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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE
OBEC A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jedním z hlavních témat, na které se chceme v příštích
letech zaměřit, je životní prostředí, čistota a pořádek
v obci, s čímž souvisí hned několik aktivit a nutných
investic. Dnešní vzhled většiny veřejných prostranství je
i díky investicím do oprav v minulých letech, dle mého
názoru, velmi dobrý. Samozřejmě, stále je co zlepšovat
a proto chceme v nejbližší době investovat do nové techniky pro údržbu obce a také doplnit kolektiv lidí, kteří se
o údržbu starají.
Díky nové technice bychom již v letošním roce měli být
schopni provádět plošné strojové čištění silnic a chodníků. Nová sekačka s příslušenstvím by zase mohla pomoci při sběru listí v parcích, odklízení sněhu z chodníků
a podobně. Chceme samozřejmě pokračovat v obnově
zeleně a do budoucna uvažujeme o zřízení menší kompostárny na zpracování BIO odpadu, tady ale stále hledáme
vhodné prostory.
V rámci přípravy na projekt obnovy „přírodního divadla“, probíhá čištění léta neudržovaného areálu bývalého
lomu, který je plný odpadků a náletů, a také úprava příjezdové cesty a nejbližšího okolí.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na čističku
odpadních vod, která také potřebuje nemalé investice na modernizaci. Začít chceme instalací zařízení
na odvodnění přebytečného kalu a tím snížit objem
konečného odpadu z čističky. Díky zájmu a aktivitě
některých našich spoluobčanů, kteří upozornili na dotační výzvu, jsme byli schopni zažádat o dotace včas a nyní
čekáme, zda uspějeme.
Na závěr je potřeba zmínit, že udržování pořádku
a zlepšování životního prostředí v obci je také zodpovědností každého z nás a není možné si nevšimnout,
kolik odpadků se v ulicích povaluje. I na tento problém
se v rámci údržby chceme zaměřit, ale každý by měl
především začít sám u sebe. V tomto duchu se připravuje na květen společná dobrovolnická „EKO akce“ pro
všechny, kteří mají chuť trochu přispět ke zlepšení čistoty v obci. Akci bude ve škole předcházet vzdělávací
výstava pro děti na téma třídění odpadu (www.rodice.
tonda-obal.cz).
Jakub Kostka, místostarosta

NEVHODNÉ PARKOVÁNÍ
Letošní zima přinesla na naše poměry nezvyklé množství sněhu. Velkou
většinu ulic se podařilo uklidit včas
pomocí traktoru s radlicí, ale i přes
několik upozornění nechávali řidiči
v některých ulicích nevhodně zaparkovaná auta, takže s traktorem nebylo možné projet.
V úvodním článku tohoto vydání jsme zmínili plánované strojové
čištění ulic a chodníků a i v tomto

případě budeme potřebovat vaší spolupráci při parkování. Na termíny
čištění vždy upozorníme s předstihem a pouze žádáme o zodpovědné
parkování vašich vozů v době údržby
tak, aby byl umožněn průjezd techniky.
Děkujeme.
Jakub Kostka a Ivo Valenta, zastupitelé

Častým problémem obce jsou
i odpadkové koše přeplněné domovým
odpadem, který tam nepatří!
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PRAVIDLA PRO ODCHYT ZATOULANÝCH PSŮ
Vážení spoluobčané, tímto článkem bych Vás rád seznámil s problematikou, která se týká volně pobíhajících psů.
Na posledním zastupitelstvu byla odsouhlasena smlouva
o odchytu zatoulaných psů s firmou Eugenie Sychrovská,
známou pod názvem Psí útulek Bouchalka. Roční poplatek za služby s touto smlouvou spojených činí na občana
20 Kč, to při současném počtu obyvatel představuje částku cca 33 000 Kč za rok.

Proto bych Vás rád touto cestou požádal, abyste v případě, že uvidíte zatoulané zvíře, dodrželi následující
postup:

1.

nejdříve se snažte zamyslet, zda neznáte majitele psa, ušetří to mnoha lidem zbytečnou práci
a našemu čtyřnohému příteli nepříjemný zážitek spojený s odchytem, převozem do útulku
a následnou povinnou karanténou.

2.
3.

neznáte-li majitele psa, kontaktujte pověřenou osobu (nikoliv útulek!), telefonní čísla jsou uvedená
na zadní straně novin v kolonce Pro nahlášení zatoulaného psa volejte:

4.

v případě, že pes bude napadat kolemjdoucí, firma přistoupí k odchytu zvířete za pomocí sedativ.
Doufám, že tato věc bude málo častá, ale stát se může a proto je třeba, abychom byli také na tuto
variantu připraveni. Protože jak se říká, kdo není připraven, je často překvapen.

pověřená osoba zavolá odchytovou službu firmy Eugenie Suchovská. Firma bohužel ale nedokáže
reagovat ihned vzhledem ke vzdálenosti a k vytížení útulku, přesto slíbila odchytit (agresivního) psa
do 2 hodin od nahlášení.

Závěrem bych rád apeloval na všechny majitele psů, aby
si zajistili odpovídající podmínky pro držení psa, které
zamezí svévolnému pobíhání mazlíčka po obci. Pokud
ale k takovému zaběhnutí výjimečně dojde, neprodleně
2

Výše uvedená firma se tímto zavazuje k odchytu zatoulaného zvířete nahlášeného pověřenou osobou z obce;
v našem případě jsou to Ivo Valenta nebo Petr Junek; nejpozději do 48 hodin od přijetí požadavku.

tuto skutečnost nahlaste pověřeným osobám! Zabráníte zbytečnému výjezdu a následnému umístění pejska
do útulku.
Petr Junek, místostarosta

KRONIKA OBCE

DOKESKÉ LISTY
1/2019

MASOPUSTNÍ VESELÍ S KOZOU
Koza o dokeském masopustu samozřejmě nesměla chybět! Navíc přišla v masce, jak se do masopustního
průvodu sluší a patří. Byla to maska berušky a náramně jí slušela.
Kdo se letos zúčastnil obnoveného
masopustního veselí, mohl spatřit,
co svět ještě nespatřil. Avšak kromě
kozy byly k vidění i další masky, třeba sličná, i když poněkud přerostlá blondýna, tichá smrtka, pěkná
cikánka či růžové prasátko a pan
Václav Chaloupek přivedl rovnou tři
medvědy. Na bruslích přijel i Jarda
Jágr, nechyběl ani fotbalista, voják
či havajská tanečnice. V čele průvodu jeli koně a poníci (živí, nikoliv masky) a do kroku hrál a zpíval
bodrý harmonikář. Leč do kopečku

docházel dech, jak by taky ne, když
občerstvovacích stanic bylo pohříchu málo! Milý spoluobčané, příště
nutno postaviti v ulicích lepé robky, by muzikanty i skotačící masky
dobře kořaličkou napojily a škvarečky s čerstvým chlebem nabídly.
Ale což! U hospůdky se podávalo
pití všemožného, koláčky s tvarohem i povidly, horká polévka s játrovými knedlíčky i výborný gulášek.
Sluníčko se na všechny účastníky
taškařice vesele smálo a nejen jemu
se líbilo, co na Doksích o masopustu vidělo.
MiT

3

4

Bezpečné
komunikace

Oprava /
výstavba
chodníků

Opravy místních
komunikací

Radary na příjezdech
do obce
Přechody pro chodce
na silnici II. třídy
Karlovarské
Přechod pro chodce
u průchodu z ulice
Zahradní
Pasportizace značek
v ulicích

Zpomalovací retardéry
před školou

ul. Družecká
úprava prostoru
u pergoly – oprava
pergoly, parkovací stání

ul. Antonína Bureše

ul. Družstevní

ul. Karlovarská

Rekonstrukce silnice
II. třídy Karlovarské
mezi Velkou Dobrou
a Novým Strašecím
Rekonstrukce povrchu
silnice III. třídy Doksy Družec

Rekonstrukce mostu
přes Loděnický potok

Skalní, V. Šretra

Objednána aktualizace pasportizace

Bude součástí realizace rekonstrukce
povrchu ul. U Studny

Projekt připraven, řeší se vlastnické
vztahy k pozemkům, práce budou
prováděny společně s rekonstrukcí
silnice II. třídy Karlovarské

Probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby, následně bude zpracován
harmonogram prací (etapizace)

Projekt zpracován, vydáno stavební
povolení, řeší se vlastnictví některých
pozemků
Příprava zadání pro zpracování
projektu
Probíhá zpracování projektové
dokumentace vč. vydání ÚR
a stavebního povolení, majetkové
vypořádání s vlastníky pozemků
3 500

Podána žádost o dotaci z programu
MMR

Polní

4 000

Zahájeny přípravné práce v souladu se
stavebním odborem města Kladna

Územní plán
obce Doksy

U Studny

600

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁZEV PROJEKTU

2 800

200

1 200

PLÁNOVANÁ INVESTICE (V TIS.KČ)
Z TOHO
INVESTICE
CELKEM
DOTACE
OBCE

Aktualizace pasportizace proběhne v průběhu II.Q/2019

Zadáno zpracování analýzy dopravní situace jednotlivých
částí obce a její projednání na odboru dopravy Magistrátu
města Kladna, na základě níž budou opatření postupně
realizována. Termín zahájení II.Q/2019.

Náklady jsou zahrnuty v ceně ul. U Studny, vyjma opravy
pergoly

Čekáme na stanovisko SUS Středočeského kraje
Zahájení rekonstrukce závisí na přeložce rozvodů elektřiny
do země

Investorem akce je Středočeský kraj, realizace podle
finančních prostředků plánována 2019-2020

Investorem akce je Středočeský kraj, realizace 2019-2021,
součástí bude výstavba a rekonstrukce chodníků souběžných
s touto silnicí v režii obce

Investorem akce je Středočeský kraj, realizace 2019-2020,
součástí bude výstavba nové zastávky a rekonstrukce silnice
III.třídy směr Družec

Čeká se na vhodný dotační titul

Ze stavebního zákona vyplývá nutnost zpracovat nový ÚP
do 31.12.2021, na podzim podáme žádost o dotaci
Při rekonstrukci bude nutná součinnost VKM (rekonstrukce
vodovodu), oprava bude zahájena v roce 2019 v případě
získání dotace

POZNÁMKA

VELKÝ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIC

Úprava ČOV
v návaznosti na změnu
územního plánu

3 000
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2 500
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Akce bude zahájena v roce 2019 v případě získání dotace

3/2019 bude vypsané výběrové řízení na dodavatele

Obec čeká na vhodný dotační program

Akce bude zahájena v roce 2019 v případě získání dotace

Realizace dětského hřiště proběhne v roce 2019.
Multifunkční hřiště (náhrada asfaltového) bude zahájena
v roce 2019 zpracováním projektové dokumentace vč. vydání
stavebního povolení. Vlastní realizace bude vázána na získání
dotace.

Tento výčet ukazuje zamýšlené investice k únoru 2019. Jejich realizace, tj. termín dokončení nebo zda se vůbec budou realizovat, závisí na uvedených aspektech, zejména pak na vyřešení majetkových
vztahů a získání dotací.

ČOV

Zpracována projektová dokumentace,
podána žádost o dotaci
Příprava zadání pro zpracování
projektové dokumentace vhodného
technického řešení

Jednání o vhodném pozemku

Vybudování obecního
sběrného dvora
s kompostárnou

Bio odpad

Odvodnění kalu

Příprava výběrového řízení
na dodavatele

Zpracována projektová dokumentace,
vydáno ÚR vč. stavebního povolení,
podána žádost o dotaci
zpracována projektová dokumentace,
vydáno stavební povolení

Projekt zpracován, žádost o dotaci
podána, příprava na zadání veřejné
zakázky na dodavatele

Nákup techniky

Obnova dětského
hřiště a multifunkčního
hřiště v prostorách
komunitního centra
Skalní
Multifunkční hřiště
na školní zahradě +
venkovní učebna
Výtah - bezbariérová
škola

Realizace v roce 2019

2 400

Obnova Přírodní divadla

3 000

Zpracována projektová dokumentace,
vydáno ÚR vč. stavebního povolení,
žádost o dotaci podána, příprava
na zadání veřejné zakázky
na dodavatele
3 600

Vybudování pokračování chodníku mezi ulicí Kladenská
a okrajem lesa „U křížku“.

Řešení majetkových vztahů

Výstavba bude provedena v součinnosti s obcí Družec

Čeká se na vhodný dotační titul

Výstavba bude provedena v součinnosti s obcí Velká Dobrá

směr Ke Křížku

Hledá se vhodná trasa

Zpracování studie, jednání s vlastníky
dotčených pozemků
Zpracován projekt
Zadáno zpracování projektová
dokumentace

Zadáno znalecké ocenění pozemků

Náprava omylu státních úředníků, kteří nedělitelnou vodní
plochu rozdělili na dvě části mezi dva majitele.

Zpracováno znalecké ocenění
pozemků, pokračují jednání
s menšinovou majitelkou části rybníka
a přilehlých pozemků

Rybník: 1362/3,
1362/5, 1364/1,
1362/6, 1362/4

Hřiště: 1317/11,
1317/9
spojující obce Doksy –
Velká Dobrá
kolem nového rybníka
spojující obce Doksy –
Družec
spojující obce Doksy Kamenné Žehrovice

Možnost spolupráce s policií ČR

Zpracování studie

POZNÁMKA

Pořízení a instalace
kamerového systému

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

Údržba
komunikací
a zeleně

Škola

Sport a kultura

Cyklostezky

Odkup pozemků

Monitoring obce

NÁZEV PROJEKTU

PLÁNOVANÁ INVESTICE (V TIS.KČ)
Z TOHO
INVESTICE
CELKEM
DOTACE
OBCE
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KAM PŮJDEME

POZVÁNKA
Fotbalisté SK Doksy všechny zvou na

Pálení čarodějnic
dne 30.4. u starého rybníka.
Další info na plakátech během dubna.

BĚH PRO AMÁLKU
se letos uskuteční
v neděli 26. května v 9 hod.

Start, cíl a zázemí v areálu
fotbalového hřiště.
Přijďte podpořit dobrou věc.
Další info na plakátech během května.

Milé maminky, ženy, dívky, babičky,
obracím se na vás s návrhem se jednou týdně,
měsíčně či jinak sejít a naučit se základům šití,
nechat si poradit či pomoci s opravou oděvu nebo
textilního bytového doplňku.
Kurzy by v případě zájmu probíhaly
v nově rekonstruovaném Komunitním centru,
ul. Družstevní 157 (bývalý DOGZÍK).
Ani tatínkové, pánové či chlapci nebudou odmítnuti.
Nabízím i organizování kroužku pro děti, který by byl
zaměřen na tvoření a hraní (nejen) s textilem.
Děti by si zde mohly vyrobit drobnou hračku nebo
dárek pro radost.
Jestli vás moje nabídka zaujala, případně se chcete
dozvědět více, volejte či mailujte:
Jana Jančová - Textilní hrátky
tel. 728 324 214
textilnihratky@email.cz

BARÁČNÍCI KRAHUJEC
DOKSY INFORMUJÍ
Naše Baráčnická obec Krahujec byla založena 9. 4. 1933
a od té doby nepřetržitě funguje i přes různé politické
změny, protože baráčníci jsou spolek lidí, jejichž zájmem
je především prohlubovat lásku k vlasti, národu a pěstovat staročeské zvyky a obyčeje. Také pořádáme společenské akce, výlety, návštěvy kulturních akcí a podporujeme
své členy v mimořádných životních situacích.
Chceme vás informovat o současné činnosti naší obce.
Díky podpoře obecního úřadu se nám otevřela možnost
setkávání v nově vybudovaném sále na hřišti SK Doksy.
Po dlouhé době od uzavření restaurace Na Krahulci
máme konečně znovu možnost rozšířeného setkávání
občanů.
Naše baráčnická obec toho využila poprvé při podzimním posezení s hudbou a tancem v říjnu a pro velký
úspěch jsme pozvali občany i na Mikulášskou zábavu
v prosinci. Poslední akce proběhla 2. 3. 2019, nazvali jsme ji Jarní vínek. I tato akce se setkala se zájmem
a hudba pana Šitty, stejně jako občerstvení formou rautu
a ochotný personál, uspokojily i ty nejnáročnější.
Co nás čeká v dalším období: dne 13.4. od 14 hodin
proběhne Výroční sedění BO Krahujec, dále naši baráčníci spolu s Klubem důchodců zajistili týdenní zájezd
6

do Krkonoš, do hotelu Svornost v Harrachově, prostřednictvím cestovní kanceláře manželů Tvarohových, s kterými jezdíme už přes 20 let. Další společenská akce se
plánuje v říjnu, opět to bude posezení s tancem a k uzavření roku chystáme zase Mikulášskou zábavu. Na naše
akce jsou zváni všichni občané Dokes!
Jaroslav Chudoba, rychtář BO Krahujec Doksy

DOBRÉ VĚDĚT
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO ZŠ

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná:

4. dubna 2018 od 13 do 16 hod.
5. dubna 2018 od 13 do 15 hod.
v učebně 1. třídy (1. patro ZŠ)
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013 a děti, které mají z loňského roku odklad
školní docházky.
K zápisu rodiče donesou:
• Občanský průkaz
• Rodný list dítěte
• Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání
Veškeré další informace jsou k dispozici na stránkách
školy www.skoladoksy.cz

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Sběrna nebezpečného odpadu
bude přistavena

dne 11.5.2019 od 8 do 9 hodin
u restaurace U Brejníků.
Zdarma lze odevzdat:
Zářivky a výbojky
Autobaterie a monočlánky
Vyjeté oleje, použité olejové filtry
Fritovací oleje
Barvy, laky, kyseliny, rozpouštědla
Nádobky od sprejů
Staré a nepotřebné léky
Lednice, PC, TV

2. května 2018 od 10 do 14 hod.
K zápisu přineste:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není
shodné s rodiči)
• předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem
Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte“ si vyzvedněte ve dnech
3. 4. – 21. 4. 2019 v době od 8:00 do 16.30 hod. v mateřské škole (třída Štěňátka) nebo stáhněte ze stránek MŠ
www.skoladoksy.cz

SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny

u parku Ledro
v pátek 10.5. od 12 do 18 hodin
v sobotu 11.5. od 8 do 12 hodin
Do kontejnerů nepatří:
Zemina a stavební sutě
Nebezpečné odpady
TV, PC
pneumatiky
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DOBRÉ VĚDĚT
ÚŘEDNÍ DESKA
ÚHRADA
STOČNÉHO

DOKESKÉ LISTY
1/2019

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Doksy
sídlí na adrese Sokolská 305
úřední hodiny: Po a St: 8 – 12 hod. / 13 – 18 hod.

Stočné za období 03/2018 –
03/2019 se platí v hotovosti
na obecním úřadě v termínu
od 15. dubna.

telefonní číslo: 312 691 421.

Konkrétní termíny budou vyhlášeny obecním i mobilním rozhlasem.

Místostarosta: 602 237 217 (P. Junek)

V případě platby na účet postupujte dle pokynů uvedených
na stránkách obce. Za stočné
se účtuje 33 Kč/m3

SVOZ
BIO ODPADU
První letošní svoz hnědých bio
nádob se uskuteční 11.4.2019
a bio odpad se bude dále svážet každý lichý čtvrtek až
do 21.11.2019. Cena za nádobu
120 l je 925 Kč, cena za nádobu
240 l je 1165 Kč.

POZOR!

Starosta:

724 333 193 (Ing. Machulka)

Místostarosta: 724 721 812 (J. Kostka)
Email:		

podatelna@obecdoksy.cz

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: 954 227 364
„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

NOVĚ LZE TŘÍDIT
I TUKY A OLEJE!

Pro nahlášení zatoulaného psa volejte výhradně
na tato čísla:

Nádoba na tento odpad se
nachází za budovou OÚ. Tuky
a oleje je nutno přelít do PET
láhve a poté vyhodit do nádoby.

602 237 217 (p. Junek)
602 758 387 (p. Valenta)
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www.obecdoksy.czdokeskelisty@volny.cz
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