Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne ze dne
31.12.2010
Přítomni: 6 členů ZO, 12 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Rozpočet na rok 2011
• Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ZKS Plzeň
za svoz popelnic v ceně 2 450 Kč za 1 svoz
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování TKO s platností
od 1.1.2011, která ruší OZV č. 2/2007
z 1.1.2008
• Cenu stočného pro rok 2011 ve výši
17,11 Kč/m3
• Komisi pro kulturu a občanské záležitosti
ve složení: Předseda – A.Kabourková,
Členové – M. Volfíková, A. Sokolová
• Změnu rozpočtu č. 7/2010
• Změnu kronikáře obce Díly od 1.1.2011
p. K. Škultéty s odměnou ve výši
3 000 Kč/rok
• Výši členského příspěvku na poradenství
svazku Chodská liga ve výši 11 000 Kč pro
rok 2011
• Příspěvek 500 Kč pro poradenské centrum
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
se sídlem v Domažlicích
• Neposkytnutí ﬁnančního příspěvku
Oblastní charitě Červený Kostelec
• Příspěvek ve výši 9 500 Kč občanskému
sdružení „Rodiče za hřiště“
• Zmocněnce pro věcná jednání s provozovateli vodovodních a kanalizačních sítí
p. F. Škultétyho
• Smlouvu na poskytování právních služeb
s Mgr. Julií Filipovou na dobu určitou ve
výši 5 000 Kč/měsíčně
Bere na vědomí:
• Zápis z 2. zasedání ﬁnančního výboru
v roce 2010 ze dne 27.12.2010
• Informaci p. Ing. J. Sokola ohledně vlastnictví 1/4 ČOV Postřekov

Zasedání ZO ze dne 22.2.2011
přítomni 5 členů ZO, 15 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Vyhlášení Záměru č. 1/2011 na zřízení
věcného břemene spočívající v právu
vedení a údržby vodovodu Štírovka na
pozemkové parcele obce Díly č. 1532/127
v k.ú. Díly
• Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě o poskytování ﬁnančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou link. dopravu na rok 2011
• Znění textu zápisu do kroniky obce Díly za
rok 2010
• Prominutí poplatků za svoz a uložení TKO
za rok 2010 a 2011 p. Petru Pajerovi, Díly
čp. 35 do doby zkolaudování rodinného
domku
• Finanční příspěvek ZO KSČM na pořádání oslavy MDŽ ve výši 1 700 Kč
• Ukončení členství ve Spolku pro obnovu
venkova ČR k 31.12.2010
• Přihlášku do Svazu měst a obcí ČR od
1.1.2011 s členským příspěvkem 2 200
Kč/rok + 1,80 Kč/obyvatele
• Podporu nového projektu „Podpora
projektové žádosti do programu Cíl 3 –
Akční spolek Čerchov-struktura územního
plánování 2014 s poplatkem 290 EUR/rok
• Finanční příspěvek ve výši 500 Kč pro
centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích
• Žádost o poskytnutí dotace v rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2011 ve výši 260 000 Kč
• Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti
kultury pro rok 2011 na akci „Dílská pouť
2011“ ve výši dotace 52 000 Kč
• Změnu rozpočtu č. 1/2011
• Výpověď Smlouvy o využívání informačního systému Virtuos uzavřenou s Plzeňským krajem

• Úhradu doložené faktury v plné výši za
způsobenou škodu na osobním autě sl.
Z. Müllerové padajícím kontejnerem na
tříděný odpad
Bere na vědomí:
• Výroční zprávu OOP ČR o stavu bezpečnosti v naší obci
• Informaci Ministerstva zemědělství o zařazení žádosti „Díly-doplnění kanalizace“ do
Seznamu akcí Programu 129180
• Zřízení nových webových stránek obce:
www.obec-dily.cz
Pověřuje starostu :
• Podpisem Dodatku č. 1/2011 ke smlouvě
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku PK na
zajištění dopravní obslužnosti
• Podpisem dohody o ﬁnanční příspěvek
organizátorům společenské akce MDŽ ve
výši 1.700,- Kč
• Ukončit členství ve Spolku pro obnovu
venkova k 31.12.2010
• Podepsat přihlášku do Svazu měst a obcí
ČR s účinností od 1.1.2011
• K dalšímu jednání se SO CHL na podporu
nového projektu „Podpora projektové
žádosti do programu Cíl 3 – Akční spolek
Čerchov“ - struktura územního plánování
2014
• Podpisem dohody o ﬁnanční příspěvek pro
centrum zdravotně postižených v Domažlicích ve výši 500,- Kč
• K jednání a koordinaci akcí se subjekty,
které se budou podílet na organizaci a zajišťování programu dílské poutě v roce 2011
• Ukončit Smlouvu o využívání IS Virtuos
• K dalšímu jednání s poškozenou Zuzanou
Müllerovou o ﬁnančním vyrovnání škody
způsobené pádem kontejneru bez ohledu
na uskutečnění plnění ze strany pojišťovny
Kooperativa

Ostatní informace
1. termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu
nebezpečný odpad: 5.4. od 15:00
6.4. do 12:00
od 6.4. velkoobjemový kontejner
vše na parkovišti u obecního úřadu
2. náklady na odpadové hospodářství
obce za rok 2010
tříděný sběr využitelných odpadů celkem
(plast,papír,sklo)
36 895 Kč
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nebezpečné odpady sebrané v rámci mobilního sběru
31 370 Kč
objemné odpady sebrané v rámci mobilního
sběru
10 621 Kč
směsný komunální odpad
187 817 Kč

poplatek za odpady od rekreantů 14 700 Kč
poplatek od ostatních původců odpadu
(podnikatelé)
5 500 Kč
zpětný odběr a využití odpadů z obalů
(odměna)
28 310 Kč

příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů a podnikatelů za rok
2010
poplatek za odpad od občanů 124 896 Kč

3. informace o odběru vody za rok 2010
odebraná voda do domácností 16 534 m3
zaplaceno za odebranou vodu 247 658 Kč

4. úřední hodiny starosty
STŘEDA 18:00 – 19:00
NEDĚLE 10:00 – 11:00
Ostatní úřední hodiny:
PONDĚLÍ 07:00 – 12:00, 12:30 – 17:30
ČTVRTEK 07:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Kontaktní telefony:
kancelář OÚ – 379794250
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
5. poděkování
Obec Díly děkuje panu Milanu Pittnerovi
za umožnění shrnování navátého sněhu ze

silnice na jeho pozemek a tím bezproblémový průjezd vozidel na místní komunikaci
u bytovek v dolní části obce
Poděkování všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na letošní Tříkrálovou
sbírku. Zase jsme byli úspěšní, vybrali jsme
10 532 Kč. Ještě jednou děkujeme a těšíme se
v příštím roce.
Vaši koledníci K + M + B 2011.

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Dne 31.12.2010 uspořádaly naše setry
hasičky již tradiční silvestrovskou zábavu.
K dobrému pobavení všech přítomných
proběhlo během večera několik zábavných
soutěží. Byl připraven rautový stůl, kde byly
pochutiny od sladkého, přes slané a kyselé.
Mlsné jazýčky si jistě přišly na své. Ve zcela zaplněném sále se všichni dobře bavili do
ranních hodin.
Část výtěžku z této akce, jako i z akcí předešlých, které sestry hasičky pořádaly, byl
předán dětskému domovu Šneček, se kterým
naše sestry navázaly spolupráci. Výbor SDH
se domnívá, že tato činnost je velice prospěšná a dělá našemu sboru dobré jméno.
Dne 8.1.2011 se výbor sboru zúčastnil
oslavy 50. narozenin našeho dlouholetého
člena a pokladníka sboru Martina Sokola.
Na oslavě jsme mu předali malý dárek a poděkovali mu za velmi náročnou činnost (pokladníka). Výbor sboru mu tímto ještě jednou přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí,
vitality, aby nám ještě dlouho vydržel.
V sobotu 15.1.2011 se konala výroční valná hromada sboru, kde se hodnotil uplynulý
rok. Valnou hromadu již tradičně hostil sál
obecního úřadu. V úvodu se hodnotila práce
sboru, brigádnická činnost a úspěchy hasičů
v soutěžích požárního sportu v roce 2010.
Bylo opět co hodnotit. Náš vesnický sbor
má hned několik soutěžních družstev. Jsou
to dvě mužská, dvě ženská, muži veteráni
a nově vzniklé ženy veteránky. Dílští hasiči
jsou velkými tahouny dění v obci. Při jednání se však jen nechválilo, zazněla i kritika,
ze které si musíme vzít do dalšího období
ponaučení a některých chyb se vyvarovat.
Na velkém plátně se během jednání promítaly fotograﬁe z jednotlivých akcí, které sbor
v průběhu roku uspořádal nebo kterých se
zúčastnili jeho členové. Byly to fotograﬁe
ze soutěží, brigád,cvičení a podobně. Zprávy o činnosti přednesl starosta sboru Pavel

Knopf, velitel sboru a zásahové jednotky
Petr Ježo a zástupci mužských a ženských
družstev. Zprávu také přednesla zástupkyně
nově ustanoveného veteránského družstva
žen. Byly také vytyčeny úkoly na další období. Hlavní úkoly jsou : udržovat akceschopnost zásahové jednotky a udržet jí na takové
vysoké úrovni jako byla v minulém roce,udržovat aktivitu hasičského sboru i soutěžních
družstev, starat se o kulturu v obci a organizovat brigády na její zvelebení. Při valné
hromadě došlo i na oceňování zasloužilých a
dobře pracujících členů našeho sboru.
Ocenění členové:
Medaile za příkladnou práci - Konopík
Petr, Peklo Josef, Sokol Jan, Volfík František.
Medaile za věrnost
50 let - Kuttenberg Jakub.
40 let - Havel Karel,Holub Václav,Konopík Josef.
30 let - Kuželka Josef, Pittner Milan.
20 let - Heran Miroslav
10 let - Dušková Markéta,Hammerle Jiří,
Krinesová Jitka, Pittrová Jana,
Popovičová Gabriela, Rojtová

Pavlína, Rýdlová Jana, Sokol
Jaroslav, Škopková Alena,
Volejníčková Lenka
Čestné uznání sboru - Vlastimil Anderle,
Zdeněk Žídek.
Čestné uznání krajského sdružení- Ježo
Petr, Mazanec Miloslav.
Na závěr byli ještě oceněni malým dárkem
členové, kteří se nejvíce podíleli na přestavbě
zásahového vozidla Škoda 706 a byli to: Petr
Ježo, Pavel Knopf a Lukáš Knopf.
Průběh valné hromady se nesl v pracovním i zábavném duchu a po oﬁciální části
nás čekalo občerstvení a taneční zábava.
Dne 2.2.2011 v 04:30 požádala místní
občanka o technickou pomoc při vyproštění
svého vozidla. Telefonicky byl kontaktován
velitel sboru Petr Ježo, který okamžitě zpohotovostnil družstvo a v počtu čtyř členů vyjel na místo. Pod obcí Díly řidička na kluzké
vozovce sjela do levého silničního příkopu.
V důsledku sněhové pokrývky nemohla s vozidlem vyjet zpět na komunikaci. Po příjezdu

Zaplněný obecní sál při výroční valné hromadě SDH.
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na místo nehody v 04:45 hodin bylo vozidlo
pomocí techniky vyproštěno. Nedošlo ke
zranění ani ke škodě na vozidle. Řidička po
vyproštění pokračovala dále v jízdě do zaměstnání.
Dne 4.2.2011 uspořádal náš sbor již 74.
hasičský bál. Příprava bálu začala ve čtvrtek, kdy bylo nutné převézt do zdejšího sálu
potřebný materiál a připravenou tombolu.
Také se muselo začít topit, aby bylo na bále
příjemné teplo. V pátek odpoledne se vše jen
doladilo. Připravili jsme na tácky tlačenku,
jitrnice, špekáčky a vepřová kolena. Začátek
bálu byl stanoven na 20:00 hodin. Po první
zastávce v šatně měl každý možnost si prohlédnout prostor s tombolou. Tombola byla
v letošním roce velice štědrá - 429 cen věnovalo 37 ﬁrem, společností i fyzických osob.
K tanci a poslechu vyhrávala kapela Dupalka,
která v průběhu večera zahrála sólo pro starostu a velitele hasičů. Po půlnoci nechyběla
ani vždy žádaná dámská volenka, při které
musí tanečník své partnerce koupit karaﬁát.
Bál byl ukončen ve 4:00 hodin a celkem jej
navštívilo 198 místních a přespolních občanů. V sobotu proběhla od 15:00 v restauraci
Tyrolka „tiskovka“, při které se vše řádně
zhodnotilo. Nechybělo malé občerstvení
v podobě dršťkové polévky, klobás a tlačenky. Velký dík patří Václavu Holubovi, který
uvařil znamenitou polévku.
Pořadatelé bálu by chtěli poděkovat všem,
kteří nějakou měrou přispěli do tomboly
nebo pomohli při organizaci.
Dne 11.2.2011 odjel výbor SDH do Prahy
na výjezdní zasedání, aby nabral síly a inspiraci do další činnosti. V 16:00 hodin jsme
odjeli vlakem z Domažlic. Po příjezdu do
hlavního města jsme ještě cestovali metrem
do cílového místa, kterým byla hospůdka TJ
Praga Vysočany. Zde jsme se sešli s našimi
kamarády. Předávali jsme si zkušenosti a posezení se protáhlo do nočních hodin. Druhý
den ráno po snídani jsme se sešli na Václav-

ském náměstí. Odtud jsme se vydali na procházku po staré Praze, při které jsme ušli 8
kilometrů. V 11:30 následoval oběd v restauraci Bredovský Dvůr. Po obědě jsme odjeli
vlakem zpět do Domažlic. Výlet se podařil,
počasí nám přálo a po návratu se ještě někteří členové zúčastnili maškarního bálu, který
pořádaly dílské kuželkářky z TJ Sokol Díly.
Dne 19.2.2011 v 19:43 byl vyhlášen operačním střediskem KOPIS Plzeň požární
poplach pro naši jednotku. Mělo se jednat
o požár komína ﬁrmy Steatit Klenčí pod
Čerchovem. Po vyhlášení se v místní zbrojnici sešlo 6 členů zásahového družstva. V
19:50 vyjelo družstvo s vozidlem Š 706 na
místo požáru. Na místě požáru se nacházela
jednotka profesionálních hasičů z Domažlic
a jednotka dobrovolných hasičů z Klenčí
pod Čerchovem. Po spojení s velitelem zásahu jsme dostali informaci, že v komíně
zahořely pravděpodobně saze a požár je již
lokalizován. Na místě naše družstvo setrvalo
do 20:45 hodin a asistovalo u prováděného
průzkumu komína termokamerou. Po zjištění, že další zahoření nehrozí, odeslal velitel
zásahu družstvo zpět na základnu.
Celkovou připravenost našeho družstva
a včasný výjezd byl velitelem zásahu hodnocen velice kladně. Uvedl, že připravenost
a vybavenost našeho sboru je na velmi vysoké úrovni.
Dne 25.2.2011 navštívili členové našeho sboru „Capartický bál“, který se koná
v Plzni a pořádají jej naši kamarádi z TJ Škoda Plzeň, se kterými náš sbor již několik let
spolupracuje. Název bálu se odvíjí od letních
táborů, které TJ Škoda Plzeň pořádá v Caparticích. Na bále jsme se dobře pobavili,
utužili přátelství a posílili spolupráci. Myslíme si, že jsme dobře reprezentovali náš sbor
i naši obec.
Dne 26.2.2011 od 13:00 proběhly cvičné
jízdy řidičů našeho sboru. Všichni řidiči,

musí mít každý měsíc ujetý stanovený počet
cvičných jízd se zásahovým vozidlem. Tento
předpis musí být dodržován, jelikož je naše
jednotka začleněna do výjezdové skupiny.
Řidiči našeho sboru jsou: Petr Ježo, Pavel
Knopf, Jan Sokol, Miloslav Mazanec.
Dne 26.3.2011 pořádají naše sestry hasičky již tradiční Pyžamový bál. Bál se koná od
20:00 hodin v sále obecního úřadu. Sestry si
připravily bohatý program a nebude chybět
ani rautový stůl. K tanci a poslechu hraje kapela Klubíčka.
V měsíci březnu bude uskutečněna brigáda na úklid a spálení navezených dřevin
pod Krajců, které nemohly být dříve uklizeny, jelikož to nedovolilo nepříznivé počasí..
Zároveň bude proveden svoz větví a úklid
stromů, které byly v zimním období pořezány našimi hasiči na cestě do Klenčí, když
vlivem povětrnostních podmínek napadaly
na komunikaci.
Dne 16.4.2011 se čtyři členové našeho
sboru zúčastní sportovní akce pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Domažlice.
Jedná se o tradiční výstup na domažlickou
věž. Výstup se provádí v plné hasičské zbroji
s hadicí B. Závodu se zúčastní dva hasiči do
30 let a dva nad 30 let. I když se této akce
zúčastníme poprvé, doufáme, že uspějeme a
neuděláme našemu sboru ostudu.
V měsíci dubnu a květnu bude probíhat
příprava na okrskovou soutěž, která se bude
konat v naší obci a bude jí tentokrát pořádat
náš sbor. Soutěž proběhne dne 28.5.2011
od 13:00 hodin na místním hřišti. Všechna
družstva musí pilně trénovat, aby na domácí
půdě dosáhla co nejlepších výsledků. Doufáme, že nás přijde podpořit hodně fanoušků,
kteří o sobě dají na hřišti řádně vědět. V průběhu soutěže bude připraveno občerstvení a
po soutěži posezení ve stanu s hudbou.

TJ Sokol Díly
Oddíl lyžování
V sobotu 26.2.2011 uspořádala TJ Sokol
Díly pro své členy a příznivce lyžování lyžařský přejezd Gibacht – Díly.
17 účastníků mělo možnost obdivovat
nádherně zasněženou přírodu hřebene Českého lesa. Celodenní sluneční svit, kterého
je v letošní zimě tak málo, rovněž přispěl k
dobré náladě a zážitkům všech lyžařů.
Po občerstvovací zastávce u chaty Městských lesů Domažlice se pokračovalo do Capartic a následně až na Díly.
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V restauraci Tyrolka, kde čekala výborná
gulášová polévka pana Holuba, všichni s
povděkem kvitovali, že se akce zdařila a proběhla bez úrazu. Sjezd z Capartic na Díly odnesly pouze 2 zlomené lyžařské hůlky.
Závěrečné poděkování patří panu Karlu
Ledvinovi a panu Ing. Bendovi za pomoc při
organizaci.

Kuželkářský oddíl
19. února 2011 se naši hráči zúčastnili
okresních přeborů jednotlivců pro rok 2011.

Celkem soutěžilo 7 mužů a 6 žen.
TJ Sokol Díly pořádala OP seniorů. Na domácí kuželně obsadil 6. místo Kuneš Zdeněk,
13. místo Dufek Jan, 15. místo Mikulenka
Pavel, 16. místo Kuneš Martin a 21. místo
Pittr Jaroslav.
V mužské kategorii se v Újezdě sv. Kříže
umístil Ochotný Jiří na 5. místě a Kuneš Michal na 29. místě.
Ženy a seniorky hrály na kuželně v Havlovicích. V ženské kategorii byly stupně vítězů
obsazeny výhradně hráčkami z Dílů.

Přebornicí se stala Kouříková Iveta, 2.
místo získala Knopfová Václava, 3. místo
Pittnerová Milena a 7. místo Kapicová Dana.
Mezi seniorkami obsadila 2. místo Kuželková Jana a 5. místo Konopíková Květa.
Přeboru Plzeňského kraje se zúčastní:
Muži: Ochotný Jiří – 12.3.2011 kuželna
SKK Rokycany
Senioři: Kuneš Zdeněk, Mikulenka Pavel
a Kuneš Martin – 12.3.2011 kuželna Slavoje
Plzeň
Ženy: Kouříková Iveta, Knopfová Václava, Pittnerová Milena a Kapicová Dana –
13.3.2011 kuželna Škody Plzeň
Seniorky: Kuželková Jana a Konopíková
Květa – 13.3.2011 kuželna Škody Plzeň
Všem 13 hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu.

Pat a Mat si na karnevale připravili svačinku...
Přebory družstev
V přeboru Plzeňského kraje si vede naše
Áčko střídavě. Po 18. kole je se 17ti body
ve středu tabulky na pěkném 7. místě. Nejlepším hráčem je Sokol Jaroslav, který se,
s průměrem 427 kuželek na zápas, usadil
na 5. místě v kraji. V první desítce je i na 8.
místě Kuneš Zdeněk s průměrem 425 kuželek na zápas.
V okresním přeboru družstev si lépe vede
družstvo „C“. Po 16. kole jsou ženy na 2.
místě s 24 body a průměrem 2377 kuželek
na zápas.
Nejlepšími hráčkami jsou: Knopfová Václava – průměr 425 kuželek na zápas – 2. místo v okrese a Kouříková Iveta – průměr 422
kuželek na zápas – 3. místo v okrese.
Družstvo „B“ – muži je ve středu tabulky
na 5. místě s 12ti body a průměrem 2282 kuželek na zápas. Nejlepším hráčem je Anderle
Antonín – průměr 401 kuželek na zápas – 17.
místo v okrese.
Do konce ročníku 2010/2011 odehrají Áčkaři ještě 4 zápasy, Béčkaři 2 zápasy a ženy
1 zápas. Přejeme všem plný zisk bodů a „ať
to padá“.

Hokejová sezóna 2010-2011
Letošní sezóny se zúčastnilo 8 družstev,
z toho dvě nová: Tatran Přimda a Buldoci
Stříbro.
Našemu týmu se v úvodu sezóny nedařilo a to z důvodu, že se na zápasy sešlo málo
hráčů. Čekalo je několik proher a remíz. Po
těchto neúspěších však nastal fantastický
obrat k lepšímu a přišla série šesti vyhraných, po sobě jdoucích zápasů. Nejcennější skalp v podobě dvou bodů si naši přivezli
ze Stříbra, kde porazili domácí Buldoky
5:3 na jejich vlastním ledě, a kteří jsou na
čele tabulky. Jen škoda, že výhry přišly až

ke konci sezóny. V současné době jsme na
pátém místě se ziskem 17ti bodů. Odehrálo se 21 zápasů, z toho je 7x výhra, 3x remíza a 11x prohra. Naši mají sehrát ještě dvě
utkání s Rakonem Domažlice, který oba
zápasy odložil.
Ať už se našim hokejistům na ledě dařilo
více nebo méně, vždycky jsme pro ně byli
v hledišti – my fanynky a fanoušci a prožívali
s nimi všechna utkání v Domažlicích, Tachově i ve Stříbře.
Na závěr nezbývá než klukům za jejich výkony upřímně poděkovat, ať se jim daří nejen
na ledě, ale i v osobním životě.
Ještě zveme všechny diváky na 1. kolo soutěže play off, které se má sehrát 19.3.2011
s týmem Nýrska v Domažlicích.
Hoši děkujeme – vaše fanynky a fanoušci
a těšíme se na sezónu příští.

Florbal
Florbal je již několik let nejoblíbenějším
sportem, který se hraje v zimním období v sále
Obecního úřadu v Dílech. Scházíme se každou neděli od poloviny října do konce března
následujícího roku a hrajeme vždy od 9,00 do
11,30 hodin. Dílští hráči jsou všech věkových
kategorií, od těch nejmladších ve věku od 7
let, až po ty nejstarší, 40ti leté. Pravidelně si
chodí zahrát asi 10 hráčů, někdy je nás však i
více a to už musíme hrát na skupiny. Díky ﬁnančnímu příspěvku od TJ Sokol Díly jsme si
mohli zakoupit originál branky a brankářské
přilby, hokejku si zakoupil každý sám.
V loňském roce 2010 jsme si pořídili ve
spolupráci s Martinem Sokolem a Jardou
Sokolem, za což jim patří velký dík, dřevěné mantinely kolem celého obvodu sálu, což
dostalo určitou rychlostní a taktickou herní
kvalitu.
V listopadu 2010 jsme sehráli dva vzájem-

né zápasy se Sokolem Postřekov, v jednom
případě na domácí půdě, kde jsme překvapivě své soupeře přehráli. Odvetný zápas
v Postřekově jsme však i po veliké snaze a bojovném nasazení jednoznačně prohráli.
Od spoluhráčů a kamarádů z Postřekova
nám bylo umožněno v době bálů a tanečních
zábav, kdy není možno v sále na Dílech hrát,
dojíždět na jejich tréninky, které jsou pravidelně v pondělí a čtvrtek od 20,00 hodin, což
jsme několikrát využili a tímto jim chceme za
vstřícnost poděkovat.
Závěrem chci využít příležitosti a pozvat
všechny další příznivce tohoto sportu, aby si
přišli zahrát, jste vítáni.

...a sál opět praskal ve švech!
12.2.2011 se konal již 12. dětský maškarní
bál uspořádaný kuželkářkami z Dílů. Letošní
téma bylo: hrajeme si na řemesla aneb Ten
dělá to a ten zas tohle. Už po 14,00 hodině
se sál plnil různými maskami. Konečný počet
byl 95 dětí.
Jako tradičně byly pořadatelky v převlecích. U vstupu vydávaly „prodavačky“ tombolu a celé odpoledně provázela slovem „servírka“ Jana Votrubová.
Bál zahájili dva šikulové Pat a Mat a pak
už přicházely kuželkářky jako: lékař a sestřička, výpravčí, malíř, pekař, květinářka,
policajtky a kominík. Dalším zpestřením
bylo krásné vystoupení malých roztleskávaček z Masarykovy ZŠ v Klenčí pod Čerchovem a juniorský aerobik Ivany Kozinové pod
vedením trenérek Aleny Kunešové a Terezy
Pajmové. A pak už následovala pro všechny
zábava, tancování a soutěže, které se nesly v
duchu řemesel. Každá soutěž byla odměňována spoustou sladkostí, a to díky sponzorům: TJ Sokol Díly, OÚ Díly, SDH Díly, ZD
Klenčí, ﬁ Rosenberg Klenčí, p. L.Martinec,
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p. H. Dýrová, rodina Millisderferova, rodina Kabourkova a Škopkova, p. T. Volman,
p. J. Balounová, která se postarala o prodej
cukrovinek a moučníků. A samozřejmě velký dík patří DJ Lucce Pivoňkové a Honzovi
Sokolovi, kteří výběrem hudby vhodně do-

Oslava MDŽ
8.březen si ženy na celém světě připomínají jako Mezinárodní den žen – den boje za
práva žen.
Dílské ženy si tento den připomněly na
malé oslavě, kterou pro ně připravila místní
organizace KSČM a která proběhla v neděli 13.3.2011 v budově bývalé mateřské
školy. Ženy dostaly na přivítanou karaﬁáty
zakoupené a věnované Sborem dobrovolných hasičů a po vystoupení místostarosty
obce pana Františka Škultétyho, který přišel ženy pozdravit, uplynulo celé odpoledně

vářeli příjemnou atmosféru. Protože každý
rok kuželkářky přemýšlely o uspořádání bálu
pro dospělé, tak ho letos uspořádaly a hned
večer po dětském. Účast nebyla tak velká
jako odpoledně, ale nálada vládla úžasná. K
tanci hrála kapela Vysoká tráva. Bylo možné

zakoupení malého občerstvení: jelítek, jitrnic
nebo utopenců z dílny kuželkářek.
A zhodnocení celého náročné dne? “Zase
pěkný“…
Víte jaké téma dětského bálu bude příští
rok? Nechejte se překvapit.

v přátelském ovzduší při veselé zábavě. Na
harmoniku hrál pan Jožka Jarábek z Kouta
na Šumavě, na vozembouch ho doprovázel
pan Drahoslav Milisderfer, zpívali všichni.
O obveselení celé společnosti se starala paní
Zdeňka Machová, která mezi nás přijela
z Poběžovic.
Výborné moučníky ke kávě upekla paní
Marie Pavlíčková, paní Anežka Pavlíčková
a paní Jiřina Balounová.
Obecní úřad poskytl ﬁnanční příspěvek na
občerstvení. Obsluhu při podávání občerstvení zajišťoval pan Ing. Josef Sokol, pan Jan

Řezníček a pan Jiří Anderle.
Zúčastnilo se celkem 24 žen, které se
shodly na tom, že se oslava vydařila.

se v ranném dětství přestěhovala s matkou a
bratrem Josefem na Díly, kde strávila celý svůj
život. Mládí neměla snadné, otce nepoznala,
poněvadž se nevrátil z první světové války. Žili
v chalupě U hajných a matka se musela hodně
starat aby rodinu uživila, měla než políčko a
trochu drůbeže. Přesto dbala, aby děti měli základ do života a tak Josef se vyučil truhlářem a
Marie chodila do Měšťanské školy v Klenčí. V
té době byla jediná z Dílů a tak žila u kmotry v
Postřekově odkud do Klenčí chodilo více dětí.
Provdala se za Josefa Kuželku a odstěhovala se jen o několik chalup nahoru po průhonu.
Josef byl zedníkem a v době po svatbě bylo

těžké uživit rodinu, se kterou žila jeho matka,
taktéž vdova po padlém vojákovi. Po čase mladí manželé měli dvě děti, syna Josefa a dceru
Danu. Celý život prožila v obci Díly, obklopena rodinou a vnoučaty, kde paní Kuželková
se dožila vysokého věku při dobrém zdraví. V
posledních létech se o ní starala dcera, která v
loňském roce zemřela. Byla to velká rána, ze
které se paní Kuželková nikdy už nevzpamatovala. Jak síly ubývaly, potřebovala stálou péči,
kterou poslední rok poskytla vnučka.
Paní Kuželková už delší dobu byla nejstarší
obyvatelkou Dílů a zemřela 3.3.2011 ve věku
96 let. Vzpomíná rodina.

Životní jubilea
Leden: Jakub Kuttenberg, Zdeněk Volfík,
Jan Kugl, Václav Pillmaier, Pavel Dyr, Martin
Sokol
Únor: Hedvika Kreuzová, Jarmila Havlová,
Jiří Šleis
Březen:Valeria Sobotková, Jindřich Kotyza,
Marie Jindrová, Marie Kuželková, Jiřina Balounová, Jiří Jílek
Všem jmenovaným přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu.
Vzpomínka:
Paní Marie Kuželková rozená Malzerová
se narodila v roce 1914 v Postřekově, odkud

Kalendář akcí
Uskutečnilo se:
Silvestrovská zábava 31.12.2010
Sokolský bál 21.1.2011
Hasičský bál 4.2.2011
Maškarní bál pro dospělé 12.2.2011
Maškarní bál pro děti 12.2.2010
Oslava MDŽ 13.3.2011
Připravuje se:
Pyžamový bál 26.3.2010
Velikonoční koulení pro děti 25.4.2011
Okrsková soutěž – květen
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Máme rok 2011. Z historických událostí obce můžeme vidět různé letopočty, které jsou také zakončeny jedničkou a u nich si můžeme přečíst o jakou zajímavou událost se jedná. Je to skutečně
několik významných mezníků pro naši obec.
1921 založení Dělnické tělovýchovné jednoty
1931 konala se ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů (80. Výročí se bude slavit až v roce příštím, jelikož akceschopnosti dosáhl sbor až v roce 1932)
1961 oddíl lyžování TJ Sokol pořádal první závody v běhu na lyžích a v létě běžecké závody
1971 v dubnu byla zahájena výstavba budovy národního výboru (dnešní OÚ) a v listopadu
byla dokončena a předána do užívání
1981 TJ Sokol pořádala tělovýchovnou akademii za účasti 45 cvičenců a 85 diváků
1991 dílští fotbalisté sehráli přátelské utkání ve Waldmünchenu, začala tradice mikulášských
utkání v kuželkách Díly-Ottmarshausenn, vítězem pouťového turnaje se stal Zdeněk Volfík
2001 byla provedena kolaudace rozvodu plynu v obci rok kuželkářských úspěchů: Kouříková
Iveta se stala nejlepší hráčkou oddílu, přebornicí okresu a obsadila 12.místo na mistrovství Plzeňského kraje, Konopíková Květa obsadila 16. místo na mistrovství Plzeňského
kraje, Kuneš Michal byl nejlepším hráčem oddílu, Dufek Jan se stal vítězem pouťového
turnaje

VELIKONOCE
Vystřihněte a sestavte si krásného papírového zajíčka
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