INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY
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Září 2021
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Vážení a milí spoluobčané,
pár příjemně teplých dnů babího léta udělalo tečku za letošní uplakanou dobou školních prázdnin i zasloužených
dovolených. Doufám, že plni elánu společně prožijeme následující podzimní dny, a že zvládneme vše, co nás
v obci čeká.
A není toho právě málo. Díky dotacím z Plzeňského kraje a z Ministerstva pro místní rozvoj, ale rovněž díky
spolufinancování naší obcí, budeme intenzivně pokračovat ve zlepšování místních komunikací. Asfaltovat se
bude v měsíci listopadu nejen cesta vedoucí do areálu bývalého státního statku či silnice u „Škarmanců“, ale
i cesta spojující hlavní silnici s cestou do Prantu. Právě tato komunikace způsobuje návštěvníkům i místním
řidičům řadu komplikací. Vzhledem ke strmé poloze cesty je zde nutné i současné provedení regulace dešťové
vody a s tím související úpravy. Žádám Vás proto nejen o potřebnou součinnost, ale i o trpělivost s možnými
dopravními komplikacemi, či o opatrnost při průjezdech staveništi.
Další moje poznámka je adresovaná všem těm, co si malebné okolí naší obce pletou se skládkou
nejrozmanitějších odpadků. V době, kdy máme všichni možnost zbavovat se jakéhokoli odpadu prostřednictvím
pravidelnému svozu, kdy můžeme využívat sběrný dvůr a minimálně dvakrát do roka i přistavené velkoobjemové
kontejnery, nemohu a ani nechci nadále tolerovat černé skládky a bezohlednost těch, kteří neváhají díky své
pohodlnosti a lenosti špinit a ničit přírodu kolem nás. Vzhledem k tomu, že podobné problémy řeší i sousední
Postřekov, domluvili jsme se na společném tažení proti těmto lidem. Rozmístíme v našich katastrech síť
automatických fotopastí, jenž jak doufám, nám pomohou viníky odhalit a předat k dořešení odpovědným
orgánům včetně policie.
Nyní přejděme k příjemnějšímu tématu. Především bych byl moc rád, kdyby se nám konečně po dlouhé
vynucené pauze podařilo uskutečnit v sobotu 18. prosince tradiční předvánoční setkání a v neděli 19. prosince
adventní zpívání u kapličky. Oblíbený předvánoční karetní turnaj „Sedma“ je naplánován v naší hospůdce na
sobotu 20.listopadu. Vzhledem k přetrvávajícím pandemickým omezením nejsem schopen stoprocentně zaručit,
že nedojde k nečekaným změnám, ale moc se na Vás na všechny už teď těším.
.
Váš Miroslav Rýdl

Hasičky – veteránky oslavují!
Tento rok slaví naše družstvo hasiček veteránek krásné 10.
výročí svého založení. S myšlenkou historicky prvního
dílského družstva hasiček veteránek přišel Jirka Anderle,
který se zároveň stal naším trenérem. Každoročně se
zúčastňujeme nejen hasičských soutěží, ale i brigád, výletů,
expedic a kulturních akcí, které mnohdy i organizujeme.
Zakládající osmičlenné družstvo se během 10 let rozrostlo
na současný počet 14 děvčat. Chceme poděkovat trenérovi
za trpělivost, pevné nervy a za jeho snahu naučit nás něco

Úvodní strana:
Členky zakládajícího družstva veteránek.
Horní řada zleva: M.Hiklová, A.Porazilová,
M.Konšelová, A.Kabourková a M.Jelínková. Dolní řada
zleva: M.Mikulenková, R.Anderlová, J. Pillmaierová
(foto SDH)
z hasičského sportu.
Přejeme si a pevně věříme, že to s námi ještě nějaký ten
rok vydrží.
Hasičky veteránky

(Požární útok v Postřekově.
Vlevo: Současné družstvo s trenérem
Foto SDH)
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Zastupitelstvo obce Díly informuje
oznámení výběrového řízení a rozesláním výzev
k podání finančních nabídek na zhotovení díla
obnova krytu místních komunikací v části obce
"U Knýdlů" a v lokalitě "Statek"a podpisem smlouvy
o dílo s vybranou společností na základě
výběrového řízení
2. Podpisem „Dohod o zániku výhrady práva zpětné
koupě“ se všemi majiteli, kteří uzavřeli kupní
smlouvy na stavební pozemek v OZ Z3
3. Podpisem „Plánovací smlouvy“ se všemi vlastníky
stavebních pozemků v OZ Z3 Pod hřištěm.
4. Podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace
z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDHO Díly.
5. Vyrozuměním smluvního provozovatele vodovodu
o souhlasu obce a stanovených podmínkách
připojení žadatele k veřejnému vodovodu.
6. Proplacením faktury ve výši 20.651,48 Kč
společnosti LAZCE-GIS s r.o
7. Vyhotovením a podpisem smluvního dokumentu na
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro TJ Sokol
Díly
8. Vyhotovením a podpisem smluvního dokumentu na
finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč pro ZS Rodiče
za hřiště
9. Poukázáním částky 30.000 Kč na transparentní
účet Města Hodonín č.123-3116270217/0100.
10. Přípravou, vyhotovením a podpisem smluvních
podkladů pro převod vlastnických práv k pozemku
p.č. 1603 v k.ú. Díly zpět do majetku obce Díly.
11. Uzavřením smlouvy s poskytovatelem dotace
z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2021“

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY
KONANÉHO DNE 28.6. 2021
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Program veřejného zasedání
Ověřovatele zápisu paní J.Sobotkovou a pana
A.Jelínka.
Zapisovatelku paní Hanu Dudovou
Schvaluje příkazní smlouvu s Domoza Plzeň na
zrealizování výběrového řízení, návrh oznámení
výběrového řízení a rozeslání výzev k podání
finančních nabídek na zhotovení díla obnova krytu
místních komunikací v části obce "U Knýdlů"
a v lokalitě "Statek"a uzavření smlouvy o dílo
s vybranou společností na základě výběrového řízení
Uzavření „Dohod o zániku výhrady práva zpětné
koupě“ se všemi majiteli, kteří uzavřeli kupní smlouvy
na stavební pozemek v OZ Z3
Uzavření „Plánovací smlouvy“ se všemi vlastníky
stavebních pozemků v OZ Z3 Pod hřištěm, ve které se
obec zavazuje budovat technickou infrastrukturu
neprodleně dle obdržených stavebních povolení
a všechny kolaudační souhlasy této infrastruktury
zajistit nejpozději do 31.12.2023
Přijetí finanční dotace ve výši 29.000 Kč z dotačního
titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Díly
Vyhovění žádosti žadatele A. J. o připojení k hlavnímu
přívodu vody z objektu čp. 119 do objektu čp. 10,
které bude realizováno na náklady žadatele s tím, že
si tento osadí vlastní nezávislý vodoměr
Proplacení faktury ve výši 20.651,48 Kč společnosti
LAZCE-GIS s r.o. za komunální a objemný odpad
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč pro TJ
Sokol Díly
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pro
ZS Rodiče za hřiště
Poskytnutí finanční pomoci ve výši 30.000 Kč obcím na
Moravě zasaženým tornádem a rozpočtové opatření č.
4/2021
Vyhovění žádosti L. K. na odkup stavebního pozemku
p.č. 1603 v k.ú. Díly
Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Díly ve výši 30.000 Kč z dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského
kraje 2021“
Bere na vědomí:
1.

kontroly plnění usnesení

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY
KONANÉHO DNE 10.8.2021
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pověřuje starostu obce:
1.

Podpisem příkazní smlouvy s Domoza Plzeň na
zrealizování výběrového řízení, podpisem návrhu

9.

Program veřejného zasedání.
Ověřovatele zápisu pana F. Škultéty a V. Anderleho.
Zapisovatelku paní Hanu Dudovou.
Uzavření smlouvy o dílo se spol. HENSTAV s.r.o. na akci
„Díly – oprava místních komunikací“ za cenu
1.391.404,87 Kč včetně DPH.
Znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.
25052021 ve výši 29.000 Kč pro JSDHO Díly.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
v oblasti služeb mezi obcí Díly a ZKD Sušice na
zachování provozu místní prodejny potravin.
Odstoupení obce Díly od kupní smlouvy uzavřené dne
31. 7. 2020 mezi obcí Díly a paní L. K.
Uzavření „Smlouvy o omezení užívání nemovitosti
ve správě SÚS PK“ ze dne 20. 7. 2021.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-0015644/VB/001 na akci „Díly,DO,
č. parc. 1339/1–kNN“ pro zemní kabelové vedení za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč+DPH.
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10. Vyhlášení záměru obce č. 7/2021 na prodej obecního
pozemku p.č. 2573/5 v k.ú.Díly o celkové výměře 64
m2 za prodejní cenu 200,-Kč/m2 .
11. Znění zápisu kroniky za rok 2020.
12. Podmínky vyplývající z vyjádření ČEZ Distribuce z 23.7.
2021 a Státního pozemkového úřadu ČR z 29. 7. 2021
ke stavebnímu záměru obce pod názvem „Účelová
komunikace U Škarmanců v obci Díly“ před zahájením
a ukončením stavby.
13. Proplacení faktur od společnosti DOMOZA projekt
s.r.o., Plzeň ve výši 24.200 Kč a od p. Michala Šustra
z Dílů ve výši 25.000 Kč.
14. Rozpočtové opatření obce č. 5/2021.
15. Uzavření smlouvy o dílo se společností STEMONT JS
s.r.o., Horšovský Týn na montáž 2 ks svítidel veřejného
osvětlení LED Solar za cenu 64.040,-Kč bez DPH.
Bere na vědomí:
1.
2.

Výčet kontroly plnění usnesení.
Projednaný obsah zveřejněných závěrečných účtů
DSO Domažlicko a DSO Lazce.
Obsah zprávy z 1. zasedání finančního výboru
v roce 2021.

3.

Pověřuje starostu obce:
1.

Podpisem smlouvy o dílo se spol. HENSTAV s.r.o. na
akci „Díly – oprava místních komunikací“.
2. Podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.
25052021 pro JSDHO Díly.
3. Podpisem smlouvy o poskytnuní příspěvku
z rozpočtu obce v oblasti služeb mezi obcí Díly
a ZKD Sušice na zachování provozu místní prodejny
potravin.
4. Přípravou smluv a dohod potřebných k odstoupení
od kupní smlouvy.uzavřené dne 31. 7. 2020 mezi
obcí Díly a paní L.K.
5. Podpisem „Smlouvy o omezení užívání nemovitosti
ve správě SÚS PK“.
6. Dodatečně podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. IV-12-0015644/ VB/001.
7. Zveřejněním záměru obce č. 7/2021 na prodej
obecního pozemku p.č. 2573/5 v k.ú.Díly.
8. Vypracováním a podpisem podmíněných smluvních
dokumentů se Státním pozemkovým úřadem.
9. Proplacením faktur od společnosti DOMOZA projekt
s.r.o., Plzeň ve výši 24.200 Kč a od p. Michala
Šustra z Dílů ve výši 25.000 Kč.
10. Podáním žádosti o kolaudaci stavby MK Pod
Svačinů.

Miloslav Mazanec st., hasič: Josef Peklo, hasič: Petr Ježo
ml., Miloslav Mazanec ml.
04.07.2021 11:00 – JINÉ, ZATÍM NEURČENO ZOČ –
Škarmanka, Sádek
JSDHO Díly se podílela na zajištění běhu Haltravou. Hasiči
zajišťovali dvě zdravotní stanoviště, s vozidlem DA Ford na
vrcholu Škarmanky a s vozidlem VEA Toyota na vrcholu
sjezdovky Sádek. Během závodu, nemuseli hasiči
poskytovat nikomu zdravotní péči.
09.07.2021 15:06 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – Díly č.p.
24
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na resuscitaci osoby po
pádu ze střechy domu. Po příjezdu na místo osoba nejevila
známky života a utrpěla devastující zranění hlavy, po
příjezdu ZZS lékař konstatoval exitus. Jednotka Díly vyjela
v čase 15:10 s VEA Toyota RAV 4 ve složení: řidič: Jiří Reimer,
velitel: Pavel Kouřík
09.07.2021 21:21 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci padlého
stromu mezi obce Díly – Klenčí pod Čerchovem. Jednotka
vyjela v čase 21:25 s vozidlem DA Ford Transit ve složení:
řidič: Pavel Knopf, velitel: Pavel Kouřík, hasič: Lukáš
Pivoňka, hasič: Josef Peklo, hasič: Petr Ježo ml., hasič:
Lukáš Knopf
30.08.2021 19:10 – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA
POZEMNÍ KOMUNIKACI – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci mastné
skvrny od č.p. 6 směrem k OÚ. Hasiči únik látky zasypali
sorbentem a následně provedli úklid komunikace. Jednotka
vyjela s CAS 24 K 101 Liaz v čase 19:17 ve složení: Řidič:
Knopf Lukáš, velitel: Petr Ježo, hasič: Pavel Knopf
02.09.2021 17:45 – POŽÁR DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY –
Klenčí pod Čerchovem
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na požár kombajnu
mezi obce Klenčí pod Čerchovem a Chodov. Po příjezdu bylo
zjištěno, že se jedná o technickou závadu chlazení a
k požáru nedošlo. Jednotka vyjela v čase 17:49 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič: Lukáš Knopf, velitel: Petr Ježo
ml., hasič Pavel Knopf, hasič: Petr Ježo st.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE DÍLY
Výjezdy k mimořádným událostem od 29.06. - 02.09.
2021
29.06.2021 19:21 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na zabezpečení
velkokapacitních stanů na parkovišti, které vlivem silného
větru a bouřky postupně odlétávali a hrozilo zde nebezpečí
poškození okolních budov. Jednotka Díly vyjela v čase 19:26
s DA Ford Transit ve složení: řidič vozidla: Knopf Lukáš,
velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Pavel Knopf, hasič:

Zveme všechny občany na tradiční dílský vánoční trh
rukodělných výrobků a domácích produktů, který se
uskuteční v sobotu 11.12.2021 od 10 do 16 hodin
v obecním sále. Informační schůzka pro prodejce
proběhne v pondělí 15.11.2021 v 18 hodin v hotelu
Sádek.
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TFA, FCC, Fire Fit, hasičský sport má svého favorita Pavla Kouříka na Dílech
Mistrovství Evropy FireFit Hannover
Koncem června se v německém Hannoveru konalo
mistrovství Evropy ve FireFitu. Tento druh hasičského sportu
přišel do Evropy z Kanady a v letošním roce se poprvé konalo
mistrovství Evropy a Evropský pohár složený z pěti závodů po
celé Evropě. Disciplíny jsou podobné jako u nás známějšímu
TFA. Závodí se v kompletní zásahové výstroji včetně
aktivního dýchacího přístroje. Na závodníka čekají tyto
úkoly:
Výstup
do
3.
nadzemního
podlaží
s dvacetikilogramovou hadicí na rameni, vytažení 20 kg
hadice do 3. patra, seběhnutí z věže po jednom schodu,
posunutí závaží v kaiserboxu, slalom, roztažení hadice
a následné sestříknutí terče, poslední disciplínou je figurína
tažena na třicet metrů do cíle.
Výsledky
Individuální závod: 3. místo za čas 1:28,31
Štafeta: 3. místo
Národy: 1. místo

TFA Svitavy
28. srpna se konal TFA závod ve Svitavách. Závod byl tudíž
vyhlášen jako MČR dobrovolných hasičů, na kterém nemohou
startovat profesionální závodníci. Na závod byli pozváni čtyři
nejlepší závodníci České reprezentace, kteří měli svoji
kategorii, kde šlo především o to, ukázat svým dobrovolným
kolegům, jak se tento
sport běhá na té nejvyšší
úrovni
a
případně
motivovat další závodníky.
V kategorii profesionálních
závodníků vyhrál Pavel
Kouřík, jeho čas byl
i nejlepším časem celého
závodu.
(Foto: Pavel Kouřík,
úspěšný reprezentant ČR
v TFA)

TFA Velké Poříčí
Náhradou za neuskutečněný Český pohár byl závod ve
Velkém Poříčí u Náchoda. Soutěž byla pojata podle pravidel
TFA jen byla postavena dráha jen pro jednoho soutěžícího.
Pavel Kouřík obsadil těsně druhé místo.

FCC Velké Poříčí
Poslední srpnový víkend se opět ve Velkém Poříčí uskutečnil
závod, tentokrát v disciplíně Firefighter Comabat Challenge.
Jedná se o skoro stejný závod jako FireFit, jen s tím
rozdílem, že zde se na kaiserboxu posouvá těžší závaží (75
TFA Salašská rozhledna
kg na vzdálenost 1,5m). Pavel v tomto závodě obsadil 2.
Jako druhý závod TFA se uskutečnila Salašská rozhledna na místo.
Zlínsku. V krásném prostředí Valašské salaše se odehrál
závod TFA se závěrečným výběhem na rozhlednu FireFit Pfalzen Itálie
připomínající protilehlé sedmičky. Pavlovi se v tomto závodě Začátkem září se uskutečnilo další kolo Evropského poháru
podařilo vyhrát a porazit svého hlavního konkurenta Michala ve FireFitu v krásném prostředí na rozmezí Jižního Tyrolska
Brousila z HZS Jihočekého kraje.
a Dolomit. Evropského poháru se účastní kolem dvou set
závodníků z celé Evropy a panuje zde velice pěkná
Schody 2021 Bratislava
atmosféra, jelikož divák vidí paralelní závod od startu až do
Dne 20. srpna se Pavel Kouřík společně s reprezentačním cíle. Pravidlem je, že nejlepší závodníci startují vždy na
kolegou Michalem Brousilem zúčastnil závodu dvojic ve konci startovního pole a je opravdu na co koukat.
výběhu do 22. patra výškové budovy. Soutěží se v plné Výsledky:
hasičské výstroji včetně aktivního dýchacího přístroje Individuální závod: 4. místo čas 1:30,02
a dvojice se od sebe nesmí vzdálit o více jak jedno Štafeta: 4. místo
schodišťové rameno. České dvojici se podařilo s náskokem
více jak deseti vteřin celou soutěž vyhrát.
FCC Nato Days
Ve dnech 18. a 19. září se konal na Mošnovském letišti
u Ostravy v rámci dnů NATO závod Firefighter Combat
Challenge (viz foto vlevo). Tento závod byl určen jen pro
českou reprezentaci a závodilo se ve dvou stanovených
časových blocích. Za přítomnosti bezmála 40 000 diváků
a nejvyšších představitelů vlády a vedení HZS ČR obsadil
Pavel Kouřík 3. místo. Zajímavostí je, že první tři závodníci
se vešli do jedné vteřiny. Jen pro zajímavost, čas vítěze
1:33,15 druhé místo: 1:33,29 a čas Pavla Kouříka 1:33,47.
Další závod čeká Pavla Kouříka 22. - 24.10. Závěrečné kolo
Evropského poháru se koná ve FireFitu v německém
Gardelegen. Pokud vše dobře dopadne, první listopadový
týden zavítá Pavel na Mistrovství Světa v FCC, jenž se letos
koná v americkém Miami.

Gratulujeme a my držíme palce!
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Na základě přibývajících oficiálních i neoficiálních
podnětů se starosta, místostarosta i zastupitelé obce
Díly obrací na naše občany s výzvou ke zlepšení situace
v oblasti našeho životního prostředí, bezprostředního okolí obce Díly.
Hromadící se odpadky různého druhu, černé skládky nejen stavebního
materiálu i znečištěné toky, to vše kazí dojem z naší malebné obce ležící na
hranici jedinečné Chráněné krajinné oblasti Český les. Vyzýváme tímto
způsobem všechny obyvatele obce, naše sousedy i přátele, aby nezůstávali
lhostejní ke svému okolí a podíleli se společně s námi na monitoringu okolní
přírody a pomohli nám přivést k zodpovědnosti ty, jenž naše okolí vědomě
poškozují a zohyzďují. Pro dobrovolníky, jenž chtějí pomoci s průběžným
odstraňováním již existujícího i stále přibývajícího nepořádku, je zajištění
igelitových pytlů i hygienických prostředků samozřejmostí, stejně jako odvoz pytlů se sesbíraným odpadem.
Situaci budeme velmi pozorně sledovat a v dalším čísle „Dílčáku“ podáme zprávu o úspěších i neúspěších akce
a rádi zveřejníme vaše příběhy.
Zastupitelstvo obce Díly

Výzva pro všechny spoluobčany

Vzpomínka na pana Miroslava Bauera
Pan Miroslav Bauer se narodil 12. prosince 1952 v Chebu. Dětství prožil ve Skalné, kde
vychodil základní školu. Poté se vyučil truhlářem v Kynšperku nad Ohří, kde se po vyučení
věnoval svému oboru. Pracoval i v Nové Roli, kde bydleli i jeho rodiče. Ve volném čase hrával
nohejbal i stolní tenis, rovněž vzpíral. V roce 1985 se seznámil s Irenou Pěnkavovou a v roce
1986 se s ní oženil. Společně se usadili na Dílech. V tomto životním období pracoval
v několika dalších firmách. Do důchodu odešel v roce 2012 ze svého posledního pracovního
místa na České poště. Miroslav byl vnukem Antonie Echtnerové, jejíž sourozenci žili na
Dílech. Jediný syn Tomáš žije v Žebrácích.
Pan Miroslav Bauer zemřel po tragické nehodě 9.7. 2021. Čest jeho památce!

Naši jubilanti
Červenec:
Kapic Josef, č.p. 107, Pavlíček Josef, Šafaříková Libuše, Novotná Emília, Kapic Josef č.p.104
Srpen:
Řezníčková Marie, Volfíková Marie, Ochotná Zdeňka, Buršík Václav
Září:
Ježová Marie, Zmeškalová Jindřiška, Gargalasová Markéta, Soukupová Terezie, Krutina Eduard, Hašek Václav,
Ochotný Václav, Pittr Jaroslav
Všem jmenovaným srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let!

Parlamentní volby 2021
Ve dnech 8. a 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Pátek 8.10. od 14 – 22 hod., sobota 9.10. od 8 do 14 hod.

Obec přijme brigádníky na úpravu zeleně v obci. Jedná se o sekání sekačkou
a křovinořezem (u křovinořezu podmínka 18 let). Více informací u starosty obce.
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