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Vážení a milí spoluobčané,
věřím, že jste si letošní, po dlouhé době zase zasněženou a mrazivou
zimu, i přes veškeré překážky a vládní nařízení trochu užili. Sněhová
nadílka přinesla radost dětem, ale přidělala vrásky řidičům i všem
zaměstnancům, jež se starali o zimní údržbu naší obce. Rád bych
poděkoval všem svým kolegům, ale zejména pak dvěma obětavým
řidičům zimní údržby silnic. Myslím, že i přes rozmary počasí neměl
nikdo vážnější problémy s dopravou do zaměstnání, a to právě díky
Petru Konopíkovi a Janu Záhořovi.
Bohužel, musím opět připomenout, že žijeme v době nevyzpytatelné a smrtící pandemie. Při pomyšlení,
že již téměř každý z nás ztratil díky šířícímu se mutujícímu viru někoho ze svých blízkých, z řad kamarádů či
kolegů, musím myslet na to, jak málo někdy stačí, abychom sebe i své blízké ochránili. Apeluji touto cestou na
Vás, drazí občané Dílů, neberte neviditelné nebezpečí na lehkou váhu. Využívejte při svých rozhodováních, zda
jít či nejít, dodržet nebo obejít daná nařízení, očkovat či neočkovat nebo zda nosit či nenosit ochranné pomůcky,
zdravého rozumu. Nehazardujte zbytečně se svým zdravím ani s životy ostatních. Vím, že omezení již trvají
velmi dlouho, ale viru nelze vymezit hranice ani mu poručit, aby se stáhl z našich končin. Je velmi smutné
naslouchat „umíráčku“ ve věžičce naší krásné kapličky.
Ale pojďme společně přivítat nastávající jaro. Máme před sebou velikonoční svátky a stále sílící naději,
že se život brzy vrátí do normálních kolejí. Rád bych Vám popřál co možná nejpříjemnější prožití svátečních
dnů, a hlavně zůstaňte všichni zdraví. Pokud to bude v mojí moci, rád Vám pomohu a doufám, že naše obec
Vám bude oporou i v následujících jarních dnech.
Váš Miroslav Rýdl
Úvodní strana
21. let hokejového klubu Sokol
Díly, foto HK Díly
(foto klub)

TJ Sokol Díly
Dvacet jedna let hokejového oddílu
Uběhlo dvacet jedna let od doby, kdy se v hlavách dílských
mladíků zrodila hokejová vášeň. Hokej nebyl do té doby
v našem okrese příliš rozšířený. Hokejoví nadšenci, z nichž
se někteří zrovna vrátili z vojny, začali jezdit na zimní
stadion do Klatov. Bitva hokejek se rozpoutala, hráli proti
sobě svobodní versus ženatí. Hráli pro svoje potěšení
a radost ze sportu. Postupem času se někteří rozhodli sportu
zanechat. Po několika letech a dobře odehraném turnaji
vznikl nápad na založení oddílu, který dlouhých
jedenadvacet let reprezentoval naši obec a začínala se psát
historie tohoto klubu.
Psal se rok 1999 a vzniklý klub začal hrát v nově
založené soutěži nazvané Chodská liga na zimním stadionu
v Sušici. Soutěž se hrála až do roku 2008, tehdy byl
postaven zimní stadion v Domažlicích a celá soutěž se tam
přesunula. V Domažlicích soutěž pokračovala až do roku
2012. Některé týmy zanikly, naopak další nové vznikaly. Tým
se relativně pravidelně umisťoval na vysokých postech, a i
několikrát stanul na stupních vítězů. Do týmu přicházely
„mladé pušky“, které byly odchovanci hokejového klubu
v Klatovech. Přicházely i finanční problémy, kdy nebylo
úplně jisté, zda bude klub i nadále fungovat. Od sezony
2012/2013 se soutěže v kraji sloučily a vznikla jedna pod
záštitou Českého svazu ledního hokeje Plzeňského kraje.
Soutěž byla rozdělena na čtyři skupiny, postupem času
zúžena na tři (v důsledku zanikajících týmů). V poslední
sezoně jsme se rozhodli k obnově tréninků s klubem Malé

Vísky v Klatovech. Tréninky a zápasy bohužel ukončila
celosvětová pandemie.
V uplynulé sezoně se klub dostal do povědomí
v okrese a následně i v kraji v rámci soutěží, které vznikaly
a do kterých se klub registroval. Je jedním ze dvou
posledních přeživších klubů na okrese.
Postupem let se v oddílu vystřídaly skoro celé tři
generace
hráčů.
Místo
„bojovníků
svobodných
a ženatých“ dnes většina hráčů prošla hokejovou přípravou.
Jediní dva matadoři, kteří hráli první utkání klubu a zůstali
aktivní v klubu dodnes, jsou Michal Smutný st. a Luboš
Reiniger. Kdybychom zprůměrovali zápasy a sezony, vychází,
že každý z nich má za klub odehráno okolo 200 zápasů.
Bohužel se takové statistiky nikde nevedou, takže je to jen
hrubý odhad. Za zmínku stojí i ostatní hráči, kteří prošli
s bruslemi na nohou naším klubem, ale jmenovat všechny
by zabralo celou stránku. Patří jim dík za sportovní výkony,
které v klubu odvedli.
Je třeba věnovat jeden odstavec i fanouškům, jimž
je třeba poděkovat za jejich ochotu mrznout na zimních
stadionech, a kteří nás podporovali a podporují v časech
dobrých i zlých. A je třeba zavzpomínat na časy, kdy z Dílů
odjížděl autobus fanoušků na zápas proti Staňkovu. K závěru
bych ještě poděkoval manželům Reinigerovým, kteří jsou
velkými fanoušky a nemalou měrou se podílejí na
každoroční organizaci ukončování sezony. Poděkování patří
i sponzorům, kteří nás podporují, a to obec Díly, TJ sokol
Díly, hotel Sádek, Campana Tour a reklamní agentura B2K.
Věřím, že až svět překoná pandemii, budeme moci
v sezonách pokračovat a klub odehraje minimálně ještě
dalších dvacet jedna sezon.
Zbyněk Liška a Luboš Reinioger
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Zastupitelstvo obce Díly informuje
Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů obce Díly za období 2019 – 2020,
kdy byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – oprava místních komunikací – I. etapa“ - opravy
povrchů MK U Zdanovců a U statku
2. „Díly - garáž a sklad“ - příprava projektu k zahájení
stavby k parkování komunální techniky
a skladování obecního materiálu
3. „Statek – vodovod a kanalizace“ - výstavba vodovodu
a kanalizace v lokalitě Na statku
4. „Systém separace odpadu v obci Díly“ - pořízení
velkoobjemových kontejnérů na bioodpad,
podvalníku k přepravě kontejnérů a drtič štěpků
5. „Vybudování nové MK v obci Díly“ - napojení MK
v lokalitě Pod Svačinů
6. Obytná zóna Z3 „Pod hřištěm“ - PD pro výstavbu nové
MK, kompletní zasíťování IS a její
odkanalizování
7. „Změna č. 1 ÚP obce Díly“ - pořízení změny územního
plánu obce
8. „Odstranění havarijních stavů vodovodních jímek – I.
etapa“ - rekonstrukce vodovodních jímek a nového
potrubí vedoucího do vodojemu
Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny
následovně:
AD 1. Dne 9.9.2019 proběhla kolaudace stavby
u akce „Rekonstrukce místní komunikace v obci Díly“,
která proběhla za přispění dotace z PSOV PK 2018.
Opraveno bylo celkem 91 metrů asfaltového povrchu
U Zdanovců za 544.240 Kč vč. DPH.
Dne 16.11.2020 zdejší ZO schválilo podání žádostí o dotaci
z programu MMR ČR na obnovu povrchu MK. Jednalo se
o MK č. 4c U Knýdlů v délce 193 m a šířky 3 metry, plocha
588 m2 a MK č. 13c U statku v délce 159 metrů a šířky 3,5
metru, plocha 641 m2. Zda se bude dílo v celkové hodnotě
1.272.063 Kč realizovat se rozhodne až v roce 2021.
Dotace by měla činit 1.010.486 Kč.
AD 2. a 4. Dne 2.3.2020 zdejší ZO schválilo
opakované podání žádosti o dotaci z OPŽP ČR na akci pod
názvem „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů
v obci Díly“. Celkové náklady činí 1.098.969,67 Kč
a požadovaná podpora z operačního programu činí
921.644,15 Kč. Z tohoto by se pořídily velkoobjemové
a třídící kontejnery včetně drtiče štěpků. Zároveň by
touto akcí došlo ke zpevnění a úpravě celého prostoru U
Kadlců v rozsahu 277.970 Kč. Tento projekt by se měl
realizovat v období 2021 - 2022.
AD 3. Dne 2.4.2019 obec podala žádost o stavební
povolení na akci „Vodovod a kanalizace Díly – statek“.
Projektovou dokumentaci vyhotovil smluvní provozovatel
z CHVaK Domažlice za 17.000 Kč. S ohledem na
nekompletnost předaných příloh MÚ OŽP Domažlice dne
3.4.2019 přerušil řízení o vydání SP a vyzval obec
k doplnění a k aktualizaci podkladů (závazná stanoviska
a vyjádření, nové situační katastrální mapy, souhlasy
vlastníků apod.). Po dodání požadovaných dokumentů MÚ
OŽP dne 5.12.2019 oznámil pokračování vodoprávního
řízení s tím, že dne 21.1.2020 vydal rozhodnutí o povolení
stavby. Stavbu realizovala společnost CHVaK Domažlice.
Celkové stavební náklady realizované akce dosáhly výše
470.339 Kč bez DPH, z toho na vodovod se vyčerpalo
184.380 Kč a na oddílnou kanalizaci bylo uhrazeno 286.019
Kč. Na konci roku 2020 bylo požádáno o kolaudaci díla,
které byla realizováno bez jakékoliv dotační podpory.

AD 5. Koncem roku 2019 jsme obdrželi od
Projekční kanceláře Rojt dokumentaci pro stavební
povolení na vybudování nové MK v lokalitě Pod Svačinů –
35.816 Kč. Na základě vydaného stavebního povolení ze
strany MÚ OVÚP Domažlice ze dne 4.3.2020 a na základě
podané žádosti o dotaci z PSOV PK 2020 z 22.1.2020 obec
vybrala zhotovitele akce – HENSTAV s.r.o. Plzeň, která
předložila nejnižší nabídku ve výši 492.278,60 Kč bez DPH.
Celkové náklady akce činily 595.657 Kč, poskytnutá dotace
290.000 Kč, vlastní zdroje 305.657 Kč. Dne 27.7.2020
zhotovitel akce předal objednateli hotové dílo. Dne
15.12.2020 sice obec podala žádost o kolaudaci díla,
bohužel se zjistil částečný nedodělek týkající se nutné
podmínky na vybudování veřejného osvětlení v úseku nové
komunikace, což bude realizováno v průběhu roku 2021.
AD 6. Na základě schválené územní studie od
pořizovatele MÚ OVÚP Domažlice na obytnou zónu Z3 – Díly
ze dne 23.4.2018 byla schválena prodejní cena
9 stavebních parcel ve výši 750 Kč/m². Dne 14.11.2019
jsme od Agroreal CZ Domažlice obdrželi geometrický plán
rozmístění stavebních parcel, na jehož základě bylo
požádáno o vypracování PD pro územní řízení na výstavbu
přístupové MK, kterou byla pověřena Projekční kancelář
Rojt – předána 2.12.2020 za 88.330 Kč vč. DPH. Pro
úspěšnou žádost o stavební povolení musela obec zajistit
hydrogeologický posudek na vsakování dešťové vody
a vynětí zemědělské půdy ze ZPF v místě vedení
komunikace. Na sklonku hodnoceného období bylo ještě
zažádáno o vyhotovení PD pro stavební povolení. Za
hodnocené období došlo celkem k 7 uzavřeným smlouvám
o převodu vlastnických práv, za které obec získala částku
ve výši 2.854.500 Kč. Zbývají tedy ještě 2 volné stavební
parcely pod č. 02 a 08.
AD 7. Na základě vydané Zprávy o uplatnění ÚP
Díly v období 2014 - 2018 ze strany pořizovatele MÚ OVÚP
Domažlice byl usnesením ZO č. 7/2018 pověřen zastupitel
obce Vlastimil Anderle k jednání o pořízení „Změny č. 1
Územního plánu Díly“. Dne 15.4.2019 vydalo zdejší
zastupitelstvo usnesením č. 2-4/2019 opatřením obecné
povahy Změnu č. 1 ÚP Díly a úplné znění ÚP Díly po změně
č. 1, které nabylo právní moci 3.5.2019. Zpracovatelem
změny 1 ÚP Díly byl ing. arch. Václav Masopust z MSP,
projektové kanceláře s.r.o. H. Týn – za 108.900 Kč vč.
DPH, kdy 20.000 Kč jako spoluúčast uhradil žadatel
o změnu ÚP p. Petr Beneš.. Fyzicky tuto hotovou územněplánovací dokumentaci obec od pořizovatele převzala dne
11.10.2019.
AD 8. Na základě podané žádosti o dotaci u KÚ PK
ze 16.4.2018 se v období 2018 - 2019 realizovala akce
„Odstranění havarijního stavu jímacích objektů
a svodného potrubí“ ze strany CHVaK Domažlice a to na
základě uzavřené SOD ze dne 24.9.2018 v celkové výši
1.181.528 Kč. Dílo bylo započato 23.10.2018 a ukončeno
26.6.2019. Dotace činila 400.000 Kč. Dne 3.9.2020 bylo
požádáno u MÚ OŽP Domažlice o kolaudaci stavby nově
vybudovaného svodného potrubí. V souvislosti s touto akcí
se započalo řízení o legalizaci umístění všech vodních
jímek a uložení vedení celého svodného potrubí v podobě
přípravy podkladů pro uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti s vlastníky lesních pozemků.
Projednáno a schváleno
v ZO dne 8.3.2021 usnesením č. 1/2021.
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Vyhodnocení plnění vedlejších
úkolů a projektů
obce Díly za období 2019 - 2020

•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•

a) Voda
osazení hydrantu a šoupěte u Flámů – 67.425 Kč,
osazení digitálních vodoměrů v RD – 424.050 Kč
úprava okolí vodojemu a zřízení elektro přípojky do
objektu obecního vodojemu – 61.710 Kč
b) Kanalizace
uzavření pachtovní smlouvy s CHVaK a.s. na provoz
a správu vodovodu a kanalizace na dobu určitou od
1.1.2020 – 31.12.2029
opravy technických zařízení na ČOV v Postřekově
a vyhotovení GP pro zřizování VB – 47.000 Kč
obecní spolupráce a podpora občanům při
napojování nemovitostí na nově vybudovanou
kanalizaci
c) Veřejné prostranství
pořízení elektrotříkolky na úklid veřejného
prostranství – 56.253 Kč
ošetření a zpevnění významných stromů – lip u MŠ
a u Knýdlů – 21.841 Kč
výměna poškozených dřevěných kolostavů u OÚ za
ocelové stojany
d) Místní komunikace
zimní údržba komunikace Díly-Klenčí a letní sečení
příkopů s 1/3 podílem nákladů pro okolní obce
spolupráce se Svazkem Domažlicko u jednání
k převodu MK Klenčí -Díly do správy SÚS PK
e) Technická infrastruktura
výměna hlásičů veřejného rozhlasu a jeho PC
ústředna – 299.898 Kč, IT WiFi napojení objektu OÚ
výměna nefunkčních osvětlovacích těles u VO
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
oprava herních prvků na dětském hřišti a úprava
schodiště na OÚ – 45.500 Kč
zachování provozu místní prodejny potravin – převod

•

•

•
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•
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•

vlastnických práv od ZKD Sušice–650.000 Kč
oprava přístupového schodiště do objektu OÚ –
45.500 Kč, nové židle a stoly v hospůdce Tyrolka –
79.000 Kč, nové ubrusy do obecního sálu – 23.716 Kč
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací,
spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti
zásahového družstva JSDHO a jeho činností včetně
finančně-dotačního, materiálního a technického
zabezpečení SDH Díly (směna LIAZ CAS)
finanční a materiální podpora aktivit spolku Rodiče
za hřiště a TJ Sokol Díly (30. výročí vzájemné
spolupráce s kuželkáři ze SRN)
každoroční finanční podpora místních včelařů – 500
Kč/na 1 včelaře
h) Podpora turistického ruchu
zhotovení pomníku s pamětní deskou věnovanou
čestnému občanu obce Josefu Královcovi u Bobuků –
12.480 Kč
Podpora a spolupráce s ASČ při realizaci projektu
„Přeshraniční region Gibacht/Čerchov – aktivně
v přírodě“ - 7.050 Kč byl podíl naší obce
veřejná sbírka na rekonstrukci zříceniny Starý
Herštejn – 5.000 Kč
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s
občany
využívání služeb Czech POINT /výpisy bodů pro
řidiče, RT, konverze dokumentů a pod./ a možnost
vidimace a legalizace /úřední ověřování/, pořízení
nových stránek obce od Galileo Corp.– 54.329 Kč
vydávání čtvrtletníku Dílčák, rozvozy obědů,
podpora provozu místní prodejny a hospůdky
zajištění osobních gratulací k výročí narození
oslavence a k výročí zlaté, či diamantové svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejněspolečenských událostí v obci /výstavy, oslavy,
poutě, pietní akty, přednášky, zájezdy, karetní
turnaj, jarmark, vítání občánků, zpívání u kapličky
a pod./
V Dílech dne 15.února 2021

POPLATKY – ODPADY A PSI
Obecní úřad informuje občany, že poplatky za odpady a psy jsou splatné do 30.4.2021 a to buď v kanceláři obce hotově
nebo je možné poplatky uhradit převodem na účet obce Díly č. 24522321/0100, variabilní symbol = číslo popisné
nemovitosti. Výše poplatku za odpady je 550,- Kč/osobu (občané starší 75 let = 450,- Kč/osobu) a výše poplatku za psy je
100,- Kč za prvního a každý další pes = 150,- Kč.
MOŽNOST BRIGÁDY
Obec Díly nabízí občanům možnost přivýdělku formou brigády. Jedná se údržbu zeleně v obci-sekání trávy sekačkou
a křovinořezem. U obsluhy křovinořezu je podmínkou dosažení plnoletosti.
Bližší informace u pana starosty 605592863.
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
27.3.2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. V první fázi má každý možnost se
sečíst online-vyplněním elektronického formuláře na webu nebo v mobilní
aplikaci a to od 27.3. - 9.4.2021. Pokud někdo nemá tuto možnost má
zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat v období od 17.4. - 11.5.2021 listinný
sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři ve spolupráci
s Českou poštou. Vyplněný formulář bude možné odeslat zdarma v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných
pobočkách České pošty. Podrobnější informace ke sčítání lidu, domů a bytů
najdete na webových stránkách www.scitani.cz.
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Naši jubilanti
LEDEN
Volfík Zdeněk, Ditrichová Markéta, Pillmaier Václav, Dyr Pavel,
Kuttenberg Jaroslav, Sokol Martin, Škultéty Kateřina
ÚNOR
Holub Václav, Vondraš Václav, Minaříková Ivana, Šleis Jiří, Volfík Jan
BŘEZEN
Jindrová Marie, Kuneš Josef, Kuželková Marie, Balounová Jiřina,
Kuželková Božena, Jílek Jiří, Stavěl Bohuslav, Kuneš Petr

Věnujme tichou vzpomínku
6.1.2021 nás navždy opustil pan Josef Kuželka z č.p.152.
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