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Chystá se krátk# film 
o zvonu z Popovi$ek

Vá!ení a milí sousedé, dou-
fáme, stejn" jako vy, !e 
zvlá#tní doba zp$sobená 

je#t" zvlá#tn"j#ím virem snad po-
malu kon%í a umo!ní nám ales-
po& trochu b"!n' !ivot, na jak' 
jsme byli dosud zvyklí. Na#i p(ed-
kové za!ili také velké mno!ství 
t"!k'ch situací, bohu!el i válek, 
p(evrat$ a hladov"ní. O tom v#em 
si m$!ete p(e%íst více v obecních 
kronikách, které jsou digitalizo-
vané a k dispozici na internetu 
(www.1url.cz/@KronikaDobrejovice).

Sv"dkem mnoha t"!k'ch chvil, 
ale i radostí, byl a je za dobu 524 
let své existence i zvon v kostele 
sv. Bartolom"je v Popovi%kách. 
Velmi vám d"kujeme za zájem 
o sbírkovou akci pro jeho rekon-
strukci - sbírka stále pokra%uje 
a i nadále budeme vd"%ni ka!dé-
mu, kdo zvon jakoukoliv %ástkou 
podpo(í. K tomu, aby se ho mohl 
mistr zvona( ujmout, je zapot(e-
bí nashromá!dit je#t" 298 709 K%.

O na#í akci se dozv"d"la i ro-
dina Vojtkov'ch v Dob(ejovicích 
a díky nim se aktuáln" natá%í 
krátk' film nejen o zvonu, ale ta-
ké o místní historii. V"(íme, !e se 
díky n"mu i vy dozvíte mnoho no-
vého a zajímavého o míst", kde 
!ijeme a také o památce, kterou 
%asto bez pov#imnutí míjíme.

Vedle laskavého p(isp"ní vás 
prosíme je#t" o 2,5 minut va#e-
ho %asu kdykoliv do konce m"sí-
ce kv"tna: prosíme, m$!ete nám 
odpov"d"t na pár otázek v na#em 
dotazníku, kter' je k dispozici na 
www.naszvon.cz nebo po nasca-
nnování QR kódu. D"kujeme!

Z va#ich reakcí i sly#itelného 
vyzván"ní víme, !e vás mo!nost 
stáhnout si do mobilu hlas zvonu 
zaujala. Zatím jsme se dozv"d"li, 
!e se nejvíce pou!ívá jako funkce 
p(ipomínky: d(íve to b'val uzel 
na kapesníku, dnes je to p(ipo-
mínka v mobilu - její! zvon"ní 
skute%n" nejde nesly#et. A n"kte-
(í se jím pr' dokonce nechávají 
i budit. V ka!dém p(ípad", po-
kud ho chcete a je#t" nemáte, 
m$!ete jej zdarma stáhnout na 
www.1url.cz/@HlasZvonu.
n Iveta a Martin Patákov!ch, 

Popovi"ky,
iveta.patakova@seznam.cz

V kv!tnu se nedaleko od 
nás uskute"ní sportovní 
událost pro ka#dého bez 
rozdílu v!ku a zdatnosti!

B%&ecká akce Velká jesenická prob%hne 22. kv%tna
Trasa závodu povede Pr$-

honick'm parkem. Ka!-
d' ú%astník, kter' absolvu-

je trasu po sv'ch (ub"hne/ujde), 
obdr!í atraktivní cenu od partne-
ra akce. Sou%ástí je hlavní závod 
Jesenická desítka a Jesenická p"t-
ka o hodnotné ceny. Cílem projek-
tu je nejen zm"(it své fyzické sí-
ly, ale zárove& poznat prost(edí 
m"sta Jesenice spolu s okolní kra-
jinou. V#echny informace najdete 
na www.velkajesenicka.cz.
n Milan Hulínsk!, s vyu#itím 

m$sí"níku Jesenick! kur!r

Zapojte se do kv%tnové 
v#zvy Do práce na kole
Do práce na kole je celo-
státní v$zva, která moti-
vuje k cestování na kole, 
kolob!#ce, p!%ky "i poklu-
sem. Zú"astnit se mohou 
kamarádi, sousedé, "i za-
m!stnanci firem.

Vytvo(te t'm s dv"ma a! p"ti 
ú%astníky, p(ihlaste se na 
webu www.dopracenakole.

cz, zapla)te poplatek a v kv"tnu 
m$!ete vyrazit!

Od spolku Automat, kter' ce-
lou akci organizuje prost(ednic-
tvím svého registra%ního portálu 
na webu a helpdesku pro ú%ast-
níky, obdr!íte tri%ko s logem 
kampan" nebo nákr%ník. S nimi 
m$!ete t(eba uplatnit slevu p(i 
kv"tnové "akci na triko" v r$z-
n'ch m"stech, nap(íklad v neda-
leké Jesenici.

Do projektu se mohou zapojit 
i ti, kte(í denn" do práce necestu-
jí, nap(íklad z d$vodu mate(ské 

dovolené nebo práce z domova. 
Zapí#ete si své procházky, ne-
bo cyklo vyjí!*ky. Povoleny jsou 
i elektrokola nebo kolob"!ky.

Díky této aktivit" si zlep#íte fy-
zi%ku, u!ijete si v práci zábavu, 
m$!ete vyhrát skv"lé ceny a se-
tkat s podobn" sm'#lejícími lid-
mi na spole%n'ch akcích. A také 
aktivn" p(isp"jete ke sní!ení pro-
dukce CO2. Dle zku#eností z minu-
l'ch ro%ník$ omezuje i po skon%e-
ní v"t#ina ú%astník$ jízdu autem. 
Úbytek aut znamená nejen úlevu 
pro ulice, ale také zlep#ení ovzdu-
#í, men#í kolony a zlep#ení pro-
blém$ s parkováním.

Maximální po%et tras, které lze 
zapo%ítat za jeden den, jsou dv". 
Minimální délka trasy v jednom 
sm"ru musí %init alespo& 1,5 km. 
Nejedná se ale o v'konnostní ak-
ci, na prvním míst" je pravidel-
nost! Více informací naleznete 
na www.dopracenakole.cz.

n Milan Hulínsk!

S %ítání lidu 2021 je povin-
né pro v#echny osoby, které 
mají k rozhodnému okam!i-

ku trval' pobyt nebo p(echodn' 
pobyt nad 90 dn$ na území +R. 
Pokud jste je#t" nesta%ili vyplnit 
s%ítací formulá( na webu, %i vás 
je#t" nenav#tívil s%ítací komisa(, 
máte poslední mo!nost! Termín 
ukon%ení leto#ního s%ítání je ji! 
11. kv"tna.

S$ítání lidu m'&ete online 
vyplnit a& do 11. kv%tna

Nejjednodu##í cestou, jak úda-
je vyplnit, z$stává online dotaz-
ník na www.scitani.cz %i vypln"ní 
údaj$ v aplikaci pro mobilní tele-
fony s názvem S%ítání21.

V'sledná data ze s%ítání budou 
zajímavá i pro obec Dob(ejovice. 
Budeme moci nap(íklad porov-
nat po%et osob s trvalám pobytem 
a t"ch, kte(í tady opravdu !ijí.

n Obecní ú%ad Dob%ejovice

www.dobrejovice.cz
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