INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
září 2011

č. 3 /2011

Reprodukce obrazu pana Miroslava Řezníčka, jehož dílo bylo
předmětem pouťové výstavy.

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 28.6.2011

Přítomni: 5 členů ZO, 16 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje
• ZO schvaluje návrh závěrečného účtu
současně se zprávou o přezkoumání
hospodaření obce a žádostí o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 a metodickou pomoc a vyslovuje celoroční souhlas
s hospodařením s výhradou a ukládá
následující opatření k odstranění chyb a nedostatků: bude důsledně dodržován zákon
č. 250/2000Sb, §15, kdy plnění rozpočtu
bude pravidelně kontrolováno, aby nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.
• Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi Městem Domažlice a Obcí
Díly na úseku projednávání přestupků –
zvýšení poplatku o 500 Kč za jeden projednaný přestupek. Oslovit navrhované firmy
CHVaK Domažlice, Šumavské vodovody
a kanalizace Klatovy a Vodohospodářský
podnik Plzeň na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci
„Díly – doplnění kanalizace“
• Vodovodní přípojku na parcelu č. 2484/1
v k.ú. Díly p. M. Jurčenkové, která si ji bude
v plné výši hradit
• Vyhlašuje Záměr č. 6/2011 na směnu
pozemku KN p.č. 2592 v k.ú. Díly o výměře
65 m2 ve vlastnictví zemřelých rodičů Eduarda a Anny Krutinových za část parcely
KN p.č. 1532/116 ve vlastnictví Obce Díly
o výměře 257 m2 (pouze 65 m2) po vyřešení
dědického řízení
• Ukončení členství ve Svazu místních
samospráv ČR k 31. 12. 2010 a nezaplacení
členského příspěvku za rok 2011
• Program Dílské poutě 2011
• Rozmístění kontejnerů na plast, papír a
sklo
• Záměr č. 5/2011 na pronájem a zvelebení části pozemku p.č. 1678/1 v k.ú. Díly
jediným žadatelům p. Martinovi Sokolovi a
p. Miloslavu Mazancovi
• Administrativní opravu usnesení 3/2011
z 30.5.2011 v bodě 4/ zastupitelstvo obce
schvaluje výkup parcel ZE PK č. 2488/1
o výměře 218 m2 a PK 1597/2 o výměře
118 m2 v k.ú. Díly ve SJM Zdeňka a Evy
Kunešových, Díly čp. 14, kdy tyto parcely
byly KÚ Domažlice přečíslována na p.č. KN
2488/14 o výměře 218 m2 a p.č. KN 2488/6
o výměře 118 m2 v k.ú. Díly
• S prodloužením smlouvy o poskytování
právních služeb mezi Obcí Díly a Advokátní
kanceláří Mgr. J. Filipové do roku 2014
• Závěrečný účet za rok 2010 Dobrovol-
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ného svazku obcí Chodská liga Klenčí
pod Čerchovem a se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření Dobrovolného
svazku obcí Chodská liga Klenčí p/Č
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství Lazce za rok 2010
Bere na vědomí :
• Kontrolu plnění usnesení ze dne
30.5.2011
• Hlavní úkoly zastupitelstva obce na červenec – srpen 2011
• Vypuštění bodů c) a d) z dnešního jednání
ZO
• Stížnost p. M. Volfíkové na neinformovanost o zastavení vody při konání hasičské
okrskové soutěže v sobotu 28.5.2011
Pověřuje starostu :
• Podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice
a Obcí Díly
• na úseku projednávání přestupků
• K sepsání a uzavření smlouvy o pronájem
a zvelebení části pozemku p.č. 1678/1 v k.ú.
Díly s pronajímateli p. M. Sokolem a p. M.
Mazancem
• K sepsání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Obcí Díly AK
Mgr. Filipové do roku 2014

Zasedání ZO ze dne 2.8.2011

přítomni 6 členů ZO, 21 občanů obce
ZO na svém veřejném jednání schvaluje
• Rozdělení obdržené odměny 40.000 Kč za
Cenu hejtmana Plzeňského kraje v soutěži
„Vesnice Plzeňského kraje roku 2011“:
10.000 Kč – občanské sdružení „Rodiče za
hřiště“, 10.000 Kč – SDH Díly, 10.000 Kč –
TJ Sokol Díly, 10.000 Kč – ostatní záležitosti kultury (paragraf 3399)
• Vyhlášení Záměru č. 7/2011 na pronájem
přeplocené části obecního pozemku KN
p.č. 1651/8 v k.ú. Díly
• Koupi pozemku KN p.č. 2488/9 v k.ú.
Díly využívaný jako ostatní komunikace o
celkové výměře 177 m2 za 100,- Kč/m2 od p.
Petra Konopíka, Díly čp. 165 6 pro 0 proti
0 se zdržel
• Opravu Záměru č. 3/2011 – směnit a prodat část obecního pozemku KN p.č. 1854/8
(původně 1854/2) v k.ú. Díly za cenu
200 Kč/m2 vedený jako trvalý travní porost
(celková výměra: 99 m2, směna: 17 m2,
prodej: 82 m2) a Záměru č. 4/2011– směnit
ideální polovinu pozemkové parcely KN p.č.
2488/18 původně (2251/1) v k.ú. Díly (17
m2) vedeného jako ostatní plocha využívaná

jako ostatní komunikace za část obecní
parcely KN p.č. 1854/8 (původně 1854/2)
v k.ú. Díly vedený jako trvalý travní porost a
to pouze v rozsahu 17 m2.
• Změnu rozpočtu č. 4/2011
• Nepodepsat mandátní smlouvu se
společností Garanta CZ České Budějovice
na přípravu projektové dokumentace z
Programu rozvoje venkova: Osa 3 – obnova
a rozvoj vesnic na zpracování územního plánu a projektovou a technickou dokumentaci
• Upravené zadání územního plánu Díly
• Bezúplatný převod pozemků dotčených
výstavbou kanalizace do vlastnictví Obce
Díly KN p.č. 2488/15 o výměře 187 m2 a
1596/3 o výměře 97 m2 oba v k.ú. Díly ve
vlastnictví sl. Vlasty Ledvinové
• Vyhlášení Záměru č. 8/2011 na pronájem
přeploceného obecního pozemku KN p.č.
1532/126 v k.ú. Díly o výměře 129 m2
• Společnost CHVaK Domažlice jako
zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební zpracování akce „Díly – doplnění
kanalizace“
• Nechat vypracovat zadání zpracování
projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení nových
místních komunikací v obci Díly komunikace pod OÚ od rod. domku čp. 166 až k rod.
domku čp.168, komunikace od MŠ k rod.
domku čp. 164, komunikace od rod.domku
čp. 45 k rod.domku čp. 19 a komunikace
vedoucí k rod. domkům u bývalých st.statků
dopravnímu projektantu Ing. Jaroslavu
Rojtovi
Bere na vědomí:
• Kontrolu plnění usnesení ze dne
28. 6. 2011
• Plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2011
• Žádost p. A.Jelínka na nevysazování
vysokých stromů u kaple
• Specifikaci nákladů za právní pomoc
poskytnutou advokátní kanceláří Mgr.
J. Filipovou, Horšovský Týn
• Zprávu finanční komise o provedené
kontrole dne 27.července 2011
• Stanovisko Ministerstva zemědělství
ohledně nepřidělení dotace na akci „Díly –
doplnění kanalizace“
• Neposkytnutí účelové dotace z Grantového
programu Plzeňského kraje v oblasti kultury
pro rok 2011 na pořádání Dílské pouti
• Vyúčtování ceny vody za rok 2010 – provozovatel vodovodní infrastruktury v naší
obci CHVaK Domažlice
• Přehled o činnosti veřejných knihoven
okresu Domažlice

• Ústní zprávu o pronájmu objektu MŠ
hokejovým klubem HC Klatovy
Ukládá:
• Vedoucímu stavební komise p. M.
Sokolovi a místostarostovi p. F. Škultétymu
zabezpečit propadlou propustní desku
u pomníku padlých z 1. Světové války
Pověřuje starostu:
• Podepsat kupní smlouvu s p. Petrem Konopíkem na koupi pozemku KN p.č. 2488/9
v k.ú. Díly využívaný jako ostatní komunikace o celkové výměře 177 m2 za 100 Kč/m2
• Podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dotčených výstavbou kanalizace ve vlastnictví sl. Vlasty Ledvinové KN
p.č. 2488/15 o výměře 187 m2 a KN p.č.
1596/3 o výměře 97 m2 oba v k.ú. Díly
• Vyrozumět MěÚ Domažlice, odbor
výstavby a územního plánování s projednaným usnesením zastupitelstva obce ohledně
změn v návrhu zadání územního plánu Díly
• K jednání s Pozemkovým fondem ČR
pracoviště Domažlice o bezúplatný převod
pozemků v lokalitě bývalých st.statků Díly
• Sepsat smlouvu s fi CHVaK Domažlice
na zpracování projektové dokumentace pro
stavební zpracování akce „Díly – doplnění

kanalizace“
Pověřuje 2.místostarostu p. Františka
Škultétyho:
• K jednání s dopravním projektantem p.
Ing. Jaroslavem Rojtem na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nových místních
komunikací

Zasedání ZO ze dne 12.8.2011

přítomni 4 členové ZO, 11 občanů obce
ZO na svém veřejném jednání schvaluje
Zastupitelstvo schvaluje:
• Odsouhlasení a ustanovení členů výběrové komise a jejích náhradníků ve složení:
1. Anderle Vlastimil – starosta (náhradník
p. Knopf Pavel – člen stavební komise)
2. Škultéty František – 2.místostarosta (náhradník p. Volfíková Marta – zastupitelka)
3. Rýdl Miroslav – 1.místostarosta (náhradník p. Kabourková Alena – zastupitelka)
4. Sokol Martin – zastupitel (náhradník p.
Jelínek Antonín – zastupitel)
5. Konopíková Květuše – účetní (náhradník
p. Škultéty Kateřina – kronikářka)
• Zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na zhotovení stavebního díla „Díly - doplně-

ní kanalizace“
• Oslovit navrhované společnosti na výběrové řízení k předložení nabídky na akci
„Díly – doplnění kanalizace“
• firmy, které budou vyzvány k předložení
nabídky na akci „Díly – doplnění kanalizace“ v režimu Výběrové řízení s výzvou 5-ti
zájemcům. Jsou to :
1. SMP CZ, a.s. Evropská 1692/37, 160 41
Praha 6
2. POHL CZ, a.s. Domažlická 168,. 318 00
Plzeň
3. ZEMPRA DC, s.r.o. Vítězství 374, 407 11
Děčín 32-Boletice nad Labem
4. Stavmonta spol. s r.o. Hřbitovní 33,
312 00 Plzeň
5. CHVaK a.s., Bezděkovské předm., 344 01
Domažlice
• Změnu rozpočtu č. 5/2011
Bere na vědomí:
• Kontrolu plnění usnesení ze dne 2.8.2011
Pověřuje starostu:
• k zaslání pověřujícího dopisu zvoleným
členům komise pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení stavebního vodního díla akce „Díly – doplnění
kanalizace“

Zprávy z kulturní činnosti
Dílská pouť
Dílská pouť byla zahájena dne 5. července
2011 slavnostní vernisáží výstavy obrazů
pana Miroslava Řezníčka. Jsme rádi, že
se výstava uskutečnila, jelikož je to tradiční akce v programu naší pouti. Dále obec
pořádala ve dnech 8. – 10. července 2011
vystoupení skupin Starý psi (10.000 Kč za
vystoupení), Relax (6.000 Kč za vystoupení)
a Horalka (7.500 Kč za vystoupení). Celkové výdaje na zorganizování pouti činily
33.257 Kč a příjmy z dobrovolného vstupu
na výstavu a jednotlivých vybraných vstupů na vystupující skupiny činily 33.442 Kč.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a organizování pouti podíleli.
Poutní mše
O svátku svatých Cyrila a Metoděje 5.července 2011 se konala poutní mše za účasti
pěti kněží, hlavní celebrant byl kdyňský farář
p. Miroslav Kratochvíl. Zazpívaly sestry Popelkovy z Domažlic za doprovodu varhaníka
Vojtěcha Seckého z Postřekova. Pěkné počasí přilákalo kolem stovky poutníků z širokého okolí. Po mši svaté přijali hosté pozvání
na oběd do hotelu Sádek.
Soutěž Vesnice roku 2011 Plzeňského
kraje
Vážení a milí spoluobčané.
V pátek 15. července 2011 jsem se zúčast-

Z vernisáže výstavy prací pana Miroslava Řezníčka
nil slavnostního vyhlášení 17. ročníku soutěže „Vesnice Plzeňského kraje roku 2011“,
do které se naše obec Díly po delší době letos
přihlásila. Dostalo se mně vřelého a milého
přivítání jak ze strany organizátorů soutěže,
tak i samotným starostou pořádající obce
Chanovice panem Petrem Kláskem, za což
jim tímto velmi děkuji.
Nyní jsem velice rád, že vložená společná

energie do příprav, organizace a administrace této soutěže nepřišla nazmar. Není to určitě moje zásluha, že naše obec v této krajské
soutěži získala druhé nejvýznamnější ocenění a to v podobě „Ceny hejtmana Plzeňského
kraje“, které bylo umocněno i získaným šekem na částku 40.000 Kč. Toto ohodnocení
po právu patří vám všem, občanům obce
Díly, kteří jste jakýmkoliv počinem přispěli
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Prostranství před kapličkou před začátkem poutní mše svaté.
k tomu, jak naše krásná obec v současné
době vypadá a jak ji vyhodnotila i Krajská
hodnotitelská komise v čele s předsedou panem Petrem Uhrem.
Z tohoto důvodu chci velmi upřímně poděkovat všem zástupcům a členům aktivních
složek v naší obci za jejich dosavadní produktivní prezentaci kulturní, společenské a
sportovní činnosti, která bezpochyby měla
významný vliv na získané ocenění. Děkuji všem občanům a chalupářům naší obce,
kteří aktivně přiložili ruku k dílu při venkovních úpravách svých obydlích a přilehlých
pozemků zejména před příjezdem hodnotící
komise. Děkuji i všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří svým usilovným přístupem
při organizaci, úpravách a úklidu veřejného
prostranství přispěli k zaslouženému úspěchu, kterému se naší obci jistě po právu
dostalo. Způsob využití získané částky bude
předmětem rozhodnutí Zastupitelstva obce
Díly na příštím veřejném zasedání.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích samotné soutěže naleznete na internetové
adrese http://www.kr-plzensky.cz/ nebo webových stránkách Plzeňského kraje v sekci
Aktuální zpravodajství z kraje.
Ještě jednou velice děkuje Vám všem
Váš hrdý starosta
Vlastimil Anderle a zastupitelé obce Díly.
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Ostatní informace
Plnění rozpočtu 2011 – I.pololetí
PŘÍJMY

1019
2310
2321
3319
3612
3722
3725
4351
6171
6171
6310
6310
6402

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1344
1345
1361
1511
4116
4112
2131
2111
2111

2132
3111
2141
2142
2223

skut. % plnění
254,0
49,8
108,5
54,3
22,6
53,9
257,4
46,4
23,2
594,3
48,7
163,2
93,2
4,7 155,0

Daň z příjmu ze závislé činnosti
510
Daň z příjmu fyzických osob
200
Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů
42
Daň z příjmu právnických osob
555
Daň z příjmu práv. osob za obec
0
Daň z přidané hodnoty
1153,6
Poplatky za likvidaci kom. odpadu
175
Poplatky za psa
3
Poplatky za užívání veř. prostranství
1,5
Poplatky ze vstupného
1
1,2
Poplatek z ubytovací kapacity
35
6,0
Správní poplatky
0,5
0,4
Daň z nemovitosti
94
85,7
Neinvestiční přijaté transfery – ÚP
108
15,0
Neinv. dotace na výkon státní správy
76,4
38,2
Pronájem pozemku
1,4
Voda – pronájem infrastruktury
78
78,1
Kanalizace – stočné
57
0,3
Kultura – pronájmy
39
12,5
Byt – pronájem
9
4,5
Popelnice – prodej
5
6,3
Separace odpadu
18
7,2
Donáška obědů
0
Správa obce – pronájmy
178
83,4
Prodej pozemků
100 118,8
Úroky 20 2,1 10,2
Dividendy, podílové fondy
30
5,1
Příjmy z fin.vyp.z min.let
0,8
0,8
3493,3 1895,6

122,0
17,2
80,0
91,1
14,3
50,0
100,0
0,4
32,1
50,0
125,5
39,5
42,7
118,8
17,0
100,0
54,3

PŘÍJMY
skut. % plnění
2212
Komunikace
56
31,6
56,3
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
23
0,0
2310
Pitná voda
280
2,6
0,9
2321 5145 Kanalizace – úroky
44
16,5
37,4
2321 6121 Kanalizace – dotace ÚKEP
464
0,0
2321 5169 Kanalizace – služby provozovatele
40
5,7
14,3
3111 5321 Příspěvky MŠ
120
34,5
28,8
3113 5321 Příspěvky ZŠ
140
68,7
49,1
3314
Knihovna
20
8,5
42,7
3319
Kult. záležitosti – sál, odměny správce 114
62,0
54,4
3326
Kaple
22
27,6 125,5
3349
Dílčák
8
3,4
42,6
3399
SPOZ
20
3,9
19,6
3419 5222 TJ Sokol příspěvek
20
20,0 100,0
3631
Veřejné osvětlení
80
38,4
48,0
3635
Územní plán
250
70,0
28,0
3639 5011 Kom.a územ.rozvoj – pracovnice OÚ 181,8
26,0
14,3
3721
Sběr a svoz nebezp.odpadů
18
12,5
69,4
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
210
95,2
45,3
3723
Sběr a svoz ostat.odpadu – tříděný
25
22,5
90,2
3745
Péče o vzhled obce a zeleň
50
23,1
46,3
4351
Pečovatelská služba
40
20,3
50,7
5512
SDH
70
49,0
69,9
6112
Zastupitelé obce
365 169,1
46,3
6171 5222 Rodiče za hřiště
20
9,5
47,5
6171
Činn. míst.správy + zat. obec.budov 859,9 423,3
49,3
6310
Úroky, poplatky bance
10
5,3
53,0
6320
Pojištění majetku obce
10
6,2
62,0
5274 5169 Podpora kriz.řízení
2
0,0
6399 5362 Platby daní a poplatku st.rozpočtu
23,2
6402 5366 Finanční vypořádání min.let
2,0
Výdaje rozpočtu celkem
3562,7 1280,6
36,0
Financování – úvěr ČOV + úvěr dostavba kanalizace
302,4 151,2
50,0
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Sběr nebezpečného odpadu
V úterý 20. září 2011 na parkovišti u obecního úřadu (akumulátory, monitory, televize,
ledničky, plechovky od barev, zářivky apod.)
Zároveň bude přistaven i kontejner na velkoobjemový odpad.
Odměna za tříděné komodity od firmy EKOOdpady leden – červen 2011:
Druh odpadu
TKO (200301)
Objemný odpad (200307)
Papír (200131)
Plast (200139)
Sklo (200102)
Nebezpečný odpad
Zaplaceno obcí za leden-červen:
Vybráno od obyvatel: 		

KOM (papír, nápojové kartony, plast a sklo)
za období leden – červen 2011: 10.593 Kč.
Díky rozvoji a provozy systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů obec Díly ve spolupráci
se společností EKO-KOM dosáhli úspory,
která představuje:

Odběratel
Lazce Horšovský Týn ZKS
Plzeň
Lazce Horšovský Týn
Eko-Separ Nýřany
Eko-Separ Nýřany
Eko-Separ Nýřany
Lazce Horšovký Týn

Množství (t/ks)
39,490
doprava
3,270
15 zvonů
19 zvonů
6 zvonů
0,570

Emise CO2 ekv.
Úspora energie

Kč
49.757,40 Kč
29.645,00 Kč

8,420 tun
196 499 MJ

Celkem Kč
79.402,40 Kč
4.120,20 Kč
4.384,10 Kč
10.928,96 Kč
1.039,50 Kč
12.256,00 Kč

112.131,16 Kč
163.159 Kč (celý rok)

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů

Pouťová zábava.
9.7.2011 náš sbor pořádal tradiční pouťovou zábavu v rámci pouťových oslav v naší
obci. Zábava se konala ve stanu na parkovišti před obecním úřadem. K tanci a poslechu vyhrávala kapela RELAX. Začátek byl
okořeněn vystoupením dílských břišních
tanečnic pod vedením Radky Anderlové. Zatančit a pobavit se přišlo téměř 200 místních
i přespolních návštěvníků.
I když nás v druhé polovině noci zastihl
mírný deštík, tancovat se přestalo až k ránu.
Myslíme si, že pořádání pouťových oslav
ve stanu na parkovišti se všem moc líbilo
a osvědčilo se. Výtěžek ze vstupného jsme
věnovali obecnímu úřadu na pokrytí části
nákladů spojených s pořádáním pouťových
oslav v naší obci.
Pomoc při rekonstrukci výčepu
v sále OÚ.
V měsíci červenci a srpnu se členové našeho sboru podíleli na pomoci při přestavbě
výčepu v místním sále. Provedli čtyři brigády a vybourali celý vnitřek výčepu. Připravili
tak podmínky pro natažení nové elektroinstalace a rozvody vody.
Jihočeské soustředění členů SDH Díly.
Od 18.8. do 21.8.2011 se 9 místních členů
Sboru dobrovolných hasičů Díly pod vedením velitele Petra Ježa zúčastnilo tradičního sportovně-relaxačního soustředění ve
vodáckém kempu Zlatá Koruna u Českého
Krumlova. V pátek proběhlo celodenní taktické cvičení na raftech na více jak 9 kilome-
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trové trase z Větřní do Zlaté Koruny, kdy obě
smíšené osádky si na Vltavě vyzkoušely jak
záchranné, tak vyhledávací podvodní práce
ztracených předmětů. Sobota pak patřila
zvyšování fyzické kondice, která spočívala
v cestě na nedalekou rozhlednu Kleť. Zpět
na základnu družstvo absolvovalo netradiční jízdou na vyztužených bantamových
koloběžkách. S aktivní přímou pomocí RZS
z Českého Krumlova se provedl i neplánova-

ný taktický nácvik 1. pomoci po bodnutí vosou. Každý večer vždy proběhlo vyhodnocení celého dne a stanovení programu na den
následující. Samozřejmě nechybělo zpívání
při doprovodu kytary a poslechově-taneční
produkce vystupujících hudebních kapel.
Údržba techniky.
Koncem srpna jsme se věnovali především
údržbě techniky a vybavení. Byla provedena
oprava brzd na vozidle TATRA 805 a výměna

Nácvik záchrany tonoucího na jihočeském soustředění SDH

zapalovacích svíček. Toto vozidlo musí být v
dobrém technickém stavu, jelikož jej využíváme k dopravě na hasičské soutěže a memoriály. 30.7.2011 byly provedeny kondiční
jízdy řidičů našeho sboru.
Sestry v akci za kulturou do Českého
Krumlova.
Ve dnech 2. - 4. září jsme absolvovaly poznávací výlet za krásami Českého Krumlova.
Zúčastnilo se nás celkem 8 sester. Do vlaku
na domažlickém nádraží jsme nastoupily
z recese oblečené jako jeptišky. Cesta byla
dlouhá, ale veselá, plná zábavných příhod.
Počasí nám přálo, díky čemuž jsme navštívily nejen většinu památek, ale zažily jsme i
vodáckou premiéru divoké jízdy na raftu. Věříme, že tento výlet nebyl poslední a těšíme
se na další společnou akci.
Sbor nám dává sílu, zdraví sestry z Dílů.
Soutěž v požárním sportu Postřekov.
Dne 3.9.2011 jsme se účastnili memoriálu
Václava Rojta a Jana Gibfrieda v požárním
sportu v Postřekově. Tato soutěž je specifická tím, že je zaměřena na zručnost a dovednost jednotlivých hasičů. Veškerá technika
potřebná k provedení požárního útoku je
naložena na vozík a po odstartování se vozík
odtlačí na základnu a provádí se vlastní požární útok. Při útoku se technika proudařů
a rozdělovač musí pronést oknem v bariéře.
Po zasažení terčů proudem vody se celé vedení musí smotat a opět pronést zpět oknem
bariery a opět naložit na vozík. Zavezením
vozíku s veškerým materiálem za startovní
čáru však útok ještě nekončí. Posledním
úkolem pro každého člena družstva je, že
musí co nejrychleji vypít půllitr piva. Čas se
zastaví až položením posledního prázdného
půllitru na desku stolu. Někdy tento poslední úkol zamíchá pořadím, jelikož není vůbec
lehké po podaném výkonu rychle vypít pivo.
I v našem sboru jsou ale borci, kterým se to
povedlo na jeden ráz.
Výsledky:
Veteráni: 2
Muži pod vedením Pavla Knopfa :2
Muži pod vedením Petra Konopíka: 4
Muži pod vedením Miloslava Mazance ml. 5
Cyklovýlet na Berounku.
Dne 11.9.2011 pořádal náš sbor tradiční
podzimní cyklovýlet. Letošní ročník jsme
jeli při řece Berounce. Vyjeli jsme z Berouna
a jeli jsme po levém břehu stezkou Českých
králů až na soutok s Vltavou a dále do Prahy.
Zde jsme, na Barrandově, přejeli již přes Vltavu na pravý břeh a přes Zbraslav, Radotín
a Dobřichovice jeli zpět do Berouna. Trasa
byla dlouhá 86 km a byla protkaná mnoha
přírodními a kulturními památkami, jako
např. Tetínské skály, hrad Karlštejn, vodácký
přístav Srbsko, plovoucí restaurace Modřany, zámek Dobřichovice a podobně. Výletu
se zúčastnilo 28 cyklistů. Počasí nám přá-

lo, a tak si všichni výlet pořádně užili. Výlet
jsme museli naplánovat netradičně na neděli, jelikož byl velký problém zajistit autobus
s přívěsem. Nakonec nám vyšel vstříc pan
Turek, majitel autobusové dopravy z Domažlice, který přeorganizoval jízdy a autobus
nám poskytl, ale bez řidiče .Velkou zásluhu
na tom, že se výlet mohl uskutečnit má náš
kamarád Radek Svoboda, který autobus řídil
a i přes pracovní a osobní zaneprázdněnost
si našel čas a bezpečně nás odvezl.
Soutěž v Pařezově.
Dne 17.9.2011 se v Pařezově konala
soutěž v požárním sportu o pohár starosty.
Soutěžit vyjela tři družstva. Dvě družstva
mužů a jedno družstvo žen. Soutěž probíhá

dvoukolově, je zaměřena především na rychlost, a čas z obou útoků se sčítá. Celé klání je
zajímavé v tom, že se odehrává v přírodním
areálu-na louce pod obcí. Proudaři mají svůj
úkol stížený tím, že před zasažením terče vodou musejí přeběhnout po tenké lávce přes
místní říčku. Celá soutěž se vydařila a pěkně
jsme si zasoutěžili. Byla to již poslední, které
jsme se v letošním roce účastnili.
Bohužel do uzávěrky tohoto časopisu nebyly dodány výsledky z této soutěže.
Návštěva kamarádů z obce Žichlínek.
Ve dnech 22.9.-25.9.2011 měli vyjet členové našeho sboru na návštěvu do obce
Žichlínek nedaleko Ústí nad Orlicí. Z obce
Žichlínek jsme zakoupili vozidlo ŠKODA

Sestry v akci

Z cyklovýletu na Berounku – občerstvení v parném dni
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RTHP a poté jsme navázali spolupráci se
sborem dobrovolných hasičů v této obci.
Kamarádi ze Žichlínku se u nás již jednou
byli podívat, a tak jsme se rozhodli, že jim
letos návštěvu oplatíme. Byli jsme pozváni na tradiční vinobraní, které v jejich obci
pořádají. Bohužel k návštěvě nemohlo dojít,
jelikož v jejich obci došlo k vážnému požáru,
při kterém shořel kulturní dům, restaurace
a přilehlé prostory. I přes tuto tragickou
událost se vinobraní uskuteční v náhradních
prostorách ve stanech a stáncích. Rozhodli
jsme se, že v této situaci nebudeme pořadatelům přidělávat starosti a návštěvu uskutečníme jindy. Dozvěděli jsme se, že výtěžek
ze vstupného na vinobraní bude použit na
opravu kulturního domu. Rozhodli jsme se

proto, že i když se oslav nezúčastníme, pošleme finanční částku na pomoc. Vybrali
jsme mezi sebou částku 3000 Kč a odeslali
ji na konto obce Žichlínek.
Výměna střechy na hasičské zbrojnici.
Koncem měsíce září proběhne výměna
střešní krytiny na hasičské zbrojnici. Výměna proběhne v rámci akce „Zateplení
obecních budov“. Na tuto akci obec dostala
dotační titul. Bude se pokládat tepelná izolace pod střechu hasičské zbrojnice. Jelikož
se bude muset sundat krytina ze střechy,
rozhodli jsme se, že starou vyměníme. Tu
jsme zakoupili z vlastních prostředků z rozpočtu sboru. Jedná se o speciální plechovou
krytinu ve tvaru tašek od firmy Lindap. Na
rozdíl od zateplení, které provede obcí vy-

braná firma, si položení krytiny provedeme
svépomocí vlastními silami. Odbornou radu
při pokládce bude provádět specialista firmy
První chodská stav. společnost Pavel Knopf,
která se zabývá prodejem a instalací. Specialista firmy je členem výboru našeho sboru
a tak jeho dohled bude bez nároku na finanční odměnu.
Připravujeme.
Dne 22.10.2011 se uskuteční přátelské
utkání v kuželkách mezi naším sborem a firmou našeho sponzora GA ENERGO Plzeň.
Tradičně se sejde okolo třiceti hráčů a utkání se ponese v přátelském duchu. Už se na
kamarády moc těšíme a doufáme, že i když
netrénujeme, výsledek bude stejný jako v minulých utkáních, tedy nerozhodný.

běhlo kuželkářské zápolení, kde vítězi byli
všichni zúčastnění. Po výměně malých dárků jsme večer strávili v přátelském povídání
a vzpomínání. V neděli dopoledne byl návrat
domů. Všem se v Jilemnici líbilo, a jsme rádi,
že jsme poznaly tak dobré přátele!

a hory, které jsou vidět z Dílů, nebo jeho
okolí. Začali jsme Zvonem, následoval Ebene, Hürstein, Čerchov, Koráb, Ostrý, Hoher
Bogen.
V sobotu 3. září 2011 se konečně dostalo i na Velký Javor – nejvyšší horu Šumavy
(1456 m).Všech 45 účastníků , většinou
členu TJ Sokol Díly, který zájezd pořádala,
cestu úspěšně absolvovalo. Cesta z Velkého
Javorského jezera na Velký Javor byla velice
namáhavá. Překvapilo nás, po zdolání této
hory, jak je Velký Javor na svém vrcholu rozlehlý. Navštívili jsme v první řadě restauraci.
Po doplnění pivních jontů jsme pokračovali
v prohlídce dvou meteorologických stanic,
které jsou vidět i od nás, a vrcholového kříže.
V dalekohledu byl vidět Čerchov, Haltrava,
Vraní vrch. Díly jsme však opět neviděli.Velmi náročná kamenitá cesta pokračovala na
Malý Javor a odtud na Malé Javorské jezero,
kde jsme se opět všichni sešli. Po ochutnávce piva v restauraci u jezera jsme se odebrali
do nedaleké vesnice Mooshütte, kde na nás
čekal autobus a další občerstvení. Po celou
dobu nám přálo pěkné slunečné počasí.
Všichni účastníci byli spokojeni, i když turistická kamenitá trasa byla velice náročná.
Hoher Bogen
V sobotu 2. července 2011 byl Sokolem

TJ Sokol Díly
Kuželkářský oddíl:
Ve dnech 8. – 10. 7. 2011 probíhal každoroční Pouťový turnaj v kuželkách, kterého se
zúčastnilo 34 mužů a 11 žen. O putovního
„Kozinu“ se koulelo až do posledních minut
turnaje. Dvacet čtyři kuželek padlo celkem
třem mužům a tak rozhodovaly další náhozy. Tady byl nejúspěšnější Pittr Lukáš, který
hodil 2 x 23 kuželek a tím se stal opět, po
třinácti letech, na rok, držitelem „Koziny“.
Druhé místo si vybojoval Ring Ernst (Ringo) z Ottmarshausenu a třetí Kuneš Martin.
Z žen byla nejúspěšnější Kuželková Jana
(23 kuželek), druhá Tomanová Dana (22 kuželek) a třetí Knopfová Václava (21 kuželek).
V přeborech družstev došlo v letošním
ročníku k velkým změnám. Poprvé budou
v Přeboru Plzeňského kraje soutěžit dvě
družstva. Družstvo „A“ – muži a družstvo
„B“ – ženy. K prvním zápasům nastoupí 17.
září 2011 ve 14,00 hodin, Áčko v Holýšově a
Béčko doma se Slavojem Plzeň. V Přeboru
Domažlického okresu začíná družstvo „C“ –
muži hrát až 1. 10. 2011.
Rozpis domácích zápasů bude k nahlédnutí v informační skříňce TJ Sokol Díly.
Všem hráčů přejeme „ AŤ TO PADÁ“!
Do Ottmarshausenu v Německu odjelo v
pátek 12. 8. 2011, na pozvání našich přátel –
kuželkářů, deset členů TJ Sokol Díly. Po sobotní
společné snídani v luxusní restauraci v Augsburgu následovala prohlídka zákulisí Státního
divadla a procházka městem. V přátelském zápase zvítězilo družstvo domácích kuželkářů.
Výlet do Jilemnice: Ve dnech 26. – 26. 8.
2011 navštívilo již potřetí družstvo dílských
kuželkářek své přátele – kuželkáře v Jilemnici. Po úmorné dlouhé cestě autobusem jsme
dorazily do Jilemnice v půl jedenácté večer.
V sobotu nám kamarádi přichystali výlet
do Bozkovských dolomitových jeskyní a na
rozhlednu „U borovice“. Odpoledne pro-
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Tenisový oddíl:
Tenisové družstvo Sokola Díly hraje druhým rokem 3.třídu okresní soutěže Davis
Cup, do které jsme postoupili ze čtvrté třídy v roce 2009. Letošní ročník družstvo
odehrálo ve složení Vladislav Buršík, Miloš
Buršík, Antonín Kuželka, Luboš Babka a
Miroslav Ulman, Tomáš Dufek. V tomto ročníku družstvo obsadilo 5. místo, což je mírné
zlepšení oproti loňskému 6. místu.
Výsledky jednotlivých zápasů Sokola Díly
je možno najít na webu: http://tenis-dily.
aspone.cz/Pages/DavisCup.aspx nebo na
http://www.havlovic.cz/index.php?page=tenis
Na závěr bych doplnil, že bychom rádi uvítali nové zájemce z Dílů o tenis, jelikož zájemců
o hraní soutěže, ale i obyčejného hraní ubývá.
Turistický oddíl
Velký Javor
Kdysi dávno jsme vyslovili přání, že bychom mohli navštívit všechny vyšší kopce
1.

Družstvo

Zápasy

Výhry

Prohry

Skóre

Body

Šumava Domažlice

7

7

0

28:8

14

2.

Horní Kamenic

7

6

1

23:12

13

3.

Mimov

7

4

3

19:16

11

4.

Klenčí C

7

4

3

18:17

11

5.

Díly

7

3

4

16:19

10

6.

Holýšov C

7

3

4

14:21

10

7.

Šumava B

7

1

6

14:21

8

8.

Holýšov D

7

0

7

9:26

7

Výsledková tabulka dílských tenistů v Davis Cupu

Díly uspořádán turistický zájezd na Hoher
Bogen. Tento objekt je nám znám z pohledu
Dílů, a proto jsme byli zvědaví jak vypadá
odtud pohled na naši obec. Zájem byl tak
veliký, že se musel kromě autobusu objednat
ještě mikrobus, aby byli uspokojeni všichni zájemci. Celkem se zúčastnilo 61 osob.
Bývalý vysílač Svobodné Evropy nás uvítal
v hávu husté mlhy, takže jsme nedohlédli
ani na čepičku antény. O to víc jsme byli po
krátké době mile překvapeni sluníčkem. Po
absolvování přechodu masivu Hoher Bogen
k bývalým vojenským věžím německé, americké a francouzské armády, se hustá mlha
úplně rozplynula a nás čekal z osmého patra jedné z věží nádherný pohled na Český
les. Uviděli jsme Čerchov, Haltravu, Pivoň,
krásně byla vidět část Domažlic se svoji věží,
jen Díly jsme v té dálce nerozeznali. Krásný
byl i výhled na velkou část Šumavy. Dále
jsme byli pozváni na prohlídku jedné z věží

vedené majitelem tohoto objektu. Následovalo občerstvení v přízemním prostoru věže.
I návštěva restaurace na vrcholu sjezdovky
patřila k příjemným zážitkům. Závěr všeho
dobrého ukončila jízda na bobové dráze.
Domů se vrátili všichni spokojeni a plni nových zážitků.
Nohejbal
Díly 16.7.2011 – Trojice antukových kurtů v Dílích byla v sobotu dějištěm v současnosti zřejmě jednoho z nejhojněji obsazených turnajů v nohejbalu na Domažlicku.
Toho dílského se zúčastnilo čtrnáct tříčlenných družstev, o čtyři méně než vloni. Do
semifinále pronikla po bojích ve skupinách
družstva domácích Dílů s Milošem Buršíkem, dále pak Klenečská bouře, Babylon A
a Rentgen, což bylo v podstatě béčko Babylonu.Vyhranost prokázalo babylonské áčko s
Pavlem Machtem. V semifinále porazilo Díly

2:0, ale ve finále podlehlo po urputném boji
Klenečské bouři s gólmanem Spartaku Klenčí Janem Sokolem, Mokrým a Prokešem
1:2. Nohejbalisté z Klenčí si tak letos i bez
obávaného smečaře Jindry Franka po loňské prohře ve finále s Kasejovicemi spravili
chuť. Zápas o třetí místo vyhrálo pořádající
družstvo Dílů, které porazilo 2:0 Rentgen
s Petrou Škarkovou, jedinou účastnicí turnaje v sestavě. Klání zakončila taneční zábava ve stanu na hřišti. Po celý den bylo pro
hráče i diváky zajištěno občerstvení včetně
rožněných selátek. „Moc se mi tady líbí. Jezdím sem na masopust. Po kulturním zážitku
jsem přidal další, tentokrát sportovní. A teď
jdeme na panáka,“ prozradil Tomáš Počta
z Prahy, který hrál se spolužáky Zdeňkem
Prokopem z Českých Budějovic a dílským
Michalem

Životní jubilea
Červenec – Kapic Josef, Díly čp. 104, Kapic Josef , Díly čp. 107, Pavlíček Josef, Vlček
Bohuslav, Zmeškalová Zdeňka
Srpen – Buršík Václav, Buršíková Barbora, Dočkálek Viktor, Langerová Anna,
Ochotná Zdeňka, Řezníčková Marie, Vavříček Bohuslav, Volfíková Marie
Září – Ježová Marie, Milisderfer Drahoslav, Pittr Jaroslav, Sokol Josef
Všem jmenovaným přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu.

Vzpomínka na zemřelého pana Jakuba
Kuttenberga – strejdu Hořejších.
V noci z 28. na 29. srpna zemřel nejstarší občan naší obce pan Jakub Kuttenberg. Pan Kuttenberg se narodil 29. ledna
1920 ve Mlýnci. Po vychození obecné školy
v Postřekově a měšťanky v Poběžovicích se
začal učit zedníkem. Kvůli úmrtí otce se nemohl doučit a musel vydělávat, aby finančně
zabezpečil rodinu. Pracoval jako dělník na
dráze. V roce 1939, po zabrání Chodska, se

rozhodl opustit republiku a zúčastnit se boje
za její osvobození. Pokusil se uprchnout přes
Polsko do Anglie nebo do Sovětského svazu.
Na polských hranicích byl však chycen a dopraven zpět. 3. září byl zatčen gestapem a
po několikaměsíčních výsleších byl v dubnu
1940 odsouzen na 12 roků žaláře. V různých
německých věznicích protrpěl celou druhou
světovou válku a v roce 1945 se po osvobození vrátil do rodné vsi. Cesta z Berlína,
kde byl naposled vězněn, mu pěšky trvala téměř celý měsíc. Po
roce 1945 nastoupil službu
u finanční stráže k ochraně státních hranic. Službu
vykonával v Mariánských
lázních a později ve Staré Huti u Nemanic. Po
převzetí ochrany státních
hranic Pohraniční stráží
přešel sloužit k SNB do
Domažlic, kde sloužil až
do důchodu. V roce 1947
se oženil s dílskou občankou Evou Kuželkovou
a vychovali spolu syna
Jaroslava. Upravili si
Hořejších chalupu a žili
v naší obci. až do smrti jeho

Redakční rada děkuje našim dětem, které
se snaží časopis v každém čtvrtletí včas vhodit do schránek každého popisného čísla.
Pokud někdy „přejdou“, tolerujte to prosím!

Děkujeme, a dětem přejeme chuť
do práce a jsme všichni rádi za tuto
činnost.
Redakční rada.

V tomto čísle Dílčáku bychom chtěli popřát novomanželům Václavu a Vendule Buršíkovým na jejich společné cestě životem
hodně spokojenosti a vzájemného porozumění.

manželky a do jeho odchodu do domova
důchodců. Do života naší obce se aktivně
zapojil. Byl členem sboru dobrovolných hasičů, působil i v Národním výboru. V létech
1976 až 1981 vykonával zde funkci předsedy
občanského výboru a za jeho působení byla
v akci „Z“ provedena výstavba budovy obecního úřadu. Čest jeho památce.

Vydává OÚ Díly, Díly 75, 344 01 Domažlice, IČ: 00572586, e-mail: dilcak@obec-dily.cz, reg. číslo: MKČR E 17792
Redakční rada ve složení: B. Anderlová, M. Rýdl, L. Holubová, A. Sokolová, M. Mazanec, P. Konšel
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru
a recyklace elektroodpadu obyvatelé České
republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina
znich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je
to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském
roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu
elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje
zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let
existence podařilo ekologicky zpracovat již
více než 100 000 tun vyřazených chladniček,
sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování elektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly
začít těchto starostí zbavovat a přenášet je
na bedra vznikajících kolektivních systémů.
Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha
zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých
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a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil
starostí, současně jim začal šetřit finance,
které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let
ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších
téměř 60 milionů od něj získaly na podporu
zpětného odběru, aby jej svým občanům co
nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly.
ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále
přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů,
na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení
prostředků na sběr malých nebo uskladnění
velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř
2 miliony korun na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin
a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí
zcela správně spojuje s ochranou životního
prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se
dá vytěžit velké množství užitečných materi-

álů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které
by bylo jinak nutné získat těžbou. Například
z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23
kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například
recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až
20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se
ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg
méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na
konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN
sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů
za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000
MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace
elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou
globálního oteplování a dalších klimatických
změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun CO2. Recyklace se
opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše
životní prostředí!

