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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Masopust
V sobotu dne 8. 3. 2014 se bude konat tradiční Masopust. K tanci a poslechu nejen maskám
bude již tradičně hrát trio Plza Band. Masopustní průvod bude zahájen v 8:30 hod.
před místním hostincem.
Po ukončení průvodu v
odpoledních hodinách se
bude pokračovat v sále
místního hostince až do
večerních - nočních hodin.

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad pro rok 2014 zůstává ve stejné výši, tj. 500,- Kč na poplatníka /
rok, tak jako v roce 2013. Platbu poplatku jsou poplatníci povinni uhradit do 31. 3. 2014 buď
hotově do pokladny obce, nebo převodem na účet obce č. 2200004371/7940, variabilní symbol je
číslo popisné.
Sběrový den
Sběrový den bude probíhat v sobotu dne 26. 4. 2014 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 předá ho 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 POUZE ve dvoře školy od 8:00 hod. do 10:00 hod. dne 26. 4.
2014.
POUZE železo umístěte do 10 hod. na obvyklé místo svozu komunálního odpadu. Železo
svezou dobrovolní hasiči z Dunajovic v dopoledních hodinách dne 26. 4. 2014.
Na dřevní odpad ze zahrad, trávu a obdobný biologický odpad bude v obci jeden víkend
v květnu po dohodě se společností Marius Pedersen, a. s. instalován kontejner na svoz tohoto

odpadu. Datum přistavení kontejneru závisí na počasí a množství trávy – biologického odpadu.
Občané budou včas informováni. Leták ke sběrovému dni je vyvěšen na úřední desce OÚ.
Den matek
V sobotu dne 10. 5. 2014 se koná již tradičně v sále místního hostince od 16:00 hod. posezení
matek. K tanci a poslechu hraje kapela FACE DUO. Občerstvení zajištěno. Všechny ženy –
matky a jejich partneři jsou srdečně zváni!
Dětský den – Vítání léta 2014
Dětský den – Vítání léta 2014 proběhne v sobotu dne 28. 6. 2014. Pro děti a jejich doprovod
z řad rodičů bude přichystán celodenní program, občerstvení, oběd a na závěr vyhodnocení,
rozdávání cen a opékání buřtů.
Uvítáme pomoc rodičů při přípravě programu, soutěží a případné sponzorské dary v podobě
věcných cen pro děti.
Ve večerních hodinách bude v lomu na Dunajovické hoře probíhat Vítání léta 2014. K tanci a
poslechu bude hrát již tradičně kapela Happy Band z Tábora. Občerstvení je zajištěno. Všichni
jste srdečně zváni!
Čistírna odpadních vod, vypouštění odpadních vod ze staveb v obci
Od ledna 2014 byl povolen zkušební provoz Vodoprávním úřadem Městského úřadu Třeboň na
čistírně odpadních vod Dunajovice. Zkušební provoz bude probíhat do konce prosince roku 2014.
Po dobu zkušebního provozu je obec jako provozovatel povinna odebírat vzorky odpadních vod
na nátoku i na odtoku z ČOV. V lednu 2014 byly provedeny první odběry, z protokolu o zkoušce
odpadních vod vyplývá, že do čistírny natékají znečištěné odpadní vody, na odtoku jsme pod
limity stanovenými vodoprávním úřadem pro vypouštění odpadních vod z čistírny.
Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích není přípustné vypouštět do kanalizace, která je
ukončena ČOV, odpadní vody přes septiky, žumpy, či domovní ČOV. Je nutné, aby všichni
majitelé nemovitostí v obci, kteří jsou napojeni do veřejné kanalizace, vyřadili jímky, septiky, či
domácí ČOV a vypouštěli znečištěné odpadní vody přímo do kanalizace.
Obec Dunajovice získala dne 26. 2. 2014 stavební povolení na akci „Kanalizace a vodovod
Dunajovice“. Toto stavební povolení ještě nenabylo právní moci. Jedná se o vybudování
kanalizačního sběrače od č. p. 14 k bytovému domu č. p. 76 a dále na ČOV a o kanalizační
sběrač, který by měl být uložen do místní komunikace „Za Humny“, který by měl odvádět
splaškové vody od č. p. 101 a 94. Tato stavba bude realizována za účelem připojení výše
uvedených nemovitostí, které nemají možnost se připojit na ČOV. Po vybudování této stavby
budou majitelé těchto nemovitostí povinni připojit se na veřejnou kanalizaci.
Obec Dunajovice prostřednictvím starosty obce žádá všechny majitele nemovitostí, aby
nahlásili umístění svých přípojek do veřejné kanalizace a vyzývá je k vyřazení septiků a jímek a
přímému napojení splaškových vod do veřejné kanalizace. Majitelé nemovitostí, kteří nejsou
připojeni na kanalizaci, kteří nemají vybudované přípojky do veřejné kanalizace, nechť toto též
nahlásí obci, aby bylo možné hledat řešení.
Letecký snímek obce z roku 2011
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