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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE

ÚŘEDNÍ DESKA
PRODEJ ZNÁMEK
NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
bude probíhat ve dnech
14. 1., 16. 1., 21. 1., 23. 1.
vždy od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.
CENY SVOZU:
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

Vážení a milí spoluobčané,
setkáváme se opět po roce, abychom
společně zhodnotili uplynulý čas
a zapálili svíčky na adventním věnci. Ani nemrkneme a budeme sedět
u vánočního stromečku. Nastane
čas rodinných setkání, čas porozumění, slibů a předsevzetí.

Při této příležitosti Vám chci popřát
jménem svým, celého zastupitelstva
a zaměstnanců obecního úřadu krásné a pohodové Vánoce, plné pohádek,
klidu, dobrého jídla a úsměvů dětských
tváří. Do nového roku 2019 hlavně
pevné zdraví, stálou práci, optimismus
v mysli a štěstí na každém kroku.
Ing. Stanislav Machulka, starosta

„Hvězda září na obloze,
a vypráví o velké touze.
Touha našich dětských přání,
možná někdy k pousmání,
avšak je v ní síla skrytá,
slzami štěstí dávno smytá.
Vraťme se zas do mladosti,
do dětství a do radosti.
Plamínek naděje ať září v nás,
pak budou Vánoce krásou všech krás.“

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 2019. Cena za každého psa je
100 Kč.

KDO JSME
NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Máme nové zastupitelstvo a hned na začátku rád konstatuji, že se v něm sešla bezvadná parta lidí, která má elán
a chuť usilovně pracovat ve prospěch obce a to i ve svém
volném čase. Navíc má kolem sebe další sousedy a kamarády, kteří se také chtějí aktivně zapojit.
Do jara příštího roku zveřejníme plán investic a rozvoje
obce pro období 2019 – 2022. K projektům připraveným
minulým zastupitelstvem přidáme spoustu nových, přesto uvítáme další nápady od vás občanů, a to na obecním
úřadě nebo emailem na zastupitelstvo@obecdoksy.cz
Na čem pracujeme nyní? Ještě letos začne rekonstrukce
chodníků v ulici Karlovarská. Příští rok na jaře započnou práce na rekonstrukci čtyřkilometrového úseku
silnice II.třídy od kruhového objezdu Velká Dobrá přes
Doksy až do Kamenných Žehrovic. Investorem je Středočeský kraj. Obec sice nemůže ovlivnit termíny, ovšem
v souběhu s touto rekonstrukcí vybuduje nové chodníky, upraví zastávky a další příslušenství. V popředí jednání jsou alternativy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel,
jako je přechod pro chodce se semaforem, zpomalovací
semafory na příjezdech do obce, radary proti neukázněným řidičům. Co možná málokdo ví, v poslední variantě projektu je vyřešení nebezpečného úseku v zatáčce
„na navážce“ (u odbočky na Družec) vybudováním kruhového objezdu.
Přes zimu budeme připravovat u nových projektů projektovou dokumentaci a stavební povolení. Jednotlivé
dotační tituly jsou často vyhlašovány na krátké období (někdy je podávání žádostí ukončeno několik týdnů
po vyhlášení) a v této době je prakticky nemožné připravit kvalitně dokumentaci, natož stavební povolení.

Zde dvojnásob platí – štěstí přeje připraveným. A my
CHCEME stavět z unijních peněz, dokud je příležitost.
Čerpání evropských dotací bude pravděpodobně ukončeno mezi roky 2020 a 2023, zůstanou tedy jen ostatní
formy financování.
Aktuálně se též věnujeme dokončení započatého projektu obnovy dokeského přírodního divadla „V Podskalí“.
Termín dokončení je stanoven na podzim 2019 a už nyní
se můžete těšit na slavnostní zahajovací koncert a doufáme, že okolnosti dovolí zrealizovat vystoupení ochotnického divadla z Bratronic. Kdokoli bude chtít v přírodním
divadle uspořádat nějakou akci, ať už veřejnou či soukromou, má dveře otevřené. Zřídili jsme speciální stránky
www.prirodakdoksy.cz, kde najdete další informace.
Cílem našeho snažení je mimo jiné obnovit v obci různé
spolky a sdružení, tak jako tomu bylo v minulosti, aby
Doksy byly dobré místo pro život. Kdokoli z občanů bude
chtít zorganizovat nějakou akci, má i nadále plnou podporu starosty i zastupitelstva. Osobně věřím, že i přes
mediální masáž skrz nekvalitní televizní seriály, agresivní reklamy, jalové řeči politiků a senzacechtivých novinářů, se každému organizátorovi podaří zajistit hojnou
účast na hezkých akcích a obnovit veřejný život v obci,
jaký zde býval dříve. Jsme na dobré cestě. Je to vidět třeba
na štědrovečerním setkání u kapličky, kterého se účastní každým rokem více a více sousedů. To vše pomáhá
vytlačit anonymitu a lhostejnost velkoměsta. Nechceme
být jenom tiché předměstí Kladna či noclehárna Prahy
- to není žádná výhra. Česká vesnice – to je to kouzlo,
které chceme budovat.
Marek Hanzl, zastupitel

Zleva: Eduard Dunaj, Jakub Kostka, Stanislav Machulka, Zdeněk Urban, Radka Škvárová, Ivo Valenta, Marek Hanzl, Martin Blín, Filip
Goll, Petr Junek, Aleš Peták
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V MAMINKÁCH JE SÍLA!
Ještě nedávno jsme v redakční radě seděli a bezradně krčili rameny nad otázkou, kdo se z aktivních obyvatel Dokes
ujme pořádání dětských akcí. Nabídla jsem se, že napíšu
o této věci článek a věřila jsem, že napřesrok už budeme
mít mnoho podnětů a lidí, ochotných přiložit ruku k dílu.
Avšak k mému neskonalému údivu se jedna osoba našla
hned. Ba co jedna! Katka Kostková oslovila své známé
a kamarádky, vesměs dokeské maminky, a najednou tady
byl nápad uspořádat lampionový průvod. Ba co nápad!
Nadšené mámy okamžitě rozjely vyjednávání na mnoha
frontách, telefony pípaly a sociální sítě nestačily aktualizovat stavy. Během pár dnů maminky prakticky své-

pomocí uspořádaly skvělý lampionový průvod pro děti,
který stavěl na tradicích, ale přinesl i nové prvky. Čaj byl
sice z restaurace jako vždy, ale všechny ty skvělé buchty,
koláče a další dobroty upekly maminky samy. Leckterá
neváhala, navlékla do strašidelného kostýmu třeba vlastní dítko (nebo i sebe) a postavila jej na jedno ze stanovišť.
Mohli jsme se potkat s tichou mumií mladého Tutanchamona, s brejlatým čertem pod lesem, s malým kostlivcem,
kterého pro jistotu doprovázela matka víla rozdávající
jedovaté hady a také s čarodějnicí, které uletěl netopýr.
Asi strachy z tolika nebojácných dětí. Shromaždištěm se
stal vánočními světly ozdobený park Ledro, kde pobíhající ratolesti neohrožovala auta, a navíc – takové dětské
hřiště za tmy vypadá úplně jinak než ve dne! Z prolézání
známého tunelu se rázem stalo napínavé dobrodružství.
Kdo nezapomněl na buřta, mohl si ho opéct na ohni,
a kdo zapomněl, aspoň se u ohně zahřál, protože zima
už pěkně zalézala za límec. A když došly dobroty i pití,
sousedé se spokojeně rozešli domů. Přejeme maminkám,
aby jim nadšení vydrželo a pustily se i do dalších akcí. Jak
vidno, když se lidé spojí pro dobrou věc, nic je nezastaví.
Maminky, děkujeme!

KDO TO ORGANIZOVAL DOPOSUD?
Jestli myslíte, že obec, tak to není úplně pravda. Obec
sice ráda poskytovala prostory, případně finanční
výpomoc, ale organizace všech dětských akcí, ale také
vánoční a velikonoční výstavky, vždy ležela v rukou
nezdolné Aleny Brehové a jejího neméně houževnatého
týmu. I když byla zastupitelskou obce, jednalo se vždy
o její soukromou iniciativu, které musela obětovat velký
kus svého volného času. Například vánoční výstavkou,
která nám všem letos citelně chybí, se začala zpravidla zabývat už v září. Za tuto obětavou práci jí a jejím
skvělým přátelům mnohokrát děkujeme. Naštěstí, jak
jsme se mohli přesvědčit na lampionovém průvodu, má
plnohodnotné nástupkyně. Přesto jsme velmi rádi, že se
bude nadále věnovat vůbec nejoblíbenější dětské akci
na Doksích – čertovskému pochodu. Troufám si tvrdit, že takové povedené čerty a čertice, jací se každým
rokem v prosinci prohánějí vesnicí, umí z pekla vytáhnout jen Alena Brehová a Jitka Benešová. Zaplať pánbů… totiž Lucifer… za ně!
(MiT)
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NÁŠ ŽIVOT
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prosinec je především měsíc příprav na vánoční svátky,
které jsme zahájili odpoledním tvořením s rodiči v MŠ.
Všichni si ve školce příjemně poseděli, nasáli vánoční atmosféru a odnesli si domů první vánoční výrobky. V úterý 4. prosince jsme roztančili sportovní halu
„Vánoční akademií“, kde mimo jiné proběhla prodejní
výstava výrobků dětí. Za penízky, které si děti vydělaly,
nakoupíme dárečky na další akce jako třeba karneval
nebo zahradní slavnost. Všem děkujeme za hojnou účast.
Také nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty a děti ze
školky slavily v rytmu zumby. Určitě do MŠ přijde i Ježíšek a dětem nadělí dárky pod stromeček. Ve škole si pak
děti užijí třídní besídky.
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V novém roce nás čeká sběr papíru (leden – únor), dětský karneval, na který zveme všechny děti z obce, a žáci
budou samozřejmě pokračovat v celoročním projektu
„My a příroda“. Ve druhém pololetí přivítáme novou paní
učitelku do ZŠ, protože paní učitelka Bláhová odchází
na mateřskou dovolenou.
Rok 2018 se blíží ke svému konci. Chceme všem popřát
příjemně prožité vánoční svátky a i v roce 2019 budeme
rádi pokračovat v dobré vzájemné spolupráci s obcí, rodiči i obyvateli obce.
Za celý školský sbor Mgr. Jana Kindlová, ředitelka

VOLBY 2018
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva se konaly 5. a 6. října, celkový
počet voličů v naší obci byl 1264, volilo 623 voličů. V obci
byl jeden volební okrsek, počet volených členů zastupitelstva byl 11. Celkem se o mandát ucházelo 41 kandidátů
ze čtyř stran a sdružení, kteří dostali celkem 6175 hlasů.

Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 1.11.2018 byl starostou obce zvolen pan Ing. Stanislav Machulka.

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:
Volební strana č. 1 – NAŠE DOKSY:
1. Petr Junek, počet hlasů 255
2. Marek Hanzl, počet hlasů 228
3. Aleš Peták, počet hlasů 210
4. Filip Goll, počet hlasů 179
Volební strana č. 2 – SNK „Za obec Doksy”
1. Jakub Kostka, počet hlasů 350
2. Stanislav Machulka, počet hlasů 315
3. Radka Škvárová, počet hlasů 273
4. Eduard Dunaj, počet hlasů 302
5. Martin Blín, počet hlasů 314
6. Zdeněk Urban, počet hlasů 270
Volební strana č. 4 – KSČM
1. Ivo Valenta, počet hlasů 100

UPOZORNĚNÍ
Sice jsme si zvykli, že zima u nás nebývá
zrovna bílá, přesto žádáme všechny řidiče,
aby pozorně sledovali předpověď sněžení
či náledí a neparkovali své vozy v tomto
období na silnicích. Přijde-li sníh, nelze jej
kvůli automobilům odhrnout a v případě
náledí, není možné silnice patřičně ošetřit.
Prosíme, uvědomte si, že jste to právě vy,
řidiči, kdo potřebuje mít průjezdné silnice!
Uvědomte si také, že nejen vy potřebujete
vyjet, ale po neodhrnuté silnici se těžko
dostane kam má třeba záchranka nebo
zásobování. Děkujeme, že nebráníte svými
vozy zimní údržbě silnic.

Nový starosta obce (vpravo) přijímá gratulace
od odcházejícího starosty Jiřího Junka.

Právě listujete šestnáctým číslem
Dokeských listů a čtvrtým vánočním
vydáním. K nejkrásnějším svátkům v roce
vždy přicházíme s barevnými stránkami,
kvalitnějším papírem a články navozujícími
radostnou náladu.
Přeji Vám za celou redakci dny plné zářících
barev, hodnotných prožitků a přátel, kteří Vám
přinesou radostné chvíle nejen o Vánocích.
Děkuji za přízeň a věřím, že i v roce 2019
s novou redakční radou přineseme mnoho
dobrých zpráv.
Michaela Talašová
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FOTBAL

Touto cestou bych rád za celý sportovní klub SK Doksy
poděkoval fanouškům, divákům a sponzorům za podporu, které si moc vážíme a bez které by klub nemohl
fungovat.
Poděkování patří také trenérům, dobrovolníkům a všem,
kteří s fungováním klubu nezištně pomáhají ve svém volném čase.

V neposlední řadě chceme poděkovat obci Doksy v čele
s dnes již bývalým starostou panem Junkem, který sport
vždy podporoval.
Díky podpoře vás všech máme dnes krásné zázemí a silnou členskou základnu. Děkujeme!
Za SK Doksy Jakub Kostka

Stojící zleva: Zdeněk Urban, Martin Škvára, Eduard Dunaj, Miroslav Stuchlý, Zdeněk Kieryk, Roman Steckovič, Karel Fišer, Martin Samek,
Matěj Holan, Jakub Kostka, Ondřej Havelka, Lukáš Mošnička. Klečící zleva: Tomáš Vincenc, Martin Blín, Marek Mařík, David Chaloupka,
René Zlata, Jakub Škvára, Petr Koška, Martin Kubín, Michal Kučera, Ondřej Putík. Na fotce chybí: Michal Pleiner, Matěj Větrovec, Jakub
Rouček, David Hlava, Patrik Herberstein, Petr Junek, Daniel Kovář, Milan Mařík, Stanislav Machulka, Jaroslav Ouředník, Calvin Fereira.
Nedílnou součástí SK Doksy je také nedávno založený tým „Starých pánů“, který představíme v příštím vydání.

Dorost:
Stojící zleva: Adam Vait, Matyáš Mandelíček, Lukáš Jícha, Lukáš
Janský, Lukáš Linc, Martin Kučera, Šimon Sovák. Klečící zleva:
Andreas Dufek, Štěpán Menšík, Bořivoj Miroslav Červený, Matyáš
Staněk. Na fotce chybí: Tomáš Turaz, Michal Jun, František
Bouška, Radim Roček, Petr Valenta, Štěpán Šilhavý, Lukáš Kárník.
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Přípravky:
Stojící zleva: Dominik Melen, Jakub Wittner, Marek Kučera,
Jakub Paštyka. Klečící zleva: Václav Kvapil, Šimon Mošnička, Petr
Manda. Na fotce chybí: Markéta Dvořáková, Štěpán Pastrňák,
Tomáš Jun, Ondřej Hamouz, Jiří Fišer, Tomáš Jícha, Adam Erben,
Matouš Roubek, Petr Tatíček, Filip Pastrňák, Kryštof Ouředník,
Adrien Krupička, David Rak, Jakub Janča, Tomáš Hladký
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FOTBAL DĚTI
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou podzimní část
okresních fotbalových soutěží v dětských kategoriích.
Letošní sezónu SK DOKSY reprezentují čtyři kategorie:
mladší a starší přípravka, mladší žáci a dorost.
V kategorii DOROST kopeme u nás poprvé a podle toho
také celá sezóna začala. V prvních dvou zápasech nás soupeři zaskočili rychlostí a „fotbalovostí“ a my „tahali za kratší konec“. Výsledkem byly dvě jasné prohry. Na druhou
stranu je zapotřebí si uvědomit, že okresní soutěž dorostu
se hraje tak, že je spojen mladší a starší dorost. Naši nejstarší kluci jsou ročníku 2003 a do zápasů nastupují proti
klukům ročníku 2000. Rozdíl tří let je na „place“ vidět…
Od dalšího kola si kluci pomalinku zvykali na starší protihráče, začali se na hřišti osmělovat a hrát hru, na kterou
jsme od nich byli zvyklí na konci minulé sezony. Zápasy
již byly vyrovnanější a na hru se dalo i koukat. Své první
body v soutěži přivezli z Vinařic, kde vyhráli po penaltovém rozstřelu. V dalších zápasech sice pokaždé o jediný
gól prohráli, ale již to byly vyrovnané zápasy a dokázali si
tak, že umí hrát i s o tři roky staršími hráči. Před dalším
kolem nás na trenérském postu posílil navrátilec ze Lhoty
(hráč našeho Áčka) Renda Zlaťák. Ten klukům „vdechl“
další impulz, což se projevilo hned v následujícím zápase, kdy jsme celkem jednoznačně doma „přejeli“ Vinařice
5:1. Těšíme se na jarní sezonu a doufáme, že v nastolených výkonech budeme pokračovat.
MLADŠÍ ŽÁCI hrají poprvé na polovině hřiště a podle výsledků to vypadá, že jim to moc velké problémy
nedělá, i když začátek měli podobný jako dorostenci.
Po prvních třech zápasech (kdy se také „rozkoukávali“
v pro ně „neznámé“ soutěži), začali sbírat body v každém
zápase a dokonce se jim povedlo bodovat naplno ve čtyřech zápasech po sobě. Poté přišla „slabší chvilka“, kluci
zapnuli až deset minut před koncem a díky tomu přenechali dva body Vinařicím. Potom si ale „spravili chuť“
a naplno bodovali ve Hřebči a doma proti Kablovce. Klukům gratulujeme, že ve své první sezoně v této kategorii
obsadili pěkné šesté místo z patnácti mužstev.
STARŠÍ PŘÍPRAVKU letos trénuje Jarda Melen a jeho
rukopis je na dětech velmi zřetelný. Soutěže přípravek se
hrají turnajově stejně jako v minulých ročnících. Našimi
soupeři pro podzimní část sezóny 2018/2019 byli malí
fotbalisti ze Lhoty, ze Družce/Dobré, z Buštěhradu,
Hostouně a z Tuchlovic. Některé zápasy kluci zvládli
skvěle, ale jiné zase trošičku podcenili… Výsledkem toho
je celkový počet 25 bodů a čtvrté místo s minimální ztrátou na druhou Lhotu.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKU letos reprezentují děti narozené v roce 2010 a mladší. Tito „špunti“ se utkávají (pod
vedením trenéra Bekiho) s týmy SK Lhota, AFK Tuchlovice, Sokol Braškov a Družec/Dobrá. U těchto „prcků“
je důležité, aby se fotbalem hlavně bavili, výsledky jsou
až na druhém místě. I přesto nás tato věková kategorie

svými výsledky velice mile překvapuje. Na podzim nebyl
turnaj, ze kterého by kluci (a děvčata) nepřivezli nějaké
body. Dokonce bylo i dost kol, ve kterých bodovali „naplno“ a na Doksy přivezli všech šest bodů! Výsledkem je celkový počet 32 bodů a PRVNÍ místo v soutěži! Gratulace!
Pokud se chcete o „našich dětech“ dozvědět více, můžete
se podívat na naše stránky: www.skdoksy2001.banda.cz,
nebo na nástěnku u hospody, ve sportovní hale či v restauraci na hřišti. Na těchto místech visí konečné tabulky
po podzimní části a všechny výsledky. Na hřišti jsou též
fotky většiny našich svěřenců. Pokud bude mít Vaše dítě
zájem stát se jedním z nás, tak bude jedině vítáno!
Všichni jsme velice rádi, že své domácí zápasy už můžeme opravdu hrát doma a že se na zápasy všech kategorií
chodí dívat nejen rodiče, ale i ostatní fanoušci našich fotbalových nadějí. Za to vše Vám patří náš veliký dík. Chtěl
bych poděkovat také trenérům, kteří se o jednotlivé kategorie starají, stejně tak těm rodičům, kteří nám s dětmi
pomáhají a Vám všem, kteří chodíte fandit na zápasy.
DĚKUJI A JEN TAK DÁL.
Za všechny trenéry SK DOKSY Martin Kučera

Nejmladší naděje:
Zleva: Jakub Pleiner, Filip Novotný, Matyáš Melen, Adéla
Hamouzová, Aneta Hamouzová, Jakub Steckovič,. Klečící: Kristián
Talaš, Adam Hlava, David Pleiner, Dominik Blín. Chybí: Lukáš
Linc, Jiří Novák
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INZERCE

MEDVÍDKOV KLADNO

Jsme úplně jiné hračkářství, než ty supermarketové!

Noví zastupitelé obce
srdečně zvou všechny
sousedy na štědrovečerní
setkání u kapličky

24.12. ve 22 hodin,
které se ponese v přátelské
neformální atmosféře.
Popřejeme si klidné
svátky, zahřejeme se
svařeným vínem a třeba si
i zazpíváme koledy.
Těšíme se na Vás

• Medvídci všech druhů a velikostí,
zn. Bukowski originál.
• Sylvanian Families originál zvířecí postavičky
oživlé v současném dětském světě.
• Ručně pletené, šité a háčkované oblečky
pro panenky, panáčky a miminka.
• Ručně háčkované hračky, minidezerty,
koláčky, zvířátka a jiné drobnosti.
• Panenky Barbie, Elza a jiné panenky,
miminka, včetně retro panenek a kočárků.
• Potřeby pro panenky a medvídky, široký
dárkový sortiment.

MEDVÍDKOV KLADNO, ITALSKÁ 2310, 272 01 KLADNO
e-mail: medvidkovkladno@gmail.com I tel: 775 771 618

www.medvidkovkladno.cz

NOVÝ INFORMAČNÍ
SERVIS OBCE
V MOBILNÍM TELEFONU
Od 1.9. funguje v obci MOBILNÍ ROZHLAS,
který nahrazuje původní Mobisys.
K odběru důležitých oznámení se zaregistrujte
na www.obecdoksy.mobilnirozhlas.cz
Případně se můžete zaregistrovat na OÚ vyplněním
formuláře.
Systém Mobisys skončí v březnu 2019.

Vydává obec Doksy, Sokolská 305, Doksy, 273 64, IČ: 234273. Vychází nepravidelně. Redaktorka: Michaela Talašová (MiT). Redakční rada: Jakub Kostka (JK),
Marek Hanzl (Ma), Petr Junek (Ju). Autoři článků a fotografií: Marta Pospíšilová, Eva Tůmová a další. Grafická úprava a tisk: Mikulecky Agency., Náklad 570 výtisků.
Vyšlo 14. 12. 2018. Neprodejné.

www.obecdoksy.czdokeskelisty@volny.cz
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