Dětský den
Občanské sdružení Dobřejovický Čtyřlístek Vás všechny srdečně zve dne 26. května 2012 na hřiště FK Dobřejovice, kde
proběhne tradiční oslava Dětského dne.

duben – květen 2012
Myslivci

Program Dětského dne
13.00 h. – zahájení                                                                                                                       
13.30 h. – malování na obličej                                                                                                 
13.35 h. do 14 h. – registrace do soutěží                                                                                              
14.00 h. – skákací hrad a skluzavka                                                                                                           
14.05 h. – vystoupení Policie ČR a hasičů                                                                             
14.45 h. – tombola                                                                                                                       
15.30 h. – soutěž pro rodiče s dětmi                                                                                       
16.30 h. – ukončení soutěží
                                                                                                                  
19.30 h. – taneční zábava pro dospělé
Jarní úklid v naší obci

Pár vět o myslivosti v naší obci

organizuje Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice ve spolupráci s Obecním úřadem, sraz 14. 4. 2012 v 9 h. u obchodu na
návsi. Pytle na odpadky budou k dispozici, vezměte si staré rukavice. Po skončení úklidu zveme všechny účastníky akce na
opekání špekáčků za hřištěm.      
14. 4. 2012 – svoz nebezpečného odpadu od 8 do 8.30 h. – parkoviště u hřiště (netýká se podnikatelů a firem). Sběr: monočlánky, olejové filtry, kyseliny, fotochemikálie, pryskyřice, oleje a
odmašťovací přípravky, léky, barvy a nádoby od barev, motorové
a převodové oleje, olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, lepidla, rozpouštědla, elektrospotřebiče. Nesbírají se například pneumatiky, znečištěné stavební materiály, železný šrot
a podobně.
21. 4. 2012 – svoz velkoobjemového odpadu od 8.30 do 11.30 h. parkoviště u hřiště.

Důležitá čísla
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

Hodí se
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26,  251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112       
Mobil: 725 021 828       
E-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
www.dobrejovice.eu
Úřední hodiny:
pondělí a středa 14.00 – 18.00 hodin
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V Dobřejovicích působí Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice,
ve kterém jsou začleněny kromě Dobřejovic ještě okolní obce Modletice,
Herink, Doubravice, Popovičky, Chomutovice, Nebřenice, Radimovice a
Petříkov.
Myslivecké sdružení se řídí zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb.,
který říká: „Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu
k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého kulturního dědictví.“ V očích veřejnosti jsou myslivci bráni jako „bouchalové“,
kteří pod vlivem alkoholu střílejí na vše, co se jen pohne. Skutečnost je ale
úplně jiná. Člověk svou činností svět přetváří, přírodu se snaží více si podmaňovat a zároveň tím může negativně působit na životní prostředí kolem
sebe. Staví domy v místech, kde byla zvěř zvyklá vyvádět a klást mláďata,
své pejsky nechává volně pobíhat po přírodě, vyváží odpad na místa, kam
rozhodně nepatří, v lese a na polích se nezákonně prohánějí terénní motorky. A právě myslivci si tyto skutečnosti uvědomují více než kdokoliv jiný,
protože se s těmito nešvary denně setkávají. Proto se snaží svoji činnost
usměrnit ke zmírnění těchto negativních jevů. Základní činností je péče
o zvěř, její dokrmování v zimních měsících, zakládání mysliveckých políček, kde se zvěř může schovat před predátory a lidmi. Myslivci procházejí
pole a louky před sekáním pícnin, aby nedocházelo k usmrcování zvěře
stále většími sklízecími stroji. Kolem frekventovaných cest se aplikují paw 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 )

