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ZPRAVODAJ OBCE DOKSY
HLAS RADNICE
STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC

Jak jsme již v minulém vydání avizovali, postupně začínáme se strojovým zametáním a čištěním ulic. Vše bude
probíhat v dopoledních hodinách. Ve vybraných ulicích
budou umístěny alespoň den předem značky se zákazem

stání jako informace pro řidiče, že auta je potřeba přeparkovat, aby ulice byly ráno prázdné a bylo tak možné je
čistit v celé šířce. Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci a součinnost. Děkujeme.

PŘEKLADIŠTĚ BIO ODPADU U STARÉHO RYBNÍKA
SE PŘESOUVÁ
Obec má v současné době v prostoru za starým rybníkem překladiště
bio odpadu, které slouží pouze pro
odpad z veřejné zeleně. Toto překladiště bude během léta zrušeno
a následně bude u rybníka zřízena
závora tak, aby bylo i nadále možné

zaparkovat, ale zároveň byl omezen
vjezd vozidlům k rybníku.
Překladiště bio odpadu bude přesunuto do prostoru před čistírnou
odpadních vod a bude zpřístupněno
i občanům obce pro uložení vyřezaných větví a křovin ze zahrad. Toto

překladiště zatím nebude možné
využívat na ostatní bio odpad včetně
posekané trávy, na to i nadále slouží
bio nádoby, které je možné si pořídit
na obecním úřadě.
Ivo Valenta, zastupitel
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KRONIKA OBCE
OPĚT JE ZDE NECKYÁDA!

K létu neodmyslitelně patří dovádění
ve vodě a veškerá legrace s tím spojená. A rozhodně to není záležitost
jen pro děti. Jak dokládají dobové
fotografie z Dokes, byly doby, kdy se
u nás konala pravá nefalšovaná neckyáda.
Jak říká paní Pospíšilová, kronikářka obce: „Fotografie z neckyády
nejsou přesně datovány, protože se v té
době kronika dva roky nepsala. Podle
dotazů a podle tváří lidí jsem odhadla,
že se jedná o rok 1972.“ A tak můžete
hádat i vy, kteří se na fotkách poznáváte, coby tehdejší omladina, kdy

to vlastně bylo? No, už je to pár let,
a proto je načase si tuto skvělou akci
zopakovat.

Proto vyzýváme všechny občany,
tehdejší i současnou omladinu, sestrojte plavidla všeho druhu, k plavbě jinak nevhodná, poháněná silou
vlastní, zvířecí či větrnou! Zapojte
fantazii, třeba se navlečte do legračních kostýmů, ať dokážeme, že se
stále ještě umíme bavit!
(Ma, MiT)

DOKESKÁ NECKYÁDA
se koná v sobotu 20. července od 15 hodin na novém (Hrázském) rybníku!
Nízký stav vody je zabezpečen! Nekvalifikovaný zdravotnický dozor bude přítomen!
Počet členů posádky neomezen!
Pojede se závod „Dokeský trojúhelník”. Odměna vítěze nemine, zvláštní cenu obdrží
nejúžasnější plavidlo (dle snadno ovlivnitelné poroty). Pro diváky občerstvení zajištěno,
posádky mají pivo či limonádu zdarma kvůli naladění formy!
Žádáme kapitány, aby pro podrobné instrukce a pro přidělení startovního čísla
kontaktovali neckoplavební organizační výbor na tel. 603 215 815 (Marek Hanzl)
nebo 736 682 550 (Martin Mach).
Děkujeme! (Ma, MiT)
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KOMUNITNÍ CENTRA – VYUŽITÍ PRO KAŽDÉHO

Během posledních několika let se podařilo v obci vybudovat dvě nová komunitní centra, která mohou využívat kromě školy, školky a družiny také různé spolky,
zájmová sdružení, nebo kdokoli z občanů obce. Jedná
se o zrekonstruovanou tělocvičnu v ulici Družstevní
č. p. 157 a nově vybudovaný sál v budově na fotbalovém hřišti v ulici Skalní.
Detailní informace o podmínkách rezervace a pronájmu komunitních center budou k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce v sekci
„Rezervace“.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Voleb do Evropského parlamentu, které se konaly od 24.
do 25. května 2019, se zúčastnilo 377 z celkového počtu
1261 voličů, což představuje 29,9 % účast.
V obci se volilo napříč skoro všemi politickými stranami,
kterých bylo celkem třicet devět.
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:

ODS – 72 hlasů
Česká pirátská strana – 70 hlasů
ANO 2011 – 65 hlasů
STAN a TOP 09 – 49 hlasů
KSČM a SPD – 32 hlasů

Děkujeme za pomoc a hladký průběh voleb všem členkám
volební komise, kterými byly: Alena Janoušová, Lucie Mrázová, Michaela Talašová, Andrea Krejzová, Lenka Holešová, Martina Kučerová, Blanka Steckovičová. Děkujeme
také všem ostatním, kteří se na přípravě voleb podíleli.
Zuzana Lhotková, referentka
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NÁŠ ŽIVOT
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ S BERUŠKOU ÁJOU

Koncem měsíce května se třída Štěňátek vydala na školku v přírodě
do Jizerských hor. Pětidenní pobyt
v Hraběticích (Janov nad Nisou)

byl opravdu pohodový. Prostředí
bylo dokonalé, personál vstřícný
a ochotný, počasí nám přálo. Motivem pobytu bylo téma „S beruškou

Ájou na horách“. Každý člen výpravy
obdržel hrací kartu, do které si děti
každý den po splnění daných úkolů
nalepovaly berušky. Na závěr byly
děti ohodnoceny diplomem, medailí
a beruškou z lineckého těsta. Do programu bylo zařazeno co nejvíce pohybu v přírodě. Společně jsme zdolali
rozhlednu Královku, rozhlednu Slovanku, také jsme zvládli vycházku
po okolí Hrabětic, Bedřichova, Janova nad Nisou a v závěru nechyběla
ukázka výcviku psů husky. Během
poledního klidu a v době pozdního
odpoledne jsme dětem nabídli dostatek společenských, motivačních
a tvořivých her. Do všech aktivit se
děti zapojovaly s nadšením. Všichni jsme si přivezli mnoho nových
zážitků a zcela jistě budeme na tento
týden ještě dlouho vzpomínat.
Hezké léto Vám všem přejí
paní učitelky z MŠ

LOUČENÍ S PÁŤÁKY
Během zahradní slavnosti jsme se
mimo jiné rozloučili s letošními páťáky, kteří si při této příležitosti připravili poděkování paní třídní učitelce
a paní ředitelce. Všem pak předvedli
moderní tanec a nakonec zapózovali v „páťáckých“ tričkách. A zatímco
jedni odcházejí, druzí zase přicházejí. V září přivítáme ve škole 17 nových
prvňáčků z celkových 23 předškoláků, kteří se dostavili k zápisu (čtyřem byl udělen odklad, dva nastupují
na jinou ZŠ).
Veliký zájem byl také o umístění dětí
do naší mateřinky. K zápisu přišlo 23
dětí, které měly možnost poznat prostředí MŠ, pohrát si a s sebou domů
si vzít malý dárek, který jsme pro ně
připravili. Těší nás poptávka rodičů po předškolním vzdělávání, ale
bohužel uvolněná kapacita MŠ není
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tak velká, aby uspokojila všechny.
Dle nastavených kritérií bylo přijato 17 dětí a kapacita školky tak byla
naplněna.

Na všechny děti i rodiče se těšíme
na slavnostním zahájení nového
školního roku v pondělí 2. září
v 8 hodin.

NÁŠ ŽIVOT
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DĚTSKÝ DEN - FOTOREPORTÁŽ

UKLIĎME SI DOKSY A EKO DĚTSKÝ DEN
18. května se konala EKO akce, kde jsme se společně
s dobrovolníky pokusili naši obec a okolí uklidit od poházených odpadků. I přes nízkou účast se nám nakonec
podařilo nasbírat 4 plné popelnice odpadu a Doksy tak
hned zas vypadají o něco lépe.
Za odměnu za odvedenou práci bylo pro všechny sběrače připraveno občerstvení a pro dětské pomocníky pak
spousta her a soutěží, při kterých se využil právě odpad,
obzvláště pak PET lahve. Všichni se tak mohli inspirovat
netradičním druhem recyklace.
Všem kdo se zúčastnili, ještě jednou moc děkujeme. Věříme, že nízká účast nebyla zapříčiněná nezájmem o akci,
ale pouze nevhodným termínem. Těšíme se zase za rok.
JK
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FOTBAL
FOTBAL DOSPĚLÍ
UŽ JE TO JISTÉ, A TŘÍDU JSME ZACHRÁNILI!
Ještě než jsme odehráli poslední
utkání sezony, mohli jsme konstatovat, že se našemu klubu podařilo
udržet 1.A třídu i pro příští ročník.
Skončili jsme jako nováček na pěkném 11. místě. Někomu se může zdát
divné, proč tady píši o 11. místě jako
o pěkném umístění, ale je třeba zmínit, že do této soutěže jsme postoupili za posledních 10 let celkem třikrát,
ale pouze letos jsme se v soutěži
zachránili. Proto musím hodnotit
tuto sezonu za velmi dobře zvládnutou a poděkovat všem hráčům, kteří
se na tom podíleli. Stejně tak děkuji
celému realizačnímu týmu a v neposlední řadě všem našim fanouškům,
kteří nás podporovali a stáli při nás,
i když se zrovna nedařilo. Nesmím
samozřejmě zapomenout poděkovat i všem sponzorům a hlavně obci
Doksy, která nám vytváří takové
podmínky, abychom mohli důstojně reprezentovat naši obec napříč
celým Středočeským krajem. Všichni jistě víte, že jsme tento ročník odehráli již v novém a krásném areálu.
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Nepamatuji, aby si soupeři, rozhodčí, delegáti či fandové hostujících
mužstev pochvalovali naše zázemí
tak, jako tomu bylo v letošní sezóně. Když se k tomu přidá někdy dost
opomíjená práce s údržbou hřiště,
které pak v jarních měsících vypadá
senzačně, je radost být toho všeho
součástí. Vím, že se najdou i různí
kritici, kteří budou stále poukazovat
na to či ono. Těm bych ale chtěl vzkázat, ať se přijdou podívat, kolik dětí
se od těch nejmenších až po doros-

tence prohání po hřišti. Naše mládežnická základna se začíná blížit
číslu 100, a z toho mám také velkou
radost. Rovněž mě těší, že i přesto,
jak vysokou soutěž v našich poměrech hrajeme, máme v kádru A týmu
víc než 10 hráčů, kteří v Doksech
žijí a to je také velká rarita oproti
ostatním týmům v soutěži. Závěrem
bych chtěl dodat, že bych si přál, aby
se nám následující sezona vyvedla
minimálně tak dobře, jako ta letošní.
Martin Škvára, trenér A týmu

FOTBAL
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FOTBAL DĚTI
Vážení sportovní přátelé, ani jsme
se nenadáli a máme za sebou další
fotbalovou sezonu našich dětí. Letos
jsme měli pod hlavičkou SK Doksy
přihlášené čtyři kategorie: mladší a starší přípravka, mladší žáci
a dorost.
Co se týče dorostu, kluci odehráli
svoji první sezonu v této kategorii.
Na začátek je dobré připomenout, že
celou dobu hráli s týmy, které měly
o tři roky starší hráče. Po počátečních rozpacích se ale kluci semkli
a jarní část sezony odehráli už mnohem lépe než na podzim. V prvních dvou jarních kolech jsme sice
na body nedosáhli, ale hráli jsme
pohledný fotbal a byli svým soupeřům vyrovnaným protivníkem. Hráli
jsme proti dvěma týmům, které patřily k největším aspirantům na celkové vítězství. V posledním kole
základní části jsme jeli na hřiště Slavoje Zvoleněves a domů jsme se vraceli se třemi body za výhru 2:1. Poté
už se celá soutěž rozdělila na dvě
části; a to mistrovskou a nemistrovskou. My hráli v té druhé společně
se Slavojem Zvoleněves a Vinařicemi. Hrálo se každý s každým, doma
a venku. Nejdříve jsme doma prohráli hodně smolně (a podle nás i za velkého přispění pana rozhodčího) se
Zvoleněvsí 2:3, z Vinařic jsme přivezli bod, ve Zvoleněvsi brali body dva
a nakonec porazili doma Vinařice
3:1 a získali tři body. V tabulce nám
to zajistilo celkové šesté místo, což
je na první sezonu dobré umístění.
Všem klukům chci společně s mým
tátou a Rendou Zlaťákem poděkovat
za celou sezonu. Velice nás těší zájem
dalších dorostenců a od příští sezony
bude v týmu opravdu „přetlak“.
Mladší žáci skončili na dvanáctém
místě se čtrnácti body. Po podzimní části byli sice na šestém místě, ale
poté se „kladenská“ skupina sloučila se „slánskou“ a mužstva na prvních až osmých místech hrála spolu
a ostatní týmy také spolu. Naši hráli v té „lepší“ skupině. Soutěž byla
dlouhá a náročná a při našem dosti

úzkém kádru (žákům chodí vypomáhat kluci ze starší přípravky),
musíme být s výkony spokojeni.
Starší přípravka vedená „pevnou
rukou“ Jardy Melena nám letos udělala největší radost. Z devíti jarních
turnajů se pouze jednou vraceli bez
jediného bodu. Z ostatních osmi turnajů přivezli aspoň body tři, ale většinou více. Po dohrání soutěže měli děti
na kontě krásných 38 bodů a díky
zaváhání Kablovky v posledním kole,
naše STARŠÍ PŘÍPRAVKA VYHRÁLA SVOJI SKUPINU! V celkovém
porovnání (podzim/jaro) všech starších přípravek kladenského okresu
jsou na skvělém dvanáctém místě.
Kluci, gratulujeme a jen tak dál.
Naše nejmladší věková kategorie
po podzimu skončila první ve své
skupině a to znamenalo, že na jaře
hrála s vítězi ostatních skupin.
A nevedla si vůbec špatně. Děti získaly celkem jedenáct bodů, což si
myslím, že je dobrý výsledek. U této
kategorie musíme hlavně dbát na to,
aby „caparty“ fotbal bavil a měli
z něho radost. Držíme jim palce
a přejme hodně elánu do dalších
sezon.

Velice si vážíme všech, kteří chodíte
malé fotbalisty podporovat jak na tréninky, tak i na mistráky a to nejen
doma, ale i venku. Děkujeme, bez Vás
by to nešlo. Chtěl bych poděkovat
také všem trenérům, kteří se o jednotlivé kategorie starají, stejně tak
rodičům, kteří nám s dětmi pomáhají
a vám všem, kteří se chodíte koukat
na tréninky a fandit na zápasy.
V srpnu zase vyrážíme s dětmi na již
tradiční soustředění do areálu Svatý
Štěpán. Letos nás jede opravdu hodně,
za což jsme velice rádi a máme radost,
že DĚTSKÝ FOTBAL NA DOKSÍCH
OPRAVDU ŽIJE! Pokud se chcete
o „našich dětech“ dozvědět více, podívejte se na naše stránky http://www.
skdoksy2001.banda.cz, nebo „jukněte“ na nástěnku u hospody, ve sportovní hale anebo na velkou nástěnku
v hospůdce na hřišti, kde jsou i fotky
malých fotbalistů. Na nástěnkách jsou
vyvěšeny konečné tabulky a všechny
výsledky.
Dětem a samozřejmě vám všem přeji příjemně prožité léto a prázdniny.
Na hřišti se sejdeme začátkem srpna.
Za všechny trenéry SK Doksy
Martin Kučera.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Doksy

OTEVÍRACÍ DOBA
NA OÚ V ČERVENCI
A SRPNU:
pondělí a středa
8.00 – 17.00 hod.
Služby Czech POINT
také čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
Polední přestávka:
12.00 – 13.00 hod.

sídlí na adrese Sokolská 305
úřední hodiny: Po a St: 8 – 12 hod. / 13 – 18 hod.
telefonní číslo: 312 691 421.
Starosta:

724 333 193 (Ing. Machulka)

Místostarosta: 724 721 812 (J. Kostka)
Místostarosta: 602 237 217 (P. Junek)
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

POSLEDNÍ VÝZVA
Dne 28. 6. skončil příjem
připomínek k územnímu
plánu obce.
Máte-li připomínku,
a nestihli jste ji podat,
učiňte tak nejpozději
do 15.7.2019 na OÚ!
Děkujeme.

„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

Pro nahlášení zatoulaného psa volejte výhradně
na tato čísla:
602 237 217 (p. Junek)
602 758 387 (p. Valenta)
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