INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
březen 2019

č. 1/2019

Veselé Velikonoce
Vážení a milí spoluobčané,

mrazivý leden se nám proměnil v chladný únor, ale i v tomto studeném měsíci jsme si užili spoustu radostí,
legrace a konečně pořádnou zimu a sněhovou nadílku. Však také pojmenování února vychází zřejmě z období
tání ledu na řekách, kdy se praskající ledové kry noří do rozvířených vod (únor-nořiti se). Ve dnech, kdy
v komíně kvílí meluzína a za okny hučí sněhová vánice, nás občas napadá: "Už aby ta nepříjemná zima skončila
a konečně přišlo jaro." Ale nepředbíhejme a nebuďme k únoru nespravedliví! Jedná se o skutečně zajímavé
období roku protkané nejrůznějšími pranostikami a plné významných svátků. O Hromnicích (letos připadli na
sobotu 2. února) se dříve říkávalo, že když tento den sněží, jaro už není daleko. A oblíbený svátek zamilovaných,
Valentýn, dříve býval asi docela krušný, neboť se k němu váže rčení: "Na svatého Valentýna zamrzne i kolo
mlýna...brr! Naštěstí, únor utekl jako voda a s březnem přišlo tolik očekávané jaro. První jarní měsíc sice platí
za typicky zahrádkářsky nejpilnější období, ale jak se ukázalo, pořád stále platí, že „březen, za kamna
vlezem...“. Zajímá Vás, jak přišel březen ke svému jménu? Pak vězte, že český název pochází od rašení bříz
a souvisí i s březostí zvířat. V původním římském kalendáři byl prvním měsícem roku. Připomeňme, že 21.
března nastala jarní rovnodennost, sluníčko proťalo rovník a přešlo na naši zemskou polokouli. Nyní už ale
sluneční paprsky přibývají na síle, den se nám příjemně prodlužuje a Velikonoce jsou za dveřmi! Lidové
pranostiky sice ještě varují před rozmary vrtkavého dubnového počasí a nabádají nás, abychom se přece jen
ještě ostražitě schovávali za kamny. Zejména děti, ale určitě my všichni, už se nemůžeme dočkat, až si naplno
užijeme „klepáče“ i pomlázku, ale hlavně sluníčko a čilý jarní cvrkot v naší krásné obci. Ale do Velikonoc zbývá
přece jen pár týdnů. Věděli jste, že sedm neděl od Masopustu do Velikonoc má své velmi zajímavé tradice
i názvy? Na první z nich, na Liščí neděli se dříve těšily hlavně děti. Hned po probuzení na ně čekaly
dárečky od „lišek“ v podobě lahodných preclíků zavěšených na vrbových větvičkách. Druhá neděle se nazývala
Pražmá nebo Černá, a to díky „pražmu“, praženému naklíčenému obilí, jímž hospodyně uctily příchozí hosty,
především hospodáře, kteří se scházeli rokovat a plánovat blížící se jarní práce. Třetí v pořadí byla neděle
Kýchavá. Děti již běhaly bosy a v chladném předjaří nebyla nouze o nachlazení. Pověra praví, že kdo během
Kýchavé neděle čtyřikrát kýchne, tomu se prý každá nemoc v roce vyhne. Čtvrtá ze sedmi nedělí byla věnována
mládeži a nese označení Družebná. Chasa se scházela, samozřejmě ve vší počestnosti a s ohledem na probíhající
půst. Dnešní mládež už bychom asi na družbance (koláče s makovou, tvarohovou či povidlovou náplní), preclíky
a pučálku (neboli pálenec, pochoutku z naklíčeného hrachu) jen tak nenalákali. Čas pro mladé vystřídala již
pátá v pořadí, neděle Smrtná, známá především tradičním vynášením zimy. Konečně Květná neděle přinesla do
kraje opravdové jaro a uvedla velikonoční svátky a s nimi sedmou Neděli Velikonoční. Přejeme Vám všem veselé
Velikonoce a radostné prožití nadcházejících jarních dnů!
Vaše redakce

Parta spolku Rodiče za hřiště rozhodně nezahálela. V sobotu 16.3. připravili tátové a mámy tradiční maškarní bál pro děti,
tentokrát se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Během adventu a vánočních svátků sehráli rodiče s dětmi autorskou vánoční
divadelní hru s níž vystoupili i na benefičním jarmarku ve Štíchově. S partou muzikantů a kamarádů se ujali i vánočního
zpívání u stromečku. Díky sněhové nadílce zprovoznili tátové dětem pro radost i dva lyžařské vleky.
(red, foto archiv J. Rýdlové)
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Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
USNESENÍ ZE 6. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY ZE DNE 26. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1.
Program veřejného zasedání
2.
Ověřovatele
zápisu
p. Vlastimila Anderleho a pí. Alenu
Kabourkovou
3.
Zapisovatelku
pí.
Hanu
Dudovou.
4.
Plán inventur na rok 2018
a složení inventarizačních komisí.
5.
Provedení legalizaci jímacích
objektů
a
svodného
potrubí
do vodojemu obce.
6.
Cenu vodného na rok 2019
ve výši 23,-Kč/ m³ včetně DPH.
7.
Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace od Plzeňského kraje č. H025/18
na akci “Díly-pomník padlým 1.sv.
války p.p.č.1637/2“ a přijetí dotace ve
výši 8.000 Kč do rozpočtu obce.
8.
Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace
od
Plzeňského
kraje
č. 62672018 na akci „Rekonstrukce
místních
komunikací
v
obci
Díly“ a přijetí dotace ve výši 240.000
Kč do rozpočtu obce.
9.
Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace
od
Plzeňského
kraje
č. 62682018 na akci „Odstranění
havarijního stavu jímacích objektů a
svodného potrubí“ a přijetí dotace ve
výši 400.000 Kč do rozpočtu obce.
10.
Směnu obecních pozemků KN
p.č. 2589/1 a 1499/2 o celkové výměře
1.101 m², oba v k.ú. Díly, za soukromé
pozemky KN p.č. 2573/18, 2573/15,
2576/2 a část 1508 o celkové výměře
1098 m², vše v k.ú. Díly, za účelem
zajištění
dopravní
obslužnosti
a zasíťování IS lokality na statku.
11.
Bezúplatný převod parcely KN
p.č. 2264/3 v k.ú. Díly do majetku
obce Díly.
12.
Smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti na zemní kabel
NN na akci „Díly, DO, 1604, HannovákNN, IV-12-0010721/1VB“ pro ČEZ
Distribuce.
13.
Prodej 200 ks akcií České
spořitelny.
14.
Rozpočtové opatření obce
č. 6/2018.
15.
Proplacení faktury č.18066 od
Projekční kanceláře Rojt Domažlice ve
výši 33.880 Kč za projektovou
dokumentaci k územnímu řízení na
akci „Místní komunikace pod Svačinů
v obci Díly.
16.
Zvýšení
ceny
místního
poplatku o 50 Kč za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,

třídění, využívání a odstraňování
komunálních
odpadů
ze
450
Kč/osoba/rok na 500 Kč/osoba/rok.
17.
Zvýšení místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro místní podnikatele o 100, Kč/rok.
18.
Neúčastnit
se
projektu
„Efektivní správa obcí“ vyhlášeného
SMO.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení ze dne 24. 9.
2018.
Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce F. Škultétyho:
1. zajištěním kolaudačního rozhodnutí
na jímací objekty a svodné potrubí do
vodojemu.
2.
vyrozuměním
smluvního
provozovatele vodovodu o navýšení
vodného na rok 2019.
3.
koordinací
prací
a
úkolů
vyplývajících z podmínek uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotace PK na
odstranění havarijního stavu jímacích
objektů a svodného potrubí do
vodojemu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce M. Rýdla:
1. zajištěním průběhu a koordinací
prací dle schváleného plánu inventur.
oordinací prací a úkolů vyplývajících
z podmínek
uzavřených
smluv
o poskytnutí dotace Pk na opravu
pomníku a rekonstrukci MK u Zdanovců
včetně vyúčtování dotací.
2. vyhlášením záměru obce č.4/2018
na směnu obecních pozemků KN p.č.
2589/1 a 1499/2 o celkové výměře
1.101 m², oba v k.ú. Díly, za soukromé
pozemky KN p.č. 2573/18, 2573/15,
2576/2 a část 1508 o celkové výměře
1098 m², vše v k.ú. Díly.
3. podpisem Smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti na zemní kabel
NN na akci „Díly, DO, 1604, HannovákNN, IV-12-0010721/1VB“ pro ČEZ
Distribuce.
4. zahájením jednání s Úřadem pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových o bezúplatném převodu
parcely KN p.č. 2264/3 v k.ú. Díly do
majetku obce Díly.
5. jednáním se Státním pozemkovým
úřadem, jakožto vlastníkem dotčených
parcel KN p.č. 1610/2, 2264/13 v k.ú.
Díly, o povolení stavby místní
komunikace pod Škarmanců.
6. jednáním se žadateli o podílu
financování
nákladů
přípravy
a výstavby MK a vodovodu pod
Škarmanců.
7. podáním žádosti o bezúplatný
převod vozidla LIAZ K 101 CAS 25
JSDHO
u Městyse
Klenčí pod
Čerchovem do majetku obce Díly.

8. podáním žádosti o výplatu
a vypořádání protiplnění z prodeje
200ks akcií České spořitelny.
9. vypracováním nové obecně závazné
vyhlášky č. 1/2018 o místní poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
10. uveřejněním informace o navýšení
vodného na rok 2019 v časopisu Dílčák.
USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY ZE DNE 30. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1.
Program veřejného zasedání
2.
Ověřovatele
zápisu
p. Františka Škultétyho a p. Antonína
Jelínka.
3.
Zapisovatelku pí. Květuši
Konopíkovou.
4.
Přebytkový rozpočet obce
Díly na rok 2019 s celkovými příjmy
7.659.000 Kč a s celkovými výdaji
7.054.000
Kč
+
financování
dlouhodobých úvěrů ve výši 605.000
Kč, kdy závaznými ukazateli rozpočtu
je odvětvové třídění – paragrafy. Dále
schvaluje účetní obce pí. Haně Dudové
rozpočtová opatření mezi položkami
v rámci jednotlivých paragrafů.
5.
Poplatek
za
využívání
kanalizační sítě v obci Díly na 23 Kč/m³
pro rok 2019.
6.
Obecně závaznou vyhlášku
obce Díly č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu,
která má platnost od 1. 1. 2019.
7.
Navýšení ročního místního
poplatku o 500 Kč za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu provozovateli
hotelu Sádek Díly.
8.
Podání žádosti na Úřad pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových ČR o bezúplatném
převodu parcely KN p.č. 2264/3 v k.ú.
Díly do majetku obce Díly.
9.
Směnu pozemků KN p.č.
1499/2 o celkové výměře 560 m²
vedený jako vodní plocha a KN p.č.
2589/1 o celkové výměře 541 m²
vedený jako vodní plocha, oba zapsány
v k.ú. Díly na LV č. 1 ve vlastnictví obce
Díly za pozemky žadatele p. P. B,
Klenčí p/Č. KN p.č. 2573/18 o výměře
168 m², p.č. 2573/15 o výměře 319 m²,
p.č. 2576 o výměře 19 m² všechny
vedené jako ostatní plocha v k.ú. Díly
a část pozemku 1508 o předpokládané
výměře 595 m² vedený jako trvalý
travní porost v k.ú. Díly.
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10.
Dodatečně uzavření pracovní
smlouvy
se
zastupitelem
obce
Vlastimilem Anderlem od 23. 10. 2018
do 31. 12. 2018 a zastupitelkou pí.
Alenou Kabourkovou od 1. 5. 2018 do
31. 10. 2018, včetně dodatku pracovní
smlouvy do 31. 1. 2019.
11.
Uzavření pracovní smlouvy na
dobu neurčitou se zastupitelem obce
p. Vlastimilem Anderlem na pozici
asistenta starosty od 1. 1. 2019.
12.
Pověřit člena zastupitelstva
p. Vlastimila Anderleho k jednání
s pořizovatelem změny č. 1 Územního
plánu Díly.
13.
Rozpočtové
opatření
č. 7/2018.
14.
Ceník obce Díly s platností od
1. 1. 2019.
15.
Finanční příspěvek na činnost
na rok 2019 pro TJ Sokol Díly ve výši
50.000 Kč.
16.
Finanční příspěvek na činnost
na rok 2019 spolku Rodiče za hřiště ve
výši 20.000 Kč.
17.
Přijetí dotace z programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2018“ ve výši 32.126 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ze dne 26.
11. 2018.
2. návrh rozpočtu Svazku Domažlicko
na rok 2019.
3. návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Svazku Domažlicko na roky
2020–2021.
4. návrh rozpočtu ÚSO pro odpadové
hospodářství LAZCE Horšovský Týn na
rok 2019.
5. zápis z 2. zasedání finančního
výboru v roce 2018.
6. informaci týkající se „Rejstříku
sportovních organizací, sportovců,
trenérů a sportovních zařízení“.
Pověřuje místostarostu obce F.
Škultétyho
1. Podpisem OZV č 1/2018 (místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu).
2. Podpisem veřejnoprávní smlouvy se
spolkem Rodiče za hřiště.
Pověřuje starostu obce M. Rýdla
1. Podpisem OZV č 1/2018 (místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu).
2. Vypracováním nové smlouvy
s hotelem Sádek Díly (místní poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu).
3. Podáním žádosti na Úřad pro
zastupování
státu
ve
věcech

majetkových o bezúplatném převodu
parcely KN p.č. 2264/3 v k.ú. Díly
4. Podpisem veřejnoprávní smlouvy
s TJ Sokol Díly.
USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DÍLY ZE DNE
25.2. 2019
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje
1. Program veřejného zasedání.
2.
Ověřovatele
zápisu
Alenu
Kabourkovou a ing. Janu Sobotkovou.
3. Zapisovatelku Hanu Dudovou.
4. Podání žádosti o investiční dotaci
ve výši 250.000 Kč z programu PSOV PK
2019 na akci “Rekonstrukce veřejného
rozhlasu v obci Díly.
5. Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace
na
zajištění
dopravní
obslužnosti s Plzeňským krajem se
sídlem Škroupova 18, Plzeň ve výši
16.896 Kč.
6. Znění směnné smlouvy mezi obcí
Díly a panem P.B., bytem Klenčí pod
Čerchovem čp. 255.
7. Smlouvu o zprostředkování hudební
produkce se skupinou ABBA STARS
revival ve výši 33.000 Kč +DPH.
8. Vyhlášení záměru obce č. 1/2019 na
propachtování obecního pozemku KN
p.č. 1559/2 k.ú. Díly o výměře 2.269
m², vedeného na LV číslo 1 jako trvalý
travní porost, za minimální roční
pachtovné 2.000 Kč/ha se splatností
pachtu nejpozději k 31.12. každého
roku.
9. Maximální částku dotace ve výši
2.500 Kč/měsíc na provoz místní
prodejny pro ZKD Sušice.
10. Vypracování návrhu plánovací
smlouvy, která bude řešit podmínky
přístupu k zastavitelné ploše Z7.
11. Smlouvu o poskytování právních
služeb s Advokátní kanceláří Mgr.Julie
Filipové, Nádražní 342, Horšovský Týn.
12. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 1.1.2011 s p. F.R.
13. Rozpočtové opatření obce Díly
č. 1/2019.
14. Poskytnutí finančního příspěvku
Spolku Rodiče za hřiště ve výši 3.250 Kč
na dětský bál.
15.
Neposkytnutí
finančního
sponzorského daru pro Základní
organizaci
svazu
postižených
civilizačními chorobami v Domažlicích.
16. Znění kupní smlouvy týkající se
prodeje soukromých pozemkových
parcel v obytné zóně Z3 o celkové
výměře 766 m² za cenu 287.250 Kč.
17. Podání žádosti o dotaci z programu
"Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2019”.
18. Smlouvu mezi Svazkem Domažlicko
a obcí Díly o partnerství a vzájemné
spolupráci pro projekt Akčního spolku

Čerchov plus: "Přeshraniční region
Gibacht/Čerchov-aktivně v přírodě".
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
Informaci o plnění usnesení ze
dne 30. 12. 2018.
2.
Zprávu o zápisu o provedené
kontrole kontrolního výboru ZO Díly.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce M. Rýdla:
1.
podpisem
smlouvy
o poskytnutí dotace PSOV PK 2019 na
rekonstrukci veřejného rozhlasu v obci
Díly a zmocnit jej k jednání se
zhotovitelem o podmínkách smlouvy
o dílo na rekonstrukci veřejného
rozhlasu v obci Díly.
2.
podpisem
smlouvy
o poskytnutí účelové dotace na
zajištění
dopravní
obslužnosti
s Plzeňským krajem ve výši 16.896 Kč.
3.
podpisem směnné smlouvy
mezi obcí Díly a p. P.B. z Klenčí pod
Čerchovem.
4.
podpisem
smlouvy
se
skupinou
ABBA
STARS
revival
o zprostředkování hudební produkce
ve výši 33.000 Kč.
5.
vyhlášením záměru obce
č. 1/2019 na propachtování obecního
pozemku vedeného na LV číslo 1 jako
trvalý travní porost a to KN p.č. 1559/2
o celkové výměře 2.269 m² a podpisem
smlouvy o zemědělském pachtu
s budoucím pachtýřem.
6.
jednáním se ZKD Sušice
o podmínkách a konečné výši dotace
pro místní prodejnu.
7.
jednáním
o
rozsahu
a podmínkách plánovací smlouvy se
stavebníky p. D.V. a sl. K.J.
8.
podpisem dodatku k nájemní
smlouvě uzavřené dne 1.1.2011 s F. R.
9.
písemným
vyrozuměním
žadatele o finanční sponzorský dar pro
Základní organizaci svazu postižených
civilizačními chorobami v Domažlicích.
10.
podpisem kupní smlouvy s p.
A. K. z Brna o prodeji pozemkových
parcel v OZ Z3 v k.ú. Díly o celkové
výměře 766 m² za celkovou cenu
287.250 Kč.
11.
podáním žádosti o dotaci
z programu "Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského
kraje v roce 2019" a podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
12.
podpisem
smlouvy
mezi
Svazkem Domažlicko a obcí Díly
o partnerství a vzájemné spolupráci
pro projekt Akčního spolku Čerchov
plus:
"Přeshraniční
region
Gibacht/Čerchov-aktivně v přírodě".
Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce F. Škultétyho
1.
Podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku Spolku Rodiče za
hřiště na dětský bál.
(oú)
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Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
výroční valná hromada, hasičský bál
V sobotu 5. ledna se již tradičně uskutečnila valná hromada
našeho sboru. V 15: 00 hodin jsme se v hojném počtu našich
členů a pozvaných hostů sešli v sále obecního úřadu. Po
zahájení jsme vyslechli obsáhlé zprávy velitele sboru a
zásahové jednotky Petra Ježa, starosty sboru Pavla Knopfa
a o hospodaření nás informoval ve své zprávě pokladník
Martin Sokol. Poté následovaly zprávy velitelů jednotlivých
družstev. V diskusi jsme probírali různé problémy a úspěchy
sboru za uplynulé období. Hovořit bylo jako vždy o čem,
jelikož činnost sboru je bohatá a velmi rozmanitá. Vyslechli
jsme si také příspěvek Miroslava Rýdla, starosty naší obce,
který práci sboru hodnotil jako velmi dobrou. V závěru
valné hromady bylo schváleno usnesení s plánem práce na
další rok, který je opět velmi bohatý jak na práci sboru, tak
na výcvik a činnost zásahové jednotky. Po ukončení oficiální
části nám k tanci a poslechu zahrála kapela Moby Dick.
Muzika byla tentokrát o něco tvrdší než v minulých letech,
ale všem se líbila a většina přítomných vydržela až do
konce.

Setkání členů, hostů a zástupců z okolních sborů na valné
hromadě je vždy velmi příjemné a přínosné. Společně si
v dobré atmosféře popovídáme, probereme jednotlivé
problémy, zasmějeme se a vše vede k utužení dobré party,
která v našem sboru bezesporu je.
V pátek 8. února jsme pořádali v pořadí již 82. hasičský bál.
Bál se tradičně uskutečnil v krásně vyzdobeném sále
obecního úřadu. K poslechu, a především k tanci vyhrávala
dechová kapela Vrchovanka, která hned od začátku udělal
výbornou náladu. Sál byl zaplněn do posledního místečka
a podle prodaných vstupenek se s námi přišlo bavit něco
málo přes 200 bálových hostů. Udělalo nám velkou radost,
že mnoho účastníků přišlo v chodských krojích
a v hasičských uniformách. Pro všechny byla připravena
velmi bohatá tombola a dámská kytičková volenka. Všechny
karafiáty byly hned rozebrány, a tak budeme příště muset
počet kytiček navýšit. Myslíme si, že se bál povedl a hned
v sobotu jsme na „tiskovce“ v Tyrolce naplánovali bál příští.
(mms)

Hasičský sport
Od 15. února jsme začali opět trénovat
v obecním sále a připravovat se na
následnou sezónu. Ta brzo začne a my
už dostáváme pozvánky na soutěže
a memoriály konající se v letošním
roce. My se zatím musíme soustředit
na sebe a zlepšovat výkony, které jsme
předvedli v loňském roce. Proto jsme
začali tak brzo trénovat, musíme po
zimě dostat zpět do kondice všechny
svaly v těle, které jsou po pauze
oslabené a potřebují se znovu probrat
k vyšší síle. Postupně budeme
zatěžovat celé tělo, aby bylo

připraveno na atletickou zátěž, kterou
hasičský sport vyžaduje. Pracujeme
i na optimálním rozestavění základny,
aby nám co nejvíce vyhovovala a před
začátkem soutěží jsme si na ní zvykli.
Tréninky probíhají každý pátek od
18:00 do 20:00 a jsou přístupné
každému. Jsme otevřeni všem a každý,
kdo by měl zájem pracovat na svém
těle, se může našeho tréninku
zúčastnit. V letošním roce bychom
chtěli objet celou chodskou noční
hasičskou ligu, kde pro letošní rok
přibyl jeden závod v Mochtíně okres

Klatovy. Naší první prověrkou bude
memoriál
Františka
Svobody
v Pasečnici dne 4. května a pak
okrsková soutěž, kterou bude letošní
rok pořádat náš spřátelený sbor
z Postřekova. Od letošního roku jsme
začali pracovat i s dětmi. A my bychom
je chtěli připravit jak na závody, tak
jim i přiblížit organizaci hasičů jako
takovou. Děti se schází každý pátek
před tréninkem mužů a žen, a to je od
17:00.
Zbyněk Liška

(foto archiv SDH)
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Výjezdy k mimořádným událostem
od 30.11. 2018-20.3. 2019
05.01.2019 10:08 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň odstranění padlého
stromu na komunikaci z Dílů do Klenčí. Průzkumem bylo
zjištěno, že se jedná o padlý smrk přes celou komunikaci.
Hasiči strom rozřezali pomocí motorové pily. Jednotka
vyjela s technikou: CAS 24 Škoda 706 RTHP ve složení:
velitel vozidla: Pavel Kouřík, strojník: Lukáš Knopf, hasič:
Josef Peklo, hasič: Jiří Reimer, hasič: Zbyněk Liška
13.01.2019 09:03 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
NEBEZPEČNÝCH STAVŮ – Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň odstranění
zlomeného stromu v drátech telefonního vedení. Hasiči
pomocí motorové pily a trhacího háku strom odstranili.
Jednotka vyjela s technikou CAS 24 Škoda 706 RTHP ve
složení: velitel vozidla: Václav Buršík, strojník: Pavel
Knopf, hasič: Jiří Reimer, hasič: Petr Ježo ml., hasič:
Josef Peklo a s velitelským vozem Toyota RAV 4 vyjela
posádka ve složení: velitel vozidla: Pavel Kouřík, řidič:
Lukáš Knopf
03.02.2019 11:15 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň odstranění padlého
stromu na komunikaci z Dílů

TJ SOKOL, z.s.

organizace
KUŽELKY

v

obci

(Zásah 13.1. 2019, foto archiv SDH)

do Postřekova. Jednalo se o padlý strom vlivem velkého
množství čerstvého sněhu. Strom byl pomocí motorové
pily odstraněn. Jednotka tentokrát vyjela kvůli velmi
špatné sjízdnosti komunikace pouze s velitelským
automobilem Toyota RAV 4 ve složení: velitel vozidla:
Pavel Kouřík, řidič Pavel Knopf, hasič: Jiří Reimer
10.03.2019 19:05 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň odstranění padlého
stromu na komunikaci Díly – Postřekov v zátočině Na
Stroužku. Po příjezdu jednotky byla část stromu
vyvrácená na komunikaci a část stromu opřená o dráty
el. napětí. Hasiči pomocí trhacího háku a motorové pily
strom odstranili. Jednotka vyjela s technikou CAS 24
Škoda 706 RTHP ve složení: velitel vozidla: Lukáš Pivoňka,
strojník: Lukáš Knopf, hasič: Josef Peklo, hasič: Jan Volfík
a s vozidlem DA Ford Transit ve složení: velitel vozidla:
Petr Ježo st., řidič: Jiří Reimer, hasič: Pavel Knopf, hasič:
Petr Ježo ml.
(SDH)

Buršík Jaroslav 371 a 6. Mikulenka
Pavel 366 kuželek.
ŽENY: 1. Kouříková Iveta 443,
2. Pittnerová Milena 412, 3. Knopfová
Václava 411, 4. Kuželková Jana 408
a 5. Kapicová Dana 380 kuželek.
Mistrovství Domažlického okresu 5.
1. 2019 se zúčastnilo celkem 11 hráčů.

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Přeborů jednoty na 100 HS se v závěru
loňského roku zúčastnila necelá
polovina
hráčů.
Pořadí
bylo
následující:
MUŽI:
1.
Pittr
Jaroslav
434,
2. Řezníček Karel 415, 3. Byrtus
Jaromír 408, 4. Dufek Jan st. 402, 5.

MUŽI: Pec p. Č 100 HS: 19. místo
Řezníček Karel 390 a 21. místo Byrtus
Jaromír 383 kuželek.
SENIOŘI: (od letošního roku věk 60 let
a více) – Holýšov 100 HS: 4. místo
Dufek Jan 449, 7. místo Pittr Jaroslav
424, 8. místo Mikulenka Pavel 423
a 15. místo Buršík Jaroslav 395
kuželek.
ŽENY: Zahořany 100 HS: 1. místo
Kouříková Iveta 438, 6. místo Kapicová
Dana 409 a 8. místo Pittnerová Milena
406 kuželek.
SENIORKY: Kdyně 120 HS: 3. místo
Kuželková Jana 473 kuželek.
DOROSTENCI: Újezd sv. Kříže 100 HS:
5. místo Kočí Daniel 365 kuželek.

Většina hráčů si vybojovala účast na
Mistrovství Plzeňského kraje, které
se konalo 26. 1. 2019.
SENIOŘI: Škodovka Plzeň 120 HS:
12. místo Dufek Jan 492, 18. místo
Pittr Jaroslav 459 a 21. místo
Mikulenka Pavel 414 kuželek.
ŽENY: Kdyně 120 HS: 6. místo
Kouříková Iveta 547, 12. místo
Kapicová Dana 494 a 13. místo
Pittnerová Milena 470 kuželek.
SENIORKY: Kdyně 120 HS: 4. místo
Kuželková Jana 462 kuželek.
I v letošním roce mají Díly svého
zástupce na Mistrovství ČR.
Kuželková Jana si již po několikáté
zahraje tuto nejvyšší soutěž, tentokrát
v nové seniorské kategorii.
(jk)
Všem hráčům děkujeme za vzornou
reprezentaci Dílů a 4. května 2019
budeme držet pěsti a přát Janě
Kuželkové do Prostějova „Ať to
padá!“.
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LEDNÍ HOKEJ
Hokejovému oddílu spadající pod TJ Sokol Díly pomalu
končí sezona. Byla to už dvacátá sezona, kdy klub působí
na ledě, za tu dobu se vystřídalo několik soutěží a v týmu
se vystřídalo hodně hráčů. V této době tým hraje soutěž
mužů plzeňského kraje skupinu “C“. V letošním ročníku
se tým drží v horní polovině tabulky a celkově se mu daří.
Do dnešního dne má na kontě jedenáct výher, tři remízy
a šest proher z dvaceti odehraných zápasů. Tým čeká
minimálně ještě jedna dohrávka, kvůli odloženému
zápasu. Podařilo se nám ustálit tým a scházeli jsme se
v hojnějším počtu oproti předchozím rokům, kdy se
občas stávalo, že jsme se nesešli ani v minimálním počtu,
určenému pro odehrání utkání.

Vlčka, který je odchovanec klubu HC Klatovy a do loňska
hrál za HC Klatovy “B“. Tento hráč s bohatými
zkušenostmi se rychle adaptoval s týmem a stal se
platnou posilou. Na závěr bych touto cestou poděkoval
sponzorům, fanouškům a podporovatelům.
(ZL)

Tím pádem se ustálily i výsledky zápasů. Letos jsme
přibrali do svého týmu jednoho nového hráče, a to Davida

Tabulka výsledků odehraných zápasů
TJ Sokol Díly a aktuální tabulka soutěže

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Pavel Kouřík se během zimy účastnil několika závodů
v běžeckém lyžování, a to seriálu Stopa pro život
a Eurolopped, což je seriál Evropského poháru. 21. ledna
se Pavel účastnil Kašperské 30 volnou technikou na 30 km
v okolí Churáňova, kde obsadil 12. místo v kategorii a 20.
místo celkově. Koncem ledna se jela v okolí Capartic
Výhledská 15 klasicky. Pavel na tomto závodě vybojoval
celkové 3. místo, z vítěztví se radoval český reprezentant
z Chodova Luděk Šeller. Během února se Pavel Kouřík
účastnil Karlova běhu na Božím Daru, zde v sobotu
absolvoval závod na 12 km volnou technikou a obsadil
7. místo celkově i v kategorii. Následující den byl na
programu ten samý závod, jen klasickou technikou, zde
Pavel obsadil celkově 2. místo. Následující týden, tedy
23.-24.2. byl na programu Evropský pohár v rámci
Šumavského ski maratonu na Kvildě. Zde si Pavel vybral

střední vzdálenost trati a to 23 km. V sobotu, jak už je
zvykem, se závodilo volnou technikou a zde obsadil
39. místo celkově a 12. místo v kategorii, následující
den, tedy v neděli se jelo 23 km klasicky, zde Pavel
obsadil 18. místo celkově a 7. místo v kategorii. Poslední
závod ze seriálu Eurolopped se jel 17.3. v německém
Bodenmais a to Skadi Lopped. Pavel jel jen nedělní závod
klasickou technikou a obsadil celkově 22. místo a 6. místo
v kategorii do 30 let. Těchto závodů se účastní závodníci
z různých států a celkový počet startujících mnohdy
přesáhne číslo 250 závodníků.
(ZL)

Foto na titulní straně: Pavel Kouřík na trati
Skimaratonu Kvilda 2019.
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Vzpomínáme
Paní Hedvika Kreuzová se narodila 20.
února 1925 na Fuksově Huti. V rodině
žilo osm sourozenců, pět sester a tři
bratři.
Již
od
mládí
sloužila
u německých sedláků. Jako mladá
dívka byla odeslána na nucené práce
do města Hildesheim v severním
Německu. V roce 1947 se provdala za
Jakuba Kreuze a společně vychovali tři
děti, Hedviku, Jiřinu a Jakuba.
Pracovala jako pomocná kuchařka na
Čerchově,
jako
prodavačka
v potravinách i jako dělnice v lese
a v podniku
ELPO
v Klenčí
pod
Čerchovem. Po odchodu do důchodu
stále pracovala v lese a v kuchyni
hotelu Sádek. V roce 1991 ovdověla
a až do svých devadesáti let bydlela
v domku na Dílech. Od dubna 2015
pobývala
v Domě
pro
seniory
v Domažlicích. Paní Kreuzová byla
dlouholetou
členkou
Českého
červeného
kříže.
Dlouhodobě
a obětavě se starala o svého vážně
nemocného manžela, jenž se potýkal
s následky vážného úrazu z války, ale
také o nevidomého spoluobčana pana
Jirkovského, ke kterému každý den
docházela. Mezi její koníčky patřila
zahrádka, pletení ponožek a rukavic,
vaření a pečení, byla velmi pečlivá
a pořádkumilovná.

S oblibou poslouchala dechovku a měla
ráda jódlování i sama výborně
a s radostí
jódlovala.
Zemřela
12. ledna 2019 v nedožitých 94 letech.
Pan Pavel Sokol se narodil 20. 3. 1957
v Ústí nad Labem. Po základní škole,
kterou vychodil v Praze, přešel do
učebního oboru Letecký mechanik při
vojenském útvaru Praha Kbely. Po
vyučení nastoupil k letecké dopravě
ministerstva vnitra a pracoval v Praze
Ruzyni u vládní letky jako technická
obsluha letadel. Během tohoto období
se současně kvalifikoval na pozici
leteckého
mechanika
vrtulníků.
Postupně si dále doplňoval vzdělání,
úspěšně odmaturoval a absolvoval
bezpočet školení a zkoušek, aby mohl
vykonávat náročnou činnost palubního
mechanika. Byl povýšen do hodnosti
kapitána policie a stal platným členem
kolektivu letecké Záchranné služby
Ministerstva vnitra a policie ČR. Na
ruzyňském letišti strávil bezmála 35
let. Po odchodu do výsluhy dále zůstal
u téže letky jako občanský pracovník a
až do ochodu do důchodu pracoval pro
leteckou záchrannou službu. Zemřel
náhle v Praze 15.2. 2019 ve věku
nedožitých 62 let.

Dne 20. února nás navždy opustil pan
Drahoslav Milisderfer. Narodil se
5.9.1929 v Českých Budějovicích. Zde
vychodil základní školu a vyučil se
opravářem šicích strojů. V roce 1949
nastoupil
k vojskům
ministerstva
vnitra a pracoval tam až do důchodu.
Služba ho dovedla na Chodsko, kde se
seznámil s Annou Řezníčkovou a v roce
1954 se s ní oženil. Narodily se jim dvě
děti, Marie a Václav. Rodina žila
v Domažlicích až do roku 1979 kdy se
pan
Drahoslav
s manželkou
přestěhoval na Díly.
V roce 1993
ovdověl. Radost mu dělalo pět vnoučat
a sedm pravnoučat. Jeho koníčkem
byla turistika a hudba, převážně
dechovka.
V letech
1986-1990
vykonával funkci předsedy MNV.
Přestože nebyl rodákem z Dílů, vždy se
snažil o rozvoj a zvelebování obce.
(red)
Pan Drahoslav Milisderfer byl
i dlouholetým členem redakční rady
Dílčáku. Zkušeností i cennými
vzpomínkami obohacoval naši
týmovou práci a nesmazatelně se
zapsal do dějin obce. Jsme vděční za
společně prožité chvíle a děkujeme
za inspiraci. Pane Milisderfere,
budete nám v redakci chybět!

Jménem pozůstalých děkujeme za tichou vzpomínku, kterou našim milým blízkým spoluobčanům věnujete. Každý
z nich svým příkladem i svými činy obohatil naše životy. Čest jejich památce!

Životní jubilea
LEDEN: ZDENĚK VOLFÍK, VÁCLAV PILLMAIER, PAVEL DYR, ZDENĚK KUNEŠ, ALENA KABOURKOVÁ
ÚNOR: VÁCLAV HOLUB, VÁCLAV VONDRAŠ, BARBORA VOLFÍKOVÁ, JINDŘIŠKA MAZANCOVÁ
PROSINEC: MARIE JINDROVÁ, MARIE KUŽELKOVÁ, BOŽENA KUŽELKOVÁ, JOSEF KUNEŠ
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
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