INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

červen 2016

č. 2/2016

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 2. veřejného zasedání ZO
Díly ze dne 31. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program jednání veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu p. Antonína
Jelínka a Miroslava Rýdla.
•
Zapisovatelku pí. Květuši
Konopíkovou.
•
Plnění hlavních a vedlejších úkolů
a projektů zastupitelstva obce
Díly za rok 2015
•
Podání žádosti z programu
„Podpora JSDHO PK v roce 2016“
na věcné vybavení sborů
dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje.
•
Podání žádosti z programu
„Podpora JSDHO PK v roce 2016“
na odbornou přípravu sborů
dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje.
•
Podání žádosti na KÚ PK z
programu „Dotace pro JSDH“ na
pořízení nového dopravního
automobilu.
•
Podání žádosti na bezúplatné
pořízení dopravního automobilu
TOYOTA-RAV4 (4x4), RZ PJE 9303, rok výroby 1998 pro SDH Díly
od KŘ HZS Plzeňského kraje,
územní odbor Domažlice.
•
Uzavřít s Úřadem práce České
republiky „Dohodu o vytvoření
pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku“ na pí. J.
Volfíkovou.
•
„Smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících“ s
vlastníkem RWE Distribuční
služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, Brno.
•
„Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene“ s RWE
Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno.
•
Přeložku STL plynovodu, číslo
stavby 8800083763 (akce „Díly –
doplnění kanalizace – II. etapa“).
•
Uzavření „Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-0010721/1/VB“ s ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín IV Podmokly (pí. Hannová).
•
„Směnnou smlouvu“ na směnu
obecního pozemku vedeného na
LV č. 1 jako travní plocha p.č.

1587 v k.ú. Díly o celkové výměře
61 m² za soukromý pozemek p.č.
1610/38 v k.ú. Díly vedeného na
LV č. 440 jako travní plocha o
výměře 63 m² ve vlastnictví Pavla
Řezníčka, Díly čp. 149.
•
Kupní smlouvu s bratry Pavlem,
Martinem a Petrem Sokolovými na
prodej části obecního pozemku
p.č.1532/5 v k.ú. Díly o celkové
výměře 3.036 m², ze které byla
oddělena část o výměře 10 m²,
kdy vznikla nová pozemková
parcela č. 1532/165.
•
Že vzrostlý strom – lípa zasazená
u rod.domku čp. 18 (pí. M.
Mlezivová) není a nikdy nebyla
majetkem obce Díly.
•
Proplacení faktury firmy Praves
s.r.o, Petrovická 286, Domažlice
ve výši 35.043 Kč za opravu
míchadla – ČOV Postřekov.
•
Rozpočtové opatření č. 2/2016.
•
Zalesnění holin na obecních
lesních pozemcích do konce
měsíce října 2016.
•
Neinvestiční příspěvek ve výši
1.000 Kč pro Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR o.s.,
základní organizace Domažlice.
•
Neinvestiční příspěvek ve výši 500
Kč pro Svaz tělesně postižených v
ČR o.s., místní organiz.
Domažlice.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 15. 2.
2016
•
Přesunutí bodu g) – vyhodnocení
„Záměru obce č. 4/2015“ – na
další veřejné zasedání ZO.
•
Podanou žádost o odborný
posudek k funkčnímu a
estetickému významu dřeviny u
AOPK ČR – RP SCHKO Český les se
sídlem v Plzni.
•
Zápis z 2. zasedání finančního
výboru v roce 2015.
•
Zprávu kontrolního výboru.
•
Nabídku záchranné stanice pro
zvířata p. Karel Pecka, Husovo
Náměstí 93, Horšovský Týn.
•
Informaci se situačním výkresem
od Bc. P. Černého, Area Projekt
Praha na využití místního
víceúčelového hřiště.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Dodatečným podáním žádosti na
poskytnutí dotace z programu
„Podpora JSDHO Plzeňského kraje
v roce 2016“ na věcné vybavení
sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje.

•

Dodatečně podáním žádosti na
poskytnutí dotace z programu
„Podpora JSDHO Plzeňského kraje
v roce 2016“ na odbornou
přípravu sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje.
•
Podáním žádosti na vyhlášený
dotační program Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství
HZS ČR „Dotace pro JSDH“ na
pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Díly.
•
Podáním žádosti na bezúplatné
pořízení dopravního automobilu
TOYOTA-RAV4 (4x4), RZ PJE 9303, rok výroby 1998 pro SDH Díly
od KŘ HZS Plzeňského kraje,
územní odbor Domažlice.
•
Podpisem „Dohody o vytvoření
pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku“ s Úřadem
práce Plzeň, pracoviště
Domažlice.
•
Podpisem „Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-0010721/1/VB“ - Hannová s
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IVPodmokly.
•
Podpisem „Směnné smlouvy“ na
směnu obecního pozemku
vedeného na LV č. 1 jako travní
plocha p.č. 1587 v k.ú. Díly o
celkové výměře 61 m² za
soukromý pozemek p.č. 1610/38
v k.ú. Díly vedeného na LV č. 440
jako travní plocha o výměře 63
m² ve vlastnictví P. Řezníčka Díly
čp. 149.
•
Podpisem kupní smlouvy s bratry
Pavlem, Martinem a Petrem
Sokolovými na prodej části
obecního pozemku p.č.1532/5 v
k.ú. Díly o celkové výměře 3.036
m², ze které byla oddělena část o
výměře 10 m², kdy vznikla nová
pozemková parcela č. 1532/165.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Zajištěním zalesněním holin na
obecních lesních pozemcích do
konce měsíce října 2016
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Dodatečně podpisem „Smlouvy o
zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících“ s vlastníkem RWE
Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno.
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•

Dodatečně podpisem „Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene“ s RWE
Distribuční služby s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno na pozemcích p.č. 2233/1,
2233/3, 2233/4 a 1761/3
zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Díly
ve vlastnictví Obce Díly.

Usnesení z 3. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 26. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program jednání veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu p. Fr.
Škultétyho a pí. Alenu
Kabourkovou
•
Zapisovatelku pí. Květuši
Konopíkovou.
•
„Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Díly za rok
2015“.
•
„Závěrečný účet ÚSC Díly za rok
2015“.
•
„Protokol o schvalování účetní
závěrky ÚSC Díly za rok 2015“
•
„Závěrečný inventarizační zápis o
provedené inventarizaci majetku
obce Díly k 31.12.2015“.
•
Zhotovitele díla na akci
„Zateplení objektu obecního sálu
– II. etapa“ p. Jana Paitla,
Janáčkova 490, 344 01 Domažlice
s cenovou nabídkou 502.385,00
Kč (není plátce DPH).
•
Uzavření „Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace“ s Plzeňským
krajem.
•
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“
s POHL a CHVAK, Domažlická 168,
318 00 Plzeň.
•
Zahájit jednání s vlastníky
pozemků v lokalitě „Pod hřištěm“
p. Antonínem Konopíkem a
manželi Františkem a Andělou
Svobodovými.
•
Vyhlášení záměru na prodej
obecního pozemku 1532/117 v
k.ú. Díly o celkové rozloze 263
m².
•
Uvádět ve vyhlášeném „Záměru“
na prodej obecního pozemku p.č.
1532/117 v k.ú. Díly o celkové
rozloze 263 m² prodejní cenu.
•
Vyhlášení „Záměru“ na prodej
části obecního pozemku p.č.
1532/5 ve výši 200,- Kč/m², kdy
veškeré náklady na pořízení
geometrického plánu, vkladu do

KN a náklady spojené s převodem
bude hradit kupující.
•
Podat žádost na Ministerstvo
vnitra, generální ředitelství HZS
ČR na pořízení nového doprav.
automobilu pro JSDHO Díly a
dofinancování 1/6 celkových
nákladů z rozpočtu obce Díly.
•
Znění technických podmínek pro
dopravní automobil JSDHO Díly.
•
„Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku“ (osobní terénní
automobil kombi TOYOTA RAV4
SXA10L-A; SPZ: PJE 93-03 +
zařízení výstražné a rozhlasové
AZD 530A/C Z.HOLOMÝ TESLA),
kdy převádějící složkou je Česká
republika – Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje se sídlem
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň a
přejímající složkou je Obec Díly
se sídlem Díly čp. 75, 344 01 p.
Domažlice
•
Rozpočtové opatření č. 3/2016.
•
Zápis do kroniky obce za rok
2015.
•
Vyhotovení odpovědi na
dodatečnou žádost manželů
Radomíra a Stanislavy Mrázových
a pí. Marii Mrázové na uskladnění
palivového dřeva na místní
komunikaci před rodinným
domem čp. 131.
•
Vyplacení finančního daru ve výši
2.000 Kč p. Pavlu Kouříkovi za
umístění v anketě „Sportovec
Domažlicka 2015“.
•
Neposkytnout roční příspěvek ve
výši 20 Kč za obyvatele Svazku
Domažlicko na další financování
resp. zajištění sociálních služeb v
našem regionu prostřednictvím
Diecézní Charity Plzeň.
•
Realizační výbor na organizaci
venkovní galerie ve složení M.
Rýdl, Mgr. V. Foist, pí. Kateřina
Škultéty, p. M. Mazanec, p. P.
Knopf, Mgr. P. Kuneš, pí. J.
Kuželková, pí. A. Kabourková, pí.
R. Svitáková, pí. M. Zdanovcová a
pí. K. Konopíková.
•
Nevyhovět žádosti p. J. Kapice,
Díly čp. 153 na prodej 2 ks
obrubníků.
•
„Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-120010152/ VB/001 Díly, DO, par.č.
1610/40“ s ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Teplicá 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly.
Bere na vědomí:

Odpady: leden – květen 2016
Druh odpadu
Odběratel
tuhý komun. odpad
Lazce Horšovský Týn
biolog. rozlož. odpad Biggest Praha
objemný odpad
Lazce Horšovský Týn

Množství
22,890

Kč
94 927,60

1,980

11 470,70

•

Kontrolu plnění usnesení z 31. 3.
2016.
•
Informaci o možnosti zahájení
výstavby kanalizačních přípojek –
pravidla pro občany.
•
Informaci Plzeňského kraje –
plánované nové autobusové jízdní
řády od roku 2019.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem „Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace“ s Plzeňským
krajem na akci „Zateplení
objektu obecního sálu – II.
etapa“.
•
Podpisem „Smlouvy o dílo“ s p.
Jana Paitlem, Janáčkova 490, 344
01 Domažlice.
•
Podpisem „Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo“s POHL a CHVAK,
Domažlická 168, 318 00 Plzeň.
•
Vyhotovením „Záměru“ na prodej
obecního pozemku p.č. 1532/117
v k.ú. Díly.
•
Vyhotovením „Záměru“ na prodej
obecního pozemku p.č. 1532/5 v
k.ú. Díly.
•
Podpisem „Smlouvy o
bezúplatném převodu majetku“
(osobní terénní automobil kombi
TOYOTA RAV4 SXA10L-A; SPZ: PJE
93-03 + zařízení výstražné a
rozhlasové AZD 530A/C
Z.HOLOMÝ TESLA).
•
Podpisem „Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0010152/ VB/001 Díly, DO,
par.č. 1610/40“ s ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Teplicá 874/8, 405
02 Děčín IV – Podmokly
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Vypracováním odpovědi na
dodatečnou žádost o uskladnění
palivového dřeva na obecním
pozemku před rodinným domem
manželů R. a St. Mrázovými a pí.
M. Mrázové, Díly čp. 131.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
K jednání s vlastníky pozemků v
lokalitě „Pod hřištěm“ p.
Antonínem Konopíkem, Brno a
manželi Františkem a Andělou
Svobodovými, Díly.
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papír
plast
sklo
nebezpečný odpad
Celkem

Eko–Separ Nýřany
Eko–Separ Nýřany
Eko–Separ Nýřany
Lazce Horšovský Týn

15 nádob
28 nádob
6 nádob
0,465

458,30
21 508,70
971,80
10 833,00
140 170,10

Poukázané prostředky za třídění odpadu:
papír, plast, sklo EKO-KOM Praha 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016

3,745 t

10 222,50 Kč

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Sběr železného šrotu
V neděli 3. dubna jsme provedli sběr železného šrotu v naší obci. Tentokrát se nám podařilo sebrat plný valník starého
železa. Sběr provádíme pravidelně každý rok. Pomůžeme místním občanům zbavit se nepotřebného, starého a
překážejícího železa a výdělek z prodeje do kovošrotu je příjemnou injekcí do našeho rozpočtu.

Výstup na domažlickou věž
V sobotu 9. dubna byl domažlickými hasiči pořádán extrémní závod - Výstup na domažlickou věž. Závodník – hasič musí
vystoupat po nepravidelných schodech až na ochoz věže v zásahovém oblečení, dýchacím přístrojem a smotanou hadicí.
Z našeho sboru se závodu účastnili Pavel Kouřík, Patrik Kouřík a Václav Buršík. Do závodu bylo přihlášeno 88 závodníků a
naší borci se i v tak širokém závodním poli opět neztratili.
Pavel Kouřík – 3. místo, Patrik Kouřík – 6. místo, Václav Buršík – 13. místo.

Český pohár TFA 2016
Pavel Kouřík člen našeho sboru a profesionální hasič HZS Domažlice již začal svoji závodní sezonu v Českém poháru TFA
2016 mezi profesionálními hasiči, a to opravdu velmi dobře. Ze čtyř velmi náročných a dobře obsazených závodů byl
dvakrát na bedně a dvakrát do desátého místa. V současné době se Pavel intenzivně připravuje na mistrovství Evropy
v TFA, kde bude reprezentovat HZS ČR. Mistrovství se koná ve dnech 23. - 25. června v Polském městě Toruň. Pavel tvrdě
trénuje mimo jiné i v lesích a kopcích za naší obcí. Náhodný houbař jej může vidět, jak vybíhá několikrát do sjezdovky
na Sádku nebo posiluje s polenem dřeva. Doufáme, že koňské tréninkové dávky při všech závodech zúročí a opět se bude
dobře umísťovat. Všichni mu držíme pěsti, vždyť vzorně reprezentuje náš sbor i naši obec.
Výsledky Pavla Kouříka v českém poháru TFA v roce 2016 mezi profesionálními hasiči.
23. dubna – Andrlův Chlum – 6. místo
10. května – Olomouc – 6. místo
25. května – Harachovský mamut – 2. místo
11. června – Ostravská věž – 2. místo
TFA Šumavský hasič
4. června – 3. kolo Spůle – 1. místo

Kácení stromů
V pondělí 9. května jsme na žádost paní Petry Blažkové provedli pokácení nebezpečně nakloněných vzrostlých stromů –
modřínů na jejím pozemku. Stromům hrozilo při větším větru vyvrácení a pád na sousední obytný dům. Tři vzrostlé
modříny jsme nejprve museli ze žebříku ořezat shora a potom při kácení pomocí Unimogu zatáhnout do zahrady paní
Blažkové. Vše se nám podařilo bez větších problémů, jen jsme si vybrali den, kdy bylo velké horko, a tak jsme se dost
zapotili. Jistě bylo výhodné stromy preventivně porazit, než aby napáchaly při pádu větší škody.

Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 28. května jsme na Dílech po několika letech opět pořádali okrskovou
soutěž v požárním sportu. Závodilo se v kategoriích děti, ženy, veteránky a
veteráni, muži nad 35let a muži. Všechny kategorie soutěžily o co nejrychlejší
provedení požárního útoku, tedy co nejrychleji nabrat vodu z kádě do mašiny,
přitom roztáhnout hadice až k terčům a pak terče sestřelit vodním proudem.
Ženám a mužům se k času z útoku připočítal i čas ze štafety - čtyři úseky po 40
metrech, kde na každém úseku je jedna překážka - okno, bariéra, kladina +
zapojení hadic a „hasičák“.
Milým a vítaným překvapením byla silně a výborně obsazená kategorie dětí,
které se zúčastnila čtyři družstva. Vedle dílských dětí to byly dva týmy dětí z
Chodova a dva z Postřekova. Této konkurence se ale naše děti nezalekly a po
vynikajícím výkonu jen těsně nestačily na dvě nejrychlejší družstva a obsadily
krásné třetí místo.
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Obdobně se dařilo veteránům a veteránkám, kdy po srdnatém výkonu skončily na druhém místě, v obou případech
poraženi chodovskými konkurenty. Téměř neporazitelní muži nad 35let se museli tentokrát omluvit kvůli organizačním
povinnostem, jinak by to vítězný Postřekov jistě neměl vůbec jednoduché.
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Že by se trend druhých a třetích míst mohl pro naše barvy výrazně změnit, předpovídaly výsledky po absolvování mužské
štafety. Po ní totiž dílští muži vedli svoji kategorii. Jenže jak jsme již zmínili, vítěze určí až součet časů ze štafety a
útoku. A zde se karta obrátila. Po sérii drobných chyb se našim klukům útok příliš nevydařil a v konečném účtování si
museli dojít pro bramborovou medaili. Radovali se muži z Postřekova.

Dílské může těšit alespoň perfektně připravené zázemí jak pro soutěžící, tak i pro diváky, a skvěle zvládnutá organizace,
což dosvědčilo i počasí, kdy s rozchodem po vyhlášení výsledků, začaly padat první kapky, které pak v silném lijáku
padaly další tři hodiny…, ale to už bylo po soutěži. Tak se budeme těšit zase za pár let.
Výsledky:
muži

štafeta

útok

celkem

pořadí

Chodov

x

27,64

27,64

1

Postřekov

55,80

19,93

75,73

1

Díly

x

33,88

33,88

2

Trhanov

57,52

21,24

79,36

2

muži nad 35let

Chodov

57,79

22,21

80,00

3

Postřekov

x

20,24

20,24

1

Díly

53,06

35,43

88,49

4

Chodov

x

23,24

23,24

2

štafeta

útok

celkem

pořadí

ženy

děti

Trhanov

59,77

24,84

84,61

1

Chodov A

x

23,50

23,50

1

Chodov

1:04,46

1:05,43

2:09,89

2

Chodv B

x

24,55

24,55

2

Díly

x

57,90

57,90

3

veteránky
Chodov

x

31,36

31,36

1

Postřekov B

x

58,59

58,59

4

Díly

x

36,95

36,95

2

Postřekov A

x

1:14,73

1:14,73

5

Veteráni
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Oslava narozenin
V sobotu 4. června jsme byli pozváni na oslavu šedesátých narozenin člena našeho sboru, pana Františka Volfíka.
Oslavenec je dlouholetým aktivním členem našeho sboru, a tak jsme pozvání rádi přijali, abychom mu mohli poděkovat
za práci, kterou pro sbor vykonává. Fanda nám velmi výrazně pomáhá při organizaci bálů a tanečních zábav. Pravidelně
soudcuje při okrskových soutěžích a memoriálech jako zkušený rozhodčí. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví,
pohody a neutuchající aktivitu.

Cyklovýlet
V sobotu 11. června jsme pořádali tradiční jarní cyklovýlet, tentokrát za krásami dolního Chodska. Od hasičské zbrojnice
jsme startovali ve 12:30 hodin a jeli jsme přes Chodov na Pec, kde jsme najeli na Čertovu stezku, po které jsme dojeli až
pod Českou Kubici. Dále jsme pokračovali na Spálenec, Maxov až na rozcestí pod Filipovu Horu, kde jsme odbočili vpravo
na Mlýneček a jeli dále až do Mrákova. Za obcí Mrákov jsme navštívili nově zrekonstruovanou restauraci Podveský Mlýn.
V restauraci jsme se drobně občerstvili a nabrali síly na další cestu. Po občerstvení jsme pokračovali na Domažlice a
kolem jezera za nemocnicí jsme jeli po nové cyklostezce do Petrovic a dále do Draženova a Postřekova. V Postřekově
jsme si udělali před závěrečným stoupáním na Díly další zastávku v restauraci Špilarka. Zde nám začalo drobně pršet, a
tak jsme na Díly dojeli mírně navlhlí. Celková délka trasy byla 50 km. Všichni jsme dojeli pořádku a během cesty jsme
nemuseli řešit žádné poruchy ani karamboly. Při posezení v hospůdce Tyrolka jsme výlet zhodnotili jako zdařilý a jako
vždy debatovali o trase podzimního výletu.

120 let založení HZ v Chodově
V sobotu 18. června jsme se účastnili oslav 120 let založení hasičského sboru v Chodově. Chodovský sbor je jeden
z nestarších sborů našeho okrsku. Oslavy začaly průvodem obcí k místní kapličce, kde proběhla slavnostní mše. Poté
následovalo shromáždění, kde byli oceněni zasloužilí a aktivní členové sboru. Oslavy byly chodovskými hasiči dobře
připraveny a nesly se ve slavnostním duchu. Přejeme chodovským hasičům do dalších let mnoho úspěchů a těšíme se na
další spolupráci.

Hasičské cvičení na Baldově
Ve dnech 23. června – 26. června se zúčastníme tradičního hasičského cvičení na Baldově. Cvičení pořádá SDH Domažlice
za podpory HZS Domažlice. Náš sbor je vybaven dle požadavků HZS a členové zásahového družstva mají splněné potřebné
kurzy, a tak jsem již několik let na toto cvičení zváni, i když náš sbor není členem domažlického okrsku. Naši hasiči na
cvičení rádi jezdí, přestože si někteří musí brát dovolenou nebo se jinak uvolňovat ze zaměstnání. Na cvičení, které je
profesionálně připraveno, se vždy naučí něco nového a potřebného pro práci hasiče v zásahovém družstvu. Cvičí se např.
zásah u dopravní nehody, první pomoc, hašení nejrůznějších druhů požárů, slaňování, vynášení osob ze zakouřené
místnosti s dýchacími přístroji. Nově na cvičení probíhá kurz vodní záchranné služby, kde je nacvičována záchrana
tonoucího a podání první pomoci. Kurz probíhá v domažlickém bazénu a školitelé jsou vodní záchranáři z Plzně. Cvičení
je tedy velmi zajímavé a členům našeho zásahového družstva dá mnoho nových poznatků. Jsme rádi, že náš sbor je na
takové úrovni a tak dobře vybaven, že se můžeme cvičení každoročně účastnit.
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TJ Sokol Díly
Kuželky
Přebor družstev Plzeňského kraje
V měsíci dubnu skončila i soutěž Přeboru družstev Plzeňského kraje. Naše Áčko v ní obsadilo 8. místo s dvaceti body.
Jelikož se stálí hráči (Byrtus Jaromír, Dufek Jan, Jílek Jaroslav, Kuneš Zdeněk, Ochotný Jiří a Pittr Jaroslav) během
soutěže potýkali se zdravotními neduhy, doplňovali šestičlenné družstvo náhradníci. Ti se svými výsledky vyrovnali
hráčům základní sestavy. Byli to: Pittr Lukáš (7x), Kouříková Iveta (4x), Kuželková Jana (6x) a Pittnerová Milena (9x).
Přehled nejlepších výkonů (na 100HS) u všech hráčů za soutěžní ročník 2015/2016 (v závorce je uveden počet
odehraných zápasů): Byrtus Jaromír (21) 459 Díly, Dufek Jan (17) 463 Díly, Jílek Jaroslav (17) 459 Díly, Kuneš Zdeněk (14)
468 Díly, Ochotný Jiří (15) 424 Díly, Pittr Jaroslav (22) 477 Díly, Bernardová Iveta (3) 415 Díly, Ježová Ivana (10) 383 Díly,
Kapicová Dana (10) Díly, Knopfová Václava (9) 459 Díly, Kouříková Iveta (19) 464 Holýšov, Kunešová Andrea (10) 424 Díly,
Kunešová Eva (6) 396 Díly, Kuželková Jana (16) 465 Díly, Pittnerová Milena (23) 476 Díly, Tomanová Dana (9) 461 Díly,
Anderle Antonín (14) 416 Díly, Buršík Jaroslav (14) 444 Díly, Dufek Jan ml. (12,5) 425 Kdyně, Kuneš Martin (15) 426 Díly,
Mikulenka Pavel (12,5) 416 Díly, Pittr Lukáš (23) 477 Díly, Sladký Jan (2) 380 Díly, Sokol Jan (9) 445 Díly. Jak je vidět, na
dílské kuželně „to padá“ a hráči svoji kuželnu znají.

Mistrovství České republiky v Českých Velenicích
30. dubna 2016 se naše hráčka Milena Pittnerová zúčastnila Mistrovství České republiky v Českých Velenicích.
V silné konkurenci ligových hráček a reprezentantek,
se svým výkonem 546 poražených kuželek na 120 HS
umístila na pěkném 35. místě – celkem soutěžilo 48
žen. Na dálku jí drželi pěsti všichni známí a na kuželně
fandily i její spoluhráčky z Dílů. A na závěr: bylo to
„zase pěkný“.

Všem hráčům patří velké poděkování nejen za sportovní výkony, ale i za práci při brigádách na přípravě dříví,
opravách na kuželně a úklidu uvnitř i okolo kuželníku.
A co nás čeká? Ve dnech 8. – 10. 7. 2016 „Pouťový turnaj“ a poté úpravy křížů pod kuželkami.
Trénovat začneme začátkem září, až bude vše připraveno pro další soutěžní ročník. V Přeboru Plzeňského kraje
budou hrát dvě družstva – jedno mužů a jedno žen, v okresní soutěži jedno družstvo.
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Dětský den
Tělovýchovná jednota připravila pro děti v sobotu 4. 6. 2016 sportovní odpoledne spojené s opékání vuřtů a lampionovým
průvodem. Po deštivém týdnu přišla slunečná sobota, a tak si přes 30 dětí vyzkoušelo své sportovní dovednosti. Střelbu
ze vzduchovky, skákání v pytlích, házení míčků na cíl, střílení hokejkou na florbalovou bránu, házení míčků do šaška, běh
ve velkých gumácích, překážkovou dráhu a házení míčků do zavěšeného koše.
Za každou disciplínu děti obdržely drobnou sladkost, a na závěr jim byl odměnou i medvídek plný sladkého medu od
dílského včelaře pana Petra Škoríka spolu s výběrovou věcnou cenou.
Po občerstvení u ohníčku se dospělí i děti se svými lampionky vydali průvodem naší obcí.
Protože i v podvečerním čase svítilo sluníčko, vydal se průvod po lesní cestě.
A tak si děti užily blikajících světýlek (v převážně většině umělých) až v lese mezi stromy.

Ostatní informace
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Dne 1. 5. 2016 se konala v naší obci tradiční oslava osvobození u příležitosti 71. výročí osvobození obce Díly americkou
armádou.
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V 10:00 hod. jsme se sešli před místní kapličkou, kde se pietního aktu spolu se zastupiteli obce zúčastnil i politický
tajemník Velvyslanectví USA pan Pepijn Helgers a jako tradičně i zástupci klubů v dobové vojenské ústroji a s příslušnou
dobovou technikou.

Poté jsme se přesunuli k pomníčku na místě události, kde následoval slavnostní projev spojený s kladením věnců.

Přestože bylo chladnější počasí, tak se pietního aktu zúčastnilo mnoho dílských občanů a i přespolních a my všichni tak
mohli důstojně vzdát čest našim osvoboditelům a padlým hrdinům.
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DÍLY – VETERÁNSKÝ SRAZ BABEŤÁKŮ
Obec Díly vás zve dne 25. 6. 2016 v 13:00 hod. na parkoviště u hospůdky Tyrolka na veteránský sraz babeťáků
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Kronika 2015

Počasí
Zima, ta pravá česká ladovská, se letos moc nepředvedla. Sníh napadl během ledna a února párkrát, a dlouho nevydržel.
Vypadá to, že naše děti za pár let budou znát zimní radovánky jen z vyprávění. Začátkem února jsme se přece jen
dočkali větší sněhové nadílky, takže se dalo vyrazit na běžky a mohly se vytáhnout boby a sáňky. Silnice na Klenčí pak
byla jako každou zimu hůře sjízdná a uježděný sníh a led se tam držel dlouho. Moc nemrzlo, a tak se nedalo ani bruslit.
Jaro proběhlo tak, jak má ve střední Evropě být, ale léto bylo opravdu nečekaně horké a suché. Spoustu dní, dalo by se
říci i týdnů vládla tropická vedra přes 30 stupňů s minimem srážek. Bylo to úmorné. A v této souvislosti se stále častěji
hovoří o hrozbě nedostatku vody. Dochází ke změně klimatu, průměrné denní teploty se zvyšují. Vodní toky, přehrady i
podzemní vody jsou v deficitu, např. hladiny řek klesly o několik metrů, přehrada Orlík místy až o 8 metrů. Neprší,
srážek je málo a vláhový deficit se nevyrovnává. V půdě je málo vody. Vláda už dokonce sestavuje krizový plán, mají se
realizovat přírodně dostupné postupy, které pomohou udržet vodu v krajině, např. budování malých nádrží,
zavlažovacích systémů, výsadba určitých plodin nebo stromů. Možná se také v budoucnu přistoupí k regulaci odběrů vody,
kupříkladu se nebudou napouštět bazény, používat zasněžovací děla.
Podzim byl rovněž beze srážek. Je to sice příjemné, když je ještě v listopadu hezky, slunečno, ale přece jen vody je
potřeba. Koncem listopadu napadl sníh a to bylo v tomto roce naposledy, kdy se děti mohly trochu povozit na bobech a
saních. Za pár dní nadílka roztála a následovalo teplé téměř jarní počasí, které vydrželo do konce roku. Na Silvestra v
podvečer najednou začal pršet mrznoucí déšť a opravdu to hodně klouzalo. Naštěstí pak slabě nasněžilo a situace na
silnicích a cestách se srovnala.
Rok 2015 je meteorology hodnocen jako nejteplejší rok v historii měření.

Obyvatelstvo
Tento rok můžeme označit jako velmi plodný. Mladí Dílčáci se činili a do obce přibylo 7 dětí. V dubnu se rodičům Lucii
Sokolové a Tomáši Šabkovi narodila dcerka Vanessa Šabková, v květnu manželům Marcele a Milanu Kuželkovým synek
Mikuláš, v srpnu chlapeček Adam manželům Haně a Jaromíru Dudovým, rodičům Barboře Tiché a Oldřichu Rendlovi malá
Ema. Na podzim přišel na svět ještě Adam Buršík Venduly a Václava Buršíkových, paní Radce Ozomové se narodil syn
Tobiáš a sedmým miminkem se stala Anetka Volfíková Kamily a Radka Volfíkových.
Naproti tomu v tomto roce odešli na věčnost 3 naši spoluobčané. 21. května nás opustila paní Danuše Dudová, narozená
17. listopadu 1953. Na Díly se přistěhovala s rodiči jako dítě, jejíž tatínek pan Eidelpes byl prvním autobusákem po
zřízení tohoto spoje na Díly. Po ukončení devítiletky nastoupila rovnou do ELPA v Klenčí. Seznámila se se svým budoucím
manželem, který sloužil v klenečských kasárnách, vzali se a měli dceru a syna. Manželé Dudovi nejprve bydleli v
Kašperských Horách a pak se vrátili na Díly, tady si společně s rodiči paní Danuše postavili domek. Paní Dudová pracovala
i na dráze a také v pohostinství, to ji velmi bavilo, měla ráda práci ,,na place“, obsluhovala v Hotelu Sádek, po revoluci
jezdila i do Německa. S manželem Jaromírem po kolaudaci kuželníku v roce 1989 spravovali zhruba 3 roky ve volném
čase kuželník.
30. září zemřel pan Jaroslav Blažek. Pan Blažek pocházel ze Dvora Králové, kde se 8. března 1943 narodil, a na Díly se
přiženil. Svoji ženu Marii (roz. Královcovou) poznal, když sloužil na Čerchově jako voják. Usadil se na Dílích a postupně se
jim narodili dva synové a dcera. Brzy po přistěhování se zapojil do činnosti sboru dobrovolných hasičů, dlouho zastával
funkci starosty sboru (1985 – 1994) a později i založil družstvo veteránů. Pracoval v postřekovské tkalcovně. Byl pracovitý
a poctivý, i v důchodovém věku aktivně pomáhal hasičům s organizací jejich akcí.
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Ve věku 84 let odešel pan Matouš Řezníček. Narodil se 12. května 1931 v Postřekově, kde prožil i své dětství. Po válce s
rodinou odešel osídlit do Vlkanova. Vyučil se zedníkem a tuto práci vykonával celý život. Po vojně si v roce 1955 vzal
Marii Tulačkovou z Dílů. Opravili si na Dílích její rodnou chaloupku a zde hospodařili a vychovali dvě děti, dceru Marii a
syna Pavla. Pan Řezníček pracoval v Praze u Teplotechny a domů za rodinou jezdil na víkendy. Po odchodu do důchodu v
roce 1986 dělal krátce topiče v hotelu Sádek a hlavně se věnoval rekonstrukci své chaloupky. Snažil se rodině vynahradit
léta, kdy jezdíval za prací. Pomohl dětem se stavbou rodinných domů a celé rodině byl oporou. Měl rád les a plně
využíval jeho blízkosti k pravidelným vycházkám a přípravě palivového dříví. Ještě stihl oslavit se svou ženou
diamantovou svatbu, ale krátce na to onemocněl a ulehl. Zemřel 13. listopadu.
Před dílskou kapličkou byl po dlouhých padesáti letech uzavřen sňatek. Za krásného červnového počasí si řekli své ano
slečna Zdeňka Kapicová z Dílů a její snoubenec Přemysl Lahoda. 4. září se v hotelu Sádek slavily dvě diamantové svatby.
60 let společných let prožili manželské páry, Josef a Jarmila Sokolovi a Matouš a Marie Řezníčkovi. Oběma párům už před
tím jejich rodiny připravily oslavy rodinné a v září byli jubilanti pozváni zastupitelstvem obce na malé posezení.
K 31. 12. 2015 měly Díly 367 trvale hlášených obyvatel.

Hospodaření obce
V roce 2015 se podařilo pro obec získat z různých dotací téměř 17 milionu korun. Například na zateplení sálu, zateplení
úřadu, kanalizaci, opravy komunikací a i hasičský sbor obdržel finanční příspěvek. Zde je třeba vyzdvihnout snahu těch,
co tyhle dotace zařizují a vyběhávají po úřadech a na vyšších instancích. Neumíme si představit, kolik papírů a potvrzení
je potřeba předložit a vyřídit. Navíc k získání jednotlivých dotací se potřebují rozdílné doklady a vypisují jiné formuláře.
Jistě se tomu musí věnovat spousta času a to i toho volného.
Rozpočet obce Díly byl přebytkový. Plánované rozpočtové příjmy byly 5.014.530,- Kč a plánované rozpočtové výdaje
činily 4 969 930,- Kč. Z přebytku byl dofinancován úvěr ČOV a úvěr na obecní Dacii. Skutečné příjmy v roce 2015 činily
23.483.517,- Kč a skutečné výdaje byly 25.219.391,- Kč, kdy rozdíl ve výši 1.735.874,- Kč byl hrazen částečně ušetřenými
prostředky z minulých let a částečně novým úvěrem.

Úprava obce
Určitě nejviditelnější novinkou v obci jsou nové komunikace. Na jejich rekonstrukci byly použity peníze z dotací (ROP) a
na novou silnici od Soukupů (Flámů) k Recům a v průhonu si obec musela vzít úvěr. Některé ulice byly dva roky kvůli
probíhající stavbě kanalizace rozkopané a pouze provizorně upravené a konečně byly nově zaasfaltovány. Silnice byly v
některých místech rozšířeny, aby mohla vzniknout podélná parkovací místa. V ulici pod Tyrolkou a naproti staré školce
jsou teď obytné zóny. Tam, kde se ještě pracuje, pochopitelně na novou silnici teprve čekají. Počátkem června
odstartovala 2. etapa výstavby kanalizace, dokončit by se měla v červnu 2016. Už byly vyčerpány všechny dotační
prostředky.
Letos byl také nově oplocen vodojem. Před tím si tam ještě hasiči udělali brigádu a terén okolo vysekali a vyčistili.

Kultura
Jako vždy začnu tuto část zmínkou o Tříkrálové sbírce. Letos občané koledníkům (rodině Dadových, p. Sokolové, p.
Krutinové a dvojčatům Soukupovým) do kasiček věnovali 11 800 korun, což je sice o pár stovek méně než předešlá léta,
ale na malou obec pořád dobrý.
Již tradičně byly prvními kulturními akcemi v novém roce sokolský a hasičský bál. Jako vždy byl sál po oba večery úplně
zaplněný a plesající se dobře bavili. 7. února pořádaly tety kuželkářky dětský karneval. Tentokrát k nám zavítaly postavy
z českých večerníčků. Manka, motýl Emanuel s Makovou panenkou, Mach a Šebestová i s Jonatánem, Beruška a Ferda
mravenec, víla Amálka a dokonce i pan Trautenberg, a ten byl opravdu povedený, se svou čeládkou. Odpolednem plném
soutěží a tancování provázel Večerníček v podání Vládi Foista a o hudbu se postaral DJ Vašek Buršík.
8. března oslavily tradičním posezením ve školce dílské ženy svůj svátek. Pobavit se přišlo pouze 22 žen, protože v obci
zrovna řádila chřipka.
V dubnu finišovaly přípravy oslav 70. výročí osvobození. Chystalo se odhalení pamětní desky padlým Američanům a
obměna venkovní expozice pod kapličkou. Všechno muselo být pečlivě připraveno a upraveno, protože na letošní
prvomájové oslavy byla pozvána spousta vzácných hostů.
1. května se u kapličky konal vzpomínkový akt, jehož součástí bylo i zmiňované odhalení pomníku – pamětní desky
padlým americkým vojákům. Zároveň byla otevřena výstava, která tentokrát připomíná historii 90. pěší divize americké
armády a jejích pluků podílejících se na osvobození našeho kraje. Nese název TOUG OMBRES neboli Houževnatí hoši.
Výstavu sestavili členové Klubu 3. armády Plzeň a pracovníci muzea Patton Memorial Pilsen. Zahájení byli přítomni
zástupce amerického velvyslanectví p. Hill, hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs a členové Indianhead Clubu Pilsen,
kteří se na přípravě oslav také podíleli a mají na zbudování pomníčku také lví podíl. Naše obec měla tu čest přivítat
válečného veterána pana Vernona Schmidta, který se účastnil osvobozování tady u nás a dokonce osobně znal padlé
vojáky. Pan Schmid byl i přes svůj pokročilý věk, 92, velmi vitální, do Čech dorazil se svým vnukem. Setkání s ním bylo
milé a dojemné. Po skončení oficialit, to jest aktu u kapličky a položení květin na místě tragické nehody v lese u Dobré
vody, se hosté i místní přesunuli do sálu, kde bylo připraveno pohoštění a k tanci i poslechu country kapela Vysoká tráva.
Ta podřídila výběr písniček k této příležitosti. Přítomní se opravdu srdečně a příjemně bavili, ženy – hasičky se oblékly do
chodských krojů a to ještě podtrhovalo výjimečnost této chvíle. Každý se chtěl seznámit s válečným veteránem a
poděkovat mu. Takže oslavy osvobození a skončení 2. světové války nebyly jen formální a povinné, ale byly opravdové.
A přišel červenec a s ním dílská pouť. Program ve dvou párty stanech na parkovišti u Tyrolky začal letos až v sobotu,
protože na pondělí vyšel svátek (mistr Jan Hus), takže se mohlo slavit o den déle. V sobotu vystoupily Tři sestry Banditos,
což je něco jako revival známé české kapely. Zábava přilákala velkou masu lidí z Dílů i okolí. Poté následovala rocková
diskotéka DJů z Plzně a ta se protáhla skoro do ranních hodin. V neděli dopoledne pan farář Buček sloužil u kapličky
slavnostní mši. Od 15. hodin zahrála pro milovníky dechovky Horalka. V tu dobu také probíhal na kuželníku 26. ročník
pouťového turnaje o putovní sošku Jana Sladkého Koziny, výsledky klání byly vyhlášeny v 18. hodin také na parkovišti.
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Večer po setmění se v letním kině na dětském hřišti promítal dětský film Jak vycvičit draka. Diváci seděli na lavičkách,
ale díky tropickému počasí i polehávali na dekách před plátnem (zdí). V neděli po obědě patřilo pódium postřekovskému
hudebnímu tělesu MaMaPiPi. Na hřišti ,,tábořily“ po celý čas pouťové atrakce. Jak už jsem se zmínila, počasí bylo velmi
horké, velcí i malí se zdržovali spíše ve stínu a hledali chládek, takže kolotočáři si na své moc nepřišli.
Horké léto uplynulo a přišel podzim. 28. října proběhl u pomníčku před kapličkou vzpomínkový pietní akt připomínající
vznik samostatného československého státu. Sešlo se jen 15 občanů.
Na 12. prosinec pozvalo zastupitelstvo obce občany do kulturního sálu na již tradiční Předvánoční setkání. Součástí bylo i
vítání nově narozených dětí. Pozvání přijalo hodně Dílčáků, sál byl plný a bylo cítit, že se lidé vespolek dobře baví.
Zábava se protáhla do ranních hodin. Zpívání u stromečku se tentokrát konalo těsně před Vánocemi v úterý 22. prosince.
Opět si je vzal na starost Láďa Foist, který si přivezl posilu muzikantů a zpěváků z poběžovické školy, kde řediteluje.
Připravili si malé pásmo písniček i mluveného slova a diváci se mohli přidat. Zpívání probíhalo v kapličce, ale lidé stáli i
venku. K vytvoření správné vánoční atmosféry přispěly i dětmi napečené perníčky, a čaj se svařákem.
Místní organizace hasičů a Sokolové jsou stále hlavními hybateli dění v obci.

Hasiči
10. ledna se v sále konala Výroční valná hromada hasičského sboru. Starosta obce zde vyzdvihl aktivitu hasičů, pořádání
nejrůznějších společenských akcí, brigád či soutěží. Byl zvolen nový výbor pro období 2015-2020. Starostou hasičů je
Pavel Knop, velitelem Petr Ježo.
Ještě v zimě hasiči několikrát vyrazili do terénu, odstraňovali stromy padlé přes silnici a úspěšně také zlikvidovali požár
osobního auta na statku. V dubnu se bratři Kouříkové zúčastnili soutěže Výstup na věž v Domažlicích. Cílem je dostat se
co nejrychleji s hasičskou výstrojí, kyslíkovou bombou a hadicí až na vrchol věže kostela. Tento závod patří svou
obtížností k nejnáročnějším v republice. Naši reprezentanti byli velmi úspěšní. Pavel Kouřík obsadil ve své kategorii 2.
místo a Patrik 4.. Pavel Kouřík je vůbec velmi zdatný hasič, na kterého může být domovský sbor právem pyšný, a proto
mu zde věnuji pár řádek. Pavel (ročník 1993) je profesionálním hasičem na stanici v Domažlicích. Hasičskému sportu se
věnuje už od dětství. Tvrdě trénuje a dobrá umístění na závodech mu vynesla nominaci do širšího výběru reprezentace
ČR v hasičském sportu. Na vlastní oči jsme jeho zdatnost mohli ocenit přímo na Dílích na soutěži
,,Železný hasič-TFA Díly“, který už po třetí dílští hasiči pořádali 18. července. Z našeho sboru závodilo 5 mladých mužů:
Pavel Kouřík, Patrik Kouřík, Jan Sokol, Václav Buršík a Miloslav Mazanec, a právě Pavel Kouřík zvítězil. Náročnou trať
absolvovalo za tropických teplot 29 dalších dobrovolných a profesionálních hasičů.
Ale to jsem trochu přeskočila některé události ze života sboru. Ani letos nevynechali hasiči jarní cyklovýlet, tentokráte
na Horšovskotýnsko. Pořádali letošní dětský den. Ten proběhl 30. května na hřišti a byl pojat jako hra - pro jednotlivce.
Děti musely obejít sedm stanovišť a plnit různé vědomostní úkoly nebo vyzkoušet svoji zručnost. I když soutěžilo pouze
25 dětí, zřejmě kvůli nepřízni počasí, oslava dětského dne se vydařila.
Během roku členové sboru absolvovali několik cvičení, např. čtyřdenní na Baldově a několik soutěží v požárním sportu.
23. května bylo šest družstev našeho sboru nasazeno do okrskové soutěže v Nemanicích. Mise byla úspěšná, všechna
družstva se umístila na stupních vítězů. Velkou radost udělalo dětské družstvo, které předvedlo vynikající útok a nechalo
za sebou i daleko zkušenější soutěžící. Začátkem září se v Postřekově konal Memoriál Václava Rojta a Jana Gibfrieda. V
této soutěži se požární útok vede trochu netradičně. Veškerý materiál se musí naložit na vozík, odvézt na základnu,
provést útok, vše zase sbalit a dopravit zpátky na startovní čáru, kde musí každý závodník vypít půllitr piva, a teprve až
všichni dopijí, čas se zastaví. Obě dílská družstva, veteráni a děti (ony pijí limonádu), skončila na prvním místě.
Protože léto bylo horké a suché, přineslo hasičům několik výjezdů k požárům lesního porostu. Naštěstí byly požáry
nahlášeny včas a rychle zlikvidovány. Za tu dřinu si hasiči naordinovali podzimní cyklovýlet. Vypravili se 26. září na
Šumavu, konkrétně na Rokytu a odtud podnikli výlet dlouhý bezmála 60 km.
Jak už jsem mnohokrát napsala, hasiči v obci nefungují jen kvůli hašení požárů, ale podílejí se na chodu obce i jinými
pracemi. 7. listopadu prořezávali na Dílích stromy, sama jsem viděla, že je to těžká a nekonečná práce, protože u každé
druhé chalupy je potřeba něco prořezat a tamhle chce ještě někdo něco uříznout a tamhle taky. Takhle se vlastně letos
přišlo k vánočnímu smrčku, u Houšků u chalupy rostl pěkný vzrostlý smrček, který si majitelé přáli porazit. První adventní
sobotu hasiči stromek postavili a ozdobili před kapličkou a dělal tam až do Tří králů parádu.

Sokol
Zima byla na sníh skoupá, v únoru se ale usmálo na vyznavače bílé stopy štěstí a 7. mohli podniknout každoroční
dvaadvacet km dlouhý přejezd z německého Gibachtu na Díly. Akce se zúčastnilo 41 běžkařů.
Jako každý rok 8. května organizovala tělovýchovná jednota běh osvobození. Letos už po 44. Závodu se v 16 kategoriích
zúčastnilo 180 běžců, z toho 98 mužů a 82 žen. Dílských závodníků bylo přihlášeno 26. Velkou skupinu tvořily děti do 10
let, těch běželo 86. Závod se rok od roku rozrůstá, závodníků přibývá, a tak je třeba také větší pořadatelský aparát. Na
přípravě se podílelo přes 30 členů Sokola. Ještě uvedu jména úspěšných dílských běžců. V kategorii předškolních dívek
zvítězila Zuzana Rýdlová, mezi nejmladším žactvem - chlapci byl nejlepší Samuel Macht a mezi nejmladšími žákyněmi
byla 2. Veronika Rýdlová.
V sobotu 5. září uspořádal TJ Sokol Díly pro své členy a přátele Dílů zájezd na Šumavu. Tentokrát na Luzný, k pramenům
Vltavy, na Bučinu a Kvildu. 43 účastníků zájezdu vyrazilo autobusem německou stranou. Dojeli pod vrchol Luzný a odtud
stoupali kamenitým terénem až nahoru. Pak se část turistů vydala k pramenům Vltavy a část na Bučinu. Prameny byly
téměř bez vody, což pamětníci nepamatují. Odpoledne se obě skupiny sešly v restauraci U černého vlka na Kvildě, aby se
řádně odměnily dobrým jídlem.
Co se týče našeho hokejového mužstva, za poslední rok hodně omladilo. Bohužel, počet hokejistů přímo z Dílů klesá, a
tak se muselo sáhnout po posilách odjinud, takže za Díly hrají mladí hráči z Klatovska. V sezoně 2014/2015 obsadili naši
hokejisté 4. místo po základní části Krajské soutěže mužů plz. kraje skupina D, tím se dostali do play off, a tam skončili v
semifinále. Podzim zahájili poměrně úspěšně, na konci roku se drží na 2. místě soutěže.
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Ze života kuželkářů
Během prvních měsíců jarní části soutěže ročníku 2014/2015 probíhaly zápasy v soutěži družstev a 14 hráčů se zúčastnilo
i přeboru jednotlivců pro rok 2015. Po skončení okresního přeboru
postoupilo družstvo A zpět do kraje a v probíhajícím ročníku 2015/16 je opět v Přeboru družstev Plzeňského kraje. V
polovině soutěže je družstvo A v tabulce na 8. místě s 8 body a průměrem 2 415 kuželek na zápas. Nejlepšího výkonu
dosáhl náhradník Lukáš Pitr. V Okresním přeboru družstev nového ročníku soutěží družstva B ženy a C muži. Ženy jsou
teď v tabulce na 2. místě a muži na 5. místě.
Dařilo se však i jednotlivcům. Třeba Jana Kuželková se na jaře probojovala na Mistrovství ČR seniorek do Vracova u Brna
a za vydatné podpory svých oddílových spoluhráček obsadila 20. místo na 120 HS a 23. místo v kombinaci.
V celkovém hodnocení kuželkářských výsledků byl letošní rok bohatý jak na zápasy s velmi zajímavým průběhem, tak i ve
většině případů na pěkné výkony hráčů.
Kromě soutěžení pořádají kuželkáři také společenské akce, např. nezapomenutelný dětský maškarák, o pouti probíhal 26.
ročník Pouťového turnaje o putovní dřevěnou sošku Koziny, 5. prosince na kuželníku naděloval Mikuláš a také tu před
vánocemi maminky s dětmi pekly perníčky pro Zpívání u stromečku. Sama bohužel nehraji kuželky, ale vidím a cítím, že
tihle kuželkáři jsou dobrá parta.

Rodiče za hřiště
Když tátové a mámy spojí síly, dají se dělat velké věci. To platí i o našem dětském hřišti a o rodičích, kteří jsou ochotni
přidat ruku k dílu a obětovat svůj volný čas pro své děti. Tento rok se sdružení činilo a na hřišti vyrostla lanová pyramida
a kousek dál venkovní pec na pečení chleba. Také už funguje sousedský pivovar, o němž jsem psala minulý rok. V srpnu
se ve výčepu na sále, kde byla zřízena provizorní varna, vařila první várka Sousedského ležáku. Pivovar je vlastně
souprava nerezových nádob, ve kterých je možno připravit maximálně 50 litrů piva. Suroviny a potřeby k uvaření byly
součástí cele dodávky minipivovaru, jedná se o výrobek německé firmy Spiedel. Vlastní proces vaření se skládá z několika
fází, mutování, vaření, chlazení, kvašení a zrání. Poslední jmenované akce musí probíhat v naprosto sterilních
podmínkách za přísně určených teplot. Správné odležení je rozhodující pro kvalitu nápoje. První ochutnávka byla
naplánována na 5. září. Pivo zrálo více než čtyři týdny ve školce v lednici. Tam je sice objevila žíznivá omladina a trochu
předem degustovala, ale naštěstí zbylo dost i na slavnostní ochutnávku. Od té doby jede pivovar na plné obrátky a je k
dispozici všem občanům a sousedům. Sládkové Vláďa Foist, Miroslav Rýdl se ochotně podělí o své nové zkušenosti a
případným zájemcům poradí.
Díky grantovému programu ČSOB Sousedíme si, byla postavena i venkovní pec na pečení chleba. Původně se počítalo s
postavením malé pece z kamnářské dílny, ale postupem času byl projekt upraven tak, aby vzniklo dílo trvalé hodnoty, ze
kterého budou mít užitek i další generace. A tak je tu prostorná pec, do které se vejde 20 bochníků chleba nebo lodna s
masem. Počítá i s uskladněním dřeva. Konstrukce pece je vystavěna z cihel a překlenuta betonovými překlady, které
nesou vlastní topeniště ze šamotových cihel. Důmyslně vestavěné průduchy a izolace z jílu a drceného skla zajistí stabilní
a vyrovnanou vysokou teplotu. Nyní musí jílová izolace dostatečně proschnout, poprvé by se pec mohla vyzkoušet na
Velikonoce 2016. Tahle akce stála zainteresované spoustu času a sil, je to opravdu úžasné dílo, můžeme být na své
tatínky pyšní.
Dětem hřiště obohatila nová atrakce. Na lanovou pyramidu vyběhal předseda sdružení Miroslav Rýdl finanční dotaci, a
tak, když tatínkové připravili terén, mohla odborná firma provést vlastní montáž pyramidy o průměru 9 metrů. Opět
vzniklo společnou prací a snahou pár jedinců tahounů dobré dílo.

Slovo závěrem
Naše obec žila i v roce 2015 svým obvyklým způsobem, lidé pracují, po práci se baví, hospodaří, prožívají radosti i
starosti všedních dnů, něco se povede, něco nevyjde, někde se narodí nový život, jinde naopak někdo odejde. Nedá se
ale nesledovat, že v Evropě přitom probíhají historické změny, do pochodu se dalo nebývalé množství lidí, náš starý
kontinent zažívá obrovskou migrační vlnu. Z arabských zemí sem prchají za lepším životem desetitisíce uprchlíků. Musíme
doufat, že se ten nápor opět nějak vstřebá a situace se v klidu ustálí.

Životní jubilea
Duben: Adamec Vít, Blažková Marie, Krutina Jiří, Pavlčíková Anežka, Strnadová Hana, Vavříčková Marie
Květen: Konopík Miloslav, Kuželka Josef, Pittner Miroslav, Recová Dana
Červen: Anderlová Anna, Hronková Marie, Karbanová Marie, Pavlíček Václav, Šindelář Karel, Volfík František

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
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Pátek 8. 7. 2016
20:00 – 21:00 hodin – Rocková diskotéka Music pro Plzeň
21:00 – 23:00 hodin – Kabát Revival Varnsdorf
23:00 – 02:00 hodin – Rocková diskotéka Music pro Plzeň
Sobota 9. 7. 2016
18:00 – 22:00 hodin – MaMaPiPi z Postřekova
Neděle 10. 7. 2016
15:00 hodin – Vystoupení dechové kapely Horalka
18:00 hodin – Vyhlášení výsledků 27. ročníku turnaje v kuželkách o
putovní sošku Jana Sladkého Koziny

Pro poutníky je možno navštívit již v den prvního Státního
svátku v úterý 5. 7. 2016 od 10:00 hodin místní kapličku,
kde proběhne bohoslužba za účasti faráře Libora Bučka a jeho
dalších hostů.
V průběhu konání pouťového programu lze využít pouťové
atrakce na hřišti, zúčastnit se pouťového turnaje v kuželkách o
putovní sošku J. S. Koziny v místní kuželně, shlédnout
každoročně obměňovanou venkovní výstavu nebo navštívit
vyhlídková místa. Je možné využít restaurační pohostinnosti v
prostorách zdejšího hotelu Sádek.
Večerní a odpolední programy se budou konat ve dvou párty
stanech na parkovišti u obecního úřadu s obsluhou personálu
Hospůdky Tyrolka.
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