INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
prosinec 2010

PF 2011
Veselé vánoce
a šťastný nový rok!

č. 4 /2010

1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 20.9.2010

Přítomni: 6 členů ZO, 14 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Smlouvu o dílo Obec Díly – ČR HZS PK
Plzeň
• Příspěvek 1000 Kč na činnost dobrov.
hasičů okrsku č. 12 Klenčí p/Č
• Smlouvu o dílo Obec Díly – ÚKEP Plzeň
na zpracování žádosti o dotaci z programu
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“.
• Dohodu mezi Obcí Díly a Obcí Postřekov
o změně katastrálního území (severní část
obce)
• Změnu rozpočtu č. 4
• Oprávnění pro účetní obce provádět úpra-

vy položek v rámci jednotlivých paragrafů
v rozpočtu
• Záměr Obce č.3 na směnu pozemku
• Dohodu o hrazení podílu neinv. nákladů
provozu ZŠ a MŠ Postřekov ve výši
114 295 Kč
• Nepodepsat spolupráci a spoluﬁnancování
projektu 34 – projektový management
Akční spolek Čerchov s 10 % náklady na
celkových výdajích.

Zasedání ZO ze dne 13.10.2010

přítomni 6 členů ZO, 35 občanů
ZO na svém veřejném zasedání schvaluje:
• Uzavření smlouvy s ČP a.s. č. 6988465718
– Životní pojištění GARANCE

Volby do zastupitelstva obce Díly

Ve dnech 15.10. – 16.10. 2010 proběhly volby do zastupitelstva
obce s tímto výsledkem:
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů
1. František Škultéty - 169 hlasů
2. Vlastimil Anderle - 153 hlasů
3. Miroslav Rýdl
- 146 hlasů
4. Marta Volfíková - 144 hlasů
5. Antonín Jelínek - 132 hlasů
6. Alena Kabourková - 143 hlasů
7. Martin Sokol
- 149 hlasů
B) Jména a příjmení náhradníků:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů
1. Kamila Volfíková - 100 hlasů
2. Alena Krutinová - 91 hlasů

Ustavující schůze nově zvoleného
ZO ze dne 9.11.2010
Přítomni: 7 členů ZO, 28 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Volbu dvou místostarostů
• Volbu starosty a místostarostů přímou
volbou
• Zvolení neuvolněného starosty p. Vlastimila Anderleho
• Zvolení neuvolněného 1. místostarosty p.
Miroslava Rýdla
• Zvolení neuvolněného 2 místostarosty p.
Františka Škultétyho
• Zřízení tříčlenného ﬁnančního výboru
• Zřízení tříčlenného kontrolního výboru
• Zvolení předsedy kontrolní komise
p. Antonína Jelínka
• Zvolení členů ﬁnanční komise p. Jany
Kuželkové a p. Marie Havlové
• Zvolení členů kontrolní komise p. Ing.
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• Uzavření smlouvy s ČP a.s. č. 6988465814
– Životní pojištění GARANCE
• Změnu katastrálních hranic mezi obcí
Díly a Postřekov – severní část a část
západní
• Věcné břemeno – p. J. Reiniger, Postřekov
ve výši 100 Kč za bm (tak jak bylo schváleno v roce 2003)
• Změnu rozpočtu č. 5/2010
• Zachovat stávající dopravní značku
u p. M. Zedka, Klenčí p/Č
• Informativní zprávu o činnosti odstupujícího zastupitelstva obce
• Zaměstnat p. M. Zdanovcovou do konce
roku 2010 na základě Dohody o provedení
práce ve výši 2 700 Kč

C) Celkový počet hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty
1. Vlastimil Anderle - 153 hlasů
2. Miroslav Rýdl
- 146 hlasů
3. Marta Volfíková - 144 hlasů
4. Antonín Jelínek - 132 hlasů
5. Alena Kabourková - 143 hlasů
6. Martin Sokol
- 149 hlasů
7. František Škultéty - 169 hlasů
8. Kamila Volfíková - 100 hlasů
9. Alena Krutinová - 91 hlasů
Volební strana č. 2 – Suverenit-blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu a Demokratická strana zelených
1. Jaroslav Kuttenberg - 33 hlasů
2. Petr Krutina
- 46 hlasů

Luďka Mráze a p. Ing. Václava Pillmaiera
• Odměnu ve výši 13 000 Kč měsíčně za
výkon funkce neuvolněného starosty p.
Vlastimila Anderleho
• Odměnu ve výši 6 000 Kč měsíčně za
výkon funkce neuvolněného 1. místostarosty p Miroslava Rýdla a odměnu ve výši
3 000 Kč měsíčně za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty p. Františka
Škultétyho
• Odměnu ve výši 400 Kč měsíčně za výkon
funkce předsedy ﬁnančního výboru
pí. Martě Volfíkové a za výkon funkce
předsedy kontrolního výboru p. Antonínu
Jelínkovi
• Odměnu ve výši 350 Kč měsíčně za výkon
funkce zastupitele obce

Zasedání ZO ze dne 24.11.2010
Přítomni: 7 členů ZO, 15 občanů

ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Harmonogram provedení inventarizace
majetku Obce Díly k 31.12.2010
• Uzavření smlouvy s ﬁ. EKO-KOM Praha o
bezplatné zápůjčce 7 kontejnerů
• Prodej 3 ks betonových trubek p. J. Haškové za 150 Kč/ks
• Nevyhovění žádosti p. Jakuba Kapice o
prodeji pozemků v celkové výměře 5.520
m2 á 280,-Kč/m2
• Nevyhovění žádosti o ﬁnanční příspěvek
TJ ZORA Praha
• Změnu rozpočtu č. 6/2010
• Nové složení redakční rady čtvrtletníku
Dílčák: B.Anderlová, L.Holubová, P.Konšel, M.Rýdl, M.Mazanec, A.Sokolová
• Zvolení předsedy M.Sokola a členů stavební komise: K. Havel, J. Řezníček, J. Kapic,
M .Heran, P. Knopf, P. Řezníček
• Potvrzení uzavření smlouvy s ČP a.s.

č. 6988465718 – Životní pojištění
GARANCE
• Potvrzení uzavření smlouvy s ČP a.s.
č. 6988465814 – Životní pojištění

GARANCE
• Žádost občanského sdružení „Rodiče za
hřiště“ o ﬁnanční příspěvek na rok 2011
ve výši 20.000 Kč

• Zvolení zmocněnce pro jednání při zpracování zadání a návrhu ÚP Díly s p. arch.
ing.K.Zochem p. Vl. Anderleho

4. Vyhodnocení hlavních úkolů, stanovených a schválených OZ pro rok 2010

a po několika společných jednáních za
účasti hlavního zpracovatele arch. Zocha,
ředitelky odboru územního plánování Ing.
Sladké a určených členů OZ dospěl k závěru, že je možné zpracovat tento úkol.
V současné době probíhá schvalovací řízení
tohoto zadání a příprava řady rozborových
materiálů pro zpracování nového územního
plánu.
Jsou vytvořeny všechny předpoklady pro
dokončení nového ÚP naší obce v roce
2011.

Ostatní informace
1. Změna úředních hodin starosty
STŘEDA 18:00 – 19:00
NEDĚLE 10:00 – 11:00
Ostatní úřední hodiny zůstávají i nadále
nezměněny
PONDĚLÍ 07:00 – 12:00, 12:30 – 17:30
ČTVRTEK 07:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Kontaktní telefony:
kancelář OÚ – 379 794 250
účetní
p. Květuše Konopíková – 725 046 612
starosta
p. Vlastimil Anderle – 724 183 411
1. místostarosta
p. Miroslav Rýdl – 605 592 863
2. místostarosta
p. František Škultéty – 602 627 663
2. Odpady
Ve dnech 12. a 13. října proběhl v naší obci
svoz nebezpečných odpadů. V roce 2011 je
nadále počítáno s celoročním 14 denním
cyklem vyvážení popelnic. Termíny svozu
nebezpečných odpadů nejsou ještě dohodnuty a budou oznámeny v prvním čísle
Dílčáku roku 2011, stejně tak i vyúčtování
výdajů a nákladů za odpady za rok 2010.
Dne 8. 12. 2010 s ohledem na sněhovou
kalamitu a poruchu traktoru proběhlo vyvezení popelnic jen v dostupných místech dle
řidiče vyvážejícího vozu. Další plánovaný
vývoz se uskuteční dle harmonogramu dne
22. 12. 2010. Vyzýváme občany obce aby
do 21. 12. 2010 nahlásili místa, kde není
možno provést svoz a OÚ zařídí svoz těchto
popelnic na přístupná místa. V případě
zájmu je možno zakoupit další popelnici za
850 Kč v kanceláři OÚ.
3. Zimní údržba
Žádáme občany obce Díly, aby s ohledem
na zimní údržbu místních komunikací
obecním traktorem parkovali svá vozidla co
možná nejohleduplněji, pokud možno na
vlastních pozemcích (dvorky, předzahrádky, atd.), a tím umožnili bezproblémový
průjezd obsluze traktoru a plynulou zimní
údržbu těchto komunikací. Doporučujeme
dbát pokynů řidiče traktoru, který v případě
nemožnosti bezpečného prohrnování sněhu
a průjezdu, může od úklidu sněhu upustit.
Tel. Číslo řidiče traktoru: p. Řezníček – 602
862 286.

Pro rok 2010 byly stanoveny následující
rozhodující úkoly:
1. vytvořit podmínky pro realizaci stavby
Díly – doplnění kanalizace
2. zahájit přípravy ke zpracování nového
územního plánu
3. zajistit plnění úkolů, vyplývajících ze
strategického plánu dalšího rozvoje obce
4. připravit úspěšné zakončení funkčního
období současného obecního zastupitelstva
Tyto rozhodující úkoly byly plněny následovně:
Ad 1.
Na základě mnoha individuálních jednání
s občany obce, s ﬁrmou CHVaK, zpracovávající projekční podklady a s příslušnými
orgány státní správy, byl připraven
a schválen rozhodující výchozí dokument –
územní rozhodnutí k tomuto úkolu. Protože
pro vlastní realizaci tohoto, pro obec velmi
významného úkolu, je získání ﬁnanční
dotace, byla další pozornost OZ zaměřena
na získání této dotace. Bylo jednáno
s Odborem životního prostředí v Plzni, dále
s ředitelem tohoto odboru Ing. Smutným,
a byl získán příslib pomoci k získání této
dotace. Dále byla vedena řada jednání
s ﬁrmou ÚKEP Plzeň, která se specializuje
na zabezpečování dotací. Výsledkem těchto
jednání je uzavření smlouvy s touto ﬁrmou.
Tato smlouva je oboustranně, v současné
době, plněna a vytváří předpoklady pro
získání požadované dotace pro naší obec.
Po získání příslibu dotace bude přistoupeno
ke zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení, budou následovat
výběrová řízení a celá řada dalších činností,
nezbytných pro řešení tak složitého úkolu.,
Je možno tedy konstatovat, že v souladu s
plánem byl tento rozhodující úkol splněn –
podmínky pro realizaci stavby Díly-doplnění kanalizace-byly vytvořeny.
Ad 2.
Ke zpracování tohoto úkolu byla po řadě
jednání uzavřena smlouva s arch. Zochem
o zpracování zadání celého nového Územního plánu. Byla navázána úzká spolupráce
s odborem výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Domažlicích. Obecní
úřad připravil ve spolupráci s místními
občany potřebné podkladové materiály

Ad 3.
Pro rok 2010 bylo z tohoto plánu stanoveno:
• komplexní řešení kanalizace v obci. Tento
úkol byl stanoven jako rozhodující a je
hodnocen výše. Pro neujasněnost vlastnických vztahů týkajících se přivaděče
kanalizace z naší obce na ČOV se nepodařilo dořešit předání provozu kanalizace
do péče ﬁrmy CHVaK, a tím naplnění již
uzavřené smlouvy.
• zajistit bezproblémový provoz vodovodní
sítě - je plněno
• úprava obce – dílčí úkoly této části plánu
byly plněny – podařilo se upravit okolí
kapličky, udržovat osvětlení obce a místní
rozhlas v bezporuchovém stavu a vzniklé
problémy se řeší s výhledem opětovně
ozvučit lokalitu Prant a lokalitu bývalý
stát.statek. Byla dokončena úprava garáže
u MŠ tak, že tam mohla být umístěna hasičská technika a stará hasičská zbrojnice
mohla být využita pro garážování traktoru.
Úspěšně bylo pokračováno ve vysazování zeleně a udržování pořádku v obci.
Nepodařilo se upravit vhodnější místo pro
umístění odpadních kontejnerů. Nepodařilo se provést plánované zateplení střech
obecních budov – nebyla získána dotace.
• místní a veřejné komunikace – údržba
místních komunikací byla bezproblémově
zabezpečena včetně udržování v zimním
provozu silnice do Klenčí. V hledání
podkladů o dostavbě silnice do Klenčí se
pokročilo, nebyly však dohledány všechny
potřebné doklady.
• podpora činnosti místních organizací,
spolků a sdružení - hlavní pozornost byla
věnována udržování a zdokonalování
připravenosti SDH – dosáhlo se dobrých
výsledků. TJ Sokol – byla poskytnuta
účelová dotace 40 000 Kč na podporu akcí
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spojených s 50. výročím založení. Dále
předáno čestné uznání za dlouholetou,
vysoce bohatou sportovní, kulturní a společenskou činnost ve prospěch obce Díly
a jejích občanů spojenou s šekem na ﬁnanční hotovost ve výši 3 189 Kč. Prospělo
i uzavření písemné dohody o spolupráci
TJ Sokol a OÚ Díly. Byla dále poskytnuta
ﬁnanční pomoc občanskému sdružení
Rodiče za hřiště ve výši 15 000 Kč.
• podpora turistického ruchu – v rámci
tohoto úkolu byla provedena řada úprav a
oprav místní kapličky, ve kterých bude
v souladu s dotačním projektem pokračováno i v příštím roce. U pomníčku u Dobré
vody byla instalována informační tabule,
která velmi prospěla k informovanosti
místních i cizích turistů o událostech,
kterým je pomníček věnován
• prohloubení součinnosti OZ, OÚ
s obyvatelstvem - úkol je průběžně plněn.
Svědčí o tom i zvyšující se účast občanů
na veřejných jednáních OZ, prohloubení
informací o dění v obci uváděných
v časopise Dílčák, účast občanů na organizovaných brigádách i na společenských
a pietních akcích.

• ČOV – Chodská liga – SFŽP
splát
32.000 Kč/čtvrtletně
poslední splátka 32.000 Kč v měsíci
prosinci 2011 - splaceno

Ad 4.
Končící OZ připravilo podrobnou písemnou
informaci o stavu obce ke dni předání obce
do správy nově zvoleného OZ, ve které byly
rozvedeny základní údaje týkající se ﬁnanční situace obce, přehledu o stavu plnění a
rozpracovanosti hlavních úkolů a doporučení na jaké hlavní úkoly je účelné zaměřit
činnost nového OZ.

Pro rok 2011 byly stanoveny další dílčí
úkoly:
tyto úkoly řešit i s ohledem na ﬁnanční
možnosti obce a případné získání dotačních
titulů
a) doplnění strategického plánu rozvoje
obce Díly
b) dořešit odvodnění okolí budovy OÚ
a parkoviště, odklonění přebytečné vody
přitékající do vodojemu obce
c) zajistit bezproblémové provozování vodovodního řadu ﬁrmou CHVaK a na základě
předávacího protokolu na nově postavenou kanalizaci a ČOV ze strany Chodské
ligy zajistit kompletní předání stávající
kanalizační sítě ﬁrmě Chvak Domažlice
k provozování.
d) dořešit změny katastrální hranice mezi
obcí Díly a Postřekov, dořešit vlastnické vztahy k parcelám, na kterých je
vybudován nový vodojem naší obce, starý
vodovod a stará hasičská zbrojnice obce
Díly
e) zkvalitnit a vylepšit webové stránky obce
s možností zpětné vazby (reakce, podněty
a dotazy čtenářů webových stránek), pokračovat ve vydávání zpravodaje Dílčák
f) údržba komunikací a zajištění jejich provozu, modernizace mechanizace v obci
– nový traktor, sněžná fréza atd. (dotace).
Další řešení silnice do Klenčí.
g) udržování osvětlení obce a rozhlasu v
provozním stavu a jejich doplňování dle
nové výstavby
h) výsadba a udržování zeleně na území

Na základě tohoto stručného hodnocení
hlavních úkolů OZ pro rok 2010 je možno
konstatovat, že úkoly byly v rozhodující
míře plněny a vytvořily se tak předpoklady
pro další rozvoj obce. Důležité je, že v činnosti OZ v období 2006 - 2010 nebyla obec
navíc dluhově zatížena a naopak splácela
dluhy z minulých období.
úvěry k 30.9.2010
• dostavba kanalizace (500.000,- Kč) –
Komerční banka
jistina z úvěru
4.200 Kč/měs.
úroky z úvěru
700 Kč/měs
zbývá
238.000 Kč
(k 1.1.2010 – 281.829 Kč)
poslední splátka 4.400 Kč bude 30. 11. 2015
• dostavba kanalizace (2,500.000,- Kč) –
Komerční banka
jistina z úvěru
21.000 Kč/měs.
úroky z úvěru
3.000 Kč/měs.
zbývá
602.000 Kč
(k 1.1.2010 – 817.946,- Kč)
poslední splátka 22.000 Kč bude 20.3.2013
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5. Plán hlavních a dílčích úkolů ZO na
rok 2011
Pro rok 2011 byly stanoveny následující
hlavní úkoly :
1. Zabezpečení dalších příprav a realizace
komplexního řešení odkanalizování obce
(„Díly-doplnění kanalizace“).
2. Dokončení zpracování nového územního
plánu obce (architekt Zoch).
3. Přeložky vodovodní sítě z pozemku
p. Martince a na zokruhování vodovodní
sítě v dolní části obce (u pana Reinigera).
4. Druhá etapa zateplení budov: OÚ, sálu
a hasičské zbrojnice (zateplení stropů,
zajištění případné dotace).
5. Dokončení projektu na opravu kapličky
a jejího okolí v souladu s dotačním titulem na tuto akci. V roce 2011 je plánováno zhotovení okrasné vstupní mříže,
zhotovení laviček, zhotovení 2 informačních tabulí, úprava okolí včetně vybavení
kamennými odpadními koši.

obce, provádění úklidu všech veřejných
prostranství
ch) řešit vhodnější umístění současných i
nově zajištěných kontejnerů na odpady
i) podpora TJ Sokol, sdružení Rodiče za
hřiště v jejich činnosti
j) udržování trvalé akceschopnosti sboru
dobrovolných hasičů
k) podpora pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
l) pokračovat v zabezpečování sociální
a pečovatelské pomoci občanů obce
m)organizovat
m)organizovat nadále setkání obecního
zastupitelstva s občany, vítání nových
občánků a případně dalších společenských akcí pořádaných obcí
n) hledat možnosti pomoci místním podnikatelům a prohloubit jejich spolupráci
s obecním úřadem
6. Obecní statistika
K 1. lednu 2010 měla naše obec 377
obyvatel. V průběhu roku se narodily 4 děti
(Škultéty Matěj, Duba Daniel, Dudová
Viktorie a Procházková Kateřina), zemřelo
6 občanů (Anderlová Dorota, Anderlová
Růžena, Marešová Dorota, Šafařík Miroslav
a Svačina Václav), k trvalému pobytu se
přihlásilo 6 občanů (Anderlová Radomíra,
Blahník Petr, Blahníková Anna, Krutina
Stanislav ml., Krutina David, Krutinová
Marie) a odhlásilo se z trvalého pobytu
5 občanů (Duba Daniel, Heranová Veronika, Kurachová Marie, Šafaříková Libuše
ml., a Šimáčková Štěpánka). Ke konci roku
2010 bude tedy mít naše obec 376 občanů.
Z toho je dětí do 15 let 44, žen 190 a mužů
186. Průměrný věk je 42 let. Obec zajišťuje
rozvoz obědů kolem 12 – 28 denně a za tento rozvoz zaplatila v roce 2010 31 000 Kč.
V naší obci je 160 domů s číslem popisným,
kde jsou občané přihlášeni k trvalému pobytu a 1 dům s číslem evidenčním, kde jsou
občané přihlášeni k trvalému pobytu,
8 domů s číslem evidenčním a 36 domů
s číslem popisným, které jsou vedeny jako
„chalupářské“. V roce 2010 byly z kolaudovány 3 rodinné domky (Krutinovi č p. 169,
Mertlovi čp. 144 a Blahníkovi č p. 170.)
Za zveřejnění stojí i údaje o navštěvování
školek a škol a o platbě, kterou Obecní úřad
za to musel v letošním roce zaplatit. Mateřskou školu v Postřekově navštěvuje
6 dětí a obec za to zaplatila obci Postřekov
53 040 Kč, mateřskou školu v Klenčí navštěvuje z naší obce rovněž 6 dětí a obec za
to zaplatila obecnímu úřadu v Klenčí 52 794
Kč. Základní školu v Postřekově navštěvuje
od nás 5 dětí a obec zaplatila
61 255 Kč, základní školu v Klenčí navštěvuje 11 dětí a obec za to zaplatila 63 448 Kč
což znamená, že za jednoho žáka základní
školy v Postřekově je poplatek přibližně

dvojnásobný než v Klenčí.
Pro informaci občanům ještě uvádíme,
že obecní zastupitelstvo mělo v roce 2010
do současné doby 9 veřejných jednání za

průměrné účasti 21 místních občanů.
Podle sdělení Obecního úřadu bylo ke dni
30.10.2010 čerpáno (po úpravách rozpočtu) na výdajích 81,7% a na příjmech 98,7%

rozpočtu obce. Podrobnější informace o
plnění schváleného rozpočtu obce za rok
2010 budou podány v příštím čísle zpravodaje Dílčák.

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Dne 2.10. 2010 uspořádal sbor dobrovolných hasičů tradiční podzimní cyklovýlet.
Letošní trasa vedla z Plzně na Díly. Jelo se
po páteřní cyklostezce Praha - Regensburg
. Z Plzně vyjelo 20 cyklistů v 08:00 hodin
směrem na Dobřany, Merklín a Koloveč, kde
byl zajištěný oběd. Po obědě se jelo dále na
Hradiště, Bořice, Domažlice, Havlovice, Trhanov a Díly. Trasa vedla po silnicích II a III
tříd, její proﬁl byl příjemný a nikomu nezpůsobil žádné potíže. Trasa byla dlouhá 85 km.
a závěr a zhodnocení celé akce bylo provedeno v místní restauraci Tyrolka, kde bylo připraveno občerstvení.
Dne 9.10.2010 proběhlo v podvečerních
hodinách prověřovací cvičení zásahového
družstva našeho sboru společně s družstvem
SDH Postřekov. Tématem cvičení byl lesní
požár nad obcí Díly. Dílské družstvo čerpalo vodu ponorným čerpadlem ze zásobníku
ve starém vodojemu a dodávalo do postřekovské Tatry 148, ze které potom byla voda
tlačena do dílského vozidla Škoda 706 RTHP
a dále dvěma útočnými proudy až na místo
požáru. V průběhu cvičení byla prověřena
komunikace mezi jednotlivými úseky a došlo
také k simulované výměně několika hadic.
Vše proběhlo bez závad a ve stanoveném časovém limitu. Cvičení se účastnilo 9 členů zásahového družstva. Po skončení cvičení bylo
provedeno zhodnocení celé akce okrskovým
velitelem Petrem Ježem před místní hasičskou zbrojnicí.
Od 4. 10. do 6. 10. 2010 prováděl Sbor
SDH v naší obci sběr železného šrotu. Sběru se vždy účastnil dostatečný počet členů
a bylo sebráno 6 500 kg železného šrotu.
Utržené ﬁnanční prostředky za prodej šrotu
budou použity na chod sboru a nákup hasičského materiálu.
Dne 16. 10. a 12. 11. 2010 se zástupci sboru účastnili oslavy 50 narozenin našich členů
Miroslava Herana a Jany Pittrové. Tímto jim
ještě jednou přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a také aby sboru
zachovali přízeň a i nadále pro sbor tak aktivně pracovali.

Při listopadov brigádě velmi pomohla zapůjčená plošina
Dne 23.10.2010 se členové výboru účastnili výroční členské schůze TJ Sokola Díly
k 50. letému výročí založení Sokola v naší
obci. Pochutnali jsme si na výborném guláši
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí z
historie Sokola ve výstižné zprávě Jana Řezníčka a z propagačních materiálů vydaných
u příležitosti tohoto výročí. Sbor dobrovolných hasičů přeje funkcionářům Sokola
mnoho úspěchů, trpělivosti a zdraví do dalších 50 let a ještě mnoho tak pěkných akcí,
které pro občany naší obce připravují.
Dne 13.11.2010 sbor uspořádal brigádu
spojenou s ukončením letošní sezóny. Při
brigádě se prováděl prořez větví zasahujících
do komunikace na silnici do Klenčí a na účelových komunikacích v obci, aby lépe mohlo
projíždět popelářské vozidlo a traktor provádějící zimní údržbu. Dále se prováděl úklid
obce, odvoz laviček a kamenných květináčů
z parkoviště, úklid hasičské zbrojnice,údržba
a zazimování techniky. Po skončení brigády v
17:00 hodin jsme se všichni sešli v restauraci Tyrolka, kde byla celá sezóna zhodnocena
a vytýčeny cíle do dalšího období.

který již tradičně stojí u místní kapličky.
Strom byl tentokrát dodán soukromým majitelem a byl poražen v lesích u Železné. Měří
8 metrů a jeho zdobení výrazně ulehčila zapůjčena vysokozdvižná plošina. Na ozdobení
stromu bylo použito 30 barevných žárovek a
4 barevné svítící řetězy. Strom byl přihlášen
do soutěže o nejhezčí vánoční strom. Soutěž
pořádá MAS Český les.

Dne 27.11. 2010 ve 13:00 hodin hasiči
v naší obci postavili a ozdobili vánoční strom,

Dne 7.12.2010 v 16:30 a ve 21:00 hodin
bylo nahlášeno občany Dílů, že komunika-

Dne 27.11 a 28.11.2010 zástupci sboru
byli popřát našim zasloužilým členům panu
Miloslavu Mrázovi k 85 letům a panu Stanislavu Konopíkovi k 75 letům. Sbor ještě jednou přeje obou jmenovaným hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Na den 4.12. od 13:00 hodin byla hasiči
naplánována brigáda na úklid a spálení větví, které byly ořezány při brigádě na silnici do
Klenčí a na komunikacích v obci a svezeny
pod Krajců. Tato brigáda se nemohla uskutečnit, jelikož napadl sníh. Větve budou spáleny a uklizeny okamžitě, jak to povětrnostní
podmínky dovolí.
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ce do Klenčí je téměř neprůjezdná z důvodu
popadaných stromů. Po nahlášení vyjelo na
místo zásahové družstvo SDH Díly v počtu 4 a
5 členů a stromy byly z komunikace odstraněny. Při druhém výjezdu byla ještě poskytnuta
technická pomoc řidiči, jehož vozidlo u padlého stromu sjelo mimo komunikaci.
Velitel SDH Díly opětovně upozorňuje občany, že je možno využít pomoci hasičů při
neprůjezdnosti komunikací z důvodu padlých stromů, vyproštění vozidla a podobně.
Pomoc je možné si vyžádat na tel č. Petr Ježo
602457420, Pavel Knopf 723654413, Miloslav Mazanec 607933539.
Dne 11.12 a 18.12 navštíví zástupci sboru Výroční valné hromady v SDH Trhanově
a Postřekově.

Co připravujeme:
Sestry hasičky pořádají 31.12.2010 od
20:00 hodin v sále obecního úřadu Silvestrovskou taneční zábavu. K tanci hraje známý a
velmi oblíbený hudebník „MÍLA“. Předprodej
vstupenek a místek byl již zahájen a zájemci
si mohou místenky a vstupenky zakoupit v
restauraci Tyrolka u pana Tomáše Volmana,
kterému sestry daly k prodeji důvěru.
15.1.2011 od 15:00 hodin proběhne Výroční valná hromada našeho sboru v sále
obecního úřadu. Tímto srdečně zveme všechny členy našeho sboru.
29.1.2011 navštíví členové našeho sboru
Výroční valnou hromadu SDH Nemanice
a SDH Chodov.

hudba DUPALKA. Bude připravena bohatá
tombola. Krojované ženy jsou vítány. Srdečně zveme všechny Dílské občany i čtenáře ze
širokého okolí aby se s námi přišli pobavit.
11.2.2011 proběhne tématické výjezdní
zasedání našeho výboru do hlavního města Prahy, zaměřené na stmelení kolektivu
a načerpaní inspirace do dalšího pracovního
období.
Sbor dobrovolných hasičů Díly přeje všem
svým členům a i všem dílským občanům
do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti a také to abychom se spolu vídali jen u příjemných událostí a abyste
nikdy nepotřebovali naši pomoc, i když jsme
na ni vždy připraveni. Srdečně přejí členové
výboru.

4.2.2011 od 20:00 hodin uspořádá náš
sbor již 74. hasičský bál. K tanci zahraje

TJ Sokol Díly
50 let činnosti TJ Sokola Díly
Pomalu končí rok 2010, rok, ve kterém
naše TJ Sokol oslavila 50 let od svého
založení. Tomuto výroční bylo zaměřeno
i několik akcí, které měly veřejnosti 50 let
činnosti Sokola připomenout. V časopise
„Dílčák“ byla veřejnost v první polovině
roku podrobně o padesátileté činnosti
TJ informována, a proto Vás v krátkosti
seznámím s akcemi, které následovaly.
První z nich byla pouťová výstava od
3. do 11. července 2010 v bývalé MŠ.
Přípravou výstavy se organizátoři zabývali
již od počátku roku sháněním fotograﬁí,
dokumentů a rekvizit. Těchto bylo na výstavě
shromážděno na 1 200 kusů. Výstavu za
9 dnů navštívilo 320 lidí z Dílů a širokého
okolí. Myslím, že Sokolové neudělali ostudu
tradici pouťových výstav v obci. Poděkování
patří organizátorům výstavy i občanům,
kteří dokumenty zapůjčili.
Součástí oslav byl i koncert a a pouťová taneční
zábava s účastí hudby Hradní stráže Praha.
K 50. Výročí vydala tělovýchovná jednota
brožuru, která popisem i obrazem půl století
práce Sokola v obci připomíná. Výbor TJ
děkuje touto cestou panu Petru Konšelovi za
rady, úpravu a tisk této barevné publikace.
Zájemci o brožuru si mohou tuto zakoupit
na obecním úřadě a na kuželníku za 50,- Kč.
Oslavy vyvrcholily 23. října slavnostní
schůzí, které se zúčastnilo 115 členů a hostů.
Schůze zhodnotila úspěchy, neúspěchy
a problémy naší TJ. Připomněla zásluhy
zakladatelů, bývalých funkcionářů, ale
i dnešních vedoucích, cvičitelů a sportovců,
kteří reprezentují naši jednotu i obec Díly.
Za dlouholetou práci pro TJ Sokol byli

6

Z výroční schůze TJ Sokol Díly
oceněni nejvyšším tělovýchovným vyznamenáním – medailí ČSTV – za celoživotní
práci v tělovýchově Zdeněk Volfík. Odznak
ČSTV získali Václav Buršík, Jaroslav Jílek,
Anna Kunešová, František Reiniger, Jan
Řezníček a Milan Volfík. Čestné uznání dostali Jiří Anderle, Josef Kapic (Díly čp. 107),
Josef Kapic (Díly čp. 104), Jiří Krutina,
Anna Kuglová, Josef Mareš, Václav Ochotný
a Václav Petržík.
Protože realizace uvedených akcí byla
náročná i ﬁnančně, patří poděkování všem
sponzorům a zvláště OÚ Díly.
Závěrem bych chtěl TJ Sokol popřát do
další „“ hodně sportovních úspěchů a všem
206 členům Sokola hodně zdraví do nového
roku 2011.

Kuželky:
Výsledky podzimní části soutěží družstev
ročníku 2010/2011:
Družstvo „A“ v přeboru Plzeňského kraji
přezimuje ve středu tabulky na 7. Místě
s osmi body a průměrem 2463 kuželek na
zápas.
Základní sestavu Áčka doplnili i hráči
z Béčka a Céčka. Knopfová Václava 3x,
Kouříková Iveta, Kuneš Martin a Pittnerová
Milena 2x, Holub Václav a Pittr Lukáš 1x.
Nejlepším hráčem je na 17. Místě v kraji Sokol
Jaroslav s průměrem 423 kuželek na zápas.
V okresním přeboru družstev si vede
lépe družstvo „C“. Druhé místo, 6 výher,
2 remízy, 14 bodů a nejlepší okresní průměr

2386 kuželek na zápas, to je strohá statistika družstva žen. Nejlepšími hráčkami jsou
Knpfová Václava – 2. místo v okresním hodnocení s průměrem 423 kuželek na zápas
a Kouříková Iveta – 3. místo s průměrem
420 kuželek na zápas.
Družstvo „B“ – muži je na 3.místě s 9ti
body a průměrem 2330 kuželek na zápas.
Nejlepším hráčem je na 14. místě Pittr
Lukáš s průměrem 401 kuželek na zápas.
Přátelský mikulášský zápas
Ve dnech 3. – 5.12.2010 jsme opět po
roce sehráli přátelské utkání s kuželkáři
z Ottmarshausenu. Domácí družstvo
vyhrálo s výsledkem 2467:2257 kuželek.
Nechyběla ani mikulášská nadílka pro děti
kuželkářů a společná posezení.
Domácí zápasy v jarní části soutěže
družstev:
Pá 7. 1. 2011
17,00 hod.
Díly B – Díly C
Pá 14. 1. 2011 17,00 hod.

Díly C – Újezd C
So 22. 1. 2011 14,00 hod.
Díly A – Holýšov B
Pá 28. 1. 2011 17,00 hod.
Díly C – Kdyně C
Pá 4. 2. 2011
17,00 hod.
Díly B – Újezd C
Pá 11. 2. 2011 17,00 hod.
Díly C – Havlovice E
So 12. 2. 2011 14,00 hod.
Díly A – Sokol Plzeň B
Pá 4. 3. 2011
17,00 hod.
Díly B – Havlovice D
So 5. 3. 2011
9,00 hod.
Díly C – Pec B
So 5. 3. 2011
14,00 hod.
Díly A – Újezd A
Pá 25. 3. 2011 17,00 hod.
Díly B – Pec A
So 26. 3. 2011 14,00 hod.
Díly A – Škoda Plzeň C
So 9. 4. 2011
14,00 hod.
Díly A – Stříbro B

Hokej
V letošní sezóně se hokejistům HC Sokol Díly moc nedaří. Po devíti odehraných
zápasech mají na svém kontě pouze 1 bod
za remízu s Kanicemi. Dalších 8 zápasů
prohráli a jsou zatím na posledním místě
v tabulce. Hlavním důvodem neúspěchu je
nedostatek hráčů. Ostatní umožňuje častější
střídání a také lepší výsledky. Doufáme, že
se dílským hokejistům bude v posledních
zápasech dařit lépe než doposud. Poslední
zápas byl odehrán se Stříbrem a skončil
výsledkem 8:8 se ziskem 1 bodu.
Cvičení
Cvičí se každý čtvrtek:
16,30 – 17,30 rodiče s dětmi
17,30 – 18,30 starší ženy
18,30 – 19,30 mladší ženy
19,30 – 20,30 orientální tance
Každá neděle:
10,00 – 12,00 muži, žáci ﬂorbal
Přijďte si zacvičit s námi!

Občanské sdružení „Rodiče za hřiště“
Občanské sdružení “Rodiče za hřiště“ by
chtělo informovat místní občany o pokračování
výstavby dětského hřiště v obci za rok 2010.
V prosinci roku 2009 se nám podařilo
podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na budované
dětské hřiště. Dotace se vztahovala na zemní
a výkopové práce, úpravu dopadových ploch
pro zabetonování herních prvků, včetně
ceny za materiál, úpravu a vybudování hřiště
na petang včetně ceny materiálu, oplocení
celého areálu, nákupu certiﬁkovaných herních
prvků, a to šestiúhelníkové sestavy JOHANA,
houpačky BÁRA, oboustranné tabule na kreslení, dětského kolotoče a pružinového houpadla. Dále byly prostředky z dotace použity
na parkovou úpravu, a to výsadbu okrasných
dřevin a zatravnění, a v neposlední řadě také
na informační tabulku pro účely splnění povinné publicity.
Jednou z mnoha podmínek dotace bylo
předﬁnancování celého projektu z vlastních
zdrojů (zdařilo se půjčkou) a až následná
žádost o proplacení dotačního titulu po
dokončení celého projektu.
Vlastní realizace celého projektu byla z části
uskutečněna dodavatelskou formou a z části
svépomocí, kdy členové občanského sdružení
i jejich příznivci strávili nespočet hodin při
brigádách na budovaném dětském hřišti.
V měsíci červnu 2010 jsme podali žádost
o proplacení na Regionální odbor SZIF v
Českých Budějovicích, v měsíci červenci
proběhla kontrola fyzické realizace projektu

kontrolní skupinou RO SZIF České Budějovice
a konečně v měsíci září po ověření způsobilosti
výdajů a ověření splnění veškerých podmínek
pro proplacení ﬁnančních prostředků na uvedený projekt nám bylo doručeno oznámení o
schválení platby.
Touto cestou bych rád poděkoval
představitelům obce Díly a všem členům i
příznivcům občanského sdružení za jejich pomoc a spolupráci, ať už byla jakákoli. Jsme moc
rádi, že se dětské hřiště stalo tak oblíbeným
místem, které je hojně navštěvováno jak
místními občany, tak i přespolními. Každý,
kdo dodržuje provozní řád hřiště a respektuje
pokyny je srdečně vítán.
Do budoucna plánujeme zvelebování
dětského hřiště, údržbu a v případě získání

dalších ﬁnančních prostředků i realizaci
některých nových hracích prvků.
A ještě několik čísel na závěr:
celkové výdaje projektu činily 247.040 Kč
příspěvek společenství EU 177.868 Kč
příspěvek z národních zdrojů 44.468 Kč
celkem dotace 222.336 Kč
Dotace činila 90% celkových prokazatelně
vynaložených prostředků na tento projekt.
Veškerá dokumentace je k dispozici
k nahlédnutí u pana Miroslava Rýdla, Díly
164, tel. 605 592 863 a dále výtah z projektové dokumentace a rozpočet bude k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Za o.s. “Rodiče za hřiště“ Miroslav Rýdl.

7

3. Životní jubilea
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili
svoje narozeniny:
Říjen: Dorota Reinigerová , Karel Ledvina,
Miroslava Volfíková, Anna Kuželková

Listopad: Helena Pěnkavová, Miloslav
Mráz, Marie Šindelářová, Stanislav Konopík,
Anna Kuglová, Miroslav Heran.
Prosinec: Bernardina Eidlpesová, Marie

Mrázová, Vlastimila Kotyzová, Václav Mleziva, Anna Krutinová, Marta Volfíková, Bohuslav Vavříček

5. Kulturní události
V sobotu 11.12.2010 v podvečer se kapličkou rozezněly vánoční písně a koledy. Předvánoční setkání a zpívání zahájil starosta obce
Vlastimil Anderle, slovem provázel pan Milan
Dado. Jako sólisté vystoupili: Karolína Jeřová, Anička Dadová, Štěpán Konšel, Rozárka
a Johanka Strenkovy, Kateřina Škultéty. Dále
účinkoval dětský a smíšený pěvecký sbor.
Občerstvení zajistily kuželkářky, které
u stromečku podávaly svařené víno, horký čaj
a perníčky. „Vánoce přicházejí!“ Už od listopadu probíhaly na kuželníku zkoušky zpěváků
a hudebníků a týden před vystoupením děti
s organizátorkami upekly perníčky.

Poděkování patří všem, kteří tuto akci připravili.
Předvánoční společenské setkání občanů
obce Díly
Dne 12.12.2010 proběhlo od 15,00 hod.v
sále OÚ Díly tradiční předvánoční společenské setkání místních občanů se zastupiteli
obce spojené s přivítáním nově narozených
občánků a to s Veronikou Dudovou, Viktorií
Procházkovou, Danielem Dubou a Matějem
Škultéty.

Kulturní akce připravované
Sbor dobrovolných hasičů:
Silvestr - 31.12.2010, hudebník „Mila“
Hasičský bál – 4.2.2011, hudba Dupalka
TJ Sokol Díly:
Sokolský bál – 21.1.2011,
hudba „Žákovec“
Dětský bál – 12.2.2011,
soutěže, tombola, vyhodnocení masek
KSČM:
Na březen ke dni MDŽ připravuje opět
místní organizace posezení s harmonikou.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho
čtvrtletníku „Dílčák“. Poslední vydání předvánočního čísla tohoto časopisu je určeno
zejména k hodnocení celé činnosti zaměstnanců a pracovníků obecního úřadu a rovněž
k bilancování činnosti celého zastupitelstva.
Nechci opakovat výčet splněných či nesplněných úkolů, které jsou podrobně popsány a
rozvedeny na předchozích stránkách Dílčáku. Považuji však za nutné se s vámi podělit o několik zásadních informací týkající se
chodu úřadu, který jsem řídil a po volbách
do zastupitelstva na podzim tohoto roku opět
řídím.
Tento rok 2010 byl rokem mnohých zásadních změn. Jedna z nich se týkala postu účetní obce, kdy k 30.4.2010 na vlastní žádost
opustila naše řady paní Marie Heranová,
kterou nahradila paní Květuše Konopíková.
Oběma velice děkuji za svůj čas, ochotu a
vstřícnost, kterou projevily během tak krátké
dvouměsíční doby, jenž byla určena k předání a převzetí veškeré agendy týkající se bezproblémového chodu kanceláře úřadu.
Další změny se týkaly v povolebním obsazení neuvolněných funkcí místostarostů,
kdy pana Miroslava Herana nahradil pan
Miroslav Rýdl a po ing. Josefu Sokolovi pře-

vzal náležitosti pan František Škultéty. Další
změny se dotkly pozice místního kronikáře,
kdy od 1.1.2011 zápisy v místní kronice povede paní Kateřina Škultéty. Současnému
kronikáři ing. Josefu Sokolovi a jeho asistentce paní Janě Kuželkové patří velké poděkování za dosavadní vedení kroniky. Změny
se nevyhnuly ani složení redakční rady Dílčáku, kdy místo po panu ing. Sokolovi a Heranovi nastoupili nově ustanovení pánové Miroslav Rýdl, Miloslav Mazanec a paní Anežka
Sokolová. Tímto jim děkuji za přijetí nabídky
o práci v redakční radě a přeji nejen jim, ale i
celému kolektivu redakční rady, při své dobrovolné a záslužné práci mnoho úspěchů a
hodně nových inspiračních nápadů pro své
čtenáře
Zároveň chci poděkovat všem voličům,
kteří se dostavili k volebním urnám a dali
nám svůj hlas. Jak je z volební účasti patrné, pro mnoho občanů není dění v naší obci
lhostejné. Jsem tomuto trendu upřímně rád.,
neboť vaše volební vyjádření je pro nás, nově
zvolené zastupitelstvo, hnacím motorem
v plnění.stanovených úkolů. Chci vás ujistit,
že vynaložím své veškeré úsilí k tomu, abych
vaši důvěru nezklamal.
Celému nově zvolenému zastupitelstvu

přeji co nejméně problematických a složitých
situací, které před nimi jistě vyvstanou, hodně elánu a neutuchající síly při plnění náročných a složitých úkolů, které jim z postavení
zastupitele vyplynou, pevné nervy a zejména
tolik potřebného volného času, který neuvolněný zastupitel bude při svém výkonu své
funkce potřebovat.
Poděkování však především patří všem
pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům
místních složek, sdružení a dobrovolníků z
řad Vás, občanů, kteří jste alespoň nějakým
dílem přispěli k rozvoji a k rozkvětu naší
krásné obce Díly. Velice si vážím a cením této
spolupráce a pomoci, přičemž musím pozitivně konstatovat, že aktivita v napomáhání
vůči obci se zvyšuje a škarohlídů ubývá.
Na závěr mně dovolte, abych všem čtenářům tohoto časopisu popřál klidné a pohodové předvánoční okamžiky a chvíle, šťastné a
veselé vánoce, hodně dárků pod stromečkem
a ještě více splněných přání. V nadcházejícím roce 2011 mnoho úspěchů v pracovním
i osobním životě, hodně zdraví, štěstí, lásky,
tolerance a porozumění mezi námi občany z
Dílů
Vlastimil Anderle
starosta

Redakční rada Dílčáku přeje všem čtenářům i ostatním občanům pěkné prožití vánočních svátků, hodně pohody a radosti, v novém
roce 2011, hodně zdraví a spokojenosti.

Vydává OÚ Díly
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Redakční rada ve složení:
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