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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Pozvánka Den dětí – Vítání léta 2013
V sobotu dne 29. 6. 2013 se koná „Den dětí – Vítání léta 2013“. Začátek akce je v 8:00 hod. na
hřišti. Pro děti je připraven celodenní program, občerstvení a oběd. Soutěže budou probíhat na hřišti a
potom převážně v lese na Dunajovické hoře. Ukončení a rozdávání cen proběhne rovněž v lomu na
Dunajovické hoře. Po ukončení (cca kolem 17:00 hod.) se budou opékat špekáčky a péct sele.
Od 19:00 hod. bude v lomu na Dunajovické hoře probíhat „Vítání léta 2013“. K tanci a poslechu
hraje kapela HAPPY BAND z Tábora. Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni!!
Setkání s občany
Zastupitelé Obce Dunajovice zvou občany a majitele nemovitostí v obci na setkání, které se koná ve
čtvrtek 4. 7. 2013 od 19:30 hod. v sále místní restaurace.
Program:
- Výstavba oddílné kanalizace ze „Slověnické silnice“ do požární nádrže (dešťová kanalizace o
průměru 20 cm, propojení s požární nádrží, odtok z požární nádrže do stávající kanalizace)
- Dostavba kanalizace od č. p. 14 k č. p. 76 a dále do ČOV, výstavba kanalizace „Za Humny“
- Informace o probíhající stavbě ČOV
- Informace o hospodaření v lesích obce, lesní hospodářský plán
- Plat starosty obce.
ČOV
Společností STRABAG, a. s. byly dokončeny tyto práce:
- výstavba kanalizačních sběračů k budoucí ČOV, byly propojeny do stávajících výustí z
kanalizace V1 a V2. Veškerá odpadní voda již protéká touto novou kanalizací,
- byla opravena přístupová komunikace (cesta) z Přesecké silnice k rybníku Potocký, zřízena
dočasná přístupová cesta po severní straně rybníka k budoucí biologické nádrži,
- přípravné zemní práce na ploše pro stavbu biologické nádrže, štěrbinové nádrže a lapače písku,
- byla prohloubena část meliorační (odtokové) stoky po jižní straně rybníka Potocký, částečně
v místech výpusti a napouštěcího objektu bylo dno a stěny osazeny lomovým kamenem,
- je dokončen výpustní objekt z biologické nádrže do meliorační (odtokové) stoky vedoucí po
jižní straně okolo rybníka Potocký,
- dokončuje se napouštěcí objekt z meliorační stoky do rybníka Potocký,
- je dokončen výpustní objekt z přepadu pro dešťové vody do odtokové stoky,
- byly zahájeny práce na štěrbinové nádrži,
- do vodovodního řadu byl vsazen T-kus a šoupě pro vodovodní přípojku k ČOV, je položena
vodovodní přípojka pro ČOV, proveden proplach a dezinfekce potrubí, tlaková zkouška. Z této
přípojky jsou již napojeny č. p. 95 a klubovna MS,
- bylo započato se stavbou hráze mezi zbývající částí rybníka Potocký a budoucí biologickou
nádrží,
- obtoková stoka okolo budoucí ČOV a kanalizační sběrače jsou propojeny do meliorační
(odtokové) stoky po jižní straně rybníka Potocký.

Propojení stávající výusti V1 do nové kanalizace

Dokončená kanalizace k ČOV – budoucí komunikace

Vyrábění s dětmi
Dne 2. 6. 2013 proběhlo již počtvrté „Vyrábění s dětmi, maminkami, babičkami a každým, kdo
má zájem“. Tentokrát si děti vyzkoušely batiku vázanou a sypanou.

Ukázka sypané batiky

Vázaná batika

Batikované tričko

A trička se vaří!
František Uhlíř

