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BETLÉM OD ČTYŘLÍSTKU
V roce 2009 (v neděli 30. prosince) poprvé
v Dobřejovicích vystrojila děvčata ze Čtyřlístku
malou borovičku před místním obchodem vánočním
šatem. K vyzdobení jejího vrcholu tenkrát postačila
pouhá židle. Letos se všichni příchozí přesvědčili, že
čas pokročil. Výzdoba stromku potřebovalo něco víc
než židli i světýlek léty přibylo.

všichni účastníci najednou. Někteří účinkující se
proto poprvé viděli až na samotném představení.
Letos to bylo poprvé v novodobé historii obce, kdy
první živá scéna rozzářila tváře přítomných
překvapením a úsměvem. Příchod Ježíška byl pro
tento vánoční čas tím nejvhodnějším začátkem.
Počasí na první adventní neděli sice neukázalo
vlídnou tvář, vítr bral vše, co mu přišlo do cesty, a na
nedostatek deštivých přeháněk si nemohl nikdo
stěžovat. Přesto si po 16,30 hod. mnoho
přihlížejících obrazem i poslechem připomnělo
narození Ježíška. Panně Marii se zjevil anděl Gabriel,
který jí i Josefovi zvěstoval šťastnou novinu o
očekávaném narození jejich syna. Po namáhavé
cestě vstoupila rodina do chléva, kde se narodil
Ježíšek. Pastýři i zvířátka se z této události velice
radovali a oslavili ji tancem, pak se Ježíškovi poklonili
a obdarovali ho. Z dalekých zemí se Ježíškovi přišli
poklonit i Tři králové, kteří obdarovali nejen Ježíška,
ale i přítomné děti.
Základ možné nové tradice obce se povedl a my
jenom doufáme, že se nám na ni příští rok podaří
navázat novým a opět překvapivým vánočním
výjevem.

Původní akce Čtyřlístku, kde děti pomohly ozdobit
stromeček, příchozí si zakoupili nazdobené věnce a
občerstvili se, přerostla do nové tradice naší vesnice.
Obnovený Čtyřlístek proto cítil povinnost se k této již
obecní společenské události opět viditelně a
významně přihlásit a připojit.
Myšlenka živého Betlému byla na světě poměrně
rychle. Na její realizaci jsme měli pouhé tři týdny.
Začalo se sepsáním textu a jeho namluvením,
vybraly se a nazpívaly písně, půjčily se a vyrobily
kostýmy, namalovala se kulisa, nasbíraly se a
vyrobily rekvizity, oslovil se zvukař a nominovali se
herci. Úplně první zkouška proběhla, díky podpoře
paní ředitelky mateřské školy Korálek, s dětmi, které
se s příběhem nejdříve seznámily a naučily se tanec
zvířátek. Pouhé dva dny zbyly na zkoušky, po
částech, protože se s ohledem na volný čas nesešli
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Andrea Hájková, Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
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REAKCE NA PŘÍSPĚVEK CENZURA
OBECNÍHO TISKU...aneb co se do
zpravodaje nevešlo
Vážení čtenáři Dobřejovického zpravodaje,
Redakční rada (dále jen RR) Dobřejovického
zpravodaje (dále jen DZ) je nucena reagovat na výše
uvedená tvrzení zastupitele pana Martina Sklenáře:

ZŠ NAVIS V DOBŘEJOVICÍCH
Víme, že abychom mohli dát našim dětem opravdu
kvalitní a celoživotní vzdělání, musíme na něm jako
škola spolupracovat s rodinou. Právě vy jste totiž
jako rodiče těmi, kdo své dítě znají nejlépe. Při
vzdělávání se zaměřujeme na etickou výchovu a
vedení k hodnotám, kterým se děti díky propojení
rodinného a školního světa učí zcela přirozeně.
Zároveň si už od našeho vzniku před čtyřmi lety
udržujeme vysoké standardy výuky, jsme bilingvní
škola a každé dítě má svého osobního průvodce,
který ve spolupráci s rodiči prostřednictvím
takzvaného tutoringu podporuje jeho individuální
akademický i osobnostní růst.
Od září otevíráme druhý stupeň a rádi přijmeme
nové děti a rodiče ochotné spolupracovat na jejich
budoucnosti!
Zápis proběhne 25. ledna 2016. Každé rodině
přidělíme čas, proto se prosím objednávejte
na sekretariat@skoly-navis.cz.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Jan Vepřek, ředitel

(Došlo po uzávěrce poz.red. )

1. Nezveřejnit příspěvek M. Sklenáře v prosincovém
čísle DZ se RR rozhodla proto, že svým zaměřením
nezapadal do atmosféry vánočních dnů a nebyl v
souladu s tradičními etickými hodnotami Vánoc.
Zmíněný příspěvek je otištěn v nezkrácené podobě v
tomto čísle na straně 3. Na možnost odmítnout
uveřejnit příspěvek zastupitele bezprostředně po
jeho doručení,
ačkoliv splňuje všechna pravidla pro vydávání
obecního zpravodaje, pamatuje i tiskový zákon,
který vydavateli ukládá povinnost zveřejnit jej
nejpozději ve lhůtě tří měsíců či u tisků s nižší
periodicitou v nejbližším následujícím vydání.
2. V souladu s Pravidly pro vydávání zpravodaje a
Etickým kodexem, schváleným zastupitelstvem, se
RR snaží, aby se příspěvky otištěné ve zpravodaji
týkaly dění v obci, jednotlivých problémů obce a
aktivit občanů či společenských organizací. Zároveň
v souladu s tiskovým zákonem dbá na vyváženost a
objektivitu, každému zastupiteli i občanu chce
poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění jejich
sdělení, tak, aby čtenáři měli možnost nahlédnout
projednávané otázky z různých úhlů pohledu a
vytvořit si vlastní názor. RR v žádném případě
nechce, aby zpravodaj sloužil k vyřizování osobních
účtů či vzájemnému osočování.
3. RR se dále ohrazuje proti úvaze M. Sklenáře, že
se díky jejím rozhodnutím vracíme před listopad
1989, kdy velmi úzká skupina lidí určovala, jaké
informace publikovat. Tvrzení pana M. Sklenáře, že
doplnění pravidel pro vydávání DZ bylo schváleno
části zastupitelů, je nepravdivé a zavádějící.
Doplnění pravidel schválila většina zastupitelstva
poměrem 6:2. Důvodová zpráva, v níž RR zhodnotila
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svoji práci v roce 2015, upozornila na slabé a silné
stránky spojené s přípravou zpravodaje a předložila
zastupitelům návrhy na doplnění Pravidel, byla
písemně zaslána všem zastupitelům 10 dní před
plánovaným jednáním zastupitelstva. Každý
zastupitel tak měl dostatek času, aby RR zaslal
připomínky či podněty k navrhovaným změnám.
Cílem RR bylo získat informace od všech zastupitelů
ještě před samotným jednáním tak, aby výsledný
návrh předložený ke schválení byl kompromisem
přijatelným pro všechny strany. Zároveň RR nechtěla
protahovat vlastní jednání zastupitelstva více, než
bylo nezbytně nutné. I tak byla otázce úpravy
Pravidel vydávání zpravodaje věnována jedna
hodina. Nekonal se tedy žádný bezprecedentní
zásah do svobody projevu, ani práv zastupitele a ani
žádná cenzura tisku, jak uvedl M. Sklenář. Při
formulování bodu č. 7, rozšiřujícího článek 6
Pravidel pro vydávání DZ, který nově upravuje
prostor pro prezentaci názorů zastupitelů v DZ, jsme
se řídili následující úvahou, zveřejněnou na
webových stránkách obecně prospěšné společnosti
Otevřená společnost: „Hlavním poselstvím novely
[tiskového zákona, pozn. RR] je posun od
podřízeného vychvalování radnice ke svobodnější
výměně názorů. Měla by inspirovat k chytrému
řešení podle místních podmínek. Jen tam, kde se do
sebe lidi zakousnou, nenajdou kompromis, dojde na
právní nástroje. Dominantní je, aby vedení obce
přijalo, že mohou existovat jiné názory na řízení
obce a že mají místo ve veřejné debatě na
stránkách novin za veřejné peníze. Na druhé straně
aktivní členové opozice musí uznat, že nevyhráli
volby a mají nárok jen na prostor přiměřený jejich
postavení a nevytvářet uměle konflikt u každého
tématu.“ (dostupné na:
www.otevrenaspolecnost.cz/downloadpublication/467). S Důvodovou zprávou je možno se
seznámit na webových stránkách obce v rubrice
Dobřejovický zpravodaj (www.dobrejovice.eu) či v
písemné podobě v úředních hodinách na Obecním
úřadě.

Vyhlášení konkrétních témat s dostatečným
předstihem má RR umožnit získat vyvážené
informace o konkrétních problémech, včetně
alternativních sdělení. Zároveň tímto RR poskytuje
zastupitelům dostatek času vyjádřit se k tématu,
které je jim blízké či které považují za důležité.
Nadále také platí, že k aktuálnímu dění v obci či
průběhu a výsledkům zasedání zastupitelstva se
mohou vyjádřit všichni obyvatelé Dobřejovic,
včetně zastupitelů. Přiměřený prostor pro jejich
názory jim RR poskytne v rubrice Listárna.
V žádném případě nemá RR zájem omezovat nebo
cenzurovat vyjádření kohokoliv, kdo se chce
písemně vyjádřit k dění v obci za předpokladu, že
dodrží pravidla slušného chování a Etický kodex pro
vydávání zpravodaje. Má-li přesto M. Sklenář pocit,
že nemá k dispozici dostatečný prostor k vyjádření
svých názorů, ať již na stránkách DZ, na zasedání
zastupitelstva či v rámci diskuse na webových
stránkách obce, nechť tak činí i na dalších místech,
včetně jím nově založených webových stránkách.
Otevírá tak prostor pro mnohem širší diskuzi, než
kterou vzhledem k omezenému rozsahu umožňuje
DZ. Konstruktivní kritiku, která přináší alternativní
pohled na věc a diskusi, jejíž účastníci jednají taktně
a asertivně a svá tvrzení podkládají argumenty,
jenom uvítáme.

4. RR se ohrazuje také proti tvrzení M. Sklenáře, že
v důsledku doplnění Pravidel se mohou zastupitelé
vyjadřovat pouze k tématům, která určí RR.
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Redakční rada

