Vážení spoluobčané,
od ledna 2019 se mění poplatek za komunální odpad – 550,- Kč/občana/rok. Bohužel jsme byli nuceni
ke zvýšení poplatku, svozová firma Marius Pedersen a.s. zavedla recyklační poplatek za výkup plastů
a plošně zdražila veškeré služby o 5%. V kalkulaci byly přepočítány nové ceny pro rok 2019 na
skutečně odvezené nádoby se směsným odpadem, odvezené nádoby se sklem, kovy, plasty a papír
(separovaný odpad) a přepočítáni poplatníci a je zahrnuta i odměna za separovaný odpad.
Tabulka s výpočtem poplatku za komunální odpad je uvedena na stránkách obce https://www.obecdunajovice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.
Dále dochází také ke změně svozu separovaného odpadu – jeden týden se bude svážet papír a další
týden plast, vše v měsíčních intervalech, svozový den – středa.
Letošní zimu 2018/2019 nám budou v obci Dunajovice prohrnovat Technické služby Třeboň, s.r.o.
Prosíme Vás o trpělivost s prohrnováním a zároveň žádáme o informaci, kdybyste věděli o někom,
kdo by měl zájem o prohrnování, ať se hlásí v kanceláři Obecního úřadu.
Sbor dobrovolných hasičů Dunajovice vyhlásí v únoru 2019 nábor nových členů do dětského
kolektivu Mladých hasičů. Nabízíme dětem kroužek, který spojuje zajímavou sportovní a fyzickou
aktivitu s výukou základů požární prevence, první pomoci, orientaci v terénu, znalostí topografie
a chování při mimořádných situacích. Děti se učí principům fair play, týmové spolupráci, ale také
zdokonalují své individuální dovednosti. Družstva mladých hasičů by se měla do budoucna účastnit
pravidelných soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okolních okrsků a celoroční soutěže
Plamen. Přijímáme mladší žáky (6 - 10 let), starší žáky (11 - 15 let) a dorost (15 - 18 let).
Odpovědná osoba za nábor a vedení kroužku je Luboš Zábranský, na kterého se můžete obracet
s veškerými dotazy na mob. čísle 608260452 nebo na e-mailové adrese: zabransky@zf.jcu.cz.

Palivové dřevo v roce 2019
Podmínky a možnosti prodeje palivového dřeva z obecních lesů budou v příštím roce stejné jako
v roce 2018. Protože se mě však občané na podmínky prodeje stále ptají, dovolím si zde ve stručnosti
vše popsat.
Palivové dřevo od obce je možné získat dvěma způsoby:
a) samovýrobou
b) z těžby (provádí obec)
Samovýroba znamená, že zájemce si dřevo v lese sám zpracuje (vytěží). Jedná se zpravidla o hmotu
z výchovných zásahů v mladších porostech (cca do 40 let) a dále o zpracování tzv. nahodilé těžby,
tzn. souše, zlomené či vyvrácené stromy apod. Odborný lesní hospodář vyznačí dřevo k těžbě
a následně provádí kontrolu skutečně vytěženého objemu palivového dřeva. Cena paliva
ze samovýroby je 230 Kč za prostorový metr (dále prm), u slabšího dříví do 15 cm na pařezu je cena
58 Kč/prm.
Palivo z těžby - jedná o nejméně kvalitní dřevo, které vzniká po vytřídění kvalitní kulatiny. Patří sem
zejména dřevo s vadami - např. hniloba, sukatost, křivost, slabé dříví z vrcholové části kmene apod.
Palivové dřevo je vytěžené a připravené na skládce u cesty většinou v 2 až 6 m délkách. V některých
případech může obec zajistit i dopravu z lesa k občanovi, ale tuto dopravu si občan hradí sám dopravci
(cena dopravy dle dohody s dopravcem). Cena paliva z těžby je 610 Kč/prm.
Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH. Palivové dřevo z obecních lesů je prvotně určeno pro občany
a majitele nemovitostí v obci. Na palivové dřevo není právní nárok, protože obec nemůže garantovat
dostatek dřeva pro všechny zájemce. Množství dřeva je každý rok různé a zaleží na přírodních a
hospodářských podmínkách daného roku. Tj. pokud je nedostatek srážek, jako tomu bylo v letošním
roce, dochází k usychání stromů a je více dřeva na samovýrobu. Pokud obec těží kvalitní porost, může
být procento palivového dřeva z celkového objemu pouze 20%, při těžbě nekvalitních porostů to
může být až 45%. Hospodaření v lese se řídí platným lesním hospodářským plánem, který stanovuje
maximální množství vytěženého dříví.
Palivové dříví se objednává u starostky obce. Vlastní realizaci vyřizuje odborný lesní hospodář, na
kterého se můžete obracet s Vašimi dotazy.
Ing. Petr Pumpr, odborný lesní hospodář
Sbor dobrovolných hasičů a Obec Dunajovice Vás zvou na:
- MASOPUST konaný 16.2.2019. Sraz masek v 8 hodin v místním hostinci a následný průvod
vesnicí s muzikou. Po skončení průvodu bude zábava pokračovat opět v místním hostinci.
- Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 2.3.2019 v místním hostinci. K tanci a poslechu
bude hrát hudební skupina Tamara.

Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2019.
Zastupitelstvo obce Dunajovice

