INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
prosinec 2009

č. 4 /2009

Užijeme letos sněhu?
A poznáte kdo je na fotografii?

1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 13.10.2009
Přítomni: 6 členů ZO, 12 občanů
• změna v rozpočtu č.4 – zvýšení příjmů a
výdajů o 56 000 Kč – ZO souhlasí
• změna v rozpočtu č. 5 – zvýšení příjmů a
výdajů o 18 000 Kč – ZO souhlasí
• změna v rozpočtu č.6 – navýšení výdajové
a příjmové části ve výši 1 005 120 Kč
• projednání rozpočtových nákladů na opravu vodovodní přípojky pod OÚ (havarijní
stav) ve výši 56 738 Kč – ZO souhlasí
• projednání rozpočtových nákladů na opravu odvodnění dešťové kanalizace pod OÚ
(havarijní stav) ve výši 151 943 Kč s tím,
že stavebník p. Slabý se bude podílet
30 000 Kč – ZO souhlasí, 4 pro, 2 se
zdrželi hlasování
• žádost o pokácení stromů u p. V. Babky
- ZO souhlasí
• projednání žádosti o poskytnutí ﬁnančního příspěvku občanskému sdružení pro
záchranu varhan v kostele v Klenčí – ZO
souhlasí s 500 Kč
• projednání zápisu z 3. zasedání ﬁnančního
výboru – zjištěno neprovedení změny
v rozpočtu týkající se daně ve výdajové
a příjmové části – ZO souhlasí, 2 se zdrželi
hlasování
• žádost o pokácení smrku na obecním
pozemku u rod. domku manželů Šindelářových – ZO souhlasí
• seznámení s protokolem o výsledku
kontroly na využití dotacez PSOV plzeňského kraje v roce 2008 – ZO bere na
vědomí
• příkaz k inventarizaci majetku obce dle
harmonogramu – ZO souhlasí
• pověření p. Ing. Sokola k jednání o okolnostech existence silnice Díly – Klenčí
a vypořádání vlastnických vztahů a práv
na příslušných úřadech – ZO souhlasí
• projednání ﬁnančního příspěvku pro TJ
ZORA Praha – ZO souhlasí se 300 Kč
• přihlášení do soutěže o nejlepší kroniku
kraje – ZO souhlasí

Zasedání ZO ze dne 29.10.2009
přítomni: 4 členi ZO, 13 občanů
• vzdání se mandátu člena zastupitelstva
obce a všech funkcí s tímto spojených ze
strany p. H. Škoríkové ke dni 14.10.2009
– ZO bere na vědomí
• slib nového člena zastupitelstva
p. J. Anderleho, předání osvědčení k mandátu a stanovení odměny 270 Kč /měsíc
– ZO bere na vědomí
• zvolení dalšího místostarosty Ing. J. Sokola, stanovení odměny 4 770 Kč/měsíc
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a vymezení jeho úkolů – ZO schvaluje
• určení místostarosty M. Herana pro
zastupování starosty dle § 104 a v době
jeho nepřítomnosti, změna jeho odměny
na 1 500 Kč a vymezení jeho úkolů – ZO
schvaluje
• projednání změny výše odměny starostovi
obce na 10 000 Kč – ZO schvaluje
• odvolání dosavadního předsedy kontrolního výboru Ing. J. Sokola a volba nového
předsedy p. J. Anderleho – ZO schvaluje
• zvolení nového předsedy ﬁnančního
výboru p. M. Volfíkové a pověření dílčími
úkoly – ZO schvaluje
• projednání proplacení faktury ve výši
20 825 Kč za vyhotovení geometrických
plánů pro věcná břemena k akci „Dostavba kanalizace a rozšíření vodovodu v obci
Díly“ od spol. Geodézie Jihozápad s.r.o.
Domažlice – ZO souhlasí
• projednání zápisu z jednání kontrolního
výboru ZO Díly ze dne 27.10.2009 – ZO
bere na vědomí
• projednání dohody o hrazení podílu
neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ v Postřekově v roce 2009 ve výši 98 790 Kč – ZO
neschvaluje, nesouhlasí počet žáků, je
nutno prošetřit
• projednání žádosti p. Babky o odprodej
obecního pozemku u č.p. 118 – ZO pověřilo starostu obce k jednání s žadatelem

Zasedání ZO ze dne 3.12.2009
přítomni 7 členů ZO, ostatní 23
• schválení vnitřní směrnice starosty OÚ
Díly č.1/2009, kterou se řídí evidence
majetku – ZO souhlasí
• schválení dohody o hrazení podílu neinvestičních nákladů provozu ZŠ a MŠ
v Postřekově pro rok 2009 ve výši 82 325
Kč – jedná se o upravenou dohodu, ZO
souhlasí
• projednání žádosti TJ Sokol Díly o příspěvek na rok 2010 ve výši 50 000 Kč – žádost
byla odložena na další jednání ZO, ve
kterém již bude znám rozpočet obce pro
rok 2010
• schválení smlouvy o podmínkách zřízení
a provozu stavby „Díly- doplnění kanalizace“ s SÚS Domažlice za uložení kanalizačního potrubí do tělesa silnice č.III/19525
ve výši 547 000 Kč – ZO souhlasí
• projednání zrušení veřejnoprávní smlouvy
na projednávání přestupků mezi Městysem Klenčí a Obcí Díly – ZO souhlasí se
zrušením a projednávání přestupků pro
Obec Díly bude řešit Město Domažlice

• projednávání požadavku ZKD Sušice
o podílení se na ztrátovém provozu místní
prodejny částkou 50.000 Kč za rok 2010 –
ZO nesouhlasí a pověřuje starostu
k dalšímu jednání se ZKD Sušice
• projednání speciﬁkace hlavních úkolů
Obce Díly na rok 2010 – ZO souhlasí –
podrobné znění je zveřejněno v tomto čísle
Dílčáku a bude vyvěšeno jako příloha k zápisu z veřejného jednání ze dne 3.12.2009
• vyhlášení záměru na prodej části obecního
pozemku p.č.1854/2 v k.ú.Díly za
200 Kč/m2 – ZO souhlasí
• informace o zabezpečení provozu a
užívání silnice Díly – Klenčí – Ing.Sokol
seznámil přítomné s celou historií této
komunikace a přednesl návrh usnesení
konkrétních bodů, které bude toto zastupitelstvo v příštím roce řešit – podrobněji v
tomto čísle Dílčáku
• projednání žádosti pana J.Dudy o povolení
pokácení stromu na p.č.2488/3 v k.ú.Díly
– ZO souhlasí
• informace pro občany o přípravách na
zpracování nového územního plánu –
podrobněji v tomto čísle Dílčáku
• projednání žádosti o poskytnutí příspěvku
pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR pro rok 2010 – ZO souhlasí s 500 Kč
• projednání změny v rozpočtu č.5 – ZO
souhlasí, podrobnosti budou zveřejněny
jako příloha k zápisu z veřejného jednání
ze dne 3.12.2009
• projednání dodatku č.6 ke smlouvě o dílo
se Zpč.komunálními službami – navýšení
ceny za 1 svoz z 2 359 Kč na 2 381 Kč –
ZO souhlasí
• projednání zřízení informačního systému
VIRTUOS k zajištění provozu datových
schránek a elektronické spisové služby –
ZO souhlasí

Termíny kulturních akcí
13.12.
20.12.
31.12.
9.1.
15.1.
29.1.
20.2.
6.3.

vítání občánků, předvánoční
posezení s občany Dílů
zpívání u stromku
před kapličkou
silvestrovská oslava
valná hromada SDH
sokolský bál
hasičský bál
dětský bál
MDŽ (pořádá KSČM)

Ostatní informace
1.Obecní vodovod a kanalizace
Bohužel ani v tomto vydání nemůžeme
čtenáře seznámit s novinkami týkajícími
se kolaudace nových kanalizačních řadů a
ČOV, jelikož toto dílo nemůže být ani nadále předáno do majetku obce Díly. Podrobně
byly tyto komplikace popsány v prosincovém vydání loňského roku (č.4/2008).
Zastupitelé obce nyní pracují na získání
materiálů potřebných pro kolaudaci u akce
„Dostavba kanalizace a rozšíření vodovodu
v obci Díly“
2. Odpady
V roce 2010 je nadále počítáno s celoročním 14 denním cyklem vyvážení popelnic.
Termíny svozu nebezpečných odpadů nejsou ještě dohodnuty a budou včas oznámeny, stejně i vyúčtování výdajů a nákladů za
odpady za rok 2009.
3. Ostatní
V minulém čísle byl OÚ i občané osloveni Sdružením pro záchranu historických
varhan v Klenčí pod Č. o ﬁnanční pomoc.
V listopadu bylo sdružením doručeno písemné poděkování, obec poskytla 500 Kč
a od občanů bylo vybráno 400 Kč.
4. Informace o silnici Klenčí – Díly
Podle plánu hlavních úkolů na rok 2009
měly být získány podklady pro ujasnění situace o silnici Klenčí – Díly a o majetkoprávních vztazích této komunikace.Byly vyhodnoceny podkladové materiály týkající se této
komunikace, které byly dohledány v archivu
Obecního úřadu, v okresním archivu v Horšovském Týně, u Lesů ČR na Katastrálním
úřadě a u Správy a údržby silnic v Domažlicích. Z provedeného šetření je zpracována
podrobná informace, která byla projednána
na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva dne 3. 12. a je založena, spolu s dalšími získanými materiály na Obecním úřadě.
Považujeme za nutné informovat občany
o závěrech této informace. Z provedeného
šetření a ze získaných materiálů vyplývá :
A. Problémům silnice Klenčí-Díly byla
v minulosti jak Místním národním výborem
tak i Obecním úřadem Díly až do roku 2001
věnována zvýšená pozornost. Žádaného výsledku však nebylo dosaženo. Do současné
doby není vyjasněno, zda se jedná o účelovou nebo místní komunikaci, nejsou vyjasněny majetkové vztahy jak k pozemkům
na kterých silnice leží, tak i k vlastní stavbě
silnice. Z dostupných materiálů je zřejmé,
že pozemky, na nichž byla silnice vybudována, byly buď vykoupeny nebo vyvlastněny
a pozemky státních lesů převedeny na obec.

Tyto pozemky však nebyly zaneseny do listu
vlastnictví obce. Silnice má vlastní katastrální (parcelní) číslo, na listu vlastnictví této
parcely však není uveden žádný majitel.
B. Pro další řešení této problematiky byl
přijat následující postup:
a) přednostně řešit zimní zprovoznění silnice vlastními silami a prostředky obce
b) zabezpečit geometrické zaměření silnice
c) jednat znovu s majiteli pozemků o jejich
vykoupení nebo vyvlastnění
d) dořešit zařazení silnice (účelová nebo
místní komunikace)
e) dohledat chybějící dokumenty přestavby silnice v letech 1976-78
f) následně řešit zařazení této komunikace
do silniční okresní sítě
C. Vzhledem k současným ﬁnančním možnostem řešit ve funkčním období současného zastupitelstva body ad a) a e). Ostatní až
podle ﬁnančních možností a rozhodnutí následujícího obecního zastupitelstva.
5. Informace pro občany o přípravách
na zpracování nového územního plánu
obce
Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování.
Vymezuje mimo jiné zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro
veřejně prospěšné stavby, plochy pro průmysl a výrobu apod. a stanovuje podmínky pro
využití těchto ploch. Bez platného Územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné
plochy, tj. plochy pro novou výstavbu ani
stavební parcely.
Naše obec má zpracován a schválen
Územní plán jehož platnost je do roku 2015.
Podle schváleného plánu dalšího rozvoje
obce je předpokládáno přistoupit ke zpracování nového Územního plánu v roce 2011.
Vzhledem k tomu,že k platnému Územnímu
plánu obce byly podány již 4 změny, jejichž
příprava je pracovně i ﬁnančně náročná, dále
proto, že 4. z těchto změn, která podstatně
rozšiřovala plochu zastavitelného území,
nemůže být pro legislativní nedostatky realizována, a proto, že občané předkládají na
obecní úřad návrhy na další změny, přistupuje zastupitelstvo obce na zahájení prací na
novém Územním plánu již v roce 2010. Toto
rozhodnutí nám bylo doporučeno i Úřadem
územního plánování v Domažlicích, který
je pořizovatelem Územního plánu pro naší
obec. V roce 2010 předpokládáme zpracovat zadání nového Územního plánu, vybrat
zpracovatele a zahájit vlastní zpracování.
K přípravě zadání na nový Územní plán
je potřeba získat i návrhy, názory a podkla-

dy od občanů obce. Pro vaši informaci uvádíme některé zásadní ukazatele stávajícího
územního plánu obce. Území obce je zde
rozděleno na zóny venkovního a čistého
bydlení, zónu průmyslu a výroby a na plochy
občanské vybavenosti ( škola, úřad, obchod,
hotel…), technické vybavenosti (vodojem,
zařízení kanalizace….), sportovní plochy
a plochy zeleně. Nejvýznamnějším se v tomto přípravném období jeví stanovení požadavků na zástavbová území (venkovní a čisté
bydlení). V současné době je toto zástavbové území v prostoru celé současné zástavby
obce, dále v prostoru pod obecním úřadem
až k cestě do Prantu a v úzkém pásu pod
místní komunikací od statkových bytovek
k domku pana Reinigra (Mrázíků), v prostoru bývalé pískovny a v prostoru pod domkem
pana Kotýzy k prantové cestě. Zóna průmyslu a výroby je v prostoru bývalého koupaliště,
ve spodní části Prantíčků a objektu bývalého
státního statku. Plochy občanské vybavenosti jsou v místech stávajících objektů.
Ostatní prostory v obci jsou veřejná, soukromá a vyhrazená zeleň, kde není podle současného plánu povolena žádná výstavba. Při
úvaze o námětech, doporučeních a návrzích
pro přípravu nového Územního plánu obce
je nutno vycházet z toho, že na jiném než zástavbovém území nebude povolována žádná
výstavba ani vznik stavebních parcel. Doporučujeme proto všem obyvatelům obce,
pokud mají zájem na případné výstavbě na
svých pozemcích, případně vzniku stavebních parcel na těchto pozemcích, aby svoje
návrhy a náměty uplatnili na obecním úřadě
do konce ledna 2010. Do stejného termínu
žádáme i o podání návrhů, námětů a nápadů
k celkové koncepci tvorby Územního plánu
obce. Pokud potřebujete bližší upřesnění
o současném stavu Územního plánu obce,
informujte se na obecním úřadu, kde vám
budou poskytnuty podrobné informace.
Současně upozorňujeme, že podání návrhů
na změny využití pozemků budou muset
být v průběhu zpracování zadání doloženy
dokladem o vlastnictví. Podrobnější údaje a
informace budou vydávány v průběhu zpracování zadání.
6. Vyhodnocení plnění plánu konkrétních akcí a opatření v roce 2009
1. Komplexní řešení kanalizačního systému obce
• převzetí části ČOV a přivaděče - nesplněno. Nemůže být předáno do vyřešení
ﬁnančních problémů Chodské ligy s ﬁrmou SKANSKA
• provozování stávající kanalizace - zůstává v provozování obce. Firma CHVaK
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nepřevzala pro nesplnění předch. bodu
- zpracování a schválení vstupního projektu – splněno, schváleno OZ 12.5. Náklady 273 tis.Kč
• příprava, zpracování a schválení Územního rozhodnutí – dokončuje se.
• příprava realizace – probíhá
2. Vodovodní řad.
• běžné provozování probíhá bez problémů
3. Zateplení budov OÚ
• splněno, celkové náklady činily 522 tis.
Kč, z toho dotace 260 tis.Kč
4. Úprava obce
• úprava okolí kapličky – splněno, náklady
22 tis. Kč
• ostatní dílčí úkoly tohoto bodu byly plněny
5. Vytvoření podmínek pro další výstavbu
• zpracování změny č. 4 ÚP - nesplněno,
bylo rozhodnuto, že bude v předstihu
zpracován nový ÚP
6. Řešení vnitřních i vnějších komunikací
• řešení silnice do Klenčí – řeší se problematika majetkově právních vztahů
7. Podpora činnosti místních organizací
• podpora činnosti TJ Sokol - plní se, celková dotace od OÚ v roce 17 tis.Kč
• činnost obč. sdružení Rodiče za hřiště plní se, dotace od OÚ 5 tis.Kč
• oplocení hřiště – dosud nesplněno
• ostatní body tohoto úkolu jsou průběžně
plněny
8. Podpora turistického ruchu
• úkoly plánované pro rok 2009 byly plněny
9. Prohloubit činnost OZ …..
• nebyly stanoveny nové zásady pro osobní blahopřání a dary,
• ostatní úkoly jsou plněny
Závěr: Podstatná část úkolů stanovených
plánem byla splněna nebo rozpracována
Navíc bylo provedeno
• odvodnění okolí budovy OÚ, náklady
196 tis.Kč
• vybavení kanceláře OÚ CZECH POINT,
náklady 75 tis.Kč, dotace 63 tis.Kč
• byl zpracován plán strategického rozvoje
obce.
Na plnění všech akcí bylo v roce vynaloženo celkem 1,1 mil.Kč
Na dotacích na tyto akce bylo získáno celkem 0,323 mil.Kč
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7. Plán konkrétních akcí a úkolů na
rok 2010
Rozhodujícími úkoly rozvoje obce v roce
2010 jsou :
• vytvořit podmínky pro realizaci stavby
„Díly – doplnění kanalizace“,
• zahájit přípravy zpracování nového
územního plánu,
• zajistit plnění úkolů, vyplývajících ze
strategického plánu rozvoje obce,
• připravit úspěšné zakončení funkčního
období současného zastupitelstva obce.
K tomu bude nutné zajistit plnění následujících úkolů a opatření :
1. Komplexní řešení kanalizace v obci:
• zpracování prováděcího projektu nové
kanalizace a získání stavebního povolení
• vybrat prováděcí stavební ﬁrmu
• získat dotace na realizaci stavby a připravit realizaci výstavby
• v návaznosti na dořešení problému s dluhem Chodské ligy ﬁrmě SKANSKA
• převzít do vlastnictví obce příslušnou část
podílu ČOV a kanalizačního přivaděče
• zajistit provozování stávající kanalizace
v obci ﬁrmou CHVaK
• dořešit odvodnění okolí budovy OÚ
a parkoviště
2. Zajistit bezproblémové provozování vodovodního řadu ﬁrmou CHVaK
3. Úprava obce
• dokončit úpravu okolí kapličky a středu
obce
• provést úpravu garáže u MŠ pro garážování vyšší techniky (has.auto, traktor)
• udržovat osvětlení obce a místní rozhlas
v provozním stavu, doplnit reproduktory
• na plné pokrytí území obce
• pokračovat ve výsadbě a ošetřování zeleně na území obce
• vybrat a upravit vhodnější místo pro
umístění odpadních kontejnerů
• plnit stanovené zásady pro práci
s odpady
• udržovat pořádek v obci, především při
hlavních komunikacích
• provést opravu autobusové čekárny
u OÚ
4. Vytvoření podmínek pro další výstavbu
• zahájit zpracování nového Územního
plánu -získání podkladů od občanů
-zpracování a schválení zadání
-výběr dojednání zpracovatele
-řešení možností získání dotace
• obnova a zateplení střechy hasičské
zbrojnice
• zateplení budovy mateřské školy (v závislosti na získání dotace)

5. Místní a veřejné komunikace
• údržba místních komunikací
• zabezpečení zimního provozu místních
komunikací
• řešení silnice do Klenčí- zajištění možností provozu v zimních měsících, dohledání podkladů o dostavbě silnice v letech 1976-78
6. Podpora činnosti místních organizací,
spolků a sdružení
• udržování trvalé akceschopnosti SDH
• podpora TJ Sokol
• pomoc při akcích spojených s výročím
založení TJ
• ocenění organizace a zasloužilých členů
• podpora činnosti obč. sdružení Rodiče
za hřiště
• podpora provádění pravidelných sportovních soutěží, pořádání kulturních
a společenských akcí
7.Podpora turistického ruchu
• oprava místní kapličky
• instalace informační tabule u pomníku padlých amerických vojáků, včetně
úpravy okolí
• zhotovení a doplnění potřebného počtu
laviček
8. Prohloubení součinnosti OZ a OÚ
s obyvatelstvem
• naplňovat jednotlivé body plánu konkrétních akcí a opatření
• připravit podklady pro zakončení funkčního období současného OZ
Plánované akce budou limitovány získáním dotací
Jelikož se v poslední době zastupitelé obce
často doslýchali o nepřítomnosti účetní, starosty, nebo místostarosty v kanceláři OÚ v
době úředních hodin, bylo rozhodnuto, že
budou stanoveny úřední hodiny, kdy bude
vždy někdo ze zástupců obce přítomen. Žádáme proto občany, aby ve vlastním zájmu
chodili vyřizovat svoje záležitosti na Oú v
těchto termínech:
Pondělí 7 – 12, 12.30 – 17.30 hod
Čtvrtek 7 - 12, 18 – 19 hod
Neděle - 9 - 11 hod
V ostatních pracovních dnech je možné,
že nebude v kanceláři OÚ nikdo momentálně přítomen. Děkujeme za pochopení
a doufáme, že tyto úřední hodiny pokryjí požadavky občanů.
8. Sdružení Rodičů za hřiště
Sdružení Rodiče za hřiště uspořádalo dne
28.9.2009 k ukončení sezóny na dětském
hřišti lamionový průvod, kterého se zúčastnilo kolem 20 dětí v doprovodu rodičů.

9. Zastupitelé obce zvou
srdečně dílské občany na tradiční předvánoční setkání spojené s vítáním nových občánků, které se koná 13.12.2009 od 15.hod
a byl sestaven tento program:
V 15,00 hodin zahájí starosta obce již tradiční předvánoční setkání občanů a přivítá
naše malé občánky.
Od 16,00 hodin – k poslechu i tanci bude
vyhrávat hudba v podání manželů Tesařových.
V průběhu odpoledne a večera vystoupí
mužský sbor z Klenčí Haltravan, pěvecký
sbor Cansonetta a na závěr programu jsou
přichystána taneční překvapení. Během celého svátečního odpoledne bude podáváno
občerstvení.
Zastupitelé obce Díly zvou všechny občany k příjemnému posezení a načerpání vánoční atmosféry.

z lampionového průvodu

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Dílští hasiči se zúčastnili v měsíci říjnu
memoriální soutěže v Pařezově, kde získali muži i ženy prvé místo. Dále absolvovali,
spolu s SDH Postřekov námětové cvičení
v Postřekově a školení zásahového družstva.
V tomto měsíci provedli i sběr železného
šrotu. V měsíci listopadu se zúčastnil velitel
sboru Petr Ježo velitelského dne u Hasičského záchranného sboru Domažlice. Byla
uskutečněna brigáda na vyřezání přerostlých a do silnice zasahujících větví u silnice
Klenčí – Díly, na požádání obecního úřadu
porazili strom na obecním pozeku a značnou pozornost věnovali zazimování hasičské techniky. Po brigádě a přípravě techniky
na zimu se na zhodnocení provedené práce
a na ukončení sezony hasičského sboru sešli
v místní restauraci, kde poseděli při malém
občerstvení a při harmonice. Sešli se také se
svými trvalými sponzory z Plzně na místním
kuželníku k sehrání několika společných
her. V brigádnické činnosti ještě pokračovali
poražením dalšího stromu u domu manželů
Kotyzových, stavebními úpravami a postavením regálu v hasičské zbrojnici. Tuto činnost
zakončili přinesením a ozdobením stromu
u kapličky. V měsíci prosinci uskutečnili výjezdní zasedání výboru sboru spojené s gratulací k životnímu jubileu člena SDH Díly,
který je toho času upoután na lůžko. Připravují přátelské utkání v kuželkách s členy
SDH Postřekov a SDH Domažlice, které se
uskuteční v sobotu 12.prosince a připravují
se na již tradiční utkání v kuželkách se členy

místní TJ Sokol. V současné době již členové
sboru začínají s přípravami na valnou hromadu, která se bude konat 9. ledna a zvou
všechny dílské občany na hasičský Silvestr a
na hasičský bál, který bude 29. ledna – hudba
Vrchovanka. Sestry hasičky, které připravují
silvestrovskou zábavu vás srdečně zvou na
31. prosince do sálu OÚ. Pestrý program
zahájený ve 20 hodin bude plný překvapení.
Dva bohaté rautové stoly určitě ocení všich-

ni přítomní s mlsnými jazýčky. Ve 21,30 se
uskuteční tradičně-netradiční vystoupení
hasiček ve stylu „HIPPIES“. Ve 23,00 se
bude křtít početně limitovaná edice kalendářů „Sestry hasičky SDH Díly 2010“. K tanci
a poslechu zahraje kapela Kotě-band. Vstupenky v předprodeji je možno zakoupit v restauraci Tyrolka za 180 Kč. Sestry hasičky
věří, že přijdete v hojném počtu a přejí všem
hezkou zábavu.

Společné cvičení SDH Díly a SDH Postřekov
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TJ Sokol Díly
Cvičení v sále OÚ:
Každý čtvrtek 17,30 – 18,30 hod ženy mladší
18,30 – 19,30 hod ženy starší
19,30 – 21,00 hod tance
Každou neděli od 13,00 hodin ﬂorbal.
Výsledky kuželkářských soutěží
Po skončení podzimní části Přeboru Plzeňského raje je naše Áčko na výborném
3.místě s 12 body a průměrem 2438 kuželek
na zápas. Nejlepší náš hřáč Kuneš Zdeněk
obsadil s průměrem 424 kuželek na zápas
18.místo v kraji.
Základní sestavu Áčka (Dufek Jan, Jílek Jaroslav, Kuneš Michal, Kuneš Zdeněk,
Ochotný Jiří, Sokol Jaroslav) doplnili další
hráči – Kapicová Dana 2x, Knopfová Václava 2x, Konopíková Květa 2x, Kouříková Iveta
3x, Anderle Antonín 1x, Kuneš Martin 2x,
Pittr Jaroslav 1x.
V podzimní části Okresní přeboru družstev se dařilo lépe družstvu C-ženy. Ty obsadily 3.místo se ziskem 7 bodů a průměrem
2339 kuželek na zápas. Nejlepší hráčkou
nejen družstva,, ale i celého okresu je
Kouříková Iveta s průměrem 432 kuželek. Na
10.místě je Knopfová Václava s průměrem
406 kuželek.
Družstvo B – muži skončilo na 7.místě se
dvěma body a průměrem 2208 kuželek na zápas. Nejlepší hráč Pittr Lukáš obsadil s průměrem 384 kuželek 28. místo v okrese.

osmi lidech. Také musíme pochválit naše
věrné fanoušky, ktří, i když se nám herně
nedaří, nás nezklamou a na naše zápasy nás
vždy přijedou podpořit a vytvoří tak skvělou
atmosféru na zimním stadionu v Domažlicích. Ještě jednou jim děkujeme za jejich
kladný přístup a podporu při všech zápasech.
S pozdravem hráči HC Sokol Díly
Mikuláš - 20 let přátelství
Kuželkáři přivítali své kamarády z německého Ottmarshausenu. A protože to bylo už
20.mikulášské setkání, návštěva probíhala
ve slavnostnějším duchu. Při pátečním posezení na kuželníku se prohlížely fotky a vzpomínalo se. A v sobotu přišel Mikuláš spolu
s andělem a čertem, na které čekalo na kuželníku asi 20 dětí. Němečtí přátelé přivezli
pro ně dárky. Mikuláš nadělil kamarádům
z Ottmarshausenu vlastnoručně upečené
a nazdobené perníčky z dílny kuželkářek.
Odpoledne a v podvečer probíhalo přátelské mezinárodní utkání o putovní talíř. Před
zahájením oba prezidenti družstev pronesli
své projevy, při kterých byli vzpomenuti kamarádi, kteří už nejsou mezi námi. Hráči si
vyměnili dárky a začal souboj. Družstvo Dílů
prohrálo o 35 kuželek, a tak talíř putoval do
Německa. Třeba příští rok zůstane opět na
Dílech. Zakončení dne bylo v hotelu Sádek,
kde se při hudbě tančilo a zpívalo až do pozdních hodin.

Prosincové dění na kuželníku
V pátek a sobotu 18.-19.12. - přebory oddílu,
v pondělí 28.12. od 16,00 hodin – sokolové
– hasiči,
v úterý 29.12. od 19,00 hodin ženy
a ve středu 30.12. od 15,00 hodin děti.
Sokolský bál bude 15.1.2010 od 20,00 hodin, hudba p.Žákovce.
Hokej
V letošní sezoně 2009/2010 oslavujeme
10.výročí založení HC Sokol Díly. S novou
sezonou jsme začali hrát Chodskou ligu registrovaných. Nevedeme si až tak špatně, po
dvou odehraných kolech jsme na průběžném
třetím místě se ziskem 14-ti bodů, což znamená, že máme na svém kontě čtyři výhry,
dvě remízy a třikrát jsme odešli poraženi.
Také se potýkáme v době světové ﬁnanční
krize s placením pronájmů ledové plochy, a
proto jsme museli najít nové řešení jak nemalou částku (3 800Kč) za jeden domácí zápas
zaplatit. I některé stávající hráče v našem
kádru jsme museli nahradit novými posilami
a celé mužstvo změnit tak, aby nedocházelo
k tomu, že celý zápas hrajeme v sedmi nebo
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Mikuláš na kuželníku

V neděli ráno jsme se rozloučili a těšíme se
na další léta kamarádství a přátelství, kterého si obě strany moc váží
VÝZVA Oslavy založení TJ Sokol Díly
V novém roce 2010 oslaví TJ Sokol Díly
50.výročí od svého založení. Během celého
roku budou probíhat různé sportovní a kulturní akce směrované k tomuto výročí.
Mimo jiné bude uspořádaná výstava
o historii i současnosti sportu a sportování
na Dílech..
Prosíme občany o zapůjčení jakéhokoli
materiálu, který se k tomuto významnému
výročí vztahuje. Ať jsou fotograﬁe, oblečení,
výstroj, sportovní pomůcky, náčiní, diplomy
atd. Vítány budou hlavně předválečné artefakty. Vše bude řádně označeno a v pořádku
vráceno majitelům.
Věci k zapůjčení můžete přinést každé úterý od 20 hod na kuželník, nebo si pro ně rádi
přijdeme.
Přijďte si zazpívat!
Přijďte si 20. prosince v 17hodin udělat vánoční náladu ke stromečku u kapličky. Budeme zpívat koledy a vánoční písničky, popíjet
něco teplého i něco dobrého „na zub“ bude!
Srdečně zvou kuželkářky, paní Anna Krutinová a paní Anežka Sokolová

3. Životní jubilea
V posledním čtvrtletí tohoto roku oslaví
svoje narozeniny:
Říjen: Konopíková Věra, Soukup Vladimír,
Šindelář Jan, Reinigerová Dorota, Volfíková
Miroslava, Ledvina Karel.
Listopad: Kuglová Anna, Šindelářová Marie, Kurachová Marie, Pěnkavová Helena,
Konopík Stanislav, Jelínek Antonín, Mráz
Miloslav.

Prosinec: Eidelpesová Bernardina, Anderlová Dorota, Mrázová Marie, Mleziva Václav,
Halada Arnošt, Kotyzová Vlastimila.
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Manželům Janě a Miroslavu Rýdlovým přejeme k narození Zuzanky všechno nejlepší,
zdraví a radosti z dcerky.
Také Lukáši Pittrovi a jeho partnerce

Martině blahopřejeme k narození syna
Vojtíška, vše nejlepší, zdraví a radost z malého.
Dále bychom chtěli popřát novomanželům
Jílkovým z čp.89 na společné cestě životem
hodně lásky a spokojenosti.

lehké pro právníky i samotné zákonodárce,
kteří se kolikrát sami v těchto nevyznají. Bohužel jsem se nezřídka setkal s tím, že když
došlo k dílčímu pochybení v její rozmanité
práci, byla objektem někdy až nevybíravých
ataků ze strany vás, některých občanů obce.
Mrzí mě, že nikdo neocení a nedocení její práci, kterou pro Díly ochotně a ráda vykonávala
a vykonává. Musím vám však s lítostí sdělit,
že v průběhu roku 2010 paní Heranová ze
svého postu účetní na vlastní žádost odejde.
Mně nezbývá, než ji velice poděkovat a popřát
mnoho úspěchů a více klidu na novém působišti. Maruško děkuji.
V 1. polovině letošního roku došlo k jednotlivým stavebním úpravám, kdy v rámci
akce zateplení budovy OÚ vznikla nově kancelář starosty, do které byla umístěna nově
zakoupená počítačová technika potřebná pro
provoz Czech POINTU. Knihovna byla přestěhována do místnosti využívané jako sklad,
kdy tento byl přesunut do sklepního prostoru.
Všechny zmiňované prostory byly vymalovány
a částečně i nově zařízeny.
Mezi hlavní úkoly Obecního zastupitelstva
patřilo zateplení obecních budov, konkrétně
výměna oken a dveří u budovy OÚ, hasičárny
a sálu včetně vymalování prostor, úprava okolí kapličky, dořešení podkladů pro kolaudaci
akcí z let 2004-2006 týkající se kanalizace a
vodovodu a zejména zahájení přípravných
prací k akci „Díly-Doplnění kanalizace“,
které se týkali uzavírání smluv o zřízení věcných břemen. Došlo k částečnému rozšíření
slyšitelnosti obecního rozhlasu, které bude
dle potřeby a požadavků i do budoucna doplňováno. Rovněž byly zahájeny kroky k objasnění podmínek předání do trvalé údržby
silnice Díly-Klenčí. Ne všechny úkoly jsem
zde uvedl, což jistě všichni pochopíte. Důležité pro mě není výčet splněných úkolů, ale vyzvednutí osobní účasti a podílu Vás, kteří jste
pomohli tyto akce a úkoly aktivně zajišťovat a
zrealizovat. Musím přiznat, že je stále v naší
obci pozitivní, že zde máme zručné a ochotné

spoluobčany, se kterými se nebojím měnit tvář
naší obce. A právě těmto spoluobčanům dnes
tímto velice děkuji a těším se na další jejich
spolupráci. A ty, kteří z nějakého důvodu ještě nestihli přiložit svoji ruku k dílu pro obecní
blaho, rádi mezi s sebou přivítáme a jistě i aktivně zapojíme. Blíží se komunální volby a v I.
pololetí se budou sestavovat kandidátní listiny
pro práci v místním zastupitelstvu. Vyzývám
proto všechny občany, kterým není lhostejný
osud naší obce, aby aktivně zvážili svoji účast
na kandidátních seznamech. Každý z Vás má
možnost pracovat ve vedení obce nebo jako
řadový zastupitel.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří spolupracovali, spolupracují a
budou aktivně, či pasivně spolupracovat
s vedením obce a jeho zaměstnanci. Věřte, že
zastupitelé a zaměstnanci obce se snaží svojí
práci vykonávat dobře a hlavně ku prospěchu
vás všech. A já jim tímto za toto děkuji a těším
se na další vzájemnou spolupráci při zajištění
chodu místního obecního úřadu..
Všem občanům a čtenářům tohoto čtvrtletníku upřímně přeji klidné a pohodové předvánoční okamžiky, šťastné a veselé vánoce,
bohatou nadílku, v roce 2010 pevné zdraví,
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě
a ještě více vzájemné lásky a porozumění.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se
s vámi v této krásné předvánoční době podělil
o několik neformálních informací, myšlenek
a pocitů týkajících se práce obecního zastupitelstva a chodu obecního úřadu v uplynulém
roce 2009. Uvědomuji si, že příští rok v tuto
dobu bude k vám promlouvat už vámi nově
zvolený starosta obce.
Již třetím rokem se snažím zajišťovat a plnit nespočet úkolů, které přináší komunální
politika na malé obci. Plnění těchto stanovených úkolů je o to náročnější, když tuto velice
zodpovědnou a časově velmi zatěžující činnost, a to i po psychické stránce, plním v době,
která je určena pro jiné k odpočinku. Četnost
úkolů a povinností narůstá nebývalým tempem a chceme-li v rozvoji naší obce nezůstat
pozadu, doporučuji nově příchozím zastupitelům, kteří budou na sklonku roku 2010
ve volbách zvoleni do svých funkcí, zvážit ve
svých řadách pozici uvolněného starosty. Sám
jsem se domníval, že úkoly bezproblémově
zvládnu. Opak je pravdou a proto současné
zastupitelstvo velmi prozíravě ve 4. čtvrtletí
tohoto roku rozhodlo o zvolení do druhé funkce místostarosty p. ing. Josefa Sokola, který i
přes svůj vyšší věk je pro naší obec nenahraditelným přínosem. Přes toto opatření se domnívám, že naše obec potřebuje do budoucna
trvalé, odborné a koncepční řešení ve vedení
obce. Nelze toto dělat po večerech, o sobotách
a nedělích, neboť toto je cesta do područí jiné,
větší obce, která v rozpočtu nešetřila na svém
představiteli.
V krátkosti shrnu činnost Obecního úřadu,
který v přenesené působnosti plní řadu úkolů,
které musí být vykonány včas a bez pochybení. V letošním roce se potýkáme se zavedením nových komunikačních prostředků, jako
jsou datové schránky a zřízení aktivní pobočky Czech POINTU. Není žádným tajemstvím,
že tato činnost leží většinou na bedrech naší
paní účetní Marušky Heranové, která rovněž
nepracuje na plný úvazek. Zákony, vyhlášky
a nařízení se mění a vstřebat tyto změny není

Starosta obce
Vlastimil Anderle
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Opět se blíží VÁNOCE
období, na které se nejvíce těší naši nejmenší. V tomto čísle máme pro ně připravenou krátkou pohádku
a návod na výrobu ozdoby na stůl.

Co se andělovi nelíbilo aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta
nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev:“Jen král je hoden sloužit Králi svět,“ zavrčel. „Já se postavím ke
vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala:“Nejvhodnější
jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou
také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před
očima a prohlásil:“Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl Šalomoun!“
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi
se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž
betlémské stáje. Andělk na ně zavolal:“ A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně
dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom
rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy
dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
(z knihy „Vánoční příběhy pro potěchu duše“ - Bruno Ferrero)

Vrkoč
Také tato ozdůbka se vyráběla na Mikuláše i na Vánoce.
Mohla mít dvě podoby.
Podklad může tvořit věncovitý pletenec z kynutého těsta
na vánočku o průměru asi 20cm, do kterého napícháme asi
25cm dlouhé špejle. Na ně navlíkáme různé sušené plody
(jablka, švestky, hrušky apod). Špejle se sbíhají do kužele,
jehož vrchol tvoří jablko. Do horní poloviny jablka zapichujeme kratší špejle, na nichž jsou rovněž napíchané sušené
plody. K těmto špejlím se nakonec přivážou šňůrky s navázanými sušenkami nebo cukrovím.

Vrkoč
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Redakční rada časopisu Dílčák by chtěla
popřát všem svým čtenářům hezké prožití vánočních svátků, hodně spokojenosti, radosti
a klidu. Do nového roku 2010 mnoho úspěchů, zdraví a životního elánu.

Pěkné vánoce!

