INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
březen 2018

č. 1/2018

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 8. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 29. 12. 2017

osobních údajů) v termínu do 31. 3.
2018.

Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Přebytkový rozpočet obce Díly na
rok 2018 s celkovými příjmy
6.437.000 Kč a s celkovými výdaji
5.833.000
Kč
+
financování
dlouhodobých
úvěrů
ve
výši
604.000
Kč,
kdy
závaznými
ukazateli rozpočtu je odvětvové
třídění – paragrafy.
•
Opravený Střednědobý rozpočtový
výhled obce Díly na roky 2018 –
2020.
•
Znění „Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní“ na soukromé pozemky
manželů S. v obytné zóně Z3 Pod
hřištěm.
•
Rozpočtové opatření č. 7/2017.
•
Nevyužít
nabídky
Svazku
Domažlicko na řešení problematiky
GDPR.
•
Neposkytovat
žádné
finanční
příspěvky cizím organizacím do 30.
října 2018.
•
Neposkytovat
žádné
finanční
příspěvky cizím organizacím až do
konce roku 2018.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 27. 11.
2017.
•
Informaci – návrh rozpočtu Svazku
Domažlicko na rok 2018.
•
Informaci – návrh Střednědobého
výhledu
rozpočtu
Svazku
Domažlicko na roky 2018 – 2020.
•
Informaci o výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Účelového sdružení
obcí pro odpadové hospodářství
Lazce Horšovský Týn na rok 2018.
•
Informaci – návrh „Střednědobého
výhledu
rozpočtu
Účelového
sdružení
obcí
pro
odpadové
hospodářství Lazce Horšovský Týn
na roky 2018 až 2021“.
•
Ponechání výše poplatku do fondu
oprav kanalizační sítě pro rok 2018
ve stejné výši jako byl v roce 2017,
tj. 20 Kč/m³.
•
Žádosti o finanční příspěvky TJ
Sokol Díly, spolku „Rodiče za
hřiště“.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Plněním schváleného rozpočtu obce
Díly v roce 2018.
•
Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní“ na soukromé
pozemky s manželi S. v obytné
zóně Z3 Pod hřištěm.
Pověřuje 2. místostarostu obce p.
Františka Škultétyho:
•
Jednáním s firmou Omexom Plzeň
(problematika GDPR – ochrana

Usnesení z 1. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 26. 2. 2018
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Bezúplatné
převzetí
privatizovaného
majetku
od
Státního
pozemkového
úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 – Žižkov ve výši účetní hodnoty
2.358 Kč.
•
Uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu –
Díly, DO 1636/1, Vajdíková –
přípojka
NN
č.
IP-120005165/2/VB“ s ČEZ Distribuce
zastoupenou firmou ESMOS plus
s.r.o.,
345
35
Klenčí
pod
Čerchovem čp. 329.
•
Uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV12-0012383/VB2“ s ČEZ Distribuce
zastoupenou firmou OMEXOM GA
Energo, s.r.o., se sídlem Na Střílně
1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec.
•
Jako zpracovatele dodávky a
montáže
svislého
dopravního
značení pro obec Díly společnost
PasProRea, s.r.o., Holkov čp. 32,
382 32 Velešín v celkové výši
89.966 Kč za dílo.
•
Prodloužení pojistné smlouvy s
Kooperativa
pojišťovna,
a.s.,
Vienna Insurance Group se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na
pojištění odpovědnosti zastupitelů
do 30. března 2021 s celkovým
ročním pojistném 3.750 Kč.
•
Nevyhovět
žadateli
o
koupi
obecních pozemků p.č. 1616/2 a
1616/4 (orná půda) v k.ú. Díly o
celkové výměře 560 m².
•
Příspěvek ve výši 2.300 Kč pro ZO
KSČM na pořádání posezení pro
místní ženy u příležitosti oslav MDŽ
dne 11. 3. 2018.
•
Rozpočtové opatření č. 1/2018.
•
Nevyhovět žádosti žadatelky na
kompenzaci neplacení poplatku za
svozy komunálního odpadu za
věcné
břemeno
uložení
kanalizačního potrubí.
•
Jmenovat a koordinovat realizační
tým na pořádání pouťové akce dne
5. července 2018 „Setkání rodáků
Díly 2018“, kdy vedoucím tohoto
týmu bude 1. místostarosta M.
Rýdl, jeho zástupkyní pí. A.
Kabourková s tím, že tato
informace bude zveřejněna v
nejbližším vydání „Dílčáku“.

Uvolnit 9.200 Kč z obecního
rozpočtu na mimořádný finanční
dar pro členy okrskové volební
komise za účast v obou kolech při
volbě prezidenta ČR.
•
Poskytnutí účelové dotace PK na
dopravní obslužnost za rok 2018 ve
výši 16.632 Kč.
•
Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3.000 Kč na pořádání dětského
maškarního bálu spolku „Rodiče za
hřiště“ dne 3. 3. 2018
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 29. 12.
2017.
•
Zápis č. 2 finanční komise za
provedenou kontrolu v roce 2017.
•
Zápis
kontrolní
komise
za
provedenou kontrolu za část roku
2016 a za rok 2017.
•
„Rozhodnutí o prominutí daně“ od
Generálního finančního ředitelství z
Prahy.
•
Pozvánku k účasti oslav 150. výročí
založení SDH města Rötz konaných
od 30. 5. - 4. 6. 2018.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV12-0012383/VB2“ s ČEZ Distribuce
zastoupenou firmou OMEXOM GA
Energo, s.r.o., se sídlem Na Střílně
1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec.
•
Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu –
Díly, DO 1636/1, Vajdíková –
přípojka
NN
č.
IP-120005165/2/VB“ s ČEZ Distribuce
zastoupenou firmou ESMOS plus
s.r.o.,
345
35
Klenčí
pod
Čerchovem čp. 329.
•
Uzavření a podpisem smlouvy o dílo
s PasProRea na dodání a montáž
DZ.
•
Podpisem pojistné smlouvy s
Kooperativa
pojišťovna,
a.s.,
Vienna
Insurance
Group
na
pojištění odpovědnosti zastupitelů
do 30. března 2021 s celkovým
ročním pojistném 3.750 Kč.
•
Podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové
dotace
na
dopravní
obslužnost PK za rok 2018 ve výši
16.632 Kč.
Pověřuje 1. místostarostu p. Miroslava
Rýdla:
•
Dohledem, prezentací a organizací
pouťové akce „Setkání rodáků Díly
2018“

•
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Informace obecního úřadu
„Setkání rodáků, občanů a přátel obce Díly 2018“
Obecní úřad připravuje v rámci pořádání dílské poutě 2018 „Setkání rodáků, občanů a přátel obce Díly
2018“, které by se mělo uskutečnit ve čtvrtek 5. července 2018.
Obecní
hledá pracovníka
na údržbu
zeleně
v obci.a proto prosíme všechny občany o pomoc a spolupráci.
Zajistitúřad
plánovaný
program setkání
bude
náročný,
Tato
prácerádi,
zahrnuje
obsluhu asvé
údržbu
motorové
benzinové
křovinořezu
malotraktoru
při je
Budeme
kdyžhlavně
kontaktujete
příbuzné,
kamarády
a sekačky,
známe, kteří
už na popřípadě
Dílech nebydlí
a budete
udržování obecní zeleně. Řidičské oprávnění skupiny T výhodou. Případní zájemci se mohou hlásit v úřední hodiny na
informovat o této plánované akci, popř. nám sdělíte kontakty na ně.
obecním úřadě.
Součástí setkání bude i slavnostní průvod obcí. Byli bychom moc rádi, kdybyste se ho zúčastnili v krojích v co
největším počtu, složky v uniformách, abychom celé akci dodali patřičnou důstojnost.
Občané, kteří nestihli v měsíci březnu využít sběr nebezpečného odpadu, si mohou připravit tento odpad na poslední
týden v říjnu (29. - 30. 10. 2018).
Nebezpečným odpadem se rozumí: akumulátory, televizory, monitory, rádia, lednice, mrazáky, elektrotechnický odpad,
monočlánky, zářivky, plechovky od barev, staré léky, pneumatiky.
Sběr velkoobjemného odpadu se bude pak moci ukládat do přistaveného kontejneru od 1. 11. 2018 na parkovišti u
obecního úřadu.
POZVÁNKA NA OSLAVY OSVOBOZENÍ

Po oficiálním pietním aktu „U
Dobré vody“ zveme všechny
účastníky májových oslav k
posezení do obecního sálu, kde
bude připraveno občerstvení v
podobě
„prvomájového
gulášku“, ke kterému bude
vyhrávat hudba Vysoká tráva z
Horšovského Týna.
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Ostatní informace
Setkání občanů a vítání nových občánků
Vánoční setkání občanů spojené s vítáním občánků proběhlo 17. prosince 2017. Pozvání pana starosty do sálu přijalo na
150 občanů.
Na začátku vystoupily místní děti, které si připravily pod
vedením paní Kačky Škultéty a manželů Foistových
divadelní představení.

Následovalo
slavnostní
přivítání
miminek:
Alenky
Blahníkové, Honzíka Buršíka, Štěpánka Kuželky, Matouška
Řezníčka Leily Ševčíkové a Elišky Tauerové.

Vystoupení mužského souboru Haltravan z Klenčí pod Čerchovem probíhalo po celé odpoledne. Přítomní občané si s nimi i
zanotovali. O zbytek zábavy se postarali manželé Tesařovi.

Tříkrálová sbírka
Tři králové děkují všem, kdo přispěli na sbírku v sobotu 6. ledna 2018.
Těší nás, že výtěžek je pořád vyšší, letos to bylo 16.717 Kč.
Také máme radost, že to baví děti, hlásí se samy a pěkně zpívají.
Ještě jednou děkují: 1. skupina – rodina Dadova, 2. skupina – Fanda a Matýsek Škultéty, Zuzanka Rýdlová,
Anežka Sokolová a Anna Krutinová
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Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Technická pomoc – padlé stromy
Ve čtvrtek 4. 1. 2018 v 11:12 hod. byl naší jednotce nahlášen pád stromu od silného větru na silnici
z Dílů do Klenčí. Silnice byla zcela neprůjezdná. Několik minut po vyhlášení na místo vyjelo družstvo
zásahové jednotky s vozidlem Škoda 706 RTHP. Strom byl rozřezán, odstraněn a komunikace byla ve
velmi krátké době opět průjezdná. Jsme rádi, že i ve všedním dopoledni, kdy je většina členů
zásahové jednotky v zaměstnání, na místo dorazilo družstvo sice v omezeném počtu, ale
v dostatečném na to, aby zásah mohl být bez problémů proveden.

Výroční valná hromada našeho sboru
V sobotu 6. 1. 2018 od 15:00 hodin se konala v sále obecního úřadu valná hromada našeho sboru. Jako již tradičně jsme
měli velmi vysokou účast. Zhodnotit uplynulý rok a vytýčit úkoly na příští přišlo bezmála devadesát místních hasičů a
hostů z okolních sborů. V úvodu zazněly zprávy starosty sboru Pavla Knopfa a velitele Petra Ježa. Dále následovaly zprávy
velitelů družstev, pokladníka a revizorů. V hojné diskusi jsme probrali, co bylo v uplynulém roce dobré a co případně
ještě v roce příštím zlepšit. Po skončení oficiální části programu nám zahrála kapela pana Kordiaka. Pěkně jsme si
zatancovali, zazpívali a do pozdních nočních hodin neformálně prodiskutovali ještě mnoho věcí, na které při schůzi
nezbyl čas.

Návštěva valné hromady okolních sborů
V sobotu 13. 1. 2018 a 27. 1. 2018 se zástupci našeho sboru účastnili výroční valné hromady v Klenčí pod Čechovem a
Chodově. S oběma sbory velice úzce spolupracujeme, a tak je účast na jejich „výročkách“ vždy velmi příjemnou
povinností. Vyslechli jsme si zprávy o činnosti obou sborů a v diskusi jsme jim popřáli mnoho úspěchů a další dobrou
spolupráci s naším sborem. Další valná hromada našeho okrsku proběhla v pátek 23. 2. 2018 v Trhařově. Té se zúčastnil
starosta našeho sboru Pavel Knopf a velitel Petr Ježo. Při hodnocení činnosti v uplynulém roce byla kladně hodnocena i
práce našeho sboru a zásahové jednotky, především při různých zásazích, kterých jsme se společně s ostatními sbory
z okrsku v minulém roce účastnili.

Hasičský bál
V pátek 2. 2. 2018 jsme pořádali již 81. hasičský bál. Sešli jsme se v sále obecního úřadu a od 20:00 hodin začala hrát
dechová kapela Vrchovanka. Již při prvních tónech se parket zaplnil tanečníky. Kapela hrála opravdu krásně a parket byl
neustále plný, a to až do ukončení bálu dlouho po půlnoci. Při dámské volence mohl každý vyzvaný tanečník koupit své
partnerce krásný karafiát. O aktivitě tanečníků pak svědčily pugéty květin zdobící snad každý stůl v sále. Také z tomboly,
která byla letos opět velmi bohatá, si každý mohl odnést hodnotnou cenu, kterou si vybral, anebo jen hezkou vzpomínku
na náš bál. Sál byl zaplněn do posledního místečka a myslíme si, že se vše povedlo tak, jak mělo být. Děkujeme všem
sponzorům našeho bálu a místním občanům, kteří jakoukoliv měrou přispěli k hezkému a hladkému průběhu bálu.

Lyžařský výlet
V neděli 25. 2. 2018 zorganizoval výbor našeho sboru výlet na lyže do rakouského střediska Leogang. Toto středisko je
vyhlášeno mnoha krásnými, dlouhými a i náročnými sjezdovkami,
z nichž některé převyšují výšku dvou tisíc metrů nad mořem.
Průvodci nám byli ti členové výboru, kteří do tohoto střediska
jezdí pravidelně již několik let na zimní lyžařskou dovolenou.
Výletu se účastnilo devět členů naše sboru a velitel Petr Ježo akci
vyhlásil jako zvyšovaní fyzické zdatnosti členů sboru. Vyrazili
jsme z Dílů ve čtyři hodiny ráno a na místo u sjezdovky

v Leogangu jsme dorazili krátce po osmé hodně. Po
převlečení do lyžařské výzbroje nás vyvezla kabinková
lanovka na první sjezdovku. Počasí nám přálo a za
krásného slunečného počasí jsme se kochali výhledem na
alpské velikány. Během dne jsme projeli několik
perfektně upravených sjezdovek a seznámili se téměř
s celým areálem Leogangu. Okolo třetí hodiny odpoledne
jsme unavení, nezranění (nebo jen trochu) a plní dojmů
lyžování ukončili. Po sedmé hodině jsme již seděli v naší
hospůdce Tyrolka a dávali si dobré české pivečko. Výlet se nám všem velmi líbil, krásně jsme si zalyžovali, a tak se
těšíme, že podobný výlet uspořádáme i v příští lyžařské sezóně.
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Požár haly v Klenčí pod Čechovem
Ve čtvrtek 1. 3. 2018 v 18:52 hodin byl naší jednotce operačním střediskem HZS vyhlášen výjezd na požár výrobní haly
v areálu kovovýroby ZD Klenčí pod Čechovem. Jednalo se o
požár střechy výrobní haly, která se vznítila po technické
závadě na kotli vytápějící halu. Na místo vyjelo v 18:59
družstvo naší zásahové jednotky s vozidlem Škoda 706 RTHP a
DA Ford Transit. Po příjezdu na místo se zde nacházela
jednotka HZS Domažlice a dojížděli další jednotky
dobrovolných hasičů z okolních sborů.
Požár byl dosti rozsáhlý a na nepřístupných místech ve pod
střechou. Naše jednotka se nahlásila veliteli zásahu z HZS
Domažlice a dostala jednotlivé úkoly. Někteří členové dostali
za úkol rozebírat stropní podhledy střechy. Tento úkol patřil
k těm nejnáročnějším, jelikož střecha byla z falcovaného
plechu, pod kterým byly izolační materiály. Druhá skupina
s vozidlem Škoda 706 RTHP (cisterna) dodávala vodu do
dalších cisteren, které se podílely přímo na hašení objektu.
Třetí skupina z naší jednotky zřídila čerpací stanoviště u
požární nádrže v objektu ZD Klenčí pod Čechovem a dodávala
vodu do cisteren, které ji dovážely na požářiště.
Při zásahu měly všechny zasahující sbory zhoršené podmínky, které způsoboval mráz, kvůli kterému zamrzaly armatury u
čerpadel. I přes to se požár podařilo po 22 hodině lokalizovat. Naše jednotka se vrátila na základu ve 22:30 hodin. Práce
naší jednotky na místě požáru byla velitelem zásahu hodnocena velice kladně a bylo konstatováno, že jednotka je
výborně vycvičena a technika je v bezvadném stavu. Takové hodnocení nám dělá radost a dává nám energii do další
práce.

Školení u HZS Domažlice
Ve dne 13. 3. – 14. 3. 2018 proběhlo na stanici HZS Domažlice školení strojníků. Z našeho sboru se zúčastnili Pavel Knopf,
Lukáš Knopf a Petr Ježo.
Dne 27. 3. 2018 proběhne opět u HZS Domažlice školení velitelů jednotek a velitelů družstev. Z našeho sboru se školení
účastnil Petr Ježo, Pavel Kouřík a Lukáš Pivoňka. Tato školení jsou pravidelná a jsou velice důležitá pro chod a fungování
naší zásahové jednotky. Bez patřičného proškolení by naše jednotka nemohla být vysílána na HZS na tak závažné požáry a
výjezdy, které jsou popsány výše. Všem členům jednotky patří velké poděkování za to, že se školení účastní, přestože je
to vždy v jejich volném čase.

TJ Sokol Díly z.s.
Kuželky
SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Přebor jednoty na 100 HS
Závěr roku 2017 patřil tradičně Přeboru jednoty na 100 HS. Soutěžilo celkem 10 mužů a 3 ženy. Přeborníky se stali:
Byrtus Jaromír (422 kuželek) a Knopfová Václava (443 kuželek).

Mistrovství Domažlického okresu
Celkem 12 hráčů se ve dnech 6. a 7. ledna 2018 zúčastnilo Mistrovství Domažlického okresu.
Muži - Holýšov 100 HS. Výsledky: 21. místo Byrtus Jaromír (409 kuželek) a 22. místo Řezníček Karel (409 kuželek – horší
dorážka).
Ženy – Kdyně 120 HS. Výsledky: 2. místo Kouříková Iveta (519 kuželek) a 4. místo Pittnerová Milena (506 kuželek). Obě
hráčky postoupily do krajského kola.
Seniorky – Újezd sv. Kříže 100 HS. Výsledky: 3. místo Kuželková Jana ( 406 kuželek – postup do kraje) a 5. místo
Kapicová Dana (397 kuželek).
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Senioři 60+ (nová kategorie) – Díly 100 HS. Výsledky: 3. místo Pittr Jaroslav
(436 kuželek), 6. místo Buršík Jaroslav (430 kuželek), 11. místo Anderle Antonín (412 kuželek) a 13. místo Jílek Jaroslav
(388 kuželek). Tito čtyři hráči postoupili do kraje. 18. místo obsadil Kuneš Martin (340 kuželek).
Dorostenci – Havlovice 100 HS. 3. místo obsadil a do kraje postoupil Kočí Daniel (374 kuželek).

Mistrovství Plzeňského kraje
Mistrovství Plzeňského kraje probíhala ve dnech 27. a 28. ledna 2018.
Ženy – Rokycany 120 HS. Výsledky: 2. místo Kouříková Iveta (547 kuželek – postup na MČR), 6. místo Pittnerová Milena
(517 kuželek).
Seniorky – Rokycany 120 HS. 2. místo Kuželková Jana (535 kuželek – postup na MČR).
Senioři 60+ - Kdyně 120 HS. Výsledky: 1. místo Pittr Jaroslav (544 kuželek – postup na MČR), 4. místo Jílek Jaroslav (532
kuželek – postup na MČR),
19. místo Buršík Jaroslav (450 kuželek) a 20. místo Anderle Antonín (426 kuželek).
Dorostenci – CB Dobřany 100 HS. Kočí Daniel obsadil s výkonem 472 kuželek
8. místo.
Z uvedených výsledků je zřejmé, že letos budou mít Díly na Mistrovství České republiky čtyři zástupce.

Ve dnech 5. a 6. května 2018 budou na Mistrovství ČR soutěžit tito hráči:
v Přerově Pittr Jaroslav a Jílek Jaroslav, v Třebíči Kouříková Iveta a v Kroměříži Kuželková Jana.
Všem přejeme „Ať to padá“.

OS Rodiče za hřiště
Veselý Silvestr
Letošní nevalná zima nepřinesla dětem příliš radosti, o to víc se snažili vyloudit úsměv na
tvářích svých ratolestí jejich rodiče. Nezapomenutelný zážitek určitě přinesla společná
oslava příchodu nového roku. Stará školka praskala ve švech, bývalá třída se proměnila
v karnevalový kinosál se spoustou dobrot, her, muziky i zábavy. Rozjetou party dětem
zpestřil i opravdový novoroční ohňostroj.
Zatímco se děti bavily v teple vyhřáté místnosti, jejich rodiče hřála v chladném večeru
rozpálená pec, kde tátové a mámy pekli připravený kváskový chléb i další originální pečivo. Pec
funguje skvěle a tak se po pečivu dostalo i na naložená kolena, kachničky a podobné lahůdky, které
se v pohodě dopékaly v průběhu veselého večera. Došlo i na proslulý dílský Sousedský ležák. Vydařený
večer korunovalo společné novoroční přání, rychlé špunty pro děti i tradiční šampáňo, kterým si na
šťastný a veselý nový rok připili spokojení rodiče.

Dětský maškarní bál
První akce Rodičů za hřiště v tomto roce na sebe nenechala dlouho čekat. Sehraný tým se opět ujal pořadatelství
tradičního dětského maškarního bálu. Termín tentokrát
připadl na první březnovou sobotu a natěšené děti se
dočkaly stylové zábavy ve znamení moře a lákavých
exotických dálek.

Obecní sál zdobili tentokrát všemožní mořští živočichové,
mořské panny i tajemné příšerky z hlubin. Na podiu
dokonce kotvila opravdová pirátská plachetnice, kterou
děti společně s jejími staviteli Petrem a Janou pokřtily a
daly jí jméno Nemo. Bálové veselí zahájilo pestré předtančení pořadatelů v nápaditých kostýmech, mezi nimiž nechyběli
ani veselí tučňáci, piráti i námořníci, ale třeba také „žahavé“ medúzy.
Následovala celá řada vzrušujících soutěží a na účastníky čekaly sladké odměny i nefalšovaný pirátský poklad. K veselé
náladě přispěla i rázná námořnická muzika dýdžeje Vendy a samozřejmě překrásné a nápadité masky tanečníků.
Nezbývá než dodat, že už se všichni těšíme na krásné jaro plné společných zážitků a na další nezapomenutelné chvíle
strávené s našimi dětmi.
Rodiče za hřiště
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KSČM Díly
Setkání u příležitosti oslavy MDŽ
V neděli 11. března 2018 uspořádala místní organizace KSČM pro dílské ženy již tradiční přátelské posezení u příležitosti
Mezinárodního dne žen. Letos se sešlo stejně jako vloni 21
žen.

Oproti minulým letům byla i letos účast nižší. Důvodem je postupující stáří a nemoce bývalých pravidelných účastnic a
současné období chřipek.
Účastnice setkání se při hudebním vystoupení pana Jarábka z Kouta na Šumavě opět dobře bavily. Celá akce byla kladně
hodnocena.
Pořadatelé děkují za finanční příspěvek Obecnímu úřadu v Dílech, místní organizaci SDH za zakoupení květin a dalším
sponzorům. Rovněž děkují všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce.
Za ZO KSČM – Milisderfer Drahoslav

Životní jubilea
leden:

Dyr Pavel, Jílek Jaroslav, Kuttenberg Jaroslav, Pillmaier Václav, Sokol Jaroslav,
Sokolová Jarmila, Volfík Zdeněk
únor:
Kunešová Anna, Müllerová Světlana, Volfíková Barbora
březen: Jindrová Marie, Jindrová Věra, Kuneš Josef, Kuželková Božena, Kuželková Marie

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Opustili nás
Ve středu 3. ledna 2018 po dlouhé nemoci zesnul pan Jan Kugl.
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