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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Vyrábění s dětmi
V neděli dne 21. 4. 2013 od 13 hod. se koná v sále místní restaurace již třetí setkání „Vyrábění
s dětmi, jejich maminkami i babičkami a každým, kdo má zájem“. Děti si mohou vyrobit přáníčka,
papírové tulipány aj. jako milou pozornost pro maminku.
Na výrobu je potřeba: krepové papíry (různé barvy), lepidlo Herkules, špejle, barevné čtvrtky, fixy,
pastelky, lepidlo na papír, papírové stuhy, (rybářský) silon. Přijďte i Vy a vezměte s sebou dobrou
náladu a nápady.
Sběrový den – nebezpečný a velkoobjemový odpad
Sběrový den bude probíhat v sobotu 27. 4. 2013 od 8:00 hodin do 10:00 hodin u obecního
úřadu. Každý občan, nebo majitel nemovitosti dopraví svůj odpad na náves v rozmezí těchto
hodin a svůj odpad předá svozové firmě.
Mezi NEBEZPEČNÝ odpad patří např.: zářivky, úsporné žárovky, teploměry, olověné
akumulátory z osobních vozidel, suché články (monočlánky), barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a
obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny, obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů,
pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky, vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a
tuky, mastné hadry...
Mezi VELKOOBJEMOVÝ odpad patří např.: matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků,
WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, starý nábytek, staré oděvy, boty, apod.
Při sběrovém dni bude vybírán spolu s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem také použitý a
nepotřebný textil. Každý občan musí před odevzdáním textil zabalit do pytle či PE tašky.
Mezi použitý a nepotřebný textil PATŘÍ např.: ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový
textil, ubrusy, apod.
Mezi použitý a nepotřebný textil NEPATŘÍ např.: koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné
textilie.
Elektroodpad bude vybírán ve dvoře školy od 8:00 hod. do 10:00 hod. dne 27. 4. 2013.
POUZE železo umístěte na obvyklé místo svozu komunálního odpadu. Železo svezou dobrovolní
hasiči z Dunajovic v dopoledních hodinách dne 27. 4. 2013.
Na dřevní odpad ze zahrad, trávu a obdobný biologický odpad bude jeden víkend v květnu (mimo
pouti) v obci po dohodě se společností Marius Pedersen instalován kontejner na svoz tohoto odpadu.
Občané budou včas informováni. Datum přistavení kontejneru závisí na počasí a množství trávy –
biologického odpadu.
Stavění májky
V úterý dne 30. 4. 2013 proběhne na návsi tradiční stavění májky cca v 18 hod. Pro děti budou
připraveny buřty k opékání.
Den matek
V sobotu dne 11. 5. 2013 se koná již tradičně v sále místního hostince od 15:00 hod. posezení
matek. K tanci a poslechu hraje od 16:00 hod. Josef Litvan. Občerstvení zajištěno. Všechny ženy –
matky a jejich partneři jsou srdečně zváni.

Pouť
V sobotu dne 18. 5. 2013 se koná v sále místní restaurace pouťová zábava. Začátek v 19:00 hod.,
k tanci a poslechu hraje kapela Krystal (kapela hrála i na hasičském plese v únoru). V neděli dne
19. 5. 2013 proběhne tradiční pouť na Dunajovické hoře. Začátek pouťové mše v kapli na
Dunajovické hoře je v 11:00 hod. Tradiční budíček zajišťuje SDH Dunajovice.
Den dětí – Vítání léta 2013
V sobotu dne 29. 6. 2013 proběhne Den dětí – Vítání léta 2013. Začátek akce je v 9:00 hod. na
hřišti. Pro děti a jejich doprovod z řad rodičů bude přichystán celodenní program, občerstvení, oběd a
na závěr v lomu na Dunajovické hoře ukončení včetně vyhodnocení, rozdávání cen a opékání špekáčků.
Uvítáme pomoc rodičů při organizaci této akce a případné sponzorské dary v podobě věcných cen
pro děti.
Ve večerních hodinách cca od 19:00 hod. bude v lomu na Dunajovické hoře probíhat
Vítání léta 2013. K poslechu a k tanci hraje kapela HAPPY BAND z Tábora.
Občerstvení je zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.
ČOV
V úterý dne 9. 4. 2013 byly započaty zemní práce na stavbě „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“. Stavbu provádí společnost STRABAG, a. s. odštěpný závod České Budějovice. Zemní
práce na stavbě by měly být ukončeny do konce roku 2013. Nejzazší termín předání hotového díla je
28. 2. 2014.
V současné době začaly práce na přístupové komunikaci k čistírně, stavba bude pokračovat
odbahněním části rybníka Potocký, který bude rozdělen novou hrází na biologickou nádrž (součást
čistírny) a zbývající část rybníka Potocký.
Díky této stavbě bude zvýšený pohyb nákladních vozidel po komunikacích obce (odvoz skryté
ornice, odvoz přebytečné zeminy z výkopových prací, dovoz materiálu na stavbu). Starosta obce žádá
občany o shovívavost a trpělivost a rodiče, aby upozornili své děti na možná nebezpečí úrazu na
komunikacích.
Na internetových stránkách obce www.obecdunajovice.cz / Aktuální zprávy v odkazu „Dne 8. 4.
započaly zemní práce na stavbě Kanalizace a ČOV Dunajovice“ je umístěna část projektové
dokumentace – situace v katastrální mapě. Zde si můžete prohlédnout, jak je situovaná stavba v krajině.
Obrázek – vlastní čistírna bez přívodních kanalizačních řadů, přípojky vody, přípojky elektřiny a příjezdové
komunikace
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