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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Chystá se krátký film
o zvonu z Popoviček

Zapojte se do květnové
výzvy Do práce na kole

ážení a milí sousedé, doufáme, stejně jako vy, že
zvláštní doba způsobená
ještě zvláštnějším virem snad pomalu končí a umožní nám alespoň trochu běžný život, na jaký
jsme byli dosud zvyklí. Naši předkové zažili také velké množství
těžkých situací, bohužel i válek,
převratů a hladovění. O tom všem
si můžete přečíst více v obecních
kronikách, které jsou digitalizované a k dispozici na internetu
(www.1url.cz/@KronikaDobrejovice).
Svědkem mnoha těžkých chvil,
ale i radostí, byl a je za dobu 524
let své existence i zvon v kostele
sv. Bartoloměje v Popovičkách.
Velmi vám děkujeme za zájem
o sbírkovou akci pro jeho rekonstrukci - sbírka stále pokračuje
a i nadále budeme vděčni každému, kdo zvon jakoukoliv částkou
podpoří. K tomu, aby se ho mohl
mistr zvonař ujmout, je zapotřebí nashromáždit ještě 298 709 Kč.
O naší akci se dozvěděla i rodina Vojtkových v Dobřejovicích
a díky nim se aktuálně natáčí
krátký film nejen o zvonu, ale také o místní historii. Věříme, že se
díky němu i vy dozvíte mnoho nového a zajímavého o místě, kde
žijeme a také o památce, kterou
často bez povšimnutí míjíme.
Vedle laskavého přispění vás
prosíme ještě o 2,5 minut vašeho času kdykoliv do konce měsíce května: prosíme, můžete nám
odpovědět na pár otázek v našem
dotazníku, který je k dispozici na
www.naszvon.cz nebo po nascannování QR kódu. Děkujeme!

Do práce na kole je celostátní výzva, která motivuje k cestování na kole,
koloběžce, pěšky či poklusem. Zúčastnit se mohou
kamarádi, sousedé, či zaměstnanci firem.
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Z vašich reakcí i slyšitelného
vyzvánění víme, že vás možnost
stáhnout si do mobilu hlas zvonu
zaujala. Zatím jsme se dozvěděli,
že se nejvíce používá jako funkce
připomínky: dříve to býval uzel
na kapesníku, dnes je to připomínka v mobilu - jejíž zvonění
skutečně nejde neslyšet. A někteří se jím prý dokonce nechávají
i budit. V každém případě, pokud ho chcete a ještě nemáte,
můžete jej zdarma stáhnout na
www.1url.cz/@HlasZvonu.
n Iveta a Martin Patákových,
Popovičky,
iveta.patakova@seznam.cz

ytvořte tým s dvěma až pěti
účastníky, přihlaste se na
webu www.dopracenakole.
cz, zaplaťte poplatek a v květnu
můžete vyrazit!
Od spolku Automat, který celou akci organizuje prostřednictvím svého registračního portálu
na webu a helpdesku pro účastníky, obdržíte tričko s logem
kampaně nebo nákrčník. S nimi
můžete třeba uplatnit slevu při
květnové "akci na triko" v různých městech, například v nedaleké Jesenici.
Do projektu se mohou zapojit
i ti, kteří denně do práce necestují, například z důvodu mateřské

dovolené nebo práce z domova.
Zapíšete si své procházky, nebo cyklo vyjížďky. Povoleny jsou
i elektrokola nebo koloběžky.
Díky této aktivitě si zlepšíte fyzičku, užijete si v práci zábavu,
můžete vyhrát skvělé ceny a setkat s podobně smýšlejícími lidmi na společných akcích. A také
aktivně přispějete ke snížení produkce CO2. Dle zkušeností z minulých ročníků omezuje i po skončení většina účastníků jízdu autem.
Úbytek aut znamená nejen úlevu
pro ulice, ale také zlepšení ovzduší, menší kolony a zlepšení problémů s parkováním.
Maximální počet tras, které lze
započítat za jeden den, jsou dvě.
Minimální délka trasy v jednom
směru musí činit alespoň 1,5 km.
Nejedná se ale o výkonnostní akci, na prvním místě je pravidelnost! Více informací naleznete
na www.dopracenakole.cz.
n Milan Hulínský

Sčítání lidu můžete online
vyplnit až do 11. května

S

čítání lidu 2021 je povinné pro všechny osoby, které
mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Pokud jste ještě nestačili vyplnit
sčítací formulář na webu, či vás
ještě nenavštívil sčítací komisař,
máte poslední možnost! Termín
ukončení letošního sčítání je již
11. května.

Nejjednodušší cestou, jak údaje vyplnit, zůstává online dotazník na www.scitani.cz či vyplnění
údajů v aplikaci pro mobilní telefony s názvem Sčítání21.
Výsledná data ze sčítání budou
zajímavá i pro obec Dobřejovice.
Budeme moci například porovnat počet osob s trvalám pobytem
a těch, kteří tady opravdu žijí.
n Obecní úřad Dobřejovice

Běžecká akce Velká jesenická proběhne 22. května
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V květnu se nedaleko od
nás uskuteční sportovní
událost pro každého bez
rozdílu věku a zdatnosti!
8

www.dobrejovice.cz

rasa závodu povede Průhonickým parkem. Každý účastník, který absolvuje trasu po svých (uběhne/ujde),
obdrží atraktivní cenu od partnera akce. Součástí je hlavní závod
Jesenická desítka a Jesenická pětka o hodnotné ceny. Cílem projektu je nejen změřit své fyzické síly, ale zároveň poznat prostředí
města Jesenice spolu s okolní krajinou. Všechny informace najdete
na www.velkajesenicka.cz.
n Milan Hulínský, s využitím
měsíčníku Jesenický kurýr

