Uzavírka silnice
V termínu od 4.10. - 5.10.2022 dojde k úplné uzavírce silnice III/15511a mezi obcemi Přeseka a
Dunajovice z důvodu opravy objízdné trasy při realizaci akce: „Modernizace silnice II/148".
Objízdná trasa této uzavírky je vedena přes obec Břilice.
Sběrový den
V sobotu 8.10.2022 v čase 8 - 10 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 10-12 hod. Kovový odpad shromážděte na
svozová místa pro svoz popelnic ráno 8.10.2022.
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 v říjnu 2022 v době úředních hodin:
pondělí 8 – 11 hod a středa 15 – 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…).

DOTAČNÍ PROGRAM MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“, schválilo dne 15. 8. 2022 Zastupitelstvo
Jihočeského kraje a týká se podpory rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud pobírají
příspěvek na péči a poživatelů důchodů (starobní, invalidní). V rámci dotačního programu MY V
TOM JIHOČECHY NENECHÁME II přijímají obce a města Jihočeského kraje žádosti o podporu
od osob žijících na území Jihočeského kraje u příslušné obce/města.
Zájemci (žadatelé s trvalým pobytem v obci) o podporu doloží obci do 15.11.2022 nebo do 15.1.2023
vyplněný formulář "Žádost o podporu" a požadované přílohy vztahující se k prokázání nároku na
podporu (dávky, příjmy) – např. potvrzení ÚP, potvrzení od zaměstnavatele. Pro kontrolu maximální
výše příjmů na osobu lze využít i kalkulačku ve vzorových formulářích nebo kalkulačku dostupnou
na webu www.myvtomjihocechynenechame.cz, kde jsou veškeré informace k dotačnímu programu.
V tomto dotačním programu jsou partnery pro kraj obce a města Jihočeského kraje a jsou 3 varianty,
komu se může příspěvek vyplatit:
Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí
a mládeže –
- podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2.
8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské
vzdělání.
- o pomoc může požádat např.4 členná rodina, která má měsíční příjmy nižší než 52 tis.
čistého, nebo rodiče 3 dětí, kteří mají měsíční příjem pod 65 tis. čistého anebo maminka
samoživitelka se dvěma dětmi, která má měsíční příjem včetně alimentů nižší než 39 tis.
čistého.
Děti do dovršení 3 let nebo 8 let (pobírající příspěvek na péči) –
- rodina pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě má nárok automaticky,
- měsíční příjem rodiny na jednoho člena domácnosti maximálně do 13 000 ,-/měsíc.
- rodiče nesmí být vedeni na úřadu práce déle jak 6 měsíců jako nezaměstnaní a nesmí mít
exekuci.
Osoby pobírající starobní, invalidní důchod –
- poživatelé důchodů, kteří pobírají příspěvek na bydlení, mají nárok automaticky,
- poživatelé důchodů, samostatně žijící a mají příjem max. do 16 000,-/měsíc,
- poživatelé důchodů, žijící ve společné domácnosti a příjem na jednoho člena domácnosti
max. do 12 000,-/měsíc.

Jednorázový příspěvek na dítě
Rodiny se středními a nízkými příjmy si mohou zažádat o jednorázový příspěvek na každé dítě ve
výši 5 000,- Kč. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem za rok
2021 nepřesáhl 1 000 000,- hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo
pěstouni. Žádost můžete podat online v klientském portálu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních
věcí) nebo na obecním úřadě. Do žádosti se uvedou jen základní identifikační údaje o sobě a o dětech
a potvrdíte čestné prohlášení o výši příjmů. Ověření údajů si provede MPSV samo a poté vyplatí
příspěvek.

Myslivecký ples
Myslivecký spolek Dunajovice Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se koná v místním hostinci
v sobotu 19.11.2022 od 20 hod. K tanci a poslechu hraje kapela Mašinka.
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