INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
červen 2009

Kaplička má nové okolí
Uvnitř čísla něco k její historii

č. 2 /2009

1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 26.3.2009
Přítomni: 7 členů ZO, 6 občanů
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje:
1. Program dnešního jednání – 7 pro, 0
proti, 0 se zdržel
2. Ověřovatele zápisu Ing.Sokola a p.Sokola
– 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Vyplacení výše odměny p.Kapicovi ve výši
3.600,-Kč . 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. Firmu Stephan Bauer pro provedení akce
výměny oken a dveří v budovách OÚ – 7
pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Firmu Schweiner na výměnu garážových
vrat v hasičárně – 7 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
6. Uhrazení částky 2.000,-Kč hokejistům
Dílů – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Změnu v rozpočtu č.1:Návrh na úpravu
rozpočtu č.1/2009:
3.000,- příspěvek na dětský bál
1.000,- příspěvek na MDŽ
2.000,- příspěvek hokejistům – za vzornou reprezentaci obce Díly
501.000,- akce na výměnu oken
a dveří budov OÚ
507.000,- zapojení třídy 8
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Žádost o dotaci na MMR ve výši 72.000,7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene
II.etapa – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Stavbu RD p.Slabého na p.č.1680/18 6
pro, 0 proti,1 se zdržel
11. Nepodílet se na spoluﬁnancování
nových internetových stránek Chodské
ligy – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
12. Zřízení pracoviště Czech Point na
obecním úřadě v Dílech prostřednictvím
Městského úřadu v Domažlicích na
základě „Smlouvy o zajištění administrace dotace na CzechPOINT“ za cenu
1.000,-Kč – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
13. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích

CzechPOINT na pořízení pracoviště
CzechPOINT v obci Díly. - 7 pro, 0
proti, 0 se zdržel
14. Zastupitelé souhlasí s doﬁnancováním výdajů na pořízení pracoviště
CzechPOINT v rámci Integrovaného
operačního programu „E-Government
v obcích CzechPOINT na pořízení
nového pracoviště CzechPOINT ve výši
15% celkových nákladů – 7 pro, 0 proti,
0 se zdržel
b) pověřuje starostu:
1. K podpisu Smlouvy o zřízení věcného
břemene VTL plynovodu
2. Sepsání Smlouvy o dílo na výměnu
garážových vrat v hasičárně a výměnu
oken a dveří v budovách OÚ
3. Vypracování smluv s p.Noskem,
p.Kvičerovou, p.Babkou a p.Svačinou
4. Provádět úpravy ve schváleném rozpočtu
mezi jednotlivými §§ bez zapojení třídy
8 do výše 20.000,-Kč a na nejbližším
zasedání je dát zastupitelstvu obce na
vědomí. V případě mimořádné události
(havárie, požár,...) podle vzniklé škody
může disponovat s potřebnou částkou dle
vzniklé škody a neprodleně dát zastupitelstvu obce ke schválení
c) bere na vědomí:
1. Prezentaci strategického plánu rozvoje
obce Díly pro r. 2009-2019
2. Návrh pana Jiřího Ochotného

Zasedání ZO ze dne 12.5.2009
Přítomni: 6 členů ZO, 17 občanů
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje:
1. program veřejného jednání
(6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. ověřovatele 3. zápisu
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
3. projektovou dokumentaci na investiční
akci Kompletní odkanalizování obce Díly
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
4. provedené připomínkové řízení k návrhu
plánu strategického rozvoje obce Díly

a jeho vyhodnocení a strategický plán rozvoje obce Díly (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
5. zaﬁnancování plánované výstavby dětského hřiště prostřednictvím Obce Díly
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
6. nesouhlas s podmínkou neplacení stočného u p.Stanislava Krutiny (6pro, 0 proti,
0 se zdržel)
7. částku 500,- na r.2009 REHA-CENTRU
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
8. změnu v rozpočtu č.2
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
9. závěrečný účet obce za rok 2008 a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Díly za rok 2008 - souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradami, na
základě nichž přijímá následující opatření
a) Plnění rozpočtu bude sledováno měsíčně tak, aby bylo zajištěno čerpání výdajů, jak ukládá § 15 z.č.250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
b) Bude účtováno tak, aby nedocházelo k porušení zákona o účetnictví ,
českých účetních standardů a platné
rozpočtové skladby
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
10. závěrečný inventarizační zápis za rok
2008 včetně vyřazení navrženého majetku (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
11. snížení počtu zastavení autobusů
ČSAD o 7 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
b) bere na vědomí:
1. zápis z 1. zasedání ﬁnančního výboru.
2. zprávu z ﬁnančního úřadu týkající se
dodržování rozpočtových pravidel ﬁnancování průběhu voleb v letech 2004-2008
c) pověřuje starostu obce:
1. úkony týkajícími se schválené projektové
dokumentace
2. zabezpečit postupné plnění schváleného
strategického plánu rozvoje obce
3. jednat s Krajským úřadem Plzeň o snížení
autobusových zastávek v obci

Ostatní informace
1. Obecní vodovod a kanalizace – Převzetí retenční nádrže, kanalizačního přivaděče a ČOV do majetku obce nebylo stále
ještě uskutečněno (podrobné informace byly
otištěny v minulém čísle Dílčáku). Co se týká
projektu „Kompletní odkanalizování obce
Díly“, v současné době byly zaslány všem
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majitelům dotčených pozemků smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě kterých dojde k určení přesných tras kanalizačního vedení. Bez podepsání těchto smluv nelze přikročit k dalším
přípravným krokům potřebným k vydání
územního rozhodnutí.

2. Odpady – v měsíci duben proběhl sběr
nebezpečných odpadů. Občané odevzdali
648kg nebezpečných odpadů a jejich likvidace a odvoz přišla na 11.750,-. Byl také
přistaven 3x kontejner na objemný odpad,
náklady činily 7.568,-. Příští sběr nebezpečných odpadů proběhne 22. a 23.září.

Pro informaci občanů uvádíme, že zvony
na plast jsou vyváženy týdně, sklo jednou
měsíčně a papír jednou za 14 dní. Vývoz se
objednává vždy s dostatečným předstihem,
ale bohužel již několikrát se stalo, že nebyly
vyvezeny všechny plné zvony, i když je ﬁrma povinna prohlédnout všechny nádoby
rozmístěné po obci. Dochází pak k tomu,
že i přes okamžitou urgenci se musí čekat
např. u skla celý měsíc, než bude uskutečněn další svoz.
3. Výsledky voleb do Evropského
parlamentu
Počet možných voličů
324
Počet platných hlasů
108
Voleb v naší obci se zúčastnilo celkem
33% osob.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 6 hlasů
Věci veřejné 4 hlasy
Občanská demokratická strana 37 hlasů
Suverenita 8 hlasů
Volte Pravý Blok www.cibulka.net. 2 hlasy
Evropská demokratická strana 1 hlas
SDŽ – Strana důstojného života 1 hlas
Komunistická strana Čech a Moravy 24 hlasů
„Starostové a nezávislí – vaše alternativa“
3 hlasy
Strana svobodných občanů 1 hlas
SNK Evropští demokraté 1 hlas
Strana zelených 2 hlasy
„Strana soukromníků České republiky“
1 hlas
Dělnická strana 1 hlas
Česká strana sociálně demokratická 16 hlasů
Ostatní kandidující strany nezískaly v naší
obci žádný hlas.
4. Program dílské poutě
V letošním roce se uskuteční dílská pouť
v neděli 5.července s následujícím programem:

Sobota 4.6.
9,00 hod – zahájení tradiční výstavy. Výstava bude otevřena denně od 9,00 do 18,00 hod
a bude ukončena v pondělí 6.7.2009 v 18,00
hodin. Pro zájemce bude možno si zakoupit
některé vystavované kaktusy.
SDH Díly pořádá od 20 hodin v obecním
sále pouťovou zábavu, na které zahraje kapela „Orient expres“.
Neděle 5.6.
V místní kapličce bude sloužena od 10
hodin za účasti p. faráře Libora Bučka mše
svatá.
od 15 do 18 hodin zahraje za pěkného
počasí u místní kapličky k poslechu dechová
hudba Horalka, vstup dobrovolný. Občerstvení bude zajišťovat místní provozovatel
restaurace Tyrolka Tomáš Volman. V případě deště se koncert uskuteční v obecním
sále.
od 19 hodin vystoupí na parkovišti před
hotelem Sádek hudební skupina „Dolejšáci“
z Postřekova. V rámci tohoto vystoupení
bude podáván pro přítomné kotlíkový guláš.
Organizátorem této akce je hotel Sádek.
Po celý víkend bude na kuželníku probíhat
kuželkový turnaj o Kozinův putovní pohár.
5. Ostatní
Jistě neuniklo občanům, že v květnu proběhla na budově OÚ, hasičárně a obecním
sále výměna oken a dveří. Celá akce proběhla dle našeho názoru ve velmi krátkém termínu a to i díky pomoci všech složek v obci, za
což děkujeme. Dík patří také pánům Josefu
Kuželkovi, Antonínu Anderlovi a Pavlovi
Mikulenkovi, kteří se postarali o konečnou
úpravu po výměně oken a dveří. Dále děkujeme všem místním občanům, kteří byli nápomocni při realizaci těchto stavebních úprav
– zejména paní Marii Zdanovcové, paní
Jiřině Balounové a panu Viktoru Dočkálkovi, kteří svým zvýšeným úsilím a ve velmi

krátké době přemístili prostor knihovny
v objektu obecního úřadu. Náš dík patří také
našemu správci obecního sálu panu Václavu
Buršíkovi za bezchybnou koordinaci stavebních a úklidových prací v prostorách obecního sálu. Tímto chceme všechny občany
upozornit, že knihovna se v současné době
nachází naproti vstupu do místní restaurace
Tyrolka. V původních prostorách knihovny
se zřídila kancelář starosty a místostarosty.
Toto přemístění a rekonstrukce je spojeno
s plánovaným zavedením kontatního místa
CZECHpointu. V průběhu letních měsíců by
měla být tato kancelář vybavena počítačovou
technikou, která bude z 85% hrazena státními dotačními prostředky.
Druhou velkou akcí, která se uskutečnila
v tomto čtvrtletí, byla úprava prostranství
před kapličkou. Zde po pokácení stromů
vznikl devastovaný terén, jehož úprava
vyžadovala jak použití techniky, tak předevčím i značný podíl lidské práce. Na těchto
úpravách se podíleli i dílští hasiči, kteří zde
odpracovali 220 brigádních hodin. Kromě
nich zde odpracovali hodně hodin i další naši
občané – pan Jelínek, pan Škultéty zapůjčil
těžkou techniku a Jiří Ochotný, který navrhl a pomohl realizovat úpravu prostranství.
Děkujeme také Martinu Sokolovi za zhotovení a zrenovování několika dalších kusů
laviče, které přispěly ke zkrášlení a možnosti
si odpočinout na jednom z nejhezčích míst
naší obce. Na výrobě laviček se podíleli i pan
Jan Pivoňka (prkna), Jaroslav Sokol (zhotovení latí), Vlastimil Jílek (kovové součásti)
a Miroslav Heran (dodání betonu). Dovoz
keřů a stromů zajistil pan František Reiniger
a obsluhu veškeré techniky Pavel Řezníček.
Všem jmenovaným ještě jednou děkujeme.
OÚ jako každý rok i letos žádá občany
a místní chalupáře, aby o nedělích a svátcích
nerušili své sousedy hlukem sekaček, moto-

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V odborné činnosti se dílští hasiči věnovali
připravě soutěže, měli jeden výjezd zásahového družstva na likvidaci polomu, připravili
cisternu CAS 25 Škoda 705 RTHP na technickou kontrolu (kontrola byla provedena
12.5. - bez závad), zúčastnili se 5 družstvy
okrskové soutěže v hasičském sportu na Peci
(veteráni a nuži nad 35 let a ženy 1 2. místo,
muži místo 4.).
Dále se vybrané členky družstev žen
(Knopfová, Mazancová, Královcová, Svobodová, Oplatková a Volfíková) zúčast-

nily dne 13. června okresní soutěže
v hasičském sportu ve společném smíšeném
družstvu s SDH Postřekov a ve dnech 25.-28.
6. se členové Petr Ježo, Pavel Knopf, Sláva
Mazanec a Jan Sokol s vozidlem CAS zúčastní okresního cvičení na Baldově.
Hodně času věnovali dílští hasiči pracovní činnosti. Velmi se zasloužili o úpravu prostranství před kapličkou, kde odpracovali celkem 220 hodin
a o výsledku této práce se může každý přesvědčit. Hodně práce také vykonali i na

zateplení hasičské zbrojnice, kde si veškeré pomocné práce při přípravě na výměnu oken a především vrat a dokončování
a úklidové práce provedli vlastními silami.
Aktivně pomáhali i při zateplování a stěhování v budově obecního úřadu.
Dílští hasiči a hasičky nezapomněli
ani na zábavu. Hasičky připravily konání „Pyžamového bálu“, kde předvedly velmi hezké a vtipné taneční vystoupení včetně „pyžamového kankánu“
a přispěly k dobré náladě všech zúčastněných
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– téměř plného sálu. Hasiči zorganizovali pro
dílské děti Dětský den, kterého se zúčastnilo
28 dětí. Všechny děti, i přes občasné dešťové
přeháňky, odcházely spokojené. Na dílskou
pouť připravují hasiči pouťovou taneční
zábavu na den 4. července, na kterou zvou
všechny dílské i přespolní.
Na úseku sportu připravují hasiči na den
13. června již tradiční 12. cyklo výlet na Přimdu a na Sycherák, kterého se zúčastnilo 26
cyklistů a 14 pěších turistů.

vaselí na pyžamovém bále

soutěž na Peci: o zajímavé momenty nebývá nouze

pohoda po dobrém výkonu
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hasiči po soutěži

TJ Sokol Díly
Kuželkářské výsledky
přeborů družstev
V ročníku 2009/2009 se družstvo „A“
v Přeboru Plzeňského kraje umístilo uprostřed tabulky na 7. místě s 21 body a průměrem 2441 kuželek na zápas. Nejlepší hráč
Jaromír Duda se s průměrem 424 kuželek
umístil na 15. místě v kraji.
V Okresním přeboru družstev skončilo
družstvo „A“ - ženy na 3. nístě se ziskem 17ti
bodů a průměrem 2322 kuželek na zápas.
S osobním průměrem nad 400 kuželek skončila na 8. místě v okese Knopfová Václava
(404), na 9. místě Konopíková Květa (404)
a na 11. místě Kuželková Jana (402).
Družstvo „B“ - muži mělo slabší jaro a tak
nakonec obsadilo 6. místo s 15ti body a průměrem 2268 kuželek na zápas. Nejlepší hráč
Pittr Jaroslav byl s průměrem 424 kuželek na
2. místě v okrese.

začalo hrát. Iveta nakonec nahrála 509
kuželek a celkově skončila na 19. místě. Po
závěrečném ceremoniálu, kdy všechny hráčky byly oceněny, jsme se rozloučili s kolegy
kuželkáři a vydali se na cestu do svých domovů celé naší vlasti.
Velký dík patří pořadatelům! Celý turnaj
probíhal v přátelské atmosféře a na velmi
dobré úrovni.
Na Dílech už čekal „uvítací výbor“ spoluhráček, které se nemohly Mistrovstí České
republiky v kuželkách zúčastnit. Oběma děvčatům ještě jednou dík za výbornou reprezentaci naší obce.

...A přijel sám Krakonoš!
Koncem května navštívily dílské kuželkářky kamarádi z Jilemnice.
V sobotu jsme se vypravili na pěší výlet na
Výhledy. Po trošce osvěty o J. Š. Baarovi se
naše výprava přemístila do restaurace, abychom se občerstvili a vydali se na cestu zpět.
Po obhlídce Dílů z terasy naší Tyrolky
oblékly aby kuželkářské týmy své dresy
a nastoupily k přátelskému zápasu. A protože všichni vyhráli, byli spokojení, vládla
příjemná nálada, ostatně jako při všech vzájemných návštěvách. A víte proč? Protože
na vše dohlížel Pán hor – sám Krakonoš!

Díly opět „na republice“
Už pět let má oddíl kuželek Díly každý rok
několik hráčů postupujících z okresnních
přeborů jednotlivců, přes krajské přebory až
do republikových kol.
Krajské přebory žen a seniorek se konaly
na kuželně v Rokycanech. I my jme tam měli
dvě favoritky – za seniorky Janu Kuželkovou,
která se umístila na 3. místě a Ivetu Kouříkovou, přebornici Plzeňského kraje (zvítězila
v krajském přeboru).
Dne 8. května se konalo Mistrovství republiky v kuželkách. Z Dílů se vypravily hráčky
v doprovodu několika dalších kolegyň reprezentovat naší malou vísku. Ženy hrály na
kuželně KK Konstruktiva Praha. Iveta Kouříková se dopoledne svým výborným výkonem
569 kuželek dostala na 9. místo ze 48 hráček.
Toto pořadí jí zajistilo postup do druhého
kola, kam se dostalo prvních dvacet hráček,
a konalo se druhý den, opět na stejném místě.
Po shlédnutí výkonu Ivety Kouříkové se
zastoupení dílských kuželkářek přesunulo
na kuželnu do Kosmonos u Mladé Boleslavi,
kam přijely podpořit Janu Kuželkovou (měla
nástup v odpoledních hodinách). Na „těžké“
kuželně uhrála 502 kuželek a tímto výkonem
se umístila na 19. místě z celkového počtu 36
hráček.
9. května v 9 hodin ráno měly nástup ﬁnalistky Mistrovství České republiky za účasti
vedoucích funkcionářů kuželkářského sportu. Po státní hymně a uvítacích slovech začalo představování hráček. Když Iveta řekla,
že Díly jsou malou vesničkou na Chodsku
nedaleko Domažlic a že hraje okresní soutěž,
sklidila velký potlesk. Všechny její spoluhráčky byly totiž držitelkami několika medailí a obhájkyněmi různých titulů. Potom se

na Mistrovství republiky

setkání s Krakonošem
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Něvěříte? Přijďte se podívat na náš kuželník.
Moc se mu u nás zalíbilo, tak tady zůstal.
Už se těšíme na další setkání, vždyť to bylo
„zase pěkný“!

Dne 25. dubna 2009 proběhlo exhibiční
utkání HC Sokol Díly s fanoušky. Akce se
velmi vydařila, sešlo se celkem 28 lidí a utkání skončilo nerozhodně. Před začátkem nové
sezóny je plánováno další podobné utkání.

Hokej
V sobotu 21. března 2009 odehráli hokejisté svůj poslední zápas letošní sezóny s HC
Nýrsko. V tomto zápase vyhráli 7 : 3 a museli
čekat na odehrání zápasu mezi Rakonem
Domažlice a Staňkovem. Teprve po jeho
skončení se určilo pořadí letošní sezóny. HC
Sokol Díly se v sezóně 2008/2009 umístil na
druhém místě z deseti týmů s 12 body z nadstavbocé části. Závěrečná oslava s fanoušky
v dílské Tyrolce se velmi vydařila. Hokejisté
děkují všem fanouškům a sponzorům za
podporu a těší se na další, pro jejich tým již
desátou sezónu 2009/2010.

Běh osvobození
Dne 8. května pořádala TJ Sokol Díly 38. ročník Běhu osvobození, ve kterém startovalo celkem 113 závodníků v 19 kategoriích. Zde uvádíme jména závodníků, kteří běželi za Sokol Díly
a blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům:
100 metrů
Volfík Vojtěch 1. místo
Kuželka Martin 2. místo
Konšel Daniel 3. místo
100 metrů
Rýdlová Veronika 4. místo
Vítovcová Adéla 5. místo

rozdávání startovních čísel

500 metrů
Soukup Vojtěch 4. místo
Volfík Adam 5. místo
Soukup Matěj 7. místo
Cerha Jakub 9. místo
Konšel Štěpán 10. místo
500 metrů
Ježo Petr 3. místo
500 metrů
Dadová Anna 5. místo
1 000 metrů
Kuneš Vojtěch 3. místo
1 000 metrů
Volfíková Eliška 3. místo
9 000 metrů
Šindelář Radek 5. místo

finiš závodu na 100m

3. Životní jubilea
V tomto čtvrtletí oslaví svoje narozeniny:
Duben: Strnadová Hana, Anderlová
Růžena, Řezníčková Augustina.
Květen: Novotný Vladimír, Řezníček
Matouš, Svačinová Jana, Kabourek Vladislav, Kuželka Josef.
Červen: Záhoř Josef, Karbanová Marie.
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mezi nové občánky vítáme Davida Krutinu, který se narodil Marii a Stanislavu Krutinovým, a Ondřeje Bernarda, který se narodil
manželům Martině a Bronislavu Bernardovým. Přejeme jim hodně zdraví a jejich rodičům hodně spokojenosti a radosti ze svého
potomka.
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V těchto dnech nás navždy opustila paní
Růžena Buršíková. Věnujme jí krátkou vzpomínku a ohlédnutí za jejím životem.
Růžena Buršíková se narodila 17. 8. 1921
v Postřekově u Hadamů jako nejmaldší ze
čtyř sourozenců. Jako mladé děvče musela
chodit do domažlického pivovaru objednávat
pivo do hospody – na to často v pozdním věku
vzpomínala. Sloužila v Hluboké, ve Spáňově
a posléze i v Praze. 8. února 1941 se provdala
za tesaře Krištofa Buršíka a přestěhovala se
na Díly do č.p. 49. Celý svůj produktivní život
zasvětila práci v Chodovii v Domažlicích,
kde pracovala jako švadlena a poslední léta
se zabývala třásněním šátků. Vychovala dceru a syna a byla dobrou a hodnou babičkou
a prababičkou. Byla hodně veselá, kama-

rádská a měla moc ráda písničky. Jakmile
slyšela hrát muziku, už vytahovala kapesníček a hned si při ní zazpívala. Poslední měsíc
svého života jí potkala náhlá nemoc, která
jí znemožnila vrátit se zpátky do života. Po
třítýdenním pobytu v nemocnici zemřela ve
věku nedožitých 88 let.

4. Připomínky a náměty občanů
Obecnímu úřadu byly doručeny 2 dopisy,
se kterými vás v plném znění seznamujeme:
Poděkování občanům Dílů.
Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s mojí tetou, paní Vlastou Ledvinovou, ale
i těm, kteří jí věnovali poslední vzpomínku. Zvláště pak bych chtěla poděkovat paní
Marušce Hronkové, paní Marušce Zdanovcové a manželům Dudovým za pomoc a starostlivost v době, kdy to teta nejvíce potřebovala. Rovněž děkuji i panu starostovi, který
v době mé nepřítomnosti příkladným způsobem vyřizoval potřebné náležitosti a díky
jeho ochotě a lidskému přístupu, mně byl
velkou oporou.
Teta byla velkou patriotkou Dílů a díky
Vám všem, zde prožila pěkný a spokojený
život.
Vážení občané, chtěla bych Vám popřát do
dalších let mnoho spokojenosti, lásky, životního optimismu, ale ze všeho nejvíce hodně
zdraví.
Věřím, že i když bydlím na druhém konci
republiky, Díly určitě v budoucnu navštívím,
poněvadž i já jsem zde prožila krásné a nezapomenutelné chvíle.
Děkuji
Schmidová Hana, Ostrava

Milý starosto a zastupitelstvo,
dovolil jsem si napsat kratičký příspěvek
do Dílčáku. Článek je věnován hlavně na hlavu starosty.
Je již dlouholetou tradicí, která je cítit již
ze starých pohádek, že „vrchnost“ je něco
špatného a že nad ní vždy „chuďas“ zvítězí.
A tak jsme národ sportovních trenérů, politiků, lékařů a kdoví co ještě dokonale umíme.
Ale když přijde „na věc“, jsme zticha, bojíme
se promluvit a nejlépe se ani neobjevíme na
veřejnosti. Jsme schovaní a čekáme, co bude
následovat, abychom opět vystrčili hlavu
a kritizovali.
Kritika je důležitá, ale musí být konstruktivní a nesmí likvidovat dobrou myšlenku jen
proto, že se to MNĚ nelíbí.
Je jen málo odvážných lidí, kteří vstoupí do
aktivního veřejného života. Škoda. Starosta,
respektive primátor ve velkém městě to má
snadnější – je obklopen poradci a je téměř
anonymní.
Starosta z větší obce je na tom hůř, ale není
v osobním kontaktu se všemi občany a tak
čelí „kritice“ pouze zprostředkovaně.
Starosta z větší obce je jedním z veřejně známých lidí, je znám na 100% a každý
má k němu přístup. Tento starosta musí
reagovat na každý podnět a připomínku
a je pod trvalou kontorlou. Přitom není tzv.

uvolněn a dochází do zaměstnání. Práci starosty vykonává v době, kdy je každý doma.
A navíc, starosta je od slova starat se, a tak
i když není právě v úřadě, nosí v hlavě problémy obce, studuje právní předpisy z mnoha zcela rozdílných oborů, shání kontakty na
různé služby pro obec, zajišťuje požadavky
občanů a obce a usíná s pocity, že i přes svoji
starost o obec není doceněn, dokonce bývá
několika „křiklouny“ pranýřován. Ti jsou
slyšet nejvíce, a pochvalu – ta se nenosí, tu
nikdo nevysloví.
Proto nechci být starostou,... To si řekne
každý, a ve stejnou chvíli vysloví na osobu
starosty kritiku.
A tak v příštích volbách nebude nikdo mít
o tuto funkci zájem, nesestaví se zastupitelstvo a krásná hrdá obec spadne do područí
jiné. Ta pak přerozdělí ﬁnance tak, aby si
sama pomohla a občané z původní samostatné obce budou moci dále vyjadřovat svoji
nespokojenost, tentokráte oprávněně,… ale
pozdě.
Važte si svého starosty a pomáhejte mu.
Potřebuje to.
Jinak Vám všem přeji krásné dny a těším
se, na brzké shledání.
Josef Janský (Maksákouc)

5. Zajímavé události
Na Obecní úřad naší obce došel dopis
pana Holého z Domažlic, který obsahuje
některé další údaje o naší obci, naší kaplličce
i o něktrých dalších zajímavostech. Rozhodli jsme se, že podstatnou část tohoto dopisu
zveřejníme.
Vážení,
s odvoláním na články ve dnech 23. 5.
a 25. 5. 2009 v „Domažlickém deníku“ týkající se událostí, veškerého života a dění ve
Vaší krásné, klidné a tiché chodské obci Díly,
rozhodl jsem se Vám sdělit i můj vztah, jakož
i jistý vztah naší domažlické rodiny důvody,
které k těmto vztahům k Vaší obci vedly.
Hlavní příčinu k těmto kladným vztahům
nepochybně dali moji rodiče. Jim se totiž na
„Dílech“ strašně líbilo, ať již co do polohy
nejvyšší chodské obce a krásný pohled do
kraje, nebo vřelý vztah jejich obyvatel, proto
sem velmi často dojížděli a chtěli zde dokonce zakoupit i jednu chalupu.
Díly (dříve Nový Postřekov) byly 24. 11.

1938 zabrány Němci a začeněny do tzv. Bayerische Ostmark. Koncem dubna 1945 došlo
k osvobození Dílů americkou armádou.
Dílští řemeslníci (za války pracující
v Německu), svépomocí vybudovali po válce a dokončili v r. 1947 stylovou kapličku
na uctění památky J. Š Baara. - 6. července
1947 při jejím zasvěcení věrozvěstům Cyrilu
a Metodějovi na ní byly zároveň odhaleny
pamětní desky „americké armádě-osvoboditelce“ a „dílským mučedníkům“.
Přáním mých rodičů bylo, aby mému
sňatku s budoucí manželkou bylo požehnáno v Baarově kapli sv. Cyrila a Metoděje na
Dílech.
Přání mých rodičů jsme s nastávající
manželkou Lubomírou vyhověli, jak uvedeno
na připojeném svatebním oznámení a našemu sňatku bylo požehnáno 19. listopadu
1950 v Baarově kapli sv. Cyrila a Metoděje na
Dílech. Jednalo se totiž o první svatbu v této
kapli! Autorem kresby kapličky J.Š. Baara
pro štoček svatebního oznámení byl známý

domažlický malíř a graﬁk Karel Kuneš.
Současně při této příležitosti bych chtěl
informovat, že moje matka byla dcera tesařského mistra Jakuba Zelenky z Domažlic.
Maminka jí zemřela, když jí byly čtyři roky!
Otec matky – tesařský mistr na základě
vyslovení návrhu architekta Vratislava Pasevského zhotovil plán a v květnu 1894 začal
se stavbou dřevěné rozhledny na Čerchově
a za neuvěřitelných 33 dnů byla rozhledna
dokončena. Základy rozhledny byly vyzděny,
konstrukce byla třípatrová, 17 metrů vysoká.
Dne 15. července 1894 byla předána do užívání veřejnosti. Slavnost otevření rozhledny
byla opravdu velkolepá. Touto událostí žil
v ten čas celé Chodsko, by příznivci turistiky
z celé naší země.
Dřevěná rozhledna na Čerchově sloužila
veřejnosti více jak 10 let, když domažličtí
turisté se rozhodli vystavět rozhlednu zděnou.
Základní kámen této rozhledny byl položen
23. 5. 1904 a je neuvěřitelné, že během roku
byla rozhledna dohotovena. Slavnostní ote-
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vření a předání zděné rozhledny veřejnosti
se konalo 16. července 1905. Zúčastnilo se
jí více než 500 osob Při této příležitosti byla
na rozhledně odhalena pamětní deska Dr.
Vilému Kurzovi, poslanci říšské rady, podle
kterého byla pojmenována Kurzova věž.
Druhá matka Alžběta roz. Hoetzelová ze
Stanětic měla ještě bratra Judr. Jiřího Hoetzela, univerzitního profesora, ktarý se zasloužil
o stát. Významnou měrou se totiž podílel na
vypracováni naší první ústavy.
Hned v roce 1919 se pozornost zaměřila
na vypracování ústavy. Tento nelehký úkol
byl svěřen univerzitnímu profesorovi J.
Hoetzlovi, který se snažil, aby jeho dílo zpečetilo a potvrdilo započatou demokratickou
cestu společnosti.
Těmito předchozími větami jsem kromě
přání mých rodičů uzavřit sňatek v Baarově
kapli na Dílech i vysvětlil vztah strýce Hoetzla jako mého svědka při církevní svatbě.
Autor článků Václav Tauer v „Domažlickém
deníku“ ve dnech 23. 5. a 25. 5. 2009 o Vaší
obci věnuje i nemalou pozornost „Kapličce,
první stavbě po válce!“, která měla podtrhnout význam obce a kterou chtěli dílští občané uctít památku Jindřicha Šimona Baara.
Rovněž i já věnuji svůj dopis převážně kapličce J. Ś. Baara, ale pod nadpisem „První
svatba v dílské kapli!“
Věřím, že první svtba v dílské kapli J. Š.
Baara doplní údaje ve Vaší obecní kronice
a zůstává s pozdravem
Karel Holý
Věříme, že tento dopis bude zajímavým
doplněním informací našich čtenářů o naší
kapličce a přijde vhod především nyní,
kdy budeme slavit dílskou pouť.Na Obecní úřad naší obce došel dopis pana Holého
z Domažlic, který obsahuje některé další
údaje o naší obci, naší kaplličce i o něktrých
dalších zajímavostech. Rozhodli jsme se, že
podstatnou část tohoto dopisu zveřejníme.

Dětské hřiště Díly
Občanské sdružení „Rodiče za hřiště“ by
chtělo informovat místní občany o pokračování výstavby dětského hřiště v obci.
Za získané prostředky z veřejné sbírky byly
zakoupeny hrací prvky, které se v současné
době za přispění členů a příznivců o.s. Instalují a probíhají další terénní úpravy v areálu
hřiště.
Dále byla také v měsíci květnu podána
žádost o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na další hrací prvky (lezecká
stěna, kolotoč, pružinové houpadlo, kreslící

reprodukce kresby kapličky od Karla Kuneše

svatební fotografie manželů Holých
Označený pán v klobouku je profesor Hoetzl
tabule a přehupovací kláda), oplocení celého
areálu, hřiště na pétanque a ohniště a tudíž
by mohl být celý areál využíván nejen dětmi, ale i rodiči a dalšími lidmi, kteří by měli
zájem o aktivní odpočinek. Tímto bych chtěl
také poděkovat všem, kteří se na přípravě
této žádosti o dotaci jakoukoli měrou podíleli a nejvíce paní Zuzaně Uhrové, která nám
tento projekt zpracovala! Nevíme ještě, jak
naše žádost dopadne, ale i kdybychom neuspěli, máme tak připravenou podstatnou část
dokumentace k případným dalším žádostem
z jiných dotačních titulů.

Redakční rada ve složení:
B. Anderlová, M. Heran, L. Holubová, P. Konšel, Ing. J. Sokol
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Jestliže se povede dobudování dopadových
ploch a další nutné formality jako je např.
revizní zpráva, bez níž není možno hřiště
otevřít, dokončit před začátkem pouti na
Dílých, chtěli bychom část budovaného hřiště otevřít pro veřejnost v pondělí 6.7.2009.
O případném otevření by jsme informovali
občany místním rozhlasem v obci.
Za o.s. „Rodiče za hřiště“ Miroslav Rýdl
P.S.: Dle posledních údajů byla žádost
o dotaci vyřízena kladně.

