INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

březen 2016

č. 1/2016

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 9. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 28. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program
jednání
veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu p. Františka
Škultétyho a Mgr. Petra Kuneše.
•
Zapisovatelku
pí.
Květuši
Konopíkovou.
•
Rozpočet obce Díly na rok 2016 s
celkovými příjmy 6.748.000 Kč a
celkovými výdaji 6.220.000 Kč +
financování úvěru ve výši 528.000
Kč, kdy závaznými ukazateli
rozpočtu je odvětvové třídění –
paragrafy. Rozpočet obce Díly je
schodkový, schodek rozpočtu
bude kryt z přebytku minulých
let.
•
Ceník obce Díly s platností od 1.
ledna 2016.
•
Složení komise pro posuzování
účtování nákladů za kanalizační,
vodovodní přípojky a asfaltové
vjezdy ve složení Antonín Jelínek,
Mgr. Petr Kuneš, František
Škultéty a Květuše Konopíková.
•
Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
obce Díly s platností od 1. 1.
2016, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 3/2012 ze
dne 1. 1. 2013.
•
Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů s platností
od 1. 1. 2016, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č.
1/2012 ze dne 1. 1. 2013.
•
Cenu vodného pro rok 2016 ve
výši 19,85 Kč/m³ a výši poplatku
do fondu oprav kanalizační sítě
pro rok 2016 ve výši 20,00 Kč/m³.
•
Uzavření směnné smlouvy na části
obecního pozemku vedeného na
LV č. 1 jako zahrada KN p.č.
1678/1 v k.ú. Díly o výměře 17
m² s částí pozemku KN č. st. 445
v k.ú. Díly vedeného na LV č. 218
jako zastavěná plocha a nádvoří s
fy Naples s.r.o. Praha – záměr
obce č. 6/2015.
•
Pacht obecního pozemku KN p.č.
1616/2 v k.ú. Díly vedený jako
orná půda o celkové výměře 515
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m² za cenu 1.001 Kč/rok panu
Josefu Peklovi, Díly čp. 107.
Pacht obecního pozemku KN p.č.
1614/2 v k.ú. Díly vedený jako
trvalý travní porost o celkové
výměře 2215 m² za cenu 1.001
Kč/rok panu Martinovi Peklovi,
Díly čp. 107.
Znění „Smlouvy o úvěru r.č.
99013418608“
s
Komerční
bankou, a.s. se sídlem Praha 1,
pobočka Domažlice ve výši
1.700.000 Kč.
Přijetí dotace PSOV 2015 z
Plzeňského kraje ve výši 256.000
Kč
Po
zveřejnění
konkrétních
podmínek k podání dotace
požádat o vyhlášenou dotaci na
zakoupení zásahového vozidla pro
SDH Díly.
Nákup 21 % podílu za pozemky o
celkové výměře 2114 m² v
objektu ČOV Postřekov ve výši
126.012,60 Kč ve prospěch
stávajícího
vlastníka
obce
Postřekov.
Proplacení faktury Chára pneu,
Domažlice ve výši 31.077 Kč za
montáž a přezutí kol na CAS 25 Š
706 pro SDH.
Proplacení
faktury
Elektro
Pospíšil, Postřekov ve výši 41.624
Kč za elektro práce na budově
obecního úřadu.
Proplacení
faktury
CHVaK,
Domažlice ve výši 602.536 Kč za
stavební práce vodovodních stok
a za vodovodní přípojky.
Proplacení
faktury
CHVaK,
Domažlice ve výši 502.712 Kč za
kanalizační přípojky.
Neproplacení faktury Praves,
Domažlice ve výši 127.482 Kč za
vyúčtování
nákladů
na
provozování ČOV Postřekov za
obec Díly za rok 2014.
Rozpočtové opatření č. 8/2015.
Změnu výše pronájmu hostince
Tyrolka s platností od 1.1.2016 na
6.000 Kč/měsíc.
Nevyhovět žádosti p. Tomáše
Volmana, Chodov 210 o možnosti
splácení
dluhu
v měsíčních
splátkách 5.000 Kč přímo do
pokladny obce.
Vyhlášení „Záměru č. 9/2015“ a
„Záměru č. 10/2015“ na prodej
přeplocené částí pozemku KN p.č.
1532/5
ze
strany
manželů
Kurachových a Dyrových.
Mimořádný finanční příspěvek ve
výši 15.000 Kč pro TJ Sokol Díly.

Změnu rozpočtového opatření č.
8/2015 a to: výdaje 6171 – 5169 –
15.000 Kč 3419 – 5222 + 15.000 Kč
•
Pravidlo
pro
poskytování
neinvestičních
příspěvků
organizacím, a to poskytnout
příspěvek pouze organizacím v
regionu Domažlicko a evidující
dílského občana jako svého člena.
•
Znění
„Rozhodnutí
čj.
62078/2015-MZE-15131
o
poskytnutí dotace“ na akci „Díly –
doplnění kanalizace – II. etapa“.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 23. 11.
2015.
•
Návrh rozpočtu na rok 2016
Svazek Domažlicko.
•
Návrh rozpočtu na rok 2016 ÚSO
OH Lazce Horšovský Týn.
•
Zprávu o provedené kontrole
týkající se prověření zákonnosti
odměňování členů zastupitelstva
obce Díly.
•
Žádost SDH Díly o finanční
příspěvek na činnost na rok 2016.
•
Žádost spolku „Rodiče za hřiště“
o finanční příspěvek na činnost na
rok 2016.
•
Žádost TJ Sokol Díly o finanční
příspěvek na činnost na rok 2016.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Plněním schváleného rozpočtu
obce Díly na rok 2016.
•
Plnit a účtovat dle schváleného
ceníku obce Díly na rok 2016.
•
Podpisem
Obecně
závazné
vyhlášky č. 1/2015.
•
Podpisem
Obecně
závazné
vyhlášky č. 2/2015.
•
Podpisem směnné smlouvy s fy
Naples Praha na směnu pozemků.
•
Podpisem „Dodatku č. 1“ k
pachtovní smlouvě z 1. 1. 2014 na
dobu určitou do 31. 12. 2020 s p.
Josefem Peklem, Díly čp. 107.
•
Podpisem „Dodatku č. 1“ k
pachtovní smlouvě ze dne 1. 9.
2014 na dobu určitou do
31.12.2020
s
p.
Martinem
Peklem, Díly čp. 107.
•
Plněním podmínek smlouvy o
úvěru č. 99013418608 na částku
1.700.000,- Kč
•
Plněním podmínek „Smlouvy o
poskytnutí účelové dotace č. A
6/PSOV – 2015“ na investiční akci
„Zateplení
objektu
obecního
sálu“.

•
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Vypracováním dodatku nájemní
smlouvy
s
p.
Lubomírem
Minaříkem o snížení nájemného.
•
Vypracováním písemné odpovědi
pro
Tomáše
Volmana
o
zamítavém stanovisku splácení
dluhu.
•
Vyhlášením Záměrů obce č. 9 a
10/2015 na prodej přeplocených
částí obecního pozemku.
•
Odpovědí Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, poradenské
centrum Domažlice a ověřením,
je-li nějaký občan Dílů členem
této organizace.
•
Dodatečným
podpisem
„Rozhodnutí čj. 62078/2015-MZE15131 o poskytnutí dotace“ na
akci „Díly – doplnění kanalizace –
II. etapa“.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Podpisem a kontrolou plnění
Obecně závazné vyhlášky č.
1/2015.
•
Podpisem a kontrolou plnění
Obecně závazné vyhlášky č.
2/2015.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Zahájením a řízením činnosti
ustanovené
komise
pro
posuzování správnosti účtování
nákladů
za
kanalizační
a
vodovodní přípojky a asfaltové
vjezdy.
•
Kontrolou
plnění
účtování
vodného a poplatku do fondu
oprav kanalizační sítě pro rok
2016.
•
K zajištění podkladů pro uzavření
kupní smlouvy 21% podílu na
pozemky na ČOV Postřekov.
•
K jednání s firmou Praves,
Domažlice - vyřešit tím podmínky
fakturace pro obec Díly.

•

•

•

•

•

•

•

•

Usnesení z 1. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 15. 2. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program
jednání
veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu pí. Alenu
Kabourkovou
a
pí.
Radku
Svitákovou.
•
Zapisovatelku
pí.
Květuši
Konopíkovou.
•
Hlavní a vedlejší projekty a úkoly
na rok 2016.
•
Podání žádosti z „Programu
stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2016“ na
zateplení objektu obecního sálu –
II. etapa.
•
Dodatečně podání žádosti na
pořízení dopravního automobilu

•
•
•

•

•

•

pro SDH Díly na základě
vyhlášeného dotačního titulu
„Podprogram
1
pořízení
dopravního automobilu“ na GŘ
HZS ČR.
Uzavřít s Úřadem práce České
republiky „Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku“ na dvě
pracovnice.
„Dodatek č. 1“ ke smlouvě o dílo
na akci „Díly – opravy MK po
kanalizaci“ s firmou Strabag,
a.s., Praha 5 a proplacení
konečné
faktury
v
částce
1.321.281,95 Kč bez DPH.
„Zásady a postup obce Díly“ k
přeúčtování nákladů fyzickým
osobám za zhotovení asfaltových
vjezdů realizovaných v rámci
akce „Výstavba a rekonstrukce
MK v obci Díly“ a k přeúčtování
nákladů fyzickým osobám za
zhotovení asfaltových vjezdů a
překopů realizovaných v rámci
akce „Díly – opravy MK po
kanalizaci“ a postup a zásady na
proplácení nákladů za realizované
výkopové práce vodovodních a
kanalizačních
přípojek
po
obecních pozemcích.
Přihlášení do „Záměru“ obce
Postřekov na prodej pozemků KN
p.č. 2587/6, p.č. 2573/14 a části
pozemku 2586/5 v k.ú. Díly.
Vyhlášení „Záměru obce č.
1/2016“ na směnu pozemku KN
p.č. 1610/38 o výměře 61 m² za
pozemek KN p.č. 1587 o výměře
63 m² oba v k.ú. Díly.
Vypracování
návrhu
znění
smlouvy na případný pacht
obecních pozemků se ZS Čerchov.
Proplatit fakturu ve výši 53.991
Kč včetně DPH firmě Praves, spol.
s r.o., Domažlice za dodávku,
montáž
a
výměnu
provzdušňovacího
systému
v
nádrži pro ČOV Postřekov.
Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Rozpočtový výhled obce Díly na
rok 2016 – 2018.
Příspěvek ve výši 2.500 Kč TJ
Sokol Díly, oddíl cvičení na
pořádání dětského bálu.
Poskytnutí finančního příspěvku
Svazu
neslyšících
a
nedoslýchavých v ČR, poradenské
centrum v Domažlicích ve výši
500 Kč.
Poskytnutí finančního daru ve výši
500
Kč
každému
místnímu
včelaři.
Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 2.300 Kč Základní
organizaci KSČM na pořádání
Mezinárodního dne žen.

Nepřipojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
•
Příspěvek Plzeňskému kraji na
dopravní obslužnost na rok 2016
ve výši 15.080 Kč.
•
Proplacení faktury firmě Praves, s
r. o., Domažlice za vyúčtování
nákladů na provozování ČOV
Postřekov za obec Díly za rok
2014 ve výši 127.482 Kč s DPH.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 28. 12.
2015.
•
Stanovisko AOPKČR – RP SCHKO
Český les Plzeň k žádosti o
pokácení lípy pí. Mlezivové.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Doplněním
aktualizovaných
hlavních a vedlejších úkolů ve
Strategii rozvoje obce Díly.
•
Podpisem smlouvy o dotaci z
„Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2016“
na zateplení objektu obecního
sálu – II. etapa.
•
Podpisem žádosti na pořízení
dopravního automobilu pro JSDHO
Díly na základě vyhlášeného
dotačníhu titulu „Podprogram 1 –
pořízení dopravního automobilu“
na GŘ HZS ČR.
•
Podpisem „Dohod o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku“ na dvě
pracovnice s ÚP Domažlice.
•
Podpisem „Dodatku č. 1“ ke
smlouvě o dílo na akci „Díly –
opravy místních komunikací po
kanalizaci“ s firmou Strabag,
a.s., Praha 5 a proplacení faktury
ve výši 1.321.281,95 Kč.
•
Jednáním s obcí Postřekov
ohledně záměru na prodej
obecních pozemků v k.ú. Díly a
podpisem kupní smlouvy s obcí
Postřekov.
•
Vyhlášením záměru obce č.
1/2016 na směnu pozemku s p.
Řezníčkem
•
Podpisem „Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace“ s Plzeňským
krajem za dopravní obslužnost.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Přípravou podkladů k podání
žádosti o dotaci z PSOV PK 2016.
•
K dalšímu jednání se ZS Čerchov o
návrhu znění pachtovní smlouvy.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Jako předsedu ustanovené komise
k zahájení její činnosti s
jednotlivými dotčenými subjekty.

•
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Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Díly, ve složení předseda Mgr. Petr Kuneš, členové Ing. Jana Sobotková, Mgr.
Vladimír Foist provedli za kalendářní rok 2015 - 2016 na základě požadavku ze strany starosty obce pana Vlastimila
Anderleho kontrolu zákonnosti odměňování jednotlivých členů zastupitelstva obce Díly, starosty a místostarostů.
Vyhodnocením všech předložených písemných materiálů byl ze strany kontrolního výboru konstatován závěr, že všichni
členové Zastupitelstva obce Díly do současné doby pobírají za výkon své funkce odměny zcela v souladu s Nařízením
vlády č. 52/2015 ze dne 16.03.2015, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byla ze strany kontrolní komise provedena kontrola Zápisů a plnění Usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva
obce Díly za období od 24. 11. 2014 do 28. 12. 2015.
Za uvedené období nebylo shledáno i vzhledem k náročnému zvládání složitých situací ohledně čerpání různých dotačních
programů na rekonstrukci místních komunikací, zateplování obecních budov a rekonstrukci a výstavbu kanalizačních a
vodovodních přípojek žádné závažné pochybení.
Za kontrolní komisi zpracoval Mgr. Petr Kuneš.

Odpady
Přehled o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2015 a předala k využití včetně objemu finančních
prostředků, které obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. Praha:

1.
2.
3.
4.

kvartál
kvartál
kvartál
kvartál
celkem

2,965 t
2,019 t
3,464 t
2,217 t
10,665 t

7.339,50 Kč
7.428,00 Kč
11.724,50 Kč
6.623,50 Kč
33.115,50 Kč

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Prosba o pomoc při realizaci výstavy
Milí spoluobčané,
rádi bychom se na Vás touto cestou obrátili s prosbou o pomoc při přípravě nového cyklu vnější expozice u
místní kaple. S ohledem na podmínky dotace, s jejíž pomocí byla tato trvalá výstava vybudována, nahradí i v
letošním roce současné téma Osvobození Dílů další námět. Rozhodli jsme se tentokrát přiblížit návštěvníkům
historii i současnost spolků a sdružení v naší obci. Velmi bychom uvítali jakýkoli související materiál z Vašich
soukromých archivů, zejména historické i současné fotografie, články, důležité listiny či plakáty na akce, ale
budeme rádi i za osobní vzpomínky nebo vyprávění.
S případnými dotazy nebo přímo s materiály ke zveřejnění se, prosím, obracejte na kancelář obecního úřadu v
úředních hodinách.
Děkujeme za Vaši podporu a pomoc.
Organizátoři výstavy (kontaktní osoba – p. Miroslav Rýdl, tel. 605 592 863)

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Výroční valná hromada SDH Díly
Zvykem a povinností sborů dobrovolných hasičů je uspořádat výroční valnou hromadu, na které zhodnotí vykonanou práci
v minulém roce a představí plány na rok nadcházející. Ta dílská se konala v sobotu 9. ledna v sále obecního úřadu. Jako
již tradičně byla účast na valné hromadě vysoká, a to díky místním členům i hostům z okolních sborů. Vzhledem k tomu,
že náš sbor je velice aktivní a minulý rok byl na akce a události velice bohatý, oficiální část schůze trvala víc jak tři
hodiny. Po ní pak následovala volná zábava s hudebním doprovodem a prostřenými rauty. Jak na valné hromadě zaznělo,
největší akce roku pořádané naším sborem budou okrsková soutěž v hasičském sportu a již téměř legendární železný
hasič.

Hasičský bál
Téměř kulatiny slavil letos 29. ledna dílský hasičský bál, protože byl pořádán již po devětasedmdesáté. I ten letošní opět
téměř vyprodal kapacitu místního sálu. Kapela Vychovanka hrála až do brzkých ranních hodin a jako již tradičně k
vrcholům celého bálu patřila půlnoční tombola, která byla i letos skutečně bohatá. Nezbývá než se těšit na hasičský bál v
příštím roce, který bude výroční - osmdesátý.
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Padlé stromy
Nejen letní počasí a nebezpečí požárů zaměstnává dobrovolné hasiče. 29. února zapříčinilo velké množství napadaného
mokrého sněhu polom větví a pád stromu na silnici. A to hned ve dvou případech. K prvnímu vyjíždělo naše zásahové
mužstvo pět minut před desátou večer mezi Díly a Klenčí. Po uklizení překážek a zprůjezdnění komunikace jeli k dalšímu
padlému stromu, který ležel na silnici do Postřekova. Vše bylo hotovo během necelé hodiny.
Hned následujícího dne, tedy 1. března v 18:20, byl opět našim hasičům hlášen padlý strom na silnici. Opět se jednalo o
komunikaci mezi Díly a Postřekovem. Tento případ byl oproti předchozím dvěma nebezpečnější v tom, že strom padl
ještě ve večerních hodinách, kdy je provoz na této silnici mnohem hustší, než v noci. Navíc strom ležel přes celou šířku
vozovky, která byla zcela neprůjezdná. Díky cvičení i předchozím zásahům trvalo zásahovému mužstvu odklizení
překážky a opětné zprůjezdnění silnice jen několik minut. Provoz na silnici tak nebyl téměř vůbec omezen.

TJ Sokol Díly
Kuželky
Výsledky kuželkářských soutěží
Hráči kuželkářského oddílu se v lednu zúčastnili přeborů jednotlivců.
Mistrovství Domažlického okresu
9. 1. 2016 se konalo Mistrovství Domažlického okresu.
Muži hráli na kuželně v Dílech 100 HS. Zde jsme měli dva zástupce. Lukáš Pittr výkonem 421 kuželek obsadil 16. místo
a Jaromír Byrtus výkonem 411 kuželek 18. místo. V Peci pod Čerchovem na 100 HS se z našich tří hráčů nejlépe dařilo
Janu Dufkovi, který výkonem 435 kuželek skončil třetí a tím si zajistil postup do kraje. Další hráč, Jaroslav Jílek (366
kuželek) obsadil 18. místo a Sladký Jan (335 kuželek) 23. místo. V každé mužské kategorii soutěžilo 24 hráčů.
Ženy a seniorky hrály na čtyřdráhové kuželně ve Kdyni 120 HS. Dílské ženy kralovaly na stupních vítězů. Stříbrná byla
Iveta Kouříková (521 kuželek) a bronzová Milena Pittnerová (517 kuželek). Celkem soutěžilo 17 žen.
Seniorek se zúčastnilo celkem 10 a zde obsadila Dana Kapicová (489 kuželek) 6. místo a Jana Kuželková (475 kuželek)
7. místo. Všechny hráčky si svými výkony zajistily postup do krajské soutěže.
Mistrovství Plzeňského kraje
Mistrovství Plzeňského kraje se hrálo 30. 1. 2016 na 120 HS.
Jediný dílský zástupce v seniorské kategorii, Jan Dufek, si ve Kdyni (10. místo – 535 kuželek) vybojoval postup do
semifinále Mistrovství České republiky. To se konalo v Sport Parku v Liberci a Jan Dufek v silné konkurenci 48 hráčů
obsadil výkonem 522 kuželek na 120 HS 32. místo.
Ženy a seniorky hrály v Plzni na Slavoji. Z dvanácti hráček v seniorské kategorii skončila Dana Kapicová na 6. místě (520
kuželek) a Jana Kuželková na 9. místě (505 kuželek). I žen soutěžilo celkem dvanáct. Zde si dílské hráčky pořadí
z okresního mistrovství vyměnily. Stříbro patřilo Mileně Pittnerové (532 kuželek) a bronz Ivetě Kouříkové (523 kuželek).
Jelikož z Mistrovství Plzeňského kraje postupují na Mistrovství ČR dvě hráčky, máme i v letošním roce zástupkyni v
nejvyšší kuželkářské soutěži.
Milena Pittnerová bude hrát na Mistrovství České republiky (za vydatné podpory svých spoluhráček) 30. dubna 2016 v
Českých Velenicích. Všichni jí přejeme „Ať to padá“.
Přebor družstev Plzeňského kraje
V Přeboru družstev Plzeňského kraje si naše Áčko vede průměrně. Tři kola před koncem soutěže ročníku 2015/16 je na 8.
místě se 14 body. Nejlepším hráčem s průměrem 429 kuželek na zápas je Jan Dufek .
V této soutěži – 12. 3. 2016 - padl dlouhodobý rekord naší kuželny. Výkonem 479 kuželek na 100 HS překonal Petr Šabek
- hráč Újezda sv. Kříže - o 1 kuželku dosavadní rekord, který vytvořil hráč Sokola Plzeň. V témže zápase padl i rekord
družstva na 6 x 100 HS. Družstvo Újezda sv. Kříže nahrálo 2 643 kuželek, čímž byl o 5 kuželek překonán výsledek našeho
Áčka z podzimní části probíhající soutěže.
Přebor družstev Domažlického okresu
Těsně před Velikonocemi byly sehrány poslední zápasy Přeboru družstev Domažlického okresu. V jarní části se na špičce
tabulky střídala družstva Havlovice „D“ a Díly „B“. Poslední zápas sehrály ženy právě s Déčkem z Havlovic. Byl to zápas
velmi vyrovnaný co do poražených kuželek a skončil bodově 14 : 2, na kuželky 2 493 : 2 492. Tímto vítězstvím si ženy
zajistily první příčku v tabulce mezi devíti družstvy, které okres hrály. Získaly celkem 27 bodů, dosáhly průměru 2 375
kuželek na zápas a hlavně POSTUP do krajské soutěže.
Družstvo „C“ skončilo ve středu tabulky – na 5. místě se 16 body a průměrem 2 329 kuželek na zápas.
Letošní ročník soutěží byl pro naše hráče velmi bohatý jak na super výsledky jednotlivých hráčů, tak i v součtu na
výsledky družstev. Odpovídá tomu i konečné pořadí jednotlivců, kdy mezi deseti nejlepšími jednotlivci Domažlického
okresu jsou čtyři hráči právě z Dílů. Z družstva B: 3. místo Jana Kuželková (průměr 430,7 kuželek na zápas), 4. místo
Iveta Kouříková (423,8) a 8. místo Milena Pittnerová (417,5). Z družstva C skončil na 5. místě Lukáš Pittr s průměrem
417,5 kuželek na zápas.

......

TJ Sokol Díly z.s. pořádá 8. května 2016 45. ROČNÍK BĚHU OSVOBOZENÍ

......

5

Maškarní rej s tygříkem Péťou
V sobotu 12. března patřil dílský sál všem dětem z obce i z okolí. Konal se tu tradiční maškarní
bál, tentokrát ve znamení latinskoamerických rytmů a stylové zumby.
Náročného úkolu pořadatele se v letošním roce ujala trenérka a animátorka Alena Kunešová s
rodinou, Veronika Pikrtová a jejich společní přátele.

Zábavný program připravily pro děti dvě sličné korzárky Ali (Alena Kunešová) a Verča (Veronika Pikrtová) a za vydatné
podpory roztomilého maskota tygříka Péti (Petr Kuneš) celé odpoledne malé tanečníky a tanečnice doprovázely.
Nepřetržitý proud zábavy odstartovaly „Opičky“, děvčata ve věku 6 - 8 let z klubu Aleny Kunešové, jež svým tanečním
vystoupením navodily atmosféru karnevalového reje. Následovaly „Orientální princezny“, dívky ve věku 12 - 14 let z
téhož klubu a po jejich předtančení se již nablýskaný parket zaplnil pestrým rejem rozličných masek. Aby se malí
tanečníci a tanečnice dostali do tempa, čekala na ně ještě v úvodu důkladná taneční rozcvička s animátorkou Alenou,
která naučila děti zajímavé choreografie na známé populární písně. Po roztančení následovala volná zábava prostřídaná
nápaditými soutěžemi. Na děti čekal čertovský kotel, taneční úkoly i florbalový brankář hbitý tygřík Péťa. Zasloužený
aplaus patřil promenádě masek, kde se představily děti se svými nápaditými převleky. Sálem defilovali Spidermani, čerti,
rytíři, princové a princezny, piráti, čarodějové a čarodějnice, rozličná zvířátka, berušky a broučkové, dorazila i Červená
Karkulka a strašidelný hrabě Drákula.
Díky sponzorským darům a díky podpoře obce Díly čekala na každého účastníka za splněný úkol sladká odměna.
Poděkování patří také zvukaři Václavu Buršíkovi, skvělému moderátorovi Vláďovi Foistovi, Tělovýchovné Jednotě Sokolu
Díly, Sboru dobrovolných hasičů Díly a všem ostatním, kteří pomohli s přípravou vydařené akce.
Pořadatelé

OS Rodiče za hřiště
Konečným schválením závěrečné zprávy a celkovým vyúčtováním dotace byl oficiálně v lednu 2016 zakončen projekt
„Pec na chleba a minipivovar“ realizovaný občanským sdružením Rodiče za hřiště s podporou obce Díly. Poskytovatel
dotace Nadace Via tak potvrdil oprávněnost výdajů i splnění projektových záměrů programu „souSedíme si 2014“ a nyní
je již na nás všech, jak obohatíme společné soužití s využitím pece i mikropivovaru.
Bohužel původní nápad na první společné pečení v peci, kde se měl připravit speciální velikonoční chléb, musel být s
ohledem na stav stavby po zimě odložen na pozdější dobu. Poprvé bude možné pec roztopit, až dojde k definitivnímu
vyschnutí jílové izolace a až budou nainstalována masivní přední dvířka, která pro sdružení vyrobili p. Rojt z Domažlic, p.
M. Sokol, p. J. Volfík z Dílů, p. Vl. Jílek a za velkého přispění Ing. B. Habernala z fy STODKERAM s.r.o..
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Pec je postavena tak, aby bylo možné péci nejen chléb, ale i další produkty včetně koláčů. Doufejme, že se zadaří a
nejdéle na pouť budeme mít konečně napečeno.
I když pec prozatím ještě není v provozu, pivovar nezahálí. Je opět připravena další várka originálního Velikonočního
ležáku. I když se asi nedostane na každého, určitě dílské pivo zpříjemní sváteční chvíle zúčastněných sousedů. Tentokrát
je připravena lehčí „desítka“ a silnější „dvanáctka“ s přídavkem pšeničného sladu. Znovu připomínáme, že pokud by
někdo z občanů měl zájem uvařit vlastní pivo, rádi mu s ním pomůžeme. Pivovar je k dispozici každému zájemci. Stačí
jen předem, většinou přes internetový obchod, zajistit slady, chmel a kvasnice, ohlásit vaření na celním úřadě v
Draženově (podle zákona je možné uvařit až 200 litrů piva na osobu za rok) a pak se nebát zkusit něco nového. Je nutné
počítat s tím, že vaření zabere většinu dne a že po vlastním uvaření musí pivo ještě kvasit a zrát v poměrně stálých
podmínkách. Pro kvašení je zapotřebí mít k dispozici prostor, kde se teplota pohybuje od 9 -15°C a při zrání by teplota
neměla přesahovat 5°C. Odměnou za snahu je čistý přírodní produkt s vlastní originální etiketou.

KSČM Díly
Setkání k MDŽ
V neděli 13. března uspořádala místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy pro dílské ženy již tradiční setkání u
příležitosti Mezinárodního dne žen. Letos se tohoto posezení zúčastnilo 20 místních žen.
Po zahájení a připomenutí významu MDŽ se rozvinula zábava za hudebního přispění harmonikáře pana Jarábka z Kouta na
Šumavě. Účastnice byly s průběhem setkání jako vždy spokojené.
Pořadatelé děkují obecnímu úřadu Díly a SDH Díly za finanční přispění. Rovněž děkují správci budovy MŠ za zajištění
příjemného prostředí v objektu.
Organizátoři v příštích letech uvítají účast dalších žen.
Za ZO KSČM – D. Milisderfer

Ostatní informace
Vítání nových občánků a setkání občanů
Dne 12. prosince 2015 proběhlo tradiční předvánoční posezení občanů spojené s vítáním nových občánků v sále obecního
úřadu.
O kulturní program se postaral pěvecký soubor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem, k tanci a poslechu zahrála hudební
skupina „MaMaPiPi“ z Postřekova, která vytvořila přátelskou a veselou atmosféru. Zároveň děkujeme za vzornou obsluhu
hospodskému p. Lubošovi Minaříkovi.
Věříme, že se setkání opět vydařilo a líbilo se všem.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli na tříkrálovou sbírku 2. ledna 2016.
Jenom pro zajímavost několik čísel:
v roce 2014 - 12.988 Kč
v roce 2015 - 11.800 Kč
v roce 2016 - 13.332 Kč
Příští rok se na vás zase těší rodina Dadova, Verunka a Zuzka Rýdlovi, Frantík Škultéty, Anežka Sokolová a Anna
Krutinová.

Poděkování
V rádiu jsem slyšela, jak starostové malých obcí ve Francii zvou důchodce na vánoční posezení. Protože jejich
rozpočty jsou malé, tak důchodce pohostí čajem a zákuskem, a ti co mají rozpočet větší, zakoupí krabičku
pralinek.
V tu chvíli jsem byla pyšná na náš obecní úřad, protože jeho rozpočet asi taky není velký, ale náš pan starosta se
zastupiteli pozve celou vesnici a vždy nás fantasticky pohostí. Opět letos - sál, stoly, výzdoba, občerstvení, hudba,
vše na jedničku.
Já se vždy těším, probereme vánoční pečení, zazpíváme si, zatančíme.
Moc vám za to, pane starosto, zastupitelé a všichni ostatní, kteří se na přípravě programu podílíte, děkujeme.
J. Balounová a ostatní
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Životní jubilea
Leden: Dyr Pavel, Kugl Jan, Pillmaier Václav, Sokol Martin, Sokolová Jarmila, Volfík Zdeněk
Únor: Kreuzová Hedvika, Kunešová Anna, Šleis Jiří, Volfík Jan
Březen: Balounová Jiřina, Jílek Jiří, Jindrová Marie, Kuneš Josef, Kuželková Marie
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Narodili se:

Novým občánkem Dílů je od ledna 2016 Matěj Pikhart, Díly čp. 21

Poděkování
Starosta obce děkuje TJ Sokol Díly za zorganizování „Sokolského bálu“, SDH Díly za uspořádání „Hasičského bálu“,
které se oba konaly v lednu 2016. Poděkování také patří TJ Sokol Díly, oddíl cvičení, který si vzal na starost
„Dětský maškarní ples“ konaný 12. března 2016 a MO KSČM za pořádání setkání místních žen u příležitosti oslav
MDŽ dne 13. března 2016.
Všem organizátorům děkuje a těší se na další jejich aktivity.
Dále děkuje členům SDH Díly, kteří v zimních měsících během nemoci pracovníka obsluhy obecního traktoru
zajišťovali úklid sněhu vozidlem UNIMOG na místní komunikaci Díly – Klenčí pod Čerchovem.
Děkujeme paní Jiřině Hruškové (Kreuzové, Díly čp. 40), která věnovala naší Obci velký malovaný obraz s chodskou
tematikou po svém otci Jakubovi Kreuzovi. Tento obraz vedení obce zamýšlí umístit v sále obecního úřadu, aby se
z něho mohli těšit všichni návštěvníci sálu.

”Obecní úřad hledá pracovníka na údržbu zeleně v obci.
Tato práce zahrnuje obsluhu motorové benzinové sekačky popřípadě malotraktoru při udržování obecní zeleně.
Případní zájemci se mohou hlásit v úřední hodiny na obecním úřadě.„
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