Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bychom Vás chtěli pozvat na níže uvedené akce:
Pouť
V sobotu 4.6.2022 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci a
poslechu zahraje skupina Takton z Lomnice nad Lužnicí. V neděli 5.6.2022 proběhne tradiční pouť
v Dunajovické hoře. Začátek mše v kapli v Dunajovické hoře je ve 11 hod. Budíček zajišťuje SDH
Dunajovice.
Dětský den a Vítání léta
Dětský den a Vítání léta proběhne v sobotu 18.6.2022. 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 2022, k tanci a poslechu zahraje
skupina HK Band. Všichni jste srdečně zváni.
Kanalizační síť v obci – oprava stávající sítě
V loňském roce jsme žádali o dotaci z programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury Jihočeského kraje na opravu kanalizační sítě u obecního úřadu směrem k hostinci.
Jelikož dotace nebyla schválena, bylo rozhodnuto s ohledem na předpokládané náklady opravu
nerealizovat. V prosinci loňského roku jsme podali žádost o dotaci na Opravu kanalizační stoky na
parc.č.2623/1, k. ú. Dunajovice (úsek od kovárny k propadlému kanálu u OÚ) z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje. Výsledky zveřejní Krajský úřad do konce května, podle toho bude
rozhodnuto o realizaci. Tento úsek byl zvolen na základě kamerových zkoušek, které obec nechala
zpracovat, aby bylo možné jednoznačně určit priority pro opravy. Pokud bude dotace obci přiznaná,
je předpoklad, že tento úsek bude opraven do konce srpna 2022.
Na základě zmíněné kontroly stavu kanalizační sítě v obci, je připravena projektová dokumentace na
opravy dalších částí tak, aby bylo možné žádat o dotace i v následujících letech.

Hostinec
Jak již víte, v letošním roce se dokončila rekonstrukce kuchyně. V současné době již kuchyň funguje.
Zbývají dodělat pouze drobné stavební úpravy mimo prostory kuchyně, což už ale nemá na provoz
vliv.
I nadále chceme pokračovat v postupném zvelebování naší obce, k čemuž se váže následujících
několik bodů.
Oprava boční strany fasády na hostinci
Jelikož je budova hostince jedním z hlavních prvků naší návsi, rozhodli jsme se, nechat opravit fasádu
na další straně budovy, tentokrát směrem k rybníku. V dubnu 2022 byla zveřejněna Výzva k podání
nabídky – Hostinec Dunajovice – oprava části fasády. Aktuálně čekáme na podání nabídek od
potenciálních dodavatelů prací. Po vyhodnocení nabídek bude vybrán zhotovitel, který by měl fasádu
dokončit do 15.9. 2022, čímž bude fasáda opravena ze tří hlavních stran budovy.
Výměna vrat na hasičské zbrojnici
V lednu 2022 jsme podali žádost o dotaci na Rekonstrukci hasičské zbrojnice – výměna garážových
vrat z dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 – Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Dotace ve výši 120 000 Kč byla v dubnu 2022
schválena, vrata jsou objednána a v průběhu léta dojde k jejich výměně.
Oprava pomníku a kapličky Sv. Jána
O obou opravách jsme Vás již informovali v loňském roce. Bohužel, kvůli časovým možnostem
zedníka, byly posunuty na letošní rok do letních měsíců. V případě pomníku u kaple Zvěstování
Panny Marie je v plánu nejen nátěr oplocení, ale bude se měnit i zídka pod plotem, tak aby pomník
zůstal i nadále důstojnou pietou.
V případě kapličky Sv. Jána je v plánu oprava fasády a dále výstavba nové opěrné zídky. Stávající je
totiž ve velmi špatném stavu.
Vydláždění chodníku u obchodu
Chodník v rohu mezi obchodem a hasičskou klubovnou bude vydlážděn v plné šíři, tj. okolo studny,
tak aby byl vzhled jednotný a byla snazší i údržba, neboť stávající část místy zarůstá travou. Materiál
na výměnu je poptaný, až bude zajištěn, bude se se zhotovitelem řešit termín realizace.
Služby na obecním úřadu
Níže jen krátké připomenutí služeb, které již nějaký čas poskytuje obecní úřad. Mnozí z Vás jich již
aktivně využívají, takže bychom na ně rádi upozornili i další, kteří o nich třeba zatím nemají
povědomí.
Platební terminál KB SmartPay
Od loňského roku je možnost platit na obecním úřadě platební kartou přes platební terminál KB
SmartPay.
Legalizace, vidimace
Obecní úřad od loňského roku provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a
ověřování pravosti podpisu (legalizace).
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