Dunajovice
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Třeboň

GPS souřadnice: 49.035046N, 14.695248E

Nadmořská výška: 458 m n. m.

První pís. zmínka: 1376 (645 let)

Počet obyvatel: 220

PSČ: 379 01

Adresa URL: www.obecdunajovice.cz

O obci
Obec Dunajovice lezí v regionu Třeboň, kraj Jihočeský. Obec Dunajovice leží severozápadním směrem
od Třeboně, jižně od Lomnice nad Lužnicí, na hranici Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1376. V písemných památkách se obec objevuje až v
poslední čtvrti 14.století, ač je ovšem značně starší, jak např. ukazují nálezy popelnicových nádob
na polích „Hrance" severně od Dunajovické hory.

Ubytování a restaurace
V obci je pohostinství i restaurace. V obci jsou také ubytovaní kapacity -Dvůr u Měšťanů, ubytování v
soukromí Kamišová Jana, Selské stavení, Ubytování Uhlíř.

Okolí a příroda
Východně od Dunajovic se rozkládá Chráněná krajinná oblast Třeboňsko s výskytem chráněných
živočišných a rostlinných druhů. Příroda Třeboňska je rozmanitá, malebná a zároveň zajímavá
svým vývojem.

Současnost obce
Současná obec má vybudován veřejný vodovod. V místě působí Sbor dobrovolných hasičů,
hokejový klub Dunajovice a myslivecké sdružení. V obci je jediné kulturní zařízení sestávající z
tanečního sálu a pohostinství s kapacitou cca 200 osob

Sportovní možnosti
Obcí Dunajovice prochází 2 cyklostezky. Cyklostezka č.11, "DO STŘEDU SVĚTA" : začíná v Třeboni,
dále pokračuje do obce Břilice, na Dunajovickou horu (504 m n.m.) s poutním místem, Kaplí sv.Kříže a
křížovou cestou. Při výjezdu z lesa pod "horou"

Památky a zajímavosti
V obci se nachází výklenková kaplička a návesní kaple Zvěstování Panny Marie z roku 1906. Poutní
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místo s křížovou cestou Dunajovická hora. Podle pověstí se vodou z pramene uzdravovali lidé z očních
chorob a podle jedné verze byla kaple postavena

Doprava
Dopravu v lokalitě zajišťují místní autobusové spoje.
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