Co se do zpravodaje nevešlo
Je opravdu LEDEN tradičně nejchladnějším měsícem v roce?

Jedno z věčných i vděčných témat – je to letos
jinak nebo ne? Kronika Dobřejovic zaznamenala
počasí v jednotlivých měsících jen v některých
letech. Srovnávat lze tedy pouze některé roky. Je to
škoda už jen vzhledem k tomu, že se hodně mluví,
málokdo si však pamatuje a vzpomene na přesná
fakta. Pro další generace možná nenahraditelné.
Z kroniky obce je jasné:
Leden 2011: byl jako na houpačce. V první třetině
měsíce panovalo zimní počasí s teplotami pod
bodem mrazu, sněžením a souvislou sněhovou
pokrývkou. Ve druhé třetině se výrazně oteplilo,
srážky padaly dešťové a sněhu rychle ubývalo. V
poslední třetině se opět o slovo přihlásila zima,
teploty klesly pod bod mrazu a sněhové srážky
vytvořily novou souvislou sněhovou pokrývku.
Průměrná teplota vzduchu byla -2,2 °C. Nejvyšší
teplota 7,2 °C byla 17. ledna. Minimální teplota
vzduchu byla -9,8 °C dne 5. ledna. Přízemní teplota
vzduchu byla nejnižší dne 30. ledna a to -11,9 °C.
Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 19 dnů a
její výška se pohybovala okolo 25 cm. Bylo 17 dnů s
výskytem slunečního svitu. Mlha se objevovala ve
21 dnech, námraza se vyskytovala také ve 21 dnech
a v sedmi dnech byla zaznamenána ledovka.

Leden 2010: Nejteplejší den 1.1. +6,8°C. České
Budějovice. V 1. i 2. dekádě se teploty držely kolem
-4 °C, padal sníh nebo bylo zataženo. Výška
sněhové pokrývky v Praze 32 cm 11. ledna.
Nejchladnější den 27. 1. – 23,8°C. Velké
Meziříčí. Ve 3. dekádě se postupně ochlazovalo až
k -9°C přes den, aby se na konci měsíce skokově
oteplilo a teploty vystoupaly k nule. V lednu však
nebylo výjimkou ani 35 centimetrů sněhu za 24
hodin.
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Leden 2009: Extrémní mrazy přišly už na začátku
ledna. Rekordní zimu začali v Jizerce na Liberecku,
kde teplota klesla pod 32 stupňů pod nulu. Počasí
na leden 2009 bude tento měsíc jako celek
teplotně průměrný až slabě podprůměrný a
srážkově podprůměrný. Nejmrazivější bude první
dekáda ledna, kdy teploty pod - 10 st. C nebudou
výjimkou. Nejsrážkovější bude zřejmě jeho druhá
dekáda, ve které se bude zvolna oteplovat. Třetí
dekáda bude pravděpodobně charakteristická
útlumem srážkové činnosti a nástupem inverzního

počasí.

Leden 2008 : teplotně nadnormální s průměrnou
teplotou +1,3°C a dosáhl ze všech měsíců nejvyšší
teplotní odchylky +4,1°C. Srážek bylo skoro o 10%
méně oproti dlouhodobému normálu 42mm.
Nejvíce sněhu napadlo v noci na 6. ledna okolo
5cm. Nejteplejší dny byly o víkendu 19. a 20. kdy se
teplota pohybovala okolo 13,3°C. Následné tání
sněhu a vydatný déšť zvedal hladiny vodních toků
místy i na 1. stupeň povodňové aktivity. 22. ledna
se nad naší obcí přehnal silný vítr, který způsobil
pád smrku v parku u pošty. Strom naštěstí spadl
mimo budovy a tím napáchal "pouze" minimální
škody na vedlejším porostu.
připravila Charvátová Libuše
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Máte doma páťáka, sedmáka nebo deváťáka?
I žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní
docházku, nebo se rozhodnou studovat víceleté gymnázium (po
páté nebo sedmé třídě ZŠ), čeká „zápis“ neboli přijímací zkoušky
(přijímací řízení). Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou se konaly již v lednu tohoto roku.
Pro prvé kolo přijímacího řízení je stanoven jednotně termín
přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena)
v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2016. Přesné dny
konání zkoušky stanoví ředitel příslušné střední školy, který je
povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2
termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl (přijímací zkouška se konat nemusí, je
dobré sledovat webové stránky školy, kterou jste pro další studium vybrali).
Žáci mohou podávat pro prvé kolo přijímacího řízení 2 přihlášky, které odevzdají řediteli střední školy do 15.
března 2016. Písemné rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení
se zasílá pouze nepřijatým uchazečům, proti tomuto rozhodnutí
se zákonný zástupce dítěte může odvolat.
K potvrzení zájmu
žáka o vzdělávání na dané střední škole je zaveden zápisový
lístek. Ten žák odevzdá do deseti pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu na danou střední
školu. Zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou (s výjimkou,
kdy uchazeč jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde
bylo jeho odvolání úspěšné). Přihlášky i zápisové lístky obdržíte
na škole, kterou dítě navštěvuje.
Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitelů středních škol. Pokud se žák nedostal
na vybranou školu v prvním kole, do druhého kola (pokud je ředitelem školy vyhlášeno) může podat
neomezený počet přihlášek.
Podrobnější informace naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednichskol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce.

15. března

Termín odevzdání přihlášek na střední školy

15. dubna

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy (čtyřleté studium)

18. dubna

Jednotné přijímací zk. na střední školy (šesti a osmileté studium)

22. – 30. dubna

Přijímací zkoušky na střední školy

připravila Charvátová Libuše
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Společnost SOPO, národním šampionem v prestižní podnikatelské soutěži
EUROPEAN BUSINESS AWARDS
Společnost SOPO, kde působí i 11
zaměstnanců přímo z Dobřejovic, reprezentuje
Českou republiku v prestižní mezinárodní
soutěži European Business Awards. Bojovat o
své prvenství bude v kategorii Společnost s
obratem 0 – 25 mio EUR s nemalou
konkurencí. Finálového kola se účastní 678
společností z celé Evropy.
SOPO patří již několik let mezi společnosti,
kterým nejen že se podařilo proniknout na
západoevropský trh, ale také se na něm dobře
zabydlet. Česká společnost, jejichž výrobky
jsou spojovány s nejprestižnějšími značkami ve
výrobě a užití elektromotorů, reprezentuje
Českou republiku v prestižní mezinárodní
soutěži European Business Awards. V rámci
letošního 9. ročníku soutěže European
Business Awards porota posuzovala přes 32
tisíc firem z 33 evropských zemí. Z národních
kol vzešlo celkem 678 společností z celé
Evropy, které postoupili do dalšího klání.
Ve vysoké konkurenci obstála společnost se
190 zaměstnanci a stala se národním
šampionem ve své kategorii. Za úspěchem
společnosti SOPO s.r.o nestojí jen managment
a strojové vybavení, ale především ,,zlaté,
české ručičky,, všech lidí z výroby. Celá výroba
je rozložená do závodů v Modleticích,
Jedovnicích a Nebovidech. Vysoká kvalita a
preciznost výroby dělá ze společnosti SOPO
evropského lídra v oboru vinutí pro

elektromotory. Její majitel je na své
zaměstnance právem hrdý a říká:
„Chceme vyhrát, protože si to všichni Sopáci
zaslouží. Bude rozhodovat odborná porota,
ale i lidé prostřednictvím hlasování po
internetu od 11. ledna 2016 do 28. února
2016. Tak nám můžete poslat hlas,“ uzavírá
zakladatel společnosti Sopo.
V dalším kole soutěže se společnosti představí
vlastními prezentačními videi, v nichž uvádí
sami sebe a hlavní aspekty svých obchodních
úspěchů. Porota shlédne všech 768 videí a
nejlepšímu ze skupiny udělí ocenění Ruban
d’Honneur. Jeho držitelé pak postoupí do
hlavního finále European Business Awards
2016.
Podpořte Dobřejovické v úspěchu v
mezinárodní soutěži a pomozte vyhrát firmě z
vašeho regionu.
Konečný úspěch společnosti SOPO v soutěži
můžete ovlivnit i vy. Svým hlasem můžete
podpořit českou firmu ze svého regionu a
hlasovat pro ni na oficiálním webu soutěže
www.businessawardseurope.com. Pod českou
vlajkou najdete všechny soutěžící a jejich
presentační videa. V loňském roce firmy
nasbíraly 170 tisíc hlasů, vybranou společnost
svými hlasy podporovali jak jejich klienti,
zaměstnanci a kolegové, tak i veřejnost.
připravilo SOPO
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