Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bychom Vás chtěli pozvat na níže uvedené akce:
Loučení s létem
V sobotu 27.8.2022 se od 20 hod koná Loučení s létem. Zábava se bude konat před místním
hostincem a k tanci a poslechu zahraje hudební skupina Limit. V případě špatného počasí, bude
zábava přesunuta do sálu. Všichni jste srdečně zváni!
Cyklistický závod
Naší obcí budou projíždět účastníci devátého ročníku mezinárodního cyklistického závodu OKOLO
JIŽNÍCH ČECH, který se koná 9. – 11. 9. 2022. Mezinárodní etapový závod Okolo jižních Čech je
pro závodníky kontinentálních týmů a národních výběrů součástí Světového poháru v silniční
cyklistice. Je nejdelším etapovým závodem v silniční cyklistice v České republice. Rozprostírá po
celých jižních Čechách, centrem je Jindřichův Hradec.
K hladkému průběhu závodu a bezpečnosti můžete přispět i Vy. Vaší podporou, ale především
dodržování pokynů pořadatelů v době plánovaného průjezdu závodu a uvolněním komunikací
a zajištění všeho, co by mohlo průběh etapy narušit (zejména auta ve vozovce a domácí zvířata).
Přes Obec Dunajovice pojedou závodníci v pátek 9.9.2022 po 13 hod.
Box
Od srpna 2022 probíhají na sále v místním hostinci tréninky boxu – SK Boxing Třeboň. Jako klub
jsou schopni přijmout další členy. Tréninky budou probíhat každý týden v pondělí, středu a čtvrtek
od 18 hod.

Informace občanům
Kontejnery na jedlý olej a tuk, sklo a kov
Zvláštní sběrné nádoby na sklo čiré, barevné a tabulové, kontejner na kov jsou umístěny u požární
nádrže a na místní komunikaci při vjezdu k bytovým domům č.p. 86 a 87. Odpadová nádoba na jedlý
olej a tuk je umístěna u budovy obecního úřadu. Prosíme občany, aby do těchto nádob umísťovali
odpad k tomu určený a nevznikala tak černá skládka.
Dále žádáme občany, aby separovaný odpad umisťovali do kontejnerů a ne např. v plastových taškách
vedle kontejneru (plechovky apod.). Vede to k řetězové reakci, kdy se objem uloženého odpadu mimo
kontejnery zvětšuje a minimálně to hyzdí okolí. Věříme, že je každý schopen si najít pár minut na to,
aby vytřízený odpad z tašek či pytlů přesunul do kontejnerů.
Odpad, jehož velikost neumožňuje umístění do kontejneru, odevzdávejte ke kontejnerům od 27.
kalendářního dne sudého měsíce. Svoz separovaného odpadu je vždy začátkem lichého měsíce. Díky
tomu nebude odpad uložen u kontejnerů dlouho dobu.
Cena stočného
Vzhledem k povinnosti vytváření fondu na obnovu infrastrukturálního majetku, který byl v letošním
roce zřízen a dále minimální ceně stočného určené v dotačních podmínkách (zohledňuje průměrnou
inflaci pro daný rok) dochází k navýšení ceny stočného od 1.8.2022 na 55,50 Kč bez DPH/m3. Při
nedodržení výše zmíněných podmínek se obec vystavuje riziku odebrání dotačních prostředků.
Cena dříví
Palivové dřevo od obce je možné získat dvěma způsoby:
a) samovýrobou
b) z těžby (provádí obec)
Samovýroba znamená, že zájemce si dřevo v lese sám zpracuje (vytěží). Jedná se zpravidla o hmotu
z výchovných zásahů v mladších porostech (cca do 40 let) a dále o zpracování tzv. nahodilé těžby,
tzn. souše, zlomené či vyvrácené stromy apod. Odborný lesní hospodář vyznačí dřevo k těžbě a
následně provádí kontrolu skutečně vytěženého objemu palivového dřeva. Cena paliva ze
samovýroby je 350 Kč za prostorový metr (dále prm), u slabšího dříví do 15 cm na pařezu je cena 58
Kč/prm.
Palivo z těžby - jedná o nejméně kvalitní dřevo, které vzniká po vytřídění kvalitní kulatiny. Patří sem
zejména dřevo s vadami - např. hniloba, sukatost, křivost, slabé dříví z vrcholové části kmene apod.
Palivové dřevo je vytěžené a připravené na skládce u cesty většinou v 2 až 6 m délkách. V některých
případech může obec zajistit i dopravu z lesa k občanovi, ale tuto dopravu si občan hradí sám dopravci
(cena dopravy dle dohody s dopravcem). Cena paliva z těžby je 700 Kč/prm.
Uvedené ceny jsou bez 15 % DPH. Palivové dřevo z obecních lesů je prvotně určeno pro občany
a majitele nemovitostí v obci. Na palivové dřevo není právní nárok, protože obec nemůže garantovat
dostatek dřeva pro všechny zájemce. Množství dřeva je každý rok různé a zaleží na přírodních
a hospodářských podmínkách daného roku. Tj. pokud je nedostatek srážek, dochází k usychání
stromů a je více dřeva na samovýrobu. Pokud obec těží kvalitní porost, může být procento palivového
dřeva z celkového objemu pouze 20%, při těžbě nekvalitních porostů to může být až 45%.
Hospodaření v lese se řídí platným lesním hospodářským plánem, který stanovuje maximální
množství vytěženého dříví.
Palivové dříví se objednává u starostky obce. Vlastní realizaci vyřizuje odborný lesní hospodář, na
kterého se můžete obracet s Vašimi dotazy.

Oblek proti bodavému hmyzu
Obec Dunajovice pořídila speciální oblek proti bodavému hmyzu (vosy, včely, sršni). V případě
potřeby likvidace vosích/sršních hnízd, prosím kontaktujte starostku obce nebo velitele hasičů.
AED – automatizovaný externí defibrilátor
Obec ve spolupráci s SDH pořídila AED automatizovaný externí defibrilátor. Defibrilátor je
konstruován tak, aby ho mohl použít při záchraně života jak laik, tak i profesionál. Přístroj má
hlasovou nápovědou a grafiku v českém jazyce, ta provede zachraňujícího v průběžně celou první
pomocí. AED nejprve analyzuje srdeční aktivitu pacienta a přikáže nebo nedoporučí provést bifázický
výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Pomocí hlasové nápovědy navádí zachraňujícího k účinnému
provedení srdeční masáže a umělého dýchání podle snadné nápovědy. Defibrilátor lze použít jak pro
dospělé, tak pro děti.
Přístroj je umístěn na budově obecního úřadu, na IZS bude tato informace nahlášena. Když by si
někdo v obci volal Záchrannou službu, kde by byla nutná resuscitace, dispečerka z IZS sdělí
volanému číselný kód od schránky a přístroj bude moci použít k resuscitaci.
Volby do Zastupitelstev obcí
V pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod se
konají volby do Zastupitelstev obcí. 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 20.9.2022.

Zastupitelstvo obce Dunajovice

