Revize hasičských přístrojů
V sobotu 21.3.2020 v 10hod přijede technik z požární výzbrojny a bude provádět revizi hasicích
přístrojů. Kdo má zájem, dostavte se ke klubovně na návsi.
Sběrový den
V sobotu 28.3.2020 od 9,45 hod do 11,45 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 a odvoz je zdarma.
Svoz železa a jiného kovového odpadu bude prováděn dne 28.3.2020 Sborem dobrovolných hasičů
Kovový odpad shromážděte na svozová místa pro svoz popelnic ráno 28.3.2020.
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.
Na základě jednání z posledních zastupitelstev obce, bychom rádi požádali občany, aby se pokud
možno vyvarovali parkování svých osobních automobilů na obecní zeleni. Cílem této žádosti je snaha
o zabránění další degradace ozeleněných ploch, které jsou v posledních letech více zatížené
nepříznivými klimatickými vlivy. Děkujeme za pochopení.

Stavění májky
Ve čtvrtek 30.4.2020 od 16 hod proběhne na návsi tradiční stavění májky za spolupráce se Sborem
dobrovolných hasičů. Pro děti budou připraveny buřty k opékání.
Den matek
V sobotu 9.5.2020 se koná v sále místního hostince od 16hod. posezení ke dni matek. Všechny matky,
ženy a babičky jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Pouť
V sobotu 30.5.2020 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci
a poslechu zahraje skupina Mašinka. V neděli 31.5.2020 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 20.6.2020. 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 2020, k tanci a poslechu zahraje
skupina Happy Band z Tábora. Všichni jste srdečně zváni.
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