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Vážení a milí,
sotva jsme se trochu vzpamatovali z končící celosvětové pandemie, zůstáváme s otevřenou pusou nechápavě stát , čeho
všeho je, v 21. století, člověk vůči člověku schopen. Ve jménu nacionalismu, touze po moci a bůh ví, čeho ještě.
Kolik ještě musí být zabito lidí, aby si lidé na celém světě uvědomili, že takhle se konflikty neřeší. Kdo si neváží ceny
lidského života, nemá sám žádné právo žít. Nikdy jsem si nepomyslel, že se ještě někdy něčeho takového dočkáme, ale je to
tu a dokud budou takoví lidé žít a rozhodovat, budeme za to všichni draze platit. Bůh ochraňuj Ukrajinu.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 4. 3. 2022 projednávali
- schváleno:
- žádost o prodej části pozemkové parcely č. 607/1 v k.ú. Miletice u Dlažova – narovnání vlastnických vztahů po revizi KN
- United Networks – dodatek nájemní smlouvy – Rozhledna – dohodli jsme se především na výši nájmu a ceně za služby
- směna pozemků u hřbitova mezi obcí Dlažov a Pavlem Tremlem – obec získala pozemky na budoucí rozšíření hřbitova
děkujeme za nevídanou vstřícnost
- podání žádosti o dotaci na opravu komunikace od „Kocourků“ k č.p. 1 z PSOV 2022 Plzeňského kraje
- podání ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu
- rozpočtové změny č. 1/2022 – navýšení o cenu za projekt na veřejné osvětlení v Mileticích
- příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost 2022
- Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu PČR OO Nýrsko v roce 2021
- dotace na DČOV – list č. 4
- dotace pro Český svaz včelařů Janovice nad Úhlavou
- OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Něco z práce obecního úřadu
- podali jsme nově žádosti na opravu místní komunikace v Dlažově a na podporu adaptace lesních ekosystémů
- uzavřeli jsme účetně minulý rok a připravujeme se na kontrolu hospodaření od Plzeňského kraje
- dohlížíme na poslední dodělávky sokolovny v Dlažově
- vypořádali jsme se s ročními hlášeními o odpadech a pitné a odpadní vodě
- upravili a schválili jsme obecně závazné vyhlášky o odpadech. Nejedná se o nové vyhlášky, ale o o úpravu stávajících
vyhlášek tak, aby zcela odpovídaly novele zákona o místních poplatcích a zákona o odpadech. Znovu připomínáme, že
jedinou cestou, jak zbytečně kapitolu komunálních odpadů nezatěžovat, je řádně třídit odpady. Většina našich občanů si
počíná dobře, ale stále se najde pár jedinců, kteří si po sobě rádi nechají uklidit. Nabízí se úprava sběrného místa tak,
abychom měli přístupnější kontejnery a pod střechou. Děkujeme našim hasičům, kteří nám pomájí s elektroodpadem
- připravili jsme společně s Pošumavskou odpadovou s.r.o. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve dnech 9. 14. 3. 2022
- připomínáme, že stále běží dotační titul obce Dlažov na pořízení domovních čističek odpadních vod. Žádosti podávejte
na obecním úřadě
- připravujeme slavnostní znovuotevření sokolovny dne 1. 4. 2022 divadelním představením spřáteleného spolku
ochotníků z Bolešin

Státní znak Ukrajiny v černobílém provedení

