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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Změna časového harmonogramu svozu komunálního odpadu
Od 1. června 2013 bude z provozních a technických důvodů změněn časový harmonogram svozu
komunálního odpadu společností Marius Pedersen, a. s. Tento svoz bude probíhat v úterý, ale převážně
v odpoledních hodinách od 14:00 hod. do cca 22:00 hod.
Vyrábění s dětmi
V neděli 2. 6. 2013 od 13:00 hod. se koná v sále místní restaurace již 4. setkání „Vyrábění s dětmi,
maminkami, babičkami a každým, kdo má zájem“. Přijďte se pobavit, nejen děti ale i dospělí jsou
srdečně vítáni.
Nyní si můžete vyrobit něco zcela jiného, na programu je batika vázaná a batika sypaná.
1) Batika vázaná: metoda postupného barvení v čím dál tmavší barvě.
2) Batika sypaná: jiná metoda batikování, při které se používá více různých barev naráz –
nepřekrývají se. Barvy se nanáší sypáním a vaří se jen jednou.
Doneste si: dřevěné kolíčky, přírodní provázek a cokoli, co si chcete obarvit (tričko, legíny, ubrus,
polštářek - povlak, šátek, tašku z přírodních látek – bavlna, len hedvábí, apod.). Vhodnější jsou světlé
a jednobarevné materiály.
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 přípravě programu (soutěží) na hřišti 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.
Oznámení obecní knihovny
Ve čtvrtek dne 18. 7. 2013 knihovna pravděpodobně neproběhne. Bližší informace se čtenáři včas
dozví přímo v knihovně. Výpůjční doba je každý LICHÝ čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod.
Oznámení o zrušení katastrálního pracoviště Třeboň
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že dnem 30. 9. 2013 končí svoji činnost Katastrální
pracoviště Třeboň, Vrchlického 47, Třeboň II, 379 01 Třeboň a bude s účinností od 1. 10. 2013
vykonávat státní správu katastru nemovitostí a další úkoly podle § 5 zákona č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění, včetně poskytování údajů z katastru na
adrese:
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, Scheinerova 1114, Jindřichův Hradec II,
377 11 Jindřichův Hradec.
Od září 2013 bude možno získat většinu údajů z katastru nemovitostí na kontaktním místě Czech
POINT na Obecním úřadě v Dunajovicích, za stejný správní poplatek jako na kontaktním pracovišti.

Poskytnutí dotace na zalesnění pozemků U Potoka
Státní zemědělský intervenční fond jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl, že žadateli
Obci Dunajovice poskytne dotaci „na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování
zemědělské půdy“ v celkové výši 384 685,61 Kč na celkovou výměru 6,0300 ha na zalesnění
zemědělských pozemků U Potoka provedené za rok 2012.
Výstavba „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
Byla provedena skrývka ornice ze stavebních
pozemků, výstavba kanalizačních řadů k ČOV
je před dokončením, jsou propojeny obě
meliorační stoky – přívodní řad od bytovek je
propojen s přívodním řadem od myslivecké
klubovny, ukončen šachtou před budoucí ČOV.
Zemědělské pozemky parc. číslo 1619/1,
1618/1 a 1615/1, které byly využity pro stavbu
kanalizačního sběrače, jsou opět přizpůsobeny
zemědělské výrobě, byla na ně zpět navezena
ornice a celý prostor zemědělských pozemků od
bytovek až k rybníku Potocký je již oset
kukuřicí.
Staveništní komunikace k ČOV má připraven
podklad, v této komunikaci bude ještě uložen
vodovodní řad a přípojka elektřiny pro ČOV.
Cesta na hráz rybníka Potockého z přesecké
silnice byla opravena, navezen štěrkový
podklad, dále byla „vytvořena“ komunikace od
hráze rybníka Potocký, okolo rybníka k budoucí
biologické nádrži ČOV. Tato část komunikace
byla vytvořena na dobu výstavby, po ukončení
výstavby bude odstraněna. Začaly stavební
práce na biologické nádrži, úpravě dna
biologické nádrže, odtěžení části bahna
z rybníka Potocký. Byla vytvořena dočasná
odvodňovací stoka před budoucí ČOV, která
odvádí dešťové vody okolo rybníka Potocký.

Stavění májky v Dunajovicích

Brigáda na přípravu poutního místa a úpravy lomu na Dunajovické hoře
Dne 8. 5. 2013 proběhla brigáda na úpravu poutního místa před poutí, byly vyspraveny cesty, apod.
Zúčastnili se občanky a občané obce, členové Sboru dobrovolných hasičů Dunajovice a další
dobrovolníci.
V lomu byly zčásti zlikvidovány nálety, vrby, osiky a byla opravena cesta. Občanky umyly a
připravily kapličku pro mši svatou, dále byly natřeny lavičky na poutním místě...
V budoucnu bude úprava v lomu pokračovat. Zlikvidují se nálety, křoviny, bude odstraněno bahno
z mělčiny a naveze se materiál (kámen, písek) na „pláž“.
Obec Dunajovice děkuje všem účastníkům brigády za provedené práce!
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012 bude vyvěšen na úřední desce a elektronicky zveřejněn na adrese
www.obecdunajovice.cz.
František Uhlíř

