INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
Červen 2021

č. 2/2021

Vážení a milí spoluobčané,
konečně se můžeme zase svobodněji nadechnout a odložit alespoň na
nějaký čas roušky i respirátory, které nás provázely téměř dva roky.
Doufám, že nastávající léto nám přinese další rozvolnění a spoustu
sluníčka i pohody.
Uvolnění přísných opatření nám umožnilo uspořádat i odložený tradiční
Běh osvobození, ožívá opět kulturní a společenský život v naší obci. Je
milé pozorovat, jak se vše vrací k normálu. Pandemie nám připravila
perné chvíle, ale zároveň i ukázala, jak vzácné jsou některé hodnoty v našich životech. Každý z nás si zakusil
různá omezení, obavy i strach o své blízké. Rád bych vyjádřil solidaritu i soucítění všem těm, jenž ztratili
příbuzné či kamarády, nebo jim nemoc trvale poškodila zdraví. Těžká období prožívají i Ti, co přišli o práci nebo
jim nouzový stav znemožnil provádění živnosti či podnikání. Věřím, že lidé z našeho kraje mají nezdolného
ducha a doufám, že při vzájemné podpoře dokážeme opět navázat na pandemií přerušenou nit. Spolu se svými
kolegy ze zastupitelstva se vynasnažíme vytvořit pro Vás všechny pevné zázemí a v rámci možností budeme
usilovat o zpříjemnění nadcházejícího období.
Rád bych Vás proto i při této příležitosti pozval na nadcházející pouťové oslavy. Samozřejmě budou stále ještě
skromnější a méně rozsáhlé, než jste zvyklí, ale prázdninovou sezónu zahájíme v maximálním možném rozsahu.
Doufejme, že k Vaší všeobecné spokojenosti.
Přeji Vám krásné a pohodové léto.
Váš Miroslav Rýdl

49. ročník Běhu osvobození
TJ SOKOL Díly pořádal ve spolupráci
s vedením obce a ostatními činnými složkami
v sobotu dne 19. června 2021 od 10.00 hodin
tradiční 49. ročník přespolního Běhu osvobození,
který se nemohl z důvodu pandemie COVID 19 konat
v řádném termínu. Oblíbeného závodu se i přes
změnu termínu a velkého tepla zúčastnilo celkem 124
závodníků všech věkových kategorií, kdy nejstarším
účastníkem běhu na 9 km byl závodník ve věku 77 let.
Obdivuhodný výkon! Všem pořadatelům chci touto
cestou moc poděkovat za nasazení a bezproblémové
zvládnutí celé sportovní akce a jsem za sebe hrozně
rád, že vzhledem k teplotním rekordům, jež v té době
panovaly, vše proběhlo bez jakéhokoliv zranění.
Jen pro zajímavost, v loňském roce se
z důvodu pandemie COVID 19 běh vůbec neuskutečnil
a v roce 2019 byla účast rekordní, celkem se postavilo
na start 284 závodníků.
Za výbor TJ Sokol bych Vás tímto chtěl
všechny s dostatečným předstihem pozvat na příští
rok, kdy by měl v tradičním termínu dne 8. května
2022 proběhnout očekávaný 50. ročník běhu.
Pořadatelé plánují i doprovodný program, a to jak
pro ty nejmenší, tak i pro dospělé. Musíme společně
věřit, že pandemická situace důstojné oslavy umožní.
Za pořadatele Mgr. Petr Kuneš
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horko. (foto:
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Sokol)
(foto klub)

SDH Díly
18.5.2021 12:03 TECHNICKÁ POMOC
Na žádost KOPIS vyjela JSDH Díly s DA Ford Transit na
silnici mezi obcemi Díly - Postřekov k likvidaci stromu,
který se nebezpečně nakláněl nad silnici a hrozil
pádem na vozovku. Jednotka ve složení velitel: Pavel
Kouřík, řidič: Petr Ježo, hasič: Petr Ježo ml., Jiří
Reimer vyjela v čase 12:11, strom pomocí motorové
pily odstranila a vrátila se na základnu.
(zdroj SDH)
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Zastupitelstvo obce Díly informuje
Zastupitelstvo obce Díly na svém 2. zasedání
19.4.20201
Schvaluje:
1. Navržený program veřejného zasedání.
2. Ověřovatele zápisu pana Antonína Jelínka a pana
Vlastimila Anderleho..
3. Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
4. Na základě doporučení hodnotící komise uzavření
Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky
malého rozsahu "Rozšíření systému odděleného sběru
odpadů v obci Díly – stavební práce", a to se
společností Recyklace Přeštice s.r.o., K Cihelně 1310,
334 01 Přeštice, IČO: 08683662
5. Na základě doporučení hodnotící komise uzavření
Kupní smlouvy s nejvýhodnějším uchazečem zakázky
malého rozsahu "Rozšíření systému odděleného sběru
odpadů v obci Díly – dodávky", a to se společností
ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČO: 25347942.
6. Podání žádosti o dotaci ve výši 30.000 Kč z dotačního
titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského
kraje 2021
7. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu "2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy"
pro JSDHO Díly ve výši 29.000 Kč
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Díly č. 2/2021, kterou
se vydává požární řád obce Díly
9. Rozpočtové opatření obce č. 2/2021
10. Neposkytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí
z.s. Praha
11. Prodloužení termínu čerpání úvěru ve výši 950.000 Kč
do 31. 12. 2021, který byl poskytnut KB a.s. pod
registračním číslem 99025607789, kdy splácení úvěru
bude probíhat dle původního splátkového kalendáře

Bere na vědomí:
1.
2.

Výčet kontroly plnění usnesení ze dne 8.3.2021
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nové místní komunikace v Obytné zóně Z3 pod
hřištěm v obci Díly, které vydal stavební úřad
v Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu obce:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Podpisem Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším
uchazečem zakázky malého rozsahu "Rozšíření
systému odděleného sběru odpadů v obci Díly –
stavební práce", a to se společností Recyklace
Přeštice s.r.o., K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice,
IČO: 08683662
Podpisem Kupní smlouvy s nejvýhodnějším
uchazečem zakázky malého rozsahu "Rozšíření
systému odděleného sběru odpadů v obci Díly –
dodávky", a to se společností ELKOPLAST CZ s.r.o.,
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942
Podpisem dotační smlouvy s poskytovatelem
dotace Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2021
Podpisem dotační smlouvy s poskytovatelem
dotace "2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy" pro JSDHO Díly
Podpisem Obecně závazné vyhlášky obce Díly č.
2/2021 a jejím trvalým zveřejněním formou
dálkového přístupu na webu obce.
Vyrozuměním
Linky
bezpečí
z.s.
Praha
o neposkytnutí finančního příspěvku.
Podpisem žádosti o prodloužení termínu čerpání
úvěru u Komerční banky.
Pověřuje místostarostu obce:
1.

Zastupitelstvo obce Díly 31.5.2021 na svém 3.zasedání
Schvaluje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Navržený program veřejného zasedání.
Ověřovatele zápisu pí. Alenu. Kabourkovou a Libuši
Reinigerovou
Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
Závěrečný účet obce Díly za rok 2020 bez výhrad,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Díly
za rok 2020 a Účetní závěrku za rok 2020
s hospodářským výsledkem 713.842,94 Kč a jeho
převod na účet 432.
Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu "Podpora
péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje 2021".
Znění kupní smlouvy na pořízení nádoby na jedlý olej
a tuk, kontejnerů na plasty, papír, sklo, dále na
velkoobjemový kontejner a štěpkovač se společností

Podpisem Obecně závazné vyhlášky obce Díly
č. 2/2021 a jejím trvalým zveřejněním
formou dálkového přístupu na webu obce.

ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČO: 25347942 ve výši 569.000 Kč bez DPH.
7. Znění "Smlouvy o dodávce vody" do budovy čp. 119 se
společností Chodské vodárny a kanalizace a.s.
Domažlice.
8. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě
č. 21_SOBS01_4121788228 a Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení
k
distribuční
soustavě
č.
21_SOBS01_4121797779 s ČEZ Distribuce a.s. v OZ Z3
pod hřištěm.
9. Vypracování projektové dokumentace na splaškovou a
dešťovou kanalizaci v OZ Z3 Pod hřištěm ze strany
CHVaK a.s. Domažlice za nabízenou cenu 162.000 Kč
bez DPH.
10. Vyhovění žádosti p. V. K. o dočasné připojení k el.síti
u objektu bývalé mateřské školky čp. 74 a o připojení
k vodovodu u tenisových kurtů TJ Sokol Díly po dobu
stavby rodinného domu v OZ Z3.
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11. Zkrácení pracovní doby na 30 hodin týdně s účinností
od 1.6.2021 pí. Aleně Kabourkové.
12. Od 1. 6. 2021 poskytování stravenkového paušálu ve
výši 70 Kč za jednu směnu pro zaměstnance obce
pracující na základě uzavřené pracovní smlouvy.
13. Proplacení faktur pro Best flooring s.r.o. Plzeň za
podlahy v budově OÚ – 167.575 Kč a pro ing. Zdeňka
Havla za organizaci výběrového řízení u dotační
akce „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů
v obci Díly“ - 30.000 Kč.
14. Vyhlášení adresného záměru obce č. 6/2021 na prodej
stavebních pozemků v obytné zóně Z3 Pod hřištěm za
750 Kč za 1 m², vedených na LV číslo 1 jako ovocný sad
pro k.ú. Díly.
15. Finanční příspěvek 500 Kč za rok 2021 každému
dílskému včelaři.
16. Rozpočtové opatření 3/2021.
17. Dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě na
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 18.377 Kč
na výbavu a podporu činnosti SDH Díly v roce 2021.
18. Vyhovění všem zájemcům o pronájem nebo pacht
obecních pozemků nebo jejich částí, kteří se přihlásili
do zveřejněných záměrů obce pod č. 1 – 5/2021, kdy
těmito záměry jsou dotčeny pozemky v k.ú. Díly pod
čísly 1651/8 o výměře 255m2 , 1654/2 o výměře 369m2
a 1625/4 o výměře 83m2, 1616/2 a 1614/2 o celkové
výměře 3106 m2, st.460 o výměře 325 m2 a 1532/113
o výměře 253 m2 .
19. Proplacení faktury ve výši 21 000,73 Kč od společnosti
LAZCE-GIS spol. s r.o. za nebezpečný odpad .

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Bere na vědomí:
1.
2.
3.

1.

Výčet kontroly plnění usnesení zastupitelstva ze
dne 19.4. 2021.
Písemnou podporu Centra pro seniory Clementas
Janovice/Ú potřebnou pro zařazení do sítě
poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Odstoupit od dotační smlouvy s Ministerstvem
životního prostředí.

10.

Pověřuje starostu obce:

13.

Trvalým zveřejněním závěrečného účtu obce Díly
za rok 2020 a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Díly za rok 2020 na úřední desce.

14.

11.
12.

Včasným podáním žádosti a podpisem smlouvy
s poskytovatelem dotace z dotačního titulu
"Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní
místa na území Plzeňského kraje 2021".
Podpisem kupní smlouvy se společností ELKOPLAST
CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO:
25347942 ve výši 569.000 Kč bez DPH.
Podpisem "Smlouvy o dodávce vody" do budovy čp.
119 se společností Chodské vodárny
a kanalizace a.s.
Podpisem Smlouvy o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121788228
a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 21_SOBS01_ 4121797779 s ČEZ
Distribuce a.s.
Podpisem smlouvy o dílo se společností CHVaK a.s.
Domažlice.
Zajištěním fyzického předání dočasného napojení
odběrných míst, a to k el.síti u bývalé MŠ čp. 74
a k vodovodu u tenisových kurtů TJ Sokol Díly
s žadatelem a k podílovému ročnímu vyúčtování
spotřebovaných komodit dle obdržené fakturace
od jednotlivých dodavatelů energie a vody.
Podpisem dodatku č. 4 pracovní smlouvy s pí. A.
Kabourkovou.
Zajištěním proplacení faktur pro Best flooring
s.r.o. Plzeň za podlahy v budově OÚ – 167.575 Kč
a pro ing. Zdeňka Havla za organizaci výběrového
řízení u dotační akce „Rozšíření systému
odděleného sběru odpadů v obci Díly“ - 30.000
Kč.
Uzavřením kupních smluv s budoucími vlastníky
stavebních pozemků v obytné zóně Z3 Pod hřištěm.
Předáním příspěvku 500 Kč jednotlivým místním
včelařům.
Podpisem dodatku č. 1 k uzavřené veřejnoprávní
smlouvě na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 18.377 Kč na výbavu a podporu činnosti SDH
Díly v roce 2021.
Vypracováním a podpisem smluv s jednotlivými
zájemci o pronájem nebo pacht obecních pozemků
nebo jejich částí, kteří se přihlásili do
zveřejněných záměrů obce pod č. 1 – 5/2021
Proplacením faktury ve výši 21 000,73 Kč
společnosti LAZCE-GIS spol. s r.o.

Rodiče za hřiště
Spolek Rodiče za hřiště připravil pro děti Májovou pohádkovou stezku, která byla po celý měsíc květen
přístupná všem, kdo si chtěli trochu zasoutěžit a připomenout si klasické pohádky. Stezka začínala nad Dílami
v lese u vodojemu (na Svážné cestě) a končila u Blahníků. Děti si na začátku vzaly soutěžní kartičku, do níž
během cesty zapisovaly správné odpovědi na pohádkové otázky. Na cestě se mohly napít z vodníkova hrnečku,
trochu je vystrašila čarodějnice a v závěru stezky si mohly vyzkoušet Popelčin střevíček. Vyplněnou kartičku
poté odevzdaly a pořadatelé stezky je odměnily. A jelikož doba covidová nedovolovala setkávání, bylo to celé
připraveno tak, aby se potkalo co nejméně lidí. Vyplněné kartičky odevzdaly děti do poštovní schránky na
obecní úřad a odměny byly dětem rozváženy v obálkách do jejich domovů jako dopisy. Nadšení a radost dětí,
že dostaly vlastní dopis, byla někdy až dojemná. Počasí sice v květnu zrovna moc vycházkám nepřálo, ale
i přesto se stezky zúčastnilo 132 dětí nejen z Dílů, Postřekova, Klenčí ale i z Domažlic, Draženova, Luženiček
a Babylonu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo stezku prošli i za slova chvály všem rodičům. Jsou pro
nás motivací k pořádání dalších akcí pro děti.
Za spolek Hana Dudová
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Vzpomínka na Marušku Anderlovou
Vážení a milí čtenáři,
dovoluji si touto cestou s Vámi se všemi
vzpomenout na moji drahou a milovanou manželku
Marušku Anderlovou, která náhle odešla dne 22. 3.
2021 ve věku nedožitých 74 let. Maruška pocházela ze
tří sourozenců a své dětství prožila v Chrastavicích,
kde absolvovala první stupeň základní školy.
Následně v Domažlicích chodila na druhý stupeň
základní školy a po úspěšných přijímacích zkouškách
vystudovala v Mariánských Lázních hotelovou školu
s maturitou a oboru se věnovala po celý svůj profesní
život. Vychovala 2 děti Jitku a Slávka a pravnučku
Anežku. Od 15. 6. 1981, kdy jsme spolu uzavřeli
manželství, se stala obyvatelkou Dílů, kde jsme
trávili společná léta manželství. Měla moc ráda
Maruška Anderlová mezi dílskými hasičkami.
hudbu, zpěv, tanec, divadlo. Musím připomenout, že
(uprostřed v tmavém tričku)
byla velmi společenskou a pracovitou ženou, kterou
rovněž bavila turistika, obdivovala krásy naší přírody,
kdy se také mimo jiné i účastnila akcí pořádaných hasičkami veteránkami – splouvání Otavy. Milovala
zahrádku, kde trávila volný čas a těšila se z voňavých květin. Její výpěstky, ať už brambory či jiná zdravá
zelenina, které pak s oblibou zpracovala, byly vždy lahodné. Po celou dobu svého aktivního pracovního života
se věnovala vaření a profesi kuchařky. Pracovala jako kuchařka ve školách, v JZD, na statcích, v nemocnici.
Také své profesní zkušenosti předávala jako mistrová odborného výcviku. Nesmím zapomenout, že pracovala
i jako servírka a provozní. Avšak na „kuchařinu“ nezanevřela ani v důchodovém věku, kdy ráda zavařovala
borůvky, houby, které sama nasbírala. Svým kuchařským uměním přispívala na vánoční trhy pořádané na
Dílech a její vyhlášené nudličky do polévky, borůvkové marmelády či kynuté knedlíky chutnaly všem. Byla to
žena do nepohody.
Chtěl bych zároveň touto cestou poděkovat starostovi obce Díly, obecnímu zastupitelstvu za zapůjčení
vozidla hasičů k odvozu smutečních hostů na poslední rozloučení s Maruškou.
Děkuji Vám všem.
Maruško nikdy nezapomenu! Jirka

Naši jubilanti

Duben: Strnadová Hana, Pavlíčková Anežka, Blažková Marie, Pillmaierová Johana, Krutina Jiří,
Anderle Jiří, Adamec Vít, Foistová Lenka
Květen: Pittner Miroslav, Řezníček Jan, Novotný Vladimír, Svačinová Jana, Reiniger František,
Mikulenka Pavol, Konopík Miloslav, Recová Dana
Červen: Hronková Marie, Řezníčková Jana, Anderlová Anna, Pavlíček Václav, Šindelář Karel,
Kuželka Antonín
Narodili se:
Manželům Vojtovým se v lednu narodila dcera Maruška.
V květnu se Martině Vavříkové a Josefu Kuželkovi narodila dcera Natálka.
Všem jmenovaným srdečně gratulujeme a přejeme vše dobré do dalších let i společného života!
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Návštěva pohádkového lesa a hurá na pouť!
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