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Vážení spoluobčané,
Přejeme všem hezké předjarní dny. Zima se letos nechce vzdát své vlády. Dokonce jsme měli pár dní i zamrzlé rybníky
a sníh na pár chvil pokryl pole a louky. Po mnohaletém půstu napadla hromada sněhu i na Šumavě. Bohužel jsme si ho
nemohli užít tak, jak bychom si představovali.
Zkoušeli jsme Vás nabádat k opatrnosti, ale u některých jedinců, jako když házíš hrách na zeď. Zatemněná okna náleven
jako za protektorátu a představte si, říkají tomu novodobé hrdinství. Naštěstí to nikdo „neodskákal“. Hlavně, že jim chutná.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 12. 3. 2021 projednávali
Zastupitelstvo obce Dlažov mimo jiné:
- schvalilo žádost o odprodej pozemkové parcely č. 52/1 v k.ú. Miletice u Dlažova,
- souhlasilo s prodloužením vodovodního řadu pro zásobování pitnou vodou, od nemovitosti č. p. 3 v Dlažově, k budoucím
stavebním parcelám na pozemku p. č. 149/1 v Dlažově,
- souhlasilo s podáním žádostí o dotace na: - restaurátorskou výmalbu a opravu mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého v
Mileticích,
- souhlasilo s dotací obce Dlažov ve výši 26 565,- Kč ve prospěch Plzeňského kraje na rok 2021, na zajištění dopravní
obslužnosti v Plzeňském kraji,
- zrušilo své usnesení č. 59/2020 o vystoupení obce Dlažov z DSO Kdyňsko,
- vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území ve správě OO PČR Nýrsko.
V diskuzi zastupitelstvo dále přislíbilo opravu cesty k nemovitosti č. p. 2 a připravované stavbě rodinného domu v obci
Buková a zjednání nápravy neutěšeného stavu okolo sběrného hnízda tříděných odpadů v Dlažově. Toto místo vedle
obecní stodoly naproti poště, by mělo sloužit výhradně pro tříděný odpad – plasty, papír, sklo, textil a zanedlouho i jedlé
oleje. Ty se budou sbírat v uzavřených nádobách do označené popelnice. Dále se zde soustřeďuje elektroodpad z
domácností pro společnosti Elektrowin a Asekol v režii našich hasičů. A to je vše.
Ostatní objemný a nebezpečný odpad je v naší obci již dlouhodobě likvidován pomocí jarních, případně podzimních svozů
velkoobjemovými kontejnery. Někteří naši spoluobčané si však tento prostor pletou se sběrným dvorem a navážejí sem
nábytek, pneumatiky, barvy, oleje a zkrátka vše, co se jim doma nehodí. I přes značné každodenní úsilí obecního
pracovníka se nám nedaří udržet tento prostor v čistotě a pořádku. Mnozí postaví igelitku vedle kontejneru a s myšlenkou
„on to někdo uklidí“, spokojeně odchází, Bohužel kočky a toulaví psi jsou nesmírně zvědaví a do rána nebo přes víkend je
vše roztahané v širokém okolí. Do toho nějaký ten gauč a kuchyňská linka, hanba mluvit. Slíbili jsme pro začátek zamknout
velká vjezdová vrata, provozní řád a následně kameru s přenosem dat a záznamem, abychom viděli, s kým máme tu čest.
Další termín velkoobjemového svozu bude ve dnech 21. - 23. 5. 2021. Souběžně bude v sobotu probíhat i svoz
nebezpečného odpadu. Čas svozu a co se bude vybírat bude upřesněn letáčkem ve vývěskách a webových stránkách
obce.

Co nás letos důležitého čeká ?
- Sčítáni lidu, domů a bytů 2021 – začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021 pomocí elektronického formuláře.
Kdo se nesečte elektronicky, má zákonnou povinnost od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 odevzdat na vybraných
poštách odevzdat vyplněný formulář. Pro nás je nejbližší pošta k podání formuláře v Janovicích nad Úhlavou a
Klatovech. Leták s informacemi máte na zadní straně letáku, tím se omlouváme čtenářům „Čarování....“,
budeme pokračovat v příštím letáku.
- Ve dnech 8. a 9. října budeme volit do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

