SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
lidové pranostiky o zmrzlých mužích se beze zbytku naplnily a každý zahrádkář s obavami sleduje předpověď
počasí. Když zahrozí mrazík, přikrývá své rostlinky, aby je ochránil. V dubnu jsme se všichni modlili, aby konečně
zapršelo, ale čekali jsme dlouhých šest týdnů. Pak se konečně otočil vítr a od moře přišla toužebně očekávaná vláha.
Stejně i my na obecním úřadě očekáváme trochu vláhy pro naši práci. Tou vláhou jsou pro nás dotace. Zatím
jsme na našich osm podaných žádostí obdrželi od Plzeňského kraje první subveci - 300 tisíc korun na opravu
komunikací v Mileticích.
Jen ať kape a větší kapky

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA: co důležitého jsme 10. 5. 2019 projednávali
prodej částí pozemkové parcely č. 607 v k. ú. Miletice u Dlažova - schváleno
prodej části pozemkové parcely č. 745 v k.ú. Soustov - schváleno
žádost o prodej pozemkové parcely č. 57/7 a části pozemkové parcely č. 57/3 v k.ú. Dlažov - odloženo
žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro obecní pozemek p. č. 573/6 v k.ú. Miletice - schváleno
závěrečný účet obce Dlažov za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 schváleno

střednědobý výhled obce Dlažov na r. 2020 – 2024 - schváleno
účetní závěrku obce Dlažov za rok 2018 - schváleno
hospodářský výsledek MŠ Dlažov 2018 - schváleno
žádost MěÚ Klatovy o příspěvek na protidrogovou prevenci - schváleno
žádost Linky bezpečí o příspěvek na činnost - zamítnuto

Kdy a kam a za kulturou
- 18.5. Setkání rodáků a přátel obce Miletice - od 14:00 hodin začíná mší svatou v kapli Sv. Jana Nepomuckého
- 25.5. Setkání rodáků a přátel obce Libkov

Co nás v nejbižší době čeká?
- 24. a 25. května 2019 – volby do Evropského parlamentu
- v měsíci květnu – výměna poslední části ocelových trubek vodovodu v Dlažově
- do 30. 9. 2019 - oprava části místních komunikací v Mileticích

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Od 31. 5. do 3. 6. 2019 bude proveden svoz velkoobjemového odpadu a v sobotu 1. 6. bude proveden sběr
nebezpečného odpadu ze sběrného dvora v Dlažově.

Naši oslavenci

Hodně štěstí, radosti a hlavně zdraví
přejeme našim jubilantům, kteří nedávno
oslavili životní jubileum

Kotlanová Marie, Miletice
Bodišová Marie, Dlažov
Haas Jan, Nová Víska
Kluzáčková Pavla, Dlažov

86 let
75 let
75 let
75 let

POZVÁNKA
Na setkání rodáků a přátel obce Miletice, které se koná u příležitosti 640. výročí
první písemné zmínky o obci Miletice.
V pořadí již 4. setkání se uskuteční v sobotu 18
18. května 2019.
Program:
- zahájení ve 14.00 hodin - Mše svatá v kapli Sv. Jana
Nepomuckého
- slavnostní zahájení a přivítání starostou obce
- procházka obcí a společné focení
- prohlídka vystavených fotografií
- od 16:00 hodin, na prostranství za hasičskou zbrojnicí volná
zábava, k tanci a poslechu hraje „Pošumavská kapela“.
Pohoštění zajištěno.

