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SLOVO ÚVODEM
    
 Vážení spoluobčané, 
     Předpovědi počasí na suché roky se naplňují a prý bude hůř. Ministerstvo životního prostředí podporuje budování 
zařízení na udržení vody v krajině i pro fyzické osoby formou subvencí. Je třeba to málo vody co spadne pochytat 
alespoň na zalévání zahrádek a nenechat jí zbůhdarma odtéct.
    Lesy trpí pod nálety dřevokazného hmyzu a je potřeba, aby všichni vlastníci svému majetku věnovali maximální 
péči a nenechali chloubu naší krásné krajiny úplně zničit.
     Plzeňský kraj nám poskytl dotaci na výměnu poslední části ocelového vodovodu v Dlažově a opravu místních 
komunikací v Dlažově a Mileticích a příspěvek na věcné vybavení pro naše zásahové jednotky SDH.
      V souvislosti se schválením  nového vodního zákona s účinností od roku 2021 upozorňuji naše občany na 
povinnost prokázat vývoz septiků a jímek za předchozí 2 roky (2019 a 2020) oprávněnou firmou. To znamená, že 
nepostačí, že nám septik nebo jímku vyveze „Franta“ někam na louku. Vše musí projít čističkou odpadních vod.
    

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA: co důležitého jsme 10. 8. 2019 projednávali

- prodej částí pozemkových parcel č. 29/3 a 57/3  v k. ú. Dlažov – zamítnuto
- schválení dotací z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
      - 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy – JSDHO Soustov
      - 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy – JSDHO Dlazov

        - schválení nového Řádu pohřebiště
        - obecní záležitosti
                - starosta poděkoval panu Touškovi za odvedenou práci pro obec a informoval o novém pracovníkovi. Dále  
                   požádal občany Dlažova, aby udržovali pořádek na sběrném místě okolo kontejnerů na tříděný odpad 

         - p. Toman se připojil, jelikož bydlí v sousedství a má obavy z hlodavců
        - p. Reš – požádal, aby obecní úřad zaslal žádost na odbor dopravy k omezení tonáže projíždějících nákladních 

vozidel přes Dlažov
         - D. Kepl ml. upozornil na nepřehlednost zatáčky u Antiku, z důvodu nevhodně vysazených stromů „u Antiku“
         - p. Voňková – upozornila na vysypanou hromadu země s kamením na návsi před č.p. 11 – starosta odpověděl,  

    že se vše uklidí a že tam přijde obrubník – že je to zkouška, zda bude zatékat do dvora k Antonínům
         - p. Štěpánek upozornil na připravovanou digitalizaci katastru nemovitostí v Dlažově
         - p. Špedl ml. se zeptal, proč se nedělá veřejné zastupitelstvo v Soustově a požádal o posekání, starosta slíbil, 
           že příští zastupitelstvo tam bude a že tam v pondělí bude posekáno
         - místostarosta informoval o špatném stavu naší rozhledny a pravděpodobné nutnosti výměny nosných sloupů  

    za ocelové a pozval občany na volejbalový turnaj do Miletic

Co nás v nejbližší době čeká?

-- příprava projektu na rozšíření parkoviště u hřbitova a chodník ke školce, parkoviště s autobusovou zastávkou u Antiku 
  a cesta kolem kostela
- dokončení průzkumu kaple v Mileticích a oklepání omítek a příprava projektu na obnovu vnitřních omítek
- oprava „božích muk“ na Bukové
- výměna střešní krytiny na hasičárně v Mileticích (2019), Soustově (2020) a Bukové (2021) – pokusíme se požádat o       
  dotaci – letos nám MMR nevyhovělo
- výměna autobusových zastávek







 Jednáme s naší servisní firmou o „oprášení“ stavebního povolení na dešťovou  kanalizaci.
Zadali jsme vypracování projektu na komunikace v Dlažově - u kostela, chodník od hřbitova ke školce a na 
autobusovou zastávku  u „Antiku“. Na všechny tyto akce je nutné stavební povolení.
Sport. areál Miletice – připravuje se studie pro veřejné projednání.
Podali jsme žádost o dotaci na plánované opravy cest.
Oslovili jsme písemně majitele „farské zahrady“ pro odprodej její části pro hřiště  pro mateřskou školku - Bohužel nás 
odmítli. Budeme ještě hledat, ale pozemků je málo. Možná, že někdo vhodný pozemek nabídne.
Před objednáním je výměna  oken knihovny  a pošty v Dlažově a omítky na poště opraví náš šikovný řemeslník. 
Nechali jsme opravit jeviště v sokolovně, strop, světla, podlaha, závěsy v sále – hotovo.
Hasiči přislíbili pomoc s položením dlažby před hasičárnou v Dlažově. Materiál jde z kasy obce. 
Na zateplení hasičáren není prozatím vypsán jiný dotační titul mimo „Zelené úsporám“, ale ta je pro nás příliš složitá 
a drahá.
Před podáním je žádost o dotaci na výměnu střech hasičáren Soustov, Miletice a Buková.
Oprava vnitřních omítek a výmalba Kaple v Mileticích se letos připraví, březen - duben bude proveden archeologický 
průzkum, který provedou památkáři, pak Městský úřad Klatovy povolí a vydá závazné stanovisko, potom vybereme 
dodavatele a příští rok, přimluví-li se Sv. Jan Nepomucký, do toho praštíme.
Až nám počasí dovolí, ve spolupráci s hasiči z Miletic opravime a natřeme hasičskou nádrž v Mileticích, dále zadáme 
opravu 2 ks Božích muk – Buková a Vráž, připravíme podlahu pro zastávku na Bukové a namontujeme nově 
zakoupená dopravní zrcadla.
Tento týden se začal budovat pěkný dlážděný chodník chodník od hasičárny  Soustov k „Zachardům“
Hasiči na Bukové slíbili opravit podlahu v jejich hasičárně. Potřebný materiál jde z rozpočtu obce. 
Mateřská školka se podle požadavků paní ředitelky  průběžně opravuje, jsou objednané nové dveře. 
Sokolové slíbili opravu kabin a nejbližšího okolí na fotbalovém hřišti  
Pro opravu další části vodovodu v Dlažově podáme v březnu žádost o dotaci.

Jak jsme pokročili s vašimi projekty

 Foto z vítání občánků 18. 1. 2019 v Dlažově



P O Z V Á N K A 
                  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. 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. 

    

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

Kotlanová Marie, Miletice 86 let 
Bodišová Marie, Dlažov 75 let
Haas Jan, Nová Víska 75 let
Kluzáčková Pavla, Dlažov 75 let

Naši oslavenci 
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