko
2 hlasy
Řád národa
2 hlasy
Sportovci
2 hlasy
ODA
1 hlas
SPO
1 hlas
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STAVBA ZÁZEMÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Po téměř dvouměsíčním přerušení
prací z důvodu odstoupení od smlouvy s původně vybraným dodavatelem, se nyní již ve stavbě na hřišti
pokračuje.
Ve zkráceném výběrovém řízení byla
vybrána cenově výhodnější nabíd-

ka od firmy Kostka stav s.r.o. Ihned
po schválení smlouvy zastupitelstvem obce dne 27.9.2017 bylo staveniště předáno stavební firmě, která
vzápětí zahájila stavební práce.
Nyní se provádí hrubá stavba budovy a je zřejmé, že na její další průběh

budou mít podstatný vliv povětrnostní podmínky. Cílem je stavbu dostat
do zimy tzv. „pod střechu“, aby bylo
možné provádět v zimním období
práce uvnitř budovy. Teprve pak
bude možné blíže určit termín dokončení stavby.

EXKURZE VENKOVNÍCH STADIONŮ U KONCE
Tento podzim na náš A tým nečekal
lehký úkol. Kvůli probíhající rekonstrukci kabin musel všechny svoje
zápasy odehrát na venkovních hřištích. Zprvu se dařilo více než uspokojivě, přímo výborně, kdy i přes tuto
nevýhodu bojovalo naše mužstvo
o nejvyšší příčku s Velkou Dobrou.
Výborná série bez prohry trvala až
do 7. kola, ve kterém jsme narazili na B tým SK Rakovník, který nás
zdolal posílen o divizní hráče. Po této
prohře přišla výborná série vysokých
výher (se Slaným B 5:2, v Unhošti 4:0
a ve Zlonicích 5:1), následně ale přišlo vystřízlivění v podobě další pro6

hry. Znovu s „béčkem“, tentokráte
hostouňským, poté rovněž s dalším
rakovnickým, ale ne již s výše zmíněným SK, ale prohra nás potkala na hřišti rakovnického Tatranu. Poslední
zápas přišel na Velké Dobré, která se
nám po našich prohraných zápasech
vzdálila na rozdíl 7 bodů. Navzdory
terénu se jednalo o velmi kvalitní utkání, plné emocí a velkých promarněných šancí, které skončilo bez branek
a o konečném výsledku musely rozhodovat penalty, ve kterých byl úspěšnější doberský celek a navýšil svůj náskok
o další bod. Podíváme-li se na tabulku,
naše mužstvo se nachází na čtvrtém

místě s 24 body. Shodný počet bodů
má rovněž druhá Mšec a třetí Vraný,
které jsou před námi pouze o skóre. Již
zmíněná Velká Dobrá má bodů 32.
Trenér Martin Škvára sezónu ohodnotil takto: „Jsem vcelku spokojený,
podařilo se nám oproti loňskému
roku rozšířit kádr a tím ho zkvalitnit.
Získali jsme za podzim 24 bodů, což
vzhledem k situaci, kdy jsme byli nuceni odehrát všechny zápasy na hřištích
soupeřů, považuji za úspěch, ačkoliv
k úplné spokojenosti ještě nějaký ten
bodík navíc chybí.“
Jakub Škvára

FOTBAL
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FOTBAL DĚTI
Uteklo to velmi rychle a my máme
za sebou podzimní část soutěží dětí
ročníku 2017/2018. Letos hrají naše
děti tři soutěže: okresní soutěž mladších přípravek, okresní soutěž starších
přípravek, okresní přebor starších
žáků. Celou podzimní část jsme byli
nuceni (kvůli stavbě nových kabin)
odehrát na hřištích soupeřů.
Děti, co kopou v mladší přípravce,
se teprve seznamují se soutěžními
zápasy. Jejich snaha převyšuje nad
výsledky, výkony jsou však příslibem
do dalších sezon. Ze začátku se kluci
„rozkoukávali“, ale ke konci sezony
už přicházely i povedené výsledky.
V posledním kole si kluci připsali první
vítězství za tři body nad docela silným
soupeřem. Doufáme, že v nastoleném
trendu budou tito „caparti“ pokračovat i v jarní části sezony.

Starší přípravka bezezbytku naplnila
naše očekávání, které jsme do ní vkládali s koncem minulého ročníku. Celou
podzimní částí sezony „projela jako
nůž máslem“. V soutěži ztratila POUZE dva body a to ještě díky „přispění“
jednoho pana rozhodčího. Výsledkem
je suverénní první místo s náskokem
sedmnácti bodů na druhé Kamenné
Žehrovice. Kluci ze starší přípravky
nastříleli i nejvíce branek a to 121! Díky
tomu máme osm fotbalistů na prvních
osmi místech v pořadí střelců!
Starší žáci měli skvostnou první polovinu soutěže. Z prvních pěti zápasů „udělali“ všech 15 bodů. Potom přišel útlum
a po třech smolných prohrách ve Velvarech, Vinařicích a zejména v Unhošti
se propadli z prvního místa až na páté.
Potom zřejmě pomohlo, že měli týden
volna, protože ve zbylých dvou kolech

kluci opětně bodovali naplno. Po podzimu tak patří klukům pěkné čtvrté
místo (z jedenácti týmů) s minimálním
odstupem na čelo. Celkem kluci dali 54
gólů. Díky tomu máme v pořadí střelců
hned tři kluky, a to na prvním, druhém a šestém místě. Jsme velice rádi,
že u nás zůstali Tomáš Turaz a Lukáš
Linc. Z Tomáše roste velice šikovný
brankář a bez Lukáše si nedovedeme
představit naše zadní řady!
V únoru 2018 opět vyrážíme s dětmi
na již tradiční „stmelení kolektivu“
na hory do podhorské vesničky Přebytek.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, kteří se o malé fotbalisty starají,
stejně tak rodičům, kteří nám s dětmi
pomáhají a všem, kteří chodí na tréninky a fandí na zápasech. DĚKUJI.
Martin Kučera
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OZNÁMENÍ
PRONÁJEM
ORDINACE
V souvislosti s tím,
že dětská lékařka
MUDr. Zuzana Kindlová
ukončí k 31. 12. 2017
činnost v ordinaci v naší
obci, vyzýváme případné
zájemce o pronájem
prostor pro provozování
pediatrie, aby kontaktovali
obecní úřad.
Také rádi přijmeme
případná doporučení
na dětského lékaře, kterého
bychom mohli oslovit
s nabídkou.
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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.

PF 2018
Android

AppStore
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