
DLAŽOVSKÝ  LETÁK
Informační leták pro občany Dlažovska

Vydáno 8.12.2018

SLOVO STAROSTY

     Vážení spoluobčané, 
     přeji vám jménem svým a všech zastupitelů 
a zaměstnanců obce Dlažov klidné a radostné 
prožit svátků vánočních a hodně zdraví a sil do 
nového roku. 
      V novém volebním období se  pokusíme 
spolu s našimi spolky a doufám, že za přispění 
vás všech, o obnovu  hezkých tradic a zvyků v 
našich malebných obcích a spojit tak občany do 
jednoty a přátelství. 
     Vždyť na světě jsme jenom jednou.

CO  BYCHOM  CHTĚLI  PRO  VÁS  PROZATÍM  UDĚLAT:

Oprášit stavební povolení na dešťovou  kanalizaci 
a Připravit projekt,  a opravit komunikaci v 
Dlažově u kostela .  D 
Sportovní areál Miletce – projekt a žádost o 
dotaci D
Opravit cestu u hřbitova D
Opravit 2 nezpevněné cesty v Miletcích D
Pokusíme se odkoupit část farské zahrady pro 
hřiště          pro mateřskou školku.
Vyměnit  okna knihovny v Dlažově a opravit 
omítky na poště. 
Opravit jeviště v sokolovně – zhotovit strop z 
akustckého sádrokartónu.  
Vydláždit pruh před hasičárnou Dlažov, vyměnit 
1 okno  a  připravit zateplení hasičáren  v Dlažově 
a Soustově.  D
Vyměnit střechy hasičáren Soustov, Miletce a 
Buková D
Opravit omítky a výmalbu Kaple v Miletcích. D
Opravit hasičskou nádrž v Miletceích
Opravit 2 ks Božích muk – Buková a Vráž 
Vydláždit chodník od hasičárny  Soustov 
Opravit podlahu hasičárny Buková 
Koupit nové autobusové zastávky Buková a  
Dlažov u antku včetně projektu.
Opravit schodiště a kanalizaci v MŠ  vyměnit 
dveře, 
Opravit kabiny na hřišt Sokola Dlažov  
Dodat nová bezpečná dopravní zrcadla v 
nepřehledných místech Miletce 1x, Dlažov 2x
Opravit další část vodovodu v Dlažově

Kde je za akcí D, tak požádáme o dotaci

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:

- ZO schvaluje podepsání budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby na pozemku p.č. 28/3 v.ú. Miletce se 
společnost  EZ Distribuce a.s.. 
- ZO schvaluje na r. 2018 místní poplatek za 
odpady, osobu a rok -    400,- Kč.
- ZO schvaluje cenu vodného na r. 2018 na 23,- 
Kč za 1 m3 včetně DPH.
- ZO schvaluje rozpočet obce Dlažov na rok 
2019. Tabulka plánovaných akcí a návrh 
rozpočtu jsou přílohou zápisu.
- ZO pověřuje  zastupitele obce Dlažov Václava 
 erného,  Jiřího Šulce a Martu Tomanovou k 
přijímání prohlášení o vstupu do manželství . 
Jako obřadní místnost bude sloužit jednací 
místnost obecního úřadu Dlažov každou sobotu 
vě od 11:00 do 15:00, maximálně však 5 
obřadů denně.
- ZO schvaluje záměr pořádat dne 18. 1. 2019 
pro dět narozené po 1.1.2016 Vítání občánků.  
A dále vždy každoročně.

K 31.12. končí v naší prodejně paní Václava 
Hlaváčková. Děkujeme jí a přejeme hodně 
zdraví na zaslouženém odpočinku.
K 1.lednu 2019 nastupuje na naši prodejnu v 
Dlažově paní Magda 

Kdy a kam a za kulturou a sportem

14.12. v 17 hodin-Ochutnávka čaje v 
zasedačce na úřadě v Dlažově

22.12. v 18 hodin-Zpívání v kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Miletcích

1.1. ve 14 hodin-Novoroční výstup na 
Markýtu

18.1. ve 14 hodin-Vítání občánků v Dlažově

19.1. Zájezd na muzikál West Side Story do 
Plzně

25.1. – Přednáška o Gruzii -Vašek Mixan

2.2. ve 20 hodin-Hasičský ples v Běhařově

23.2. ve 20 hodin-Hasičský ples v Dlažově

9.3. Oslava svátku žen

Divadlo Černíkov
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