Volby do Zastupitelstev krajů
V pátek dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod se
konají volby do Zastupitelstev krajů. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
v Obecní knihovně, v budově Obecního úřadu v Dunajovicích, č.p.4, pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Dunajovice.
Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejdéle do 29.9.2020.
Posvícenská zábava, plánovaná na 10.10.2020 od 20 hod v místním hostinci, je zrušena vzhledem
ke zhoršující se epidemiologické situaci.
Sběrový den
V sobotu 17.10.2020 v čase 9:45 – 11:45 hod proběhne pravidelný sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů. V tuto dobu budou na návsi přistaveny nákladní automobily
v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen. Každý občan nebo majitel nemovitosti
předá odpad pracovníkům svozové firmy.
Leták s vyjmenovanými druhy odpadu je vyvěšen na internetových stránkách obce
www.obecdunajovice.cz 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 12 - 14hod. Kovový odpad shromážděte na
svozová místa pro svoz popelnic ráno 17.10.2020.
Drobný kovový odpad (konzervy, plechovky od nápojů) lze celoročně vhazovat do kontejneru
umístěného na návsi nebo u bytovek vedle nádob na bílé a barevné sklo.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov, sociální družstvo, pořádá sbírku použitého textilu a potřeb do domácnosti. Vše
zabalené v igelitových pytlích a nádobí do krabic můžete nosit 12.10.2020 8 - 15hod a 14.10.2020
8 – 17,30 hod do kanceláře OU Dunajovice.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- veškeré letní a zimní oblečení,
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
- domácí potřeby zabalené v krabici (nádobí bílé i černé, skleničky),
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv (nepoškozená a v párech svázaných
gumičkou),
- menší elektrospotřebiče
- kabelky, batohy, drobné předměty domácnosti, hračky (nepoškozené a kompletní),
hygienické potřeby, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…).
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