Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bychom Vás chtěli pozvat na Dětský den a Vítání léta.
Dětský den a Vítání léta proběhne v sobotu 19.6.2021. Sraz dětí v 8 hod 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 2021, k tanci a poslechu opět zahraje
skupina Happy Band z Tábora. Všichni jste srdečně zváni.

Jelikož poslední rok neumožňoval osobní setkávání v plné míře, tudíž nebylo možné Vás o činnosti
zastupitelstva informovat osobně, rádi bychom využili této formy pro poskytnutí informací. Chceme,
abyste byli všichni informovaní o naší činnosti, neboť jsme si vědomi, že ne každý má možnost,
případně zájem procházet zápisy z jednání zastupitelstva obce.
Dokončení oprav kaple na návsi
V roce 2019 byly dokončeny opravy Kaple Zvěstování Panny Marie, které spočívaly ve výmalbě
kaple. Následně za pomoci občanů obce byla kaple uklizena tak, aby bylo možné v kapli uspořádat
adventní koncert a bohoslužbu.
Další kulturní akce, plánované na rok 2020 bohužel znemožnila pandemie COVID. Věříme, že letošní
advent si v naší krásné kapli již společně užijeme, stejně jako tradiční rozsvěcení vánočního stromu
spojené s drobným občerstvením.
Kultura v obci
I nadále se snažíme pořádat již tradiční kulturní akce, na které jste zvyklí. Loňský rok byl zásadně
ovlivněn zmíněnou pandemií, ale doufáme, že letos bude umožněno v akcích pokračovat. Stejně jako
loni začneme červnovým dětským dnem a Vítáním léta.

Přestože se nejedná o přímo kulturní akci, rádi bychom zmínili, že ani v době různých restrikcí jsme
nezapomněli popřát našim spoluobčanům k významným životním jubileím.
Oprava křížové cesty a Kaple Sv. Kříže
Jistě jste zaznamenali, že na podzim loňského roku proběhla oprava kapliček křížové cesty
v Dunajovické hoře. Kromě kapliček byla opravena i Kaple Sv. Kříže, kdy byla opravena nejen
fasáda, ale došlo i k nátěru střechy. Oprava proběhla za finančního přispění Jihočeského kraje
z Programu obnovy venkova.
V letošním roce byla křížová cesta doplněna čtyřmi lavičkami, které vybízejí k odpočinku či
rozjímání při procházce kolem hory.
Výměna prvků na dětském hřišti
V roce 2020 proběhla výměna hlavní sestavy na dětském hřišti a s ní spojené terénní úpravy.
Zastupitelstvo obce původně plánovalo upravit a doplnit dětské hřiště (kromě betonového hřiště pro
míčové hry) o další prvky, tak aby poskytovalo vyžití pro široké spektrum dětí, nejen pro ty nejmenší.
Na tento projekt byla podána žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel dotace obci
udělena nebyla. Na základě této skutečnosti proběhla v roce 2020 pouze instalace velké herní věže.
Těší nás, že je hřiště hojně využíváno. I to nás přimělo pokračovat v revitalizaci. Využili jsme
zbývající část projektu jako podklad pro žádost o podporu z programu Nadace ČEZ. Bohužel grant
obci udělen nebyl. Přesto si myslíme, že děti si zaslouží pěkné místo na hraní, a proto bude v letošním
roce hřiště doplněno o další herní prvky (vahadlovou a pružinovou houpačku), respektive i o
workoutovou sestavu a fitness stroj, tak aby prostor sloužil nejen dětem. Předpokládaná realizace je
v létě letošního roku.
Zvyšování akceschopnosti JPO
Díky dotacím Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro jednotku sborů dobrovolných hasičů obcí
se daří každoročně zvyšovat akceschopnost Jednotky požární ochrany (JPO), kterou je dle zákona
nezbytné v obci mít, ať už vlastní nebo smluvně zajištěnou. Jak mnozí víte, jednotka JPO se v naší
obci skládá z členů SDH Dunajovice.
Díky dotacím jsme doplnili od roku 2019 vybavení JPO např. o zásahové kalhoty, blůzu a obuv,
teleskopický žebřík, hasící zádový vak a motorovou pilu.
V roce 2019 jsme získali bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje hasičské přilby Heros Rosenbauer. V roce 2020 jsme také bezúplatným převodem získali od
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 3 přenosné radiostanice přenosné GP 300
Motorola a 1 radiostanice vozidlová GM 300 Motorola.
V letošním roce získala obec bezúplatným převodem od Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje vozidlo VW Transporter, které bude sloužit právě pro účely JPO. Abychom zajistili, že vozidlo
bude akceschopné, byl proveden vstupní servis a vozidlo bude přebarveno do barev hasičského
záchranného sboru. Následně bude umožněno zařazení vozidla jako zásahového, tj. povinné ručení a
pojištění bude hrazeno HZS JČ kraje, přestože vozidlo bude i nadále v majetku obce.
Obecní vozidlo
Stejným způsobem, jako VW Transporter, získala v květnu letošního roku obec bezúplatně osobní
vozidlo Škoda Fabia od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Vozidlo bude sloužit jako
služební vůz pro potřeby obce.

Péče o vzhled obce
Velmi nám jde o to, aby se nám tu hezky žilo, což se snažíme podpořit i drobnostmi, které nemusí
být na první pohled tak zásadní. Za zmínku stojí například:
• Oprava fasády obecního úřadu
• Dřevěné ohrazení kolem kontejnerového stání u Návesného rybníku
• Stojany na květiny, které byly umístěny již v loni v létě před budovou hostince
• Natření plotu kolem dětského hřiště – bylo realizováno v rámci akce Den pro dobrý skutek,
pracovníky společnosti T-Mobile. Jednalo se již o druhý ročník této akce v Dunajovicích.
V prvním roce pracovníci vysazovali stromky po těžbě. V letošním roce máme opět
přislíbenou pomoc, kdy je naplánováno natření nástěnek na návsi, u Křížku a u kaple Sv.
Kříže. Obec hradí pouze materiál.
• Oprava nápisů na památníku a následná nová výsadba
• V opravách památníku budeme pokračovat i letos. V letních měsících bude odstraněno
oplocení včetně podezdívky. Okolní betonový chodníček bude nahrazen dlažebními kostkami
a následně bude podezdívka vystavena znovu. Posléze bude instalováno zpět i natřené
oplocení.
• Taktéž v letošním roce by měla být opravena fasáda na kapli Sv. Jana. Společně s kaplí bude
opravena, respektive znovu postavena opěrná zídka pod kaplí, která je nyní ve velmi špatném
stavu.
• Oprava skruže a betonového poklopu u pumpy u dětského hřiště proběhne v nejbližších
týdnech. Poté bude natřena i pumpa, tak aby nekazila estetický dojem u nově natřeného plotu.
Čekáme na dodání materiálu. Prozatím bude i nadále bezpečnost zajišťovat kovová zábrana.
Kanalizační síť v obci
Prodloužení
Obec nechala zpracovat projekt na prodloužení kanalizační sítě za účelem umožnění připojení
pozemků po levé straně silnice směrem na Slověnice. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, která byla obci v květnu schválena.
Oprava stávající sítě
Obec nechala provést kamerové zkoušky části kanalizační sítě na návsi, tak abychom věděli, v jakém
stavu se kanalizační síť nachází a podle toho zhodnotili, na které části kanalizace bychom se měli
zaměřit. Dle očekávání je v nejhorším stavu úsek od obecního úřadu vedoucí podél budovy hostince.
Na opravu tohoto úseku jsme zažádali o dotaci z programu Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury Jihočeského kraje. Bohužel dotace byla poskytovatelem zamítnuta.
Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané náklady na opravu se pohybují v řádu statisíců, rozhodlo
se zastupitelstvo v současné době akci nerealizovat. Tento úsek bereme jako prioritu, tudíž budeme
o dotaci usilovat v budoucnu znovu.
Svoz komunálního odpadu
Jak víte, přikročilo zastupitelstvo obce k tomu, že se frekvence svozu komunálního odpadu změnila
z týdenního na čtrnáctidenní. Za tímto krokem si i nadále stojíme, neboť již v prvním čtvrtletí
letošního roku došlo k poklesu objemu komunálního odpadu, a naopak k nárůstu množství
vytříděného odpadu. Je pravdou, že pokles nebyl tak výrazný, jak jsme předpokládali, na druhou
stranu je třeba podotknout, že vlivem distanční školní výuky, uzavřených školek a home office

v prvním čtvrtletí letošního roku nás všech doma bylo podstatně více než ve stejném období loňského
roku a i tak objem odpadu klesl. Za to všem, kteří třídí, patří velký dík.
Oprava obecního hostince
V loňském roce byla opravena fasáda na budově obecního hostince. V letošním roce bude fasáda
doplněna o nápis „HOSTINEC“, který by měl ráz budovy ještě dokreslit. Bohužel vzhledem
k nepřízni počasí se nápis prozatím nemohl napsat.
Opravy, respektive úpravy, letos již začaly i uvnitř budovy, tak aby bylo umožněno vybudování
provozuschopné kuchyně. Se stavebními pracemi se začalo bohužel až v letošním roce, neboť jsme
čekali na projektovou dokumentaci jak ke kuchyni, tak k rozvodům elektřiny, vzduchotechniky,
vodovodu a kanalizace. Jsme si vědomi, že projekt na kuchyň byl zpracován již předchozím
zastupitelstvem, nicméně kuchyně navrhnutá v tomto projektu byla pro potřeby obecního hostince
předimenzovaná a podle nás neodpovídala potřebám, které provozovatel může mít. Ruku v ruce
s předpokládanou velikostí kuchyně šla i cena realizovaného řešení.
Díky přepracování projektu se podařily snížit předpokládané náklady na realizace v plné výši dle
projektu řádově o stovky tisíc korun.
Aktuálně v měsíci květnu proběhla instalace rozvodu vody a kanalizace, tímto novým vedením byl
osazen i výčep. Po dokončení těchto prací následuje vedení elektrických rozvodů v prostorách
kuchyně.
Ještě v letních měsících počítáme se zednickými pracemi, tak aby prostory kuchyně byly začištěny a
mohla následovat instalace vzduchotechniky. Zastupitelstvo počítá s tím, že kuchyně bude posléze
vybavena pouze základním vybavením (sporák, lednice, pracovní pult), tak aby byla provozuschopná
bez ohledu na nájemce. Ostatní spotřebiče si už bude zajišťovat případný nájemce.
V mezičase bude vyměněna podlahová krytina ve vnitřních prostorách hostince (výčep + formanka),
neboť stávající lino je v žalostném stavu. Před pokládkou nové krytiny budou prostory vymalovány.
Legalizace a vidimace
Obecní úřad od nového roku provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a
ověřování pravosti podpisu (legalizace).
Audit obce
Pravidelně probíhají audity zaměřené na různé činnosti obce včetně jejího hospodaření. Jsme rádi, že
vám můžeme sdělit, že všechny doposud dokončené audity proběhly bez problémů s pozitivním
výsledkem, kdy nebyly shledány nedostatky, případně pouze drobnosti, které byly následně
auditorům vysvětleny a okamžitě napraveny.
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