Dětský den
Pěkné počasí, dobrá nálada a radost
ze všech stran, tak probíhal IV. ročník
Dětského dne v Dobřejovicích. Tradice oslav Dětských dnů je obnovena
- a to je dobře. Pohled na rozzářené a
spokojené děti byl odměnou pro každého, který se akce zúčastnil. Zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli
na organizaci této akce, a to hlavně
občanskému sdružení Dobřejovický
Čtyřlístek.
Václav Vačkář

S úctou vzpomínáme.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice přeje všem svým
občanům krásné a pohodové prázdninové dny.
Příští číslo Dobřejovického zpravodaje vyjde na konci
srpna.

800 454 545 – porucha vody a kanalizace
840 850 860 – porucha elektřiny
800 101 109 – Eltodo porucha osvětlení
272 767 300 – porucha plynu
112 – SOS
150 – hasiči
155 – záchranná služba
158 – policie
722 566 488 – hlídkový vůz policie Čestlice

Z naší obce

Staročeská pekárna

V neděli 12. srpna 2012 si připomeneme 131. výročí
narození pravděpodobně nejznámější osobnosti obce
Václava Vačkáře. Tento geniální hudební skladatel byl i
hudebním kritikem a napsal řadu článků do odborných
hudebních časopisů. Své rodné obci složil na památku
polku nazvanou Dobřejovická.

Důležitá čísla

červen – červenec 2012

Hodí se
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www.dobrejovice.eu
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pondělí a středa 14.00 – 18.00 hodin
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Na stále více vyhledávaných a požadovaných pekárenských výrobcích a lahůdkách firmy Milana Šindeláře Staročeská pekárna si řadu let pochutnávají nejen dobřejovičtí občané, ale i zákazníci na více než dvou stech
místech v Praze a jejím okolí. Za sedmnáct let trvání této pekárny se podařilo bez nadsázky něco opravdu jedinečného, zvláště když si připomeneme,
z jakých skromných začátků, doslova od píky, započal Milan Šindelář svoje
podnikání.
Sám o tom říká: „V roce 1994, když jsem se vrátil z vojny, jsem chtěl
podnikat. Bylo mi 21 a pekárnu jsem tehdy zkusil brigádně v Průhonicích.
Majitel, co vlastnil tuto pekárnu, si postavil hotel Magnolii a pekárnu mi
nabídl. Nabídku jsem přijal.“
Pekárna ze začátku vyráběla slané a sladké pečivo a chléb. Její sortiment se rok od roku rozšiřoval a postupně se rozšiřovala i pekárna. V roce
2001  se pekárna začala stavět v Dobřejovicích a o rok později sem z Průhonic přesídlila natrvalo. Proč se to vše tak daří? Je za tím velké úsilí majitele
a více než čtyřicetičlenného kolektivu zaměstnanců.
Pan Šindelář klade důraz na tradiční suroviny a perfektní ruční práci. Prozradil nám: „Vracíme se ke klasickému zpracování: mouka, vajíčka,
droždí - a žádná prodlužovadla trvanlivosti. Také rozšiřujeme sortiment výrobků, které se dříve pekly v domácnostech na neděli.“
Kompletní nabídku firmy mají k dispozici hlavně její čtyři kamenné
prodejny. Najdeme je v Jesenici (dvě), v Praze Perlovce a v Horních Počerw w w . d o b r e j o v i c e . e u
( n a j d e t e n á s i n a w w w. f a c e b o o k . c o m )

