Odečty stavu vodoměrů
Dne 26.3.2019 odpoledne a 27.3.2019 dopoledne proběhnou odečty stavu vodoměrů u odběratelů
pitné vody z vodovodu Dunajovice. Odběratelé, kteří nebudou zastiženi, mohou nahlásit stav svého
vodoměru v kanceláři Obecního úřadu nejpozději do 1.4.2019. Spolu s vyúčtováním bude každému
občanovi obce předán k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací
a o dodávkách pitné vody. Ve smlouvě, kterou má uzavřenou každý občan s Obcí Dunajovice,
je uveden odečet vody do konce listopadu. Nyní budou odečty probíhat do konce dubna daného roku.
Nábor dětí – SDH Dunajovice
Sbor dobrovolných hasičů Dunajovice pořádá nábor mladších žáků, starších žáků a dorostu 12.4.2019
od 17:00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Stavění májky
V úterý 30.4.2019 od 16 hod proběhne na návsi tradiční stavění májky za spolupráce se Sborem
dobrovolných hasičů. Pro děti budou připraveny buřty k opékání.
Sběrový den
V sobotu 4.5.2019 od 8 do 10 hod proběhne pravidelný sběr nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. V tuto dobu budou přistaveny nákladní automobily v modrobílém provedení s velkým
nápisem Marius Pedersen na návsi. Každý občan nebo majitel nemovitosti předá odpad pracovníkům
svozové firmy. Leták s vyjmenovanými druhy odpadu je vyvěšen na internetových stránkách obce a
na kamenné úřední desce u obecního úřadu.
Elektroodpad prosíme o odevzdání do dvora školy – likvidace elektroodpadu je zajištěna smluvní
firmou REMA.

Svoz železa a jiného kovového odpadu bude prováděn Sborem dobrovolných hasičů po skončení
sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, cca od 10-12hod. Kovový odpad shromážděte na
svozová místa pro svoz popelnic ráno 4.5.2019.
Drobný kovový odpad (konzervy, plechovky od nápojů) lze celoročně vhazovat do kontejneru
umístěného na návsi vedle nádob na bílé a barevné sklo.
Větve z ořezu stromů, prosíme, svezte na Slověnický vršek. Ostatní bioodpad je každý majitel
nemovitosti povinen likvidovat v kompostéru nebo kompostováním na svém pozemku.
Prosíme občany, aby do modrých pytlů na tříděný odpad dávali méně papíru. Často dochází k tomu,
že se pytel roztrhne a veškerý obsah se rozsype.
Den matek
V sobotu 11.5.2019 se koná v sále místního hostince od 16hod. posezení ke dni matek. Všechny
matky, ženy a babičky jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Volby do Evropského parlamentu
V pátek dne 24.5.2019 od 14:00 do 22:00hod a v sobotu dne 25.5.2019 od 8:00 do 14:00 hod se konají
volby do Evropského parlamentu. Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejdéle do
21.5.2019.
Pouť
V sobotu 8.6.2019 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci
a poslechu zahraje skupina Slakers. V neděli 9.6.2019 proběhne tradiční pouť v Dunajovické hoře.
Začátek mše v kapli v Dunajovické hoře je ve 11,30 hod. Budíček zajišťuje SDH Dunajovice.
Dětský den a Vítání léta
Dětský den a Vítání léta proběhne v sobotu 22.6.2019. Sraz dětí v 8hod na dětském hřišti na návsi.
Soutěže budou probíhat na hřišti a pak převážně v lomě na Dunajovické hoře.
Pro děti je připraven celodenní program, oběd, občerstvení, opékání buřtů a na závěr vyhodnocení
soutěží.
Od 20 hod bude v lomu v Dunajovické hoře probíhat Vítání léta 2019, k tanci a poslechu zahraje
skupina Slakers. Všichni jste srdečně zváni.
Morava – vinný sklep
SDH Dunajovice a Obec Dunajovice pořádají cestu na Moravu do vinného sklepa v termínu
9. - 10.11.2019, Hustopeče. Svatomartinské menu, řízená degustace se sklepmistrem, raut, cimbál.
Nocleh zajištěn v nedalekém DDM. Doprava linkovým autobusem. Bližší informace a závazné
rezervace: Š Palusová 601 335 299.

Zastupitelstvo obce Dunajovice

