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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek dne 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu dne 26. 10. 2013 od 8:00 do 14:00
hod. se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V případě nemoci může volič požádat okrskovou volební komisi o volbu do přenosné volební urny.
Svůj požadavek by měl volič sdělit okrskové volební komisi v den voleb na telefonním čísle
384 722 615. Členové okrskové volební komise by jej měli navštívit v jeho domácnosti s přenosnou
volební urnou.
Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek.
Odečty stavů vodoměrů
V pátek dne 27. 9. 2013 cca od 14 hod. do 18 hod. budou probíhat odečty stavů vodoměrů u
odběratelů pitné vody z vodovodu Dunajovice. V případě nepřítomnosti majitelů nemovitostí bude
náhradní termín sobota dne 28. 9. 2013 cca od 9 hod. do 12 hod.
Stavba ČOV
Na stavbě jsou dokončena veškerá propojovací potrubí mezi objekty
ČOV, dokončena biologická nádrž, ve které chybí pouze panelová
komunikace na dně nádrže, jsou dokončovány zemní práce na úpravě
prostoru ČOV, připravena základová deska pro „buňku“ se skladem a
sociálním zařízením.
Měly by začít dokončovací práce na přístupové komunikaci,
komunikacích uvnitř objektu ČOV, oplocení ČOV. Bylo započato
s napouštěním rybníka Potocký.

Úprava dna štěrbinové nádrže

↑

← Obkládání biologické nádrže

Návštěva z Horních Dunajovic
U příležitosti 115. výročí založení SDH Dunajovice byli pozváni zástupci obcí Horní Dunajovice a
Dolní Dunajovice. Oslavy se zúčastnili zástupci obce Horní Dunajovice: starosta L. Březina, zastupitel
Z. Březina, J. Daňhel a zaměstnanec obce pan Březina.

Starosta Obce Dunajovice a zastupitel P. Holický provedli vzácnou návštěvu z Moravy po Třeboni a
okolí (rybník Rožmberk), po obci Dunajovice (výstavba ČOV, Kaple Zvěstování Panny Marie, Kaple
Svatého Kříže, poutní místo a křížová cesta...). Návštěva byla jednodenní, ráno proběhlo přivítání na
OÚ, ve večerních hodinách hosté odcestovali domů.

←Návštěva z Horních Dunajovic na OÚ Dunajovice

Oslava 115. výročí založení SDH Dunajovice
V sobotu dne 31. 8. 2013 se na Dunajovické hoře konala „Oslava 115. výročí založení SDH
Dunajovice“. Na akci byl objednán profesionální fotograf Ján Gál, který nafotil necelých 1000
fotografií.
Na oslavě proběhla soutěž 6 hasičských družstev – Dunajovice, Hůrky, Slověnice, Břilice, Miletín a
Stará Hlína. Vítězem soutěže se stalo družstvo SDH Hůrky, družstvo Dunajovic obsadilo 4. místo.

SDH Dunajovice – hašení požáru ↑

Záchrana tonoucího ↑

←Společné foto na závěr

↓ Stará garda Břilice

František Uhlíř

