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1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 18.3.2008

Přítomni: 7 členů ZO, 20 občanů
• schválení zápisu do obecní kroniky
za rok 2007 – souhlas všech členů ZO
• seznámení s výsledkem kontroly
plateb pojistného u VZP – ZO bere na
vědomí
• projednání výsledku ankety ohledně
konání dílské pouti – ZO bere na
vědomí
• projednání vyhotovení studie rozložení stavebních parcel ke změně
územního plánu č.4 – ZO rozhodlo
v zájmu řešení dalšího rozvoje obce
dle územního plánu v zástavbovém
území změna č.4 předložit návrh na
provedení územního řízení a připravit potřebnou dokumentaci pro
předložení tohoto návrhu příslušnému stavebnímu úřadu
• v termínu stanoveném dle finančních
možností obce
• projednání poražení šesti smrků před
kapličkou o obvodu 1,5 – 2,1 m ve
výšce 130 cm nad zemí – ZO souhlasí
• projednání inventarizace majetku
obce Díly k 31.12.2007 – ZO souhlasí
• projednání uzavření rámcové smlouvy s KB pro otevřené podílové fondy
– ZO souhlasí

Zasedání ZO ze dne 2.4.2008

Přítomni: 7 členů ZO, 20 občanů
• projednání změny rozpočtu – ZO
souhlasí s uvolněním 50.000,-Kč na
opravu veřejného rozhlasu ze správy
obce
• projednání žádosti pana Mráze a paní

Mrázové čp.131 na zřízení plynové
přípojky – ZO odsouhlasilo, aby
se majitelé předmětné nemovitosti
obrátili se svojí žádostí na nového
vlastníka plynovodu
• projednání žádosti pana Martince
čp.163 na vybudování chodníku
před svojí nemovitostí – ZO pověřila
stavební komisi, aby zjistila uložení
inženýrských sítí nacházejících se
v prostoru budoucího chodníku
a vytvořila o tomto zprávu, která
bude podkladem pro další jednání

Zasedání ZO ze dne 6.5.2008

Přítomni: 6 členů ZO, 20 občanů
• složení slibu nového člena zastupitelstva – novým členem zastupitelstva
se stala paní Marta Volfíková, která
nahradila odstoupivšího pana Josefa
Pekla
• projednání parcelizace a výkupu
pozemků v území dotčeném změnou č.4 ÚP obce Díly – ZO pověřilo
vypracováním parcelizace a řešením
předmětného území pana Karla
Langa
• projednání zřeknutí se odměn dvou
členů ZO – ZO schválilo zřeknutí se
odměn pana M.Sokola a pana J.Pekla
k 1.1.2008
• žádost REHA -centrum o finanční příspěvek – ZO souhlasí s vyplacením
finančního příspěvku ve výši 500 Kč
• projednání dodatku č.1/2008
– dopravní obslužnost – ZO souhlasí
s uzavřením dodatku smlouvy na
dopravní obslužnost obce ve výši

22.000,-Kč za rok 2008
• projednání dodatku č.1/2008 – EKOSEPAR Nýřany – ZO souhlasí s
uzavřením dodatku smlouvy a navýšením cen pro rok 2008 (více bude
popsáno v ostatních informacích)
• projednání dodatku č.1/2008 – Česká
síť s.r.o. - ZO souhlasí s uzavřením
dodatku smlouvy s tím, že spotřebu
el.energie si bude nájemce hradit sám
• projednání dopisu pana Mráze a paní
Mrázové čp.131 (plynofikace rodinného domku) – ZO odsouhlasilo vrátit
žadatelům složenou částku 10.000,-Kč
poníženou o hodnotu skříně HUP
s příslušenstvím
• projednání zadání řešení přepadu
vody z obecního vodojemu – ZO
pověřilo starostu zahájit řízení v této
věci s firmou CHVaK Domažlice
• projednání ceny obecních pozemků
– ZO schválilo vypracování vnitřní
směrnice nebo nařízení obce k prodeji
obecních pozemků
• projednání žádosti pana Martince na
zřízení chodníku – ZO schválilo řídit
se zprávou stavební komise, tj.vyčkat
s definitivní úpravou chodníku do
vypracování řešení celé změny č.4 ÚP
obce Díly
• projednání zřízení nového pracovního místa pro Obec Díly financovaného Pracovním úřadem Domažlice
– ZO schvaluje s tím, že pracovní
smlouva bude sepsána na dobu
6 měsíců s tříměsíční zkušební dobou,
týdenní pracovní úvazek bude
40 hodin

Ostatní informace
1. obecní vodovod a kanalizace

– v současné době probíhá kolaudace
ČOV v Postřekově, po jejím dokončení
bude postupně zkolaudován kanalizační přivaděč z obce Díly do Postřekova,
retenční nádrž pod Dílama a hlavní
kanalizační řad, který vede od parkoviště u OÚ podél školky, Mrázíků, Bartíků
a bývalými pastvinami do retenční
nádrže. V závislosti na kolaudaci těchto
vodních děl byl starosta obce pověřen
jednáním s firmou CHVaK Domažlice,
aby byl vyřešen odklon balastních vod,
které vytékají z obecního vodojemu do
stávající kanalizace. O závěrech z tohoto
jednání budeme informovat občany
v dalším čísle časopisu Dílčák.
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2. odpady – Na veřejném jednání ZO

6.5.2008 bylo odsouhlaseno podepsání
dodatku č.1/2008 ke smlouvě s EKOSEPARem Nýřany. Tato firma nám od
roku 2000 vyváží plastové zvony
s odpadním papírem, sklem a plasty.
Jeden výsyp zvonu na papír stál dosud
140 Kč a nyní bude stát 161 Kč. Výsyp
zvonu na sklo stál 90 Kč, nyní bude stát
140,-Kč, výsyp zvonu na plast stál 340,Kč, nyní bude stát 395 Kč. ZO tyto změny v cenách odsouhlasilo, protože firma
EKO-SEPAR Nýřany od roku 2000 na
rozdíl od jiných firem žádnou změnu
v cenách svých služeb neprováděla. Je
třeba opět zdůraznit potřebu třídit
odpady, jelikož čím více vytříděných

odpadů naše obec odevzdá, tím více
peněz se nám vrátí do rozpočtu prostřednictvím firmy EKO-KOM, která má
toto na starosti.
V květnu se uskutečnil sběr nebezpečných odpadů. Bylo odevzdáno 5 kusů
lednic, 10 kusů televizorů a monitorů,
30 velkých domácích spotřebičů, 43 kg
barev, lepidel a pryskyřic a 161 kg pneumatik ve výši 6.311,50 Kč. Zároveň byl
třikrát přistaven kontejner na objemný
odpad. Bylo odvezeno 5,82t objemného
odpadu v ceně 7.605 Kč.
Na žádost firmy, která v naší obci provádí svoz TKO, upozorňujeme občany,
aby v den sběru nestavěli auta do
zúžených prostor místních komuni-

kací, nebo neparkovali naproti sobě po
obou stranách komunikace. Tam, kde
bude ztížený průjezd, se TKO sbírat
nebude.
3. ostatní – v souladu se zákonem
o požární ochraně byly aktualizovány
ohlašovny požáru v obci, které se nyní
nacházejí na těchto adresách:
1. kancelář OÚ, Díly 75, tel.: 379 794 250
2. Vlastimil Anderle, Díly 45, tel.: 379 795 292
3. Petr Ježo, Díly 69, tel.: 379795287
program dílské pouti – v letošním roce
vyšly Státní svátky Cyrila a Metoděje
a mistra Jana Husa na sobotu a neděli.
Mše svatá se uskuteční 5.7. v 10,30hodin.
V neděli zahraje k dobré náladě dechová kapela Horalka. Vystoupení se uskuteční za pěkného počasí u kapličky,
v případě deště bude vystoupení probíhat jako minulý rok v místním sále.
Taneční pouťová zábava se uskuteční
pod patronací TJ Sokol Díly, stejně tak
proběhne i pouťový turnaj v kuželkách
od pátku do neděle. Pouťová zábava se
koná 5.7. ve 20 hodin, k poslechu i tanci
hrají DOLEJŠÁCÍ. Vstup je 50 Kč na osobu. Srdečně zveme všechny, kdo má rád
dechovou muziku a dobrou zábavu.
Jako každý rok budou i letos na Dílích
hostovat pouťové atrakce, nezbývá než
si přát pohodu a hezké počasí.
Jako každý rok, tak i letos chce OÚ
požádat občany, aby sekání trávy, řezání

dříví a jinou činnost, která produkuje
zvýšenou hlučnost, neprováděli pokud
možno v neděli a v dnech, které jsou
vyhlášeny jako státní svátek. Děkujeme
za pochopení.
OÚ chce touto cestou seznámit
spoluobčany s iniciativou mladých dílských rodičů, kteří se rozhodli založit
občanské sdružení „Rodiče za hřiště“.
Cílem tohoto sdružení je vybudování
a udržování dětského hřiště v obci Díly.
Máme velkou radost z toho ,že se bude
užitečně a cíleně opět využívat zahrada
v bývalé mateřské školce a malé děti si
tam budou moct s rodiči bezpečně hrát.
Sdružení v současné době čeká na registraci. Zájemci o podrobnosti se mohou
dotázat u kontaktních osob
Miroslav Rýdl, Díly 164, 605 592 863
Alena Krutinová, Klenčí p. Čerchovem 299
Sdružení jistě samo osloví občany
s prosbou o finanční nebo jiný příspěvek, OÚ chce vyjádřit sdružení poděkování a ujištění o vstřícné spolupráci při
budování dětského hřiště. V příloze se
občané dozvědí záměr našich rodičů.
OÚ děkuje panu Jiřímu Hammerlovi (Jirka Kodrda) za to, že zabezpečil vyčištění a prohloubení studánky
za Kodrdů a ve spolupráci s Martinem
Sokolem se podílel na opravě odpadkového koše a úpravě okolí obecních stromů u pozemku pana Kuželky, kterých

se zhostil bez jakýchkoliv finančních
nároků.
OÚ děkuje paní Jiřině Balounové za dovezení a darování velkoobjemových vrhlíků, které byly již osázeny
okrasnými křovinami a nyní krášlí obecní parkoviště.
OÚ Díly děkuje panu Jaroslavu Sokolovi st. za nezištnou pomoc při
opravě výčepního pultu v místní restauraci Tyrolka, kde mu opět asistoval pan
Martin Sokol. Společným úsilím se jim
podařilo zprovoznit na přechodnou
dobu již dosluhující výčepní pult.
Místní hotel Sádek odkoupila
společnost z Prahy NAPLES s.r.o., jejímž majitelem je Ing. Jan Jaroš. Rád by
hotel Sádek zprovoznil co nejdříve
a proto se s důvěrou obrací na místní
občany. Hledá pracovní síly v oboru číšník, kuchař, pokojská, ale také kadeřník
– kadeřnice, kosmetička, pedikérka,
rehabilitační pracovník. Kdo by měl
o tyto pracovní příležitosti zájem, může
se s panem Jarošem spojit na telefonním
čísle 777 898 078, kde se dozví bližší
informace.
Žádáme občany, vlastníky pozemků
kolem místních komunikací, aby tyto
alespoň před poutí posekali. Vzrostlá
tráva brání k bezpečnému projíždění.

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci dubnu se členové místního sboru – velitel Petr Ježo a velitel
družstva Jan Volfík zúčastnili školení
velitelů požárních jednotek, které trvalo
24 hodin. Zakončili ho úspěšným přezkoušením. V tomto měsíci probíhalo
i školení rozhodčích, rovněž zakončené
úspěšným přezkoušením, kterého se
zpčastnili Petr Ježo a Pavel Knopf. Výbor
sboru se zúčastnil oslav 60. narozenin

z okrskové soutěže...

dlouholetého člena sboru a současného
strojníka veteránů pana Jiřího Anderleho. Výbor sboru mu ještě jednou touto
cestou děkuje za jeho dlouholetou práci
ve sboru, přeje mu do dalších let všechno nejlepší a hodně zdraví a hlavně ať si
pořádně užije „Pivní lázeň“ v Chodově
Plané u Mariánských Lázní.
Měsíc květen věnovali členové sboru nácvikům na soutěžní vystoupení

a zúčastnili se okrskové soutěže
v Postřekově. O tom, že se na tuto soutěž
připravovali poctivě, svědčí i dosažené
výsledky. Získali jedno 1.místo (muži
nad 35 let), dvě 2.místa (ženy II a veteráni) a dvě 3. místa (ženy I a muži do
35 let).
V měsíci červnu se zúčastní vybrané
členky družstva žen II okresní soutěže
v požárním sportu, memoriální soutěže v Meclově se zúčastní družstvo žen
II, veteráni a muži nad 35 let. Koncem
měsíce se zúčastní členové Petr Ježo,
Pavel Knopf a Sláva Mazanec dvoudenního prověřovacího cvičení na Baldově.
V měsíci duben opustil navždy řady dílského hasičského sboru jeho čestný člen
pan Hans Georg Reimer. Pan Reimer
se po celou dobu svého členství o činnost sboru živě zajímal, účastnil se jeho
veřejných akcí a sponzorsky významně přispíval k činnosti sboru. Čest jeho
památce.
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TJ Sokol Díly
37. Běh osvobození
Dne 8.5.2008 pořádala TJ Sokol Díly
37.ročník Běhu osvobození. Zúčastnilo
se ho celkem 90 běžců, z toho za Sokol
Díly jich startovalo 18. Jejich výsledky
uvádíme a přejeme jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.
HOŠI – 100m (2003 a ml.)
2.místo Konšel Daniel
3.místo Volfík Vojtěch
5.místo Kuželka Martin
DÍVKY – 100m (2003 a ml.)
4.místo Sokolová Alena
6.místo Vítovcová Adéla
7.místo Rýdlová Veronika
8.místo Bernardová Kateřina
HOŠI – 500m (2001 a 2002)
2.místo Volfík Adam
5.místo Cerha Jakub
6.místo Konšel Štěpán
DÍVKY – 500 m (2001 a 2002)
1.místo Dadová Anna
HOŠI – 500 m (1999 a 2000)
3.místo Kuneš Vojtěch
4.místo Ježo Petr
DÍVKY – 500 m (1999 a 2000)
2.místo Volfíková Eliška
ŽÁCI MLADŠÍ – 1km (1997 a 1998)
2.místo Kouřík Patrik
ŽÁKYNĚ MLADŠÍ - 1 km (1997 a 1998)
4.místo Ježová Karolína
DOROSTENCI ML. – 3 km (1993 a 1994)
5.místo Kouřík Pavel
MUŽI – 9km
9.místo Šindelář Radek

start závodu mužů

nejmladší borci na trati

Oddíl kuželek
Na konci dubna skončily přebory
družstev. V krajském přeboru družstev se naše Áčko umístilo na 9.místě
s 19-ti body. Nejlepší hráč Duda Jaromír
se s průměrem 425 kuželek umístil na
15.místě v kraji. V okresním přeboru se
družstvo „C“ - ženy umístilo na 2. místě
s 19-ti body. Nejlepší hráčka Konopíková Květa s průměrem 408 kuželek obsadila 3.místo v okrese.
Družstvo „B“ - muži obsadilo 4.místo se
16ti body a nejlepší hráč Reiniger František s průměrem 384 kuželek skončil na
18.místě v okrese.
3.května 2008 se účastí našich dvou kuželkářů
na Mistrovství České republiky završily přebory jednotlivců. Konopíková Květa v kategorii seniorek obsadila výkonem 466 kuželek
na 4x30HS 25.místo ze 36 účastnic na kuželně
v Zábřehu na Moravě.
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Dufek Jan v kategorii seniorů skončil
výkonem 499 kuželek na 26.místě rovněž se 36 účastníků v Horním Benešově. Oba naše kuželkáře jelo podpořit 10
spoluhráčů.
Děkujeme všem kuželkářům za vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Sportovní odpoledne pro děti, které
pořádala TJ Sokol poslední květnovou
sobotu, proběhlo ve znamení olympijských her. Na startu na kraji lesa za Klukanů dostaly děti čísla a sáčky na sladké
odměny. Potom procházely lesem po
označené trase a na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly sportovního zaměření (běh, skok do dálky a do
výšky, házení šipek, cvičení s obručí).
Odpoledne pokračovalo na hřišti, kde
se běhalo v gumovkách, házely se míčky do koše a na klauna a kopal se míč do

branky. Nechybělo občerstvení s opékáním špekáčů a zmrzlinou na závěr.
Zúčastnilo se 30 dětí v doprovodu rodičů nebo prarodičů.

Pozvánka
Kuželkářky
pořádají
v pátek 27. června
2008 od 17,00 hodin
na ukončení školního
roku „Koulení pro děti
a mládež.“

Dětský den
Sportovní odpoledne pro děti, které
pořádala TJ Sokol poslední květnovou
sobotu, proběhlo ve znamení olympijských her. Na startu na kraji lesa za Klukanů dostaly děti čísla a sáčky na sladké
odměny. Potom procházely lesem po
označené trase a na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly sportovního
zaměření (běh, skok do dálky a do výšky,
házení šipek, cvičení s obručí). Odpoledne pokračovalo na hřišti, kde se běhalo
v gumovkách, házely se míčky do koše
a na klauna a kopal se míč do branky.
Nechybělo občerstvení s opékáním špekáčů a zmrzlinou na závěr. Zúčastnilo se
30 dětí v doprovodu rodičů nebo prarodičů.

soutěž na hřišti

Gibacht - Díly
Turistický výlet Gibacht - Díly pořádala TJ Sokol druhou květnovou sobotu
10.5.2008. Výletu se zúčastnila necelá
padesátka turistů z Dílů a Postřekova.
Autobus je dopravil z Dílů do Gibachtu a zpáteční dvacetikilometrovou cestu
absolvovali pěšky.
Z Gibachtu po německé části trasy vedl
účastníky výletu zkušený průvodce pan
Reitmeier. Protože toho dne počasí přálo, vyhlídky, které turisté navštívili, jim
poskytly nádherné pohledy na okolní
krajinu.
Na české straně potom čekalo občerstvení u chaty „Pod vodojemem“ a odpočinek na krásném místě pod vrcholem
Čerchova.

společně před odjezdem

vyhlídka od majáku „Der Leuchturm der Menschlichkeit“
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skleněný kříž na vrchu Reiseck (902 m.n.m.)

Kulturní činnost
Květnové oslavy proběhly v letošním
roce ve stejném duchu jako v letech
minulých. V předvečer 1.máje se opět na
několika místech sešla mládež i dospělí
ke společnému posezení při májovém
ohni a dobrou náladu jim nezkazila ani
studená fronta a déšť. Ráno o 10.hodině se sešlo asi 40 místních i přespolních občanů u místní kapličky k uctění
památky dílských občanů umučených
za 2.světové války. K pamětní desce
položil starosta obce a zástupce místní
organizace KSČM věnec a kytici a starosta obce pak připomněl význam jejich
obětí i pro současný život a vyzval přítomné občany, aby na tyto oběti nebylo
nikdy zapomenuto. V 11 hodin se pak
konal za účasti asi 60 občanů pietní akt
u pomníčku padlých amerických vojáků
u Dobré vody. Pietního aktu se zúčastnili v dobových uniformách americké
armády členové Militar Car klubu z
Plzně, dále družstvo aktivních záloh z
Postřekova a zástupce velvyslanectví
USA v ČR pan kapitán Scot Reuter. U
pomníku byly položeny věnce a kytice a
byly předneseny projevy pana starosty
Vlastimila Anderleho a kapitána Reutera, který přednesl svůj projev v českém
jazyce. Obě tyto pietní akce měly velmi
důstojný průběh a připomněly přítomným občanům význam osovobození
naší obce před 63 lety.
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Pietní akt u pomníčku padlých vojáků

4.	Životní jubilea
Narození nového občánka – blahopřejeme Petře Šafaříkové a jejímu příteli
k narození dcery Anetky.

V tomto období nás opustily dvě občanky Dílů, a to paní Jarmila Záhořová
a paní Jaroslava Konopíková.

Blahopřejeme všem níže jmenovaným
jubilantům k jejich významným výročím – hodně pohody, štěstí a zdraví.

Paní Jarmila Záhořová
V březnu nás opustila paní Jarmila
Záhořová. Vychovala dvě děti, byla
dobrou matkou i manželkou. Ráda byla
veselá, společenská. Ve volných chvílích
přečetla hodně knih nebo pracovala na
zahrádce. Kdo jsme ji znali, budeme
dlouho na ni vzpomínat.

Duben
Anderle Jiří
Truhlářová Anna
Strnadová Hana
Anderlová Růžena
Řezníčková Augustina
Květen
Řezníček Matouš
Kapic Jakub
Vargovčík Jan
Babková Jaroslava
Červen
Buršíková Antonie
Karbanová Marie
Řezníčková Jana
Bernardová Světla
Jílková Marta
Svačina Václav

Paní Jaroslava Konopíková
Rodištěm zesnulé paní Konopíkové bylo
město Plzeň. Zde prožila své dětství,
vychodila školu, vystudovala a zde se
také naplnil její životní sen stát se učitelkou. Stejně jako řadu dalších čerstvých
absolventů ji osud zavál do pohraničí.
Zde působila na několika malotřídkách,
z nichž umístění na jednotřídní školu
v Dílích přinesla zásadní zlom v jejím
životě. Seznámila se zde s budoucím
manželem, který jí zůstal pevnou životní oporou až do své smrti. Manželé si
v brzké době adoptovali miminko – holčičku Blanku. Z manželů Konopíkových se stali příkladní rodiče. Zajistili
děvčeti bezstarostné dětství a mládí.
Maximálně ji podporovali v úspěšném
ukončení hotelové školy, svou lásku
na ni přenesli i jako na novomanželku
a maminku vnučky Táni. Ta byla jejich
největším štěstím. Smrt pana Konopíka
otřásla vším, co si představujeme pod
pojmy štěstí a rodinná pohoda. Zesnu-

lou tato krutá rána osudu zastihla zcela
nepřipravenou. Sama už řadu let bojovala se zákeřnou nemocí a přidávaly
se další zdravotní problémy. Díky všemožné péči ze strany Blančiny rodiny se
postupně dokázala se ztrátou manžela
vyrovnat. V podobě dceřina útulného
domova se jí zúročila vlastní laskavost
a obětavost, kterou před mnoha léty
projevila v Dílech vůči tchýni a svému
otci, které tehdy dochovala do posledních dnů jejich života... Zesnulá bývala
výbornou kamarádkou a společnicí. Přinášela dobrou náladu, svým humorným
vyprávěním přispívala k příjemné atmosféře. Její smích byl nakažlivý, upřímný.
Byla čestná, dokázala si udělat legraci
sama ze sebe. Byla šťastná tehdy, když
byli šťastní její nejbližší. To byl vklad
její osobnosti, které jsme si velice vážili
a chovali k ní obdiv. Ačkoliv poslední
léta žila v Německu, udržovala stálé
spojení s nejbližšími přáteli. Kontakt se
svými kolegy v klenečské škole udržovala nepřetržitě. Právě pobyt v jejich
společnosti pro ni byl všelékem dodávajícím jí sílu, naději a víru v uzdravení.
Paní Konopíková byla také dlouholetou předsedkyní Sboru pro občanské
záležitosti v obci Díly, kde měla na starosti vítání nových občánků do života,
blahopřát jubilantům k jejich životním
výročím, budoucím školákům MŠ ke
vstupu do ZŠ. V této činnosti jí pomáhal
i manžel jako jednatel této organizace.
Děkujeme zesnulé za všechno, co dobrého vykonala. Čest její památce!

5. Zajímavé události ze současnosti obce
Podklady pro koncepci dalšího rozvoje obce
V současné době se naše obec, díky
získání financí za prodej plynárenské
soustavy, vymanila z tíživé a téměř
beznadějné finanční situace, způsobené
vysokou
zadlužeností,
která
neumožňovala přistoupit k dalšímu
systematickému rozvoji obce. Chceme
proto uvést rozvahu, jak dále postupovat.
Při plánování tohoto rozvoje se musí
vycházet z následujících skutečností:

dosavadní
zadluženost
obce
(k 1.1.2008) byla 2 994 860 Kč a obec je
vázána splácet v letošním roce
1 148 568 Kč. V roce 2010, kdy bude
končit funkční období současného zastupitelstva, bude obec mít ještě ke splácení 333 400 Kč a tato částka by měla
být splacena do roku 2015.
finanční částka získaná prodejem
plynárenské soustavy činí celkem

5 098 000 Kč, z toho bylo již obci proplaceno 3mil. Kč a do 30.11.2008 bude
proplacen zbytek, tj. 2 098 000,-Kč.
Finance získané za prodej plynárenské
soustavy jsou účelově vázány na zlepšení
životního prostředí a nemohou být na
jiné účely použity je možno předpokládat,
že příjmy a výdaje obecního rozpočtu v
následujících letech budou na přibližně
stejné úrovni jako dosud.
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V letošním roce podle schváleného
a později upraveného rozpočtu bude
realizována oprava osvětlení obce, na
kterou byla získána dotace od kraje ve
výši 180tis. Kč a celkové náklady na
tuto opravu budou činit 300 000 Kč.
Současně je prováděna oprava místního rozhlasu, na kterou je počítáno
s částkou 50 000 Kč a je připravována
parcelizace části území obce podle
územního plánu. Předpokládané náklady nejsou dosud upřesněny. Je
předpoklad, že tyto finanční prostředky
bude možno hradit ze stávajícího
rozpočtu obce.
Vedle těchto skutečností, podmíněných
finanční situací obce, se jeví dále nutnost vzít v úvahu skutečnost, že
v dohledné době bude zprovozněna
čistička odpadních vod, na kterou jsme
napojeni a je nutné proto vytvořit nezbytné podmínky.
Na
základě
těchto
výchozích
skutečností, v návaznosti na dosavadní
výsledky rozvoje obce a současný stav
obce se jeví nutnost v koncepci dalšího
rozvoje následující:
•d
 okončit nezbytné úpravy ve vodovodním řadu obce dle návrhů provozovatele
• připravit a provést komplexní řešení
kanalizační sítě v obci podle návrhů
provozovatelské firmy
• vytvořit podmínky pro další výstav-

bu rodinných domků v obci a tím
i pro omlazení obce. K tomu dokončit
parcelizaci území dle stávajícího
územního
plánu
a
postupně
přistoupit k přípravě těchto částí
k realizaci výstavby (zavedení
inženýrských
sítí,
komunikací
apod.)
• provést přípravy na zpracování nového územního plánu
• prozkoumat možnosti zprovoznění
silnice do Klenčí i v zimním období
(výkup pozemků a zařazení silnice
do příslušné komunikační sítě)
• pokračovat v dosavadním úsilí
o zlepšení celkového vzhledu obce,
v péči o zeleň, v dodržování pořádku
a čistoty, v rozvoji kulturní a sportovní činnosti v obci a v péči o spokojený život občanů
• zabezpečit opravy a zajistit provoz
i v zimním období u místních komunikací
• zabezpečit a trvale udržovat akceschopnost sboru dobrovolných hasičů
obce
Není v současných možnostech všechny
tyto úkoly a problémy vyřešit ve
funkčním období nynějšího zastupitelstva a bez získání některých dotací.
Bude proto nutné po bližší specifikaci
těchto úkolů a problémů stanovit jejich
priority, připravit podklady pro žádosti

Příloha

Občanské sdružení „Rodiče za hřiště“
Vážení čtenáři Dílčáku,
možná jste si jž všimli, že po obci jezdí čím dál více kočárků, ťapá spousta dětí
s maminkami na mateřské dovolení, zkrátka Díly se rozrůstají, a děti si nemají kde
společně hrát. Ten, kdo chodí kolem bývalé mateřské školky, určitě zaznamenal
smutně vyhlížející zpuchřelé pneumatiky na zahradě.
Nám, rodičům, to nedalo, sešli jsme se a rozhodli se s tím něco dělat. Oslovili jsme
obecní úřad a podali žádost o poskytnutí pronájmu zmíněného pozemku a o podporu při obnově dětského hřiště
Jelikož jsme v EU, není to jen tak. Chtěli jsme vybudovat hřiště svépomocí, ale,
bohužel, ne vše současná legislativa dovoluje. Většina herních prvků musí splňovat
normy a mít certifikát a pravidelnou revizní kontrolu. To všechno není levná
záležitost.
Abychom mohli požádat o finanční pomoc nejen občany, ale i podnikatele, rozhodli jsme se založit občanské sdružení „Rodiče za hřiště“, a díky tomu budeme schopni vystavit i potvrzení o převzetí sponzorského daru.
Touto cestou Vás prosíme o jakoukoliv finanční podporu a případnou pomoc při
výstavbě, Doufáme, že začátkem července již bude naše sdružení zaregistrováno,
a budeme moci zorganizovat sbírku.
Za všechny děti, vnoučata i pravnoučata, Vám předem děkujeme.
Rodiče za hřiště
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o dotace a přistoupit k jejich realizaci
podle dané situace.
Aby již v těchto přípravách byly
zohledněny i názory, zkušenosti,
poznatky a přání vás, dílských občanů,
předkládáme vám tyto naše záměry
k posouzení a k případnému doplnění
a očekáváme, že nám se zpracováním
tohoto koncepčního zaměření dalšího
rozvoje obce pomůžete. Svoje názory,
náměty a připomínky můžete nám
sdělit písemnou formou, anonymně
nebo i podepsané a předat je do
schránky na obecním úřadě nebo
osobně – starostovi a místostarostovi,
obecnímu úřadu, nebo i členům obecního zastupitelstva, případně na jeho
veřejném zasedání. Abychom mohli
s dostatečným předstihem zpracovat
konkrétní znění koncepce dalšího rozvoje obce a připravit podklady pro
žádost o dotace již na příští rok, prosíme o vaše připomínky do poloviny
července letošního roku.

Redakční rada ve složení:
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