Vážení spoluobčané,
od srpna 2021 je možnost platit na obecním úřadě platební kartou přes platební terminál
KB SmartPay.
Loučení s létem
V sobotu 28.8.2021 se koná Loučení s létem. Zábava se bude konat před místním hostincem a k tanci
a poslechu zahraje hudební skupina Takton z Lomnice nad Lužnicí. Všichni jste srdečně zváni!
Cvičení
Od 2. září 2021 v 18 hod opět začíná cvičení v sále místního hostince. Předcvičovat bude paní Pavla
Hladílková. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, kdo máte zájem, přijďte si zacvičit.
S sebou si vezměte pěnovou karimatku nebo jakoukoli podložku a 2 ručníky.
Ping-Pong
Od září 2021 bude na sále v místním hostinci probíhat trénování dospělých osob a dětí a soutěž ve
stolním tenisu Klubem stolního tenisu Štěpánovice.
Jako klub jsou schopni přijmout další členy a nabídnout dětem v Obci Dunajovice možnost naučit se
hrát stolní tenis.
Tréninky dětí budou každé úterý od 17,30 hod, tréninky dospělých každou středu od 18 hod a zápasy
každý pátek od 18,30 hod.
Cyklistický závod
Ve dnech 9. – 12.9.2021 se koná mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice „Okolo jižních Čech
2021“. Přes Obec Dunajovice pojedou závodníci v pátek 10.9.2021 po 13 hod.

EGD - žádost o informování občanů o změně poskytování informací
Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat
zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.
„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili
jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické
oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.
Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si
nastaví kontaktní údaje, na které pak budou ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách
nebo servisních pracích.
Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti, které
nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na
faktuře za elektřinu. Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.
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