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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Svoz komunálního odpadu
Počínaje dnem úterý 3. července 2012 bude svážen komunální odpad (popelnice)
společností Marius Pedersen, a. s. Od tohoto data dochází ke změně svozového dne ze
čtvrtka na ÚTERÝ. Známky vydané Technickými službami Třeboň vylepené na
odpadových nádobách prozatím zůstávají v platnosti. Společnost Marius Pedersen pro
rok 2012 nebude vydávat nové známky.
Odpadové nádoby bez nalepené známky nebudou odváženy! Poplatníci, kteří ještě
nemají dosud zaplacen poplatek za komunální odpad, jsou vyzýváni k urychlené úhradě
tohoto poplatku a bude jim vydána známka.
Svoz separovaného odpadu (papír, plasty, nápojový karton) je svážen každé 3.
ÚTERÝ V MĚSÍCI. Pytle se separovaným odpadem dejte na svozová místa do 6 hod.
ráno, případně můžete do 11 hod. dopoledne přidat odpad na hromadu k budově školy.
Poděkování za Den dětí – Vítání léta 2012
Obec Dunajovice děkuje rodičům, Mysliveckému sdružení Dunajovice, Sboru dobrovolných hasičů
Dunajovice, panu Milošovi Aubrechtovi a jeho spolupracovníkům a všem, kteří se podíleli na
organizaci Dne dětí – Vítání léta 2012.
Výstavba oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu
V měsíci červenci 2012 bude zahájena výstavba první etapy „Oddílné kanalizace a prodloužení
veřejného vodovodu“ od budovy staré kovárny přes zahradu č. p. 6. První etapa bude ukončena na
pozemku za domem č. p. 71. Kanalizační přípojky domů č. p. 78, 71, 84 a 1 budou přepojeny do nově
vybudované splaškové kanalizace. Povrchové vody ze západní části k. ú. (slověnická silnice) budou
svedeny do dešťové kanalizace, která bude napojena do požární nádrže.
Současně s touto první etapou stavby oddílné kanalizace bude prodloužen vodovodní řad do dvora
budovy OÚ č. p. 4, odkud bude možno vybudovat přípojku vody pro obě budovy kovárny a budovu
obecního úřadu.
„Policejní manévry v Dunajovicích“
Výcvikové středisko Dunajovice pořádá ve dnech 4. a 5. 7. 2012 přebor policejních psů. Bude možno
vidět stopování, zadržení pachatele...
Fotografie z rozhledny
Obec Dunajovice získala fotografie z bývalé dřevěné rozhledny na Dunajovické hoře. Tyto fotografie
byly pořízeny na počátku 2. světové války. Vzhledem ke stáří fotografií se nepodařilo upravit obrázky
do lepší kvality než která je otištěna.

„Dunajovická mládež“ na rozhledně.

Pohled z rozhledny na obec Dunajovice.
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