INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

říjen 2016

č. 3/2016

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 4. veřejného zasedání
•
ZO Díly ze dne 18. 7. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:

•
•

Nový kanalizační řád obce Díly.

•

Přijetí finanční dotace ve výši
300.000 Kč z rozpočtu Plzeňského
kraje
na
pořízení
nového
dopravního automobilu pro JSDHO
Díly.

•

Proplatit 212.059 Kč bez DPH za
provozování ČOV Postřekov za rok
2015.

Přijetí finanční dotace ve výši
1.200 Kč z rozpočtu Plzeňského
kraje na odbornou přípravu
uskutečněnou v roce 2015 pro
JSDHO Díly.

•

Podání žádosti o neinvestiční
dotaci na výdaje JSDH Díly.

•

Podat žádost na zpracování
územní studie na využití plochy Z
3 „Pod hřištěm“.

•

Prodej obecního pozemku KN p.č.
1532/117 v k.ú. Díly o celkové
výměře 263 m² za 200 Kč/m² s
tím, že veškeré náklady spojené s
prodejem bude hradit kupující.

•

Prodej
části
přeploceného
obecního pozemku KN p.č.
1532/5 v k.ú. Díly o výměře cca
16 m² za 200 Kč/m² s tím, že
veškeré
náklady
spojené
s
prodejem bude hradit kupující.

•

Vyhotovit odpověď p. R. Mrázovi,
Díly čp. 131 s tím, že parkování
jeho vozidla je povoleno pouze
na parkovišti u obecního úřadu.

•
•

Rozpočtové opatření č. 4/2016.

•

Nájemní smlouvu na užívání bytu
v Dílech čp. 74 s p. Václavem
Buršíkem na dobu určitou od 1. 7.
2016 do 31. 12. 2018 s výší
nájemného 753 Kč/měsíc.
Vypracování
projektové
rekonstrukci
školy.

kompletní
dokumentace
na
bývalé mateřské

•

•

Vyhlášení „Záměru č. 4/2016“ na
směnu pozemku KN p.č. 1337/11
v k.ú. Díly o celkové výměře 275
m² a pozemků KN p.č. 2573/10 o
celkové výměře 134 m² a KN p.č.
2573/9 o celkové výměře 137 m²
v k.ú. Díly s Jaromírem, Jiřím,
Petrem
a
Růženou
Steinbergrovými z Postřekova s
tím, že veškeré náklady na směnu
bude hradit obec Díly.
o zřízení věcného
břemene č. 8800083763_1/VB/P“
s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
401
17
Ústí
nad
Labem
zastoupenou EKOPLAN, s.r.o.
Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň.

Pavlíčkovými, Díly čp. 88, 344 01
p. Domažlice.

•

Sepsáním kupní smlouvy s pí.
Petrou Blažkovou, Díly če. 1, 344
01 p. Domažlice.

•

Podpisem nájemní smlouvy na
užívání bytu v Dílech čp. 74 s p.
Václavem Buršíkem.

•

Zajistit
do
vypracování
dokumentace
budovy MŠ.

„Smlouvu

Místní šetření za přítomnosti 2.
místostarosty Fr. Škultétyho a
stavební komise s p. K. Langem v
neděli 24. 7. 2016 v 10:30 hod.

Místní šetření u rod.domku
manželů Vlastimila a Ivety
Bernardových, Díly čp. 109
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 26. 5.
2016.

•

•

Kolaudační souhlas s užíváním
části stavby – II. etapa.

•

Informaci o možnosti fyzického
přepojení
nemovitostí
na
veřejnou kanalizaci.

Informace o výsledku konání
„Dílské pouti“.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem účelové smlouvy s
Plzeňským krajem na pořízení
nového dopravního automobilu
pro JSDHO Díly ve výši 300.000
Kč.

•

•

Podáním žádosti do 2. 9. 2016 o
neinvestiční dotaci na výdaje
JSDH Díly na územní odbor HZS
Plzeňského
kraje
pracoviště
Domažlice

•

Sepsáním
kupní
manželi Josefem

31.
na

12.
2016
projektové
rekonstrukci

•

Vypracováním
4/2016“.

„Záměru

č.

•

Podpisem „Smlouvy o zřízení
věcného
břemene
č.
8800083763_1/VB/P“
s
RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401
17 Ústí nad Labem.

Písemnou odpovědí z výsledku
jednání u p. K. Langa, Díly čp. 57
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Zajištěním žádosti na zpracování
územní studie na využití plochy Z
3 „Pod hřištěm“.
•
Vyhotovit ve spolupráci se
zastupitelem Mgr. P. Kunešem
odpověď p. R. Mrázovi s tím, že
parkování
jeho
vozidla
je
povoleno pouze na parkovišti u
obecního úřadu.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Kontrolou
a
dodržováním
podmínek vyplývajících z nového
Kanalizačního řádu obce Díly
•
Zajištěním žádosti na zpracování
územní studie na využití plochy Z
3 „Pod hřištěm“.
•
Vypracováním
odpovědi
manželům Vlastimilu a Ivetě
Bernardovým, Díly čp. 109.

•

smlouvy
s
a Anežkou

Nové pohlednice obce Díly
Vážení občané, žádáme Vás o spolupráci při přípravě nových pohlednic naší obce.
Vzhledem k tomu, že jsou pohlednice obce Díly již staršího data výroby, rozhodli jsme se pro výrobu nových.
Pokud máte nějaké pěkné vlastní fotografie Dílů a chtěli byste se spolupodílet na výrobě nových pohlednic, budeme rádi,
když nám Vaše snímky zašlete na e-mailovou adresu: urad@obec-dily.cz nebo je přinesete v elektronické podobě do
kanceláře úřadu paní Konopíkové. Prosíme o uvedení jména a příjmení autora fotografie a souhlasu se zveřejněním
těchto fotografií (respektujeme autorská práva).
Myslíme si, že pokud je snímek pořízen osobou, která má k danému místu osobního vztah, má navíc od fotografie
pořízené profesionální firmou tato fotografie svou duši.
„Budeme rádi, když se této akce zúčastníte.“
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Plánované akce
22. 10. Divadelní představení „Paní Fantomasová se zlobí aneb zločin v Muzeu čerstvého umění“ v sále obecního úřadu
od 19:30 hod., divadelní soubor při MKIS Poběžovice.
28. 10. U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu proběhne pietní akt u pomníčku pod kapličkou.
Říjen Proběhne brigáda na úklid veřejného prostranství naší obce, při které se bude hrabat spadlé listí, pořezávat
větve kolem elektrického vedení a kácet náletové dřeviny. Zájemci o pokácení stromů na svých pozemcích se mohou
přihlásit v kanceláři obecního úřadu.
17. 12. Od 15:00 hod. se uskuteční v sále OÚ slavnostní předvánoční setkání místních občanů se zastupiteli obce, jehož
součástí bude i vítání nově narozených občánků. Kulturní program a malé občerstvení zajištěno.

Upozornění pro občany
Kontejner umístěný na místním hřišti je určen pouze pro bioodpad – posečená tráva, spadané ovoce, listí, drny, drobné
větvičky! Není určen pro trouchnivé dřevo, stavební suť, velké větve a v žádném případě plasty, kartonové krabice a jiný
pevný materiál.
Zároveň žádáme občany o pořádek v okolí kontejneru: v případě plného zavřeného kontejneru neukládat odpad před
kontejner!

Pozvánka na VI. ročník varhanních koncertů v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čechovem
I v letošním roce mají milovníci varhanní hudby možnost se zaposlouchat do zvuku varhan v rámci podzimního
varhanního festivalu v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem.
V sobotu 1. října se klenečskému publiku představí Markéta Schley Reindlová. Absolventka
pražské AMU a Hochschule für Kirchenmusik v Heidelberku je laureátkou několika
mezinárodních varhanních soutěží (Bruggy, Tokio, Lucembursko) a její bohatá koncertní
činnost ji zavedla do mnoha evropských zemí. Na koncertě v Klenčí zazní skladby Dietricha
Buxtehudeho, Johanna Jacoba Frobergera, Jana Pietera Sweelincka, Johanna Gottfrieda
Walthera, Johanna Sebastiana Bacha a dalších.
V sobotu 15. října zasedne za varhany Marie Pochopová za doprovodu houslisty Vojtěcha
Jakla. Místní publikum si ji může pamatovat z předchozích ročníků. Pro své letošní
vystoupení v Klenčí vybrala díla Wolfganga Amadea Mozarta, Heinricha Bibera, Georga
Muffata a dalších.
Začátky koncertů jsou vždy od 18:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Více podrobností o koncertech a aktuality naleznete na internetových stránkách
www.varhannikoncerty.com nebo na facebooku Varhanní koncerty Klenčí pod Čechovem.
. „Těšíme se na vaši návštěvu!“
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Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Toyota RAV 4
V polovině června letošního roku jsme dostali bezúplatným převodem (zdarma) od Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje osobní vozidlo TOYOTA RAV 4. O vozidlo byl mezi dobrovolnými hasiči v našem okrese velký zájem. Měli
jsme tedy velkou radost, že nakonec bylo vozidlo přiděleno našemu sboru. Jedná se o vozidlo s pohonem 4x4 pro čtyři
osoby, které slouží jako průzkumné velitelské vozidlo a dále je používáno na menší technické zásahy, jako je likvidace
nebezpečného hmyzu, likvidace olejových skvrn atd. Vozidlo jsme hned použili k menším zásahům, které jsou popsány
níže. Vozidlo mělo také praktické civilní využití. Použil jej náš Obecní úřad na rozvoz obědů pro občany Dílů, když měl
svůj automobil po celý týden v opravě. Hned od začátku vidíme, že toto vozidlo bude mít v našem sboru široké uplatnění
a nebude stát jako „Uloženka“ v garáži a pomalu chátrat.

TFA Díly
V sobotu 23. července dílští hasiči opět uspořádali závod nejtvrdších hasičů, tedy TFA Díly 2016.
Nutno dodat, že naprosto zásadní roli v pořádání tohoto závodu má Pavel
Kouřík, který je sám profesionálním hasičem a dokonce reprezentantem ČR
právě
v
TFA.
Nejsložitějším úkolem je připravit trať, ale nelze podcenit ani zázemí pro
diváky, jako občerstvení, parkování a v neposlední řadě objednat to
správné počasí. Naštěstí nám předešlé ročníky dokázaly, že náš sbor toto
vše dokáže zajistit a zorganizovat na té nejvyšší úrovni.

Samotného závodu se pak účastnilo třicet jedna borců, kteří se museli
popasovat s tratí, na které na ně čekalo např. roztažení hadic B, 80 úderů do
hammerboxu nebo překonání bariéry, a to vše absolvují oblečeni do
trojvrstvého hasičského obleku, obuti do těžkých bot a s dýchacím přístrojem
na zádech.
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Jasným favoritem byl domácí Pavel Kouřík a nutno dodat, že očekávání dokonce překonal, když vyhrál o téměř tři čtvrtě
minuty před druhým Antonínem Rendlem. Mile překvapil i
Jiří Hnyk, který se opět vrací k hasičině a my dílští ho
opět
můžeme
přivítat
v
našich
řadách.
Celkově se akce opět povedla. Diváci se jistě ani minutu
nenudili. Občerstvení fungovalo na jedničku a dokonce i
počasí
ukázalo
svoji
přívětivou
tvář.
Lepší pozvánku na příští ročník si náš sbor nemohl snad ani
přát!
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Vltava 2016
Vzhledem k tomu, že hlavní část závodní sezony pro naše soutěžící družstva skončila v půlce července, rozhodli se
členové družstva mužů I. užít si zasloužený relax a vyrazili spolu s partnerkami, známými a kamarády sjíždět Vltavu.
Nakonec ve čtvrtek 28. července v poledne čekalo na domažlickém vlakovém nádraží 22 vybavených vodáků,
připravených si následující prodloužený víkend řádně užít a zároveň vzorně reprezentovat náš sbor na vodácké trase
z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny.
Nebudeme zde zabíhat do detailů, kde bychom zmiňovali spánkový deficit a naopak alkoholové přebytky v krvi drtivé
většiny zúčastněných, posezení u ohně s kytarou, kterou ne a ne naladit, nebo předzpívávání (nejen) chodských písniček
pro celou krumlovskou hospodu...
Na každý pád si naše omladina celou vodu náramně užila a i díky tomu se utužila už tak výborná parta nastupující
generace dílských hasičů. Ba co víc, podařilo se zlanařit i několik nováčků, kteří se už nemohou dočkat působení v našem
sboru.

Sviněfest
O prvním víkendu v srpnu proběhl další ročník pomalu již tradičního pečení prasete, tzv. Sviněfestu. Zmiňujeme jej zde
proto, že ho nejen pro sebe připravují členové mužského družstva I.
Celá akce vznikla před několika lety, kdy se po zatahování svatby Verči Rojtové (Heranové) za vybrané peníze koupilo
prase a sud piva. Akce měla kladný ohlas a letos tak proběhl již pátý ročník. Peklo se na parcele, kterou dal pro tento
účel k dispozici Lukáš Knopf.
Oproti loňskému megalomanskému ročníku, kdy se na pečení napočítalo kolem osmdesáti lidí, byl ten letošní
decentnější, nicméně ho lze považovat také za zdařilý, a to především proto, že bylo dobré prase, pivo správně pěnilo a
k tomu se opět sešla skvělá parta, která si to umí pořádně užít.

Železný hasič z Dílů
Všeobecně se ví, že mezi dílské hasiče patří Pavel Kouřík, který nejenže vykonává super náročné povolání profesionálního
hasiče, ale navíc reprezentuje Českou republiku v hasičském sportu. Kvůli tomu se musí účastnit nejrůznějších závodů
v tzv. TFA, tedy soutěži, která má pomocí nejrůznějších překážek prověřit připravenost hasičů na případný skutečný
zásah, pro příklad jedním z takových závodů je i dílský Železný hasič.
Při sumáři výsledků z loňského roku by jen málokdo předpokládal, i vzhledem k Pavlovu mládí, že tento dílský hasič
může už v letošním roce dosáhnout tak skvělých výsledků. A přeci se to Pavlovi povedlo.
Asi nepřekvapí, že za jeho úspěchy stojí příprava profesionálního sportovce. Pavel si musí hlídat nejen fyzickou kondici,
ale i stravu, musí si připravovat a starat se o výzbroj a výstroj, kterou používá při závodech, a v neposlední řadě vše
podpořit pevnou vůlí.
U tohoto textu naleznete výsledky jednotlivých závodů, kterých se Pavel v roce 2016 účastnil, a to včetně jeho umístění.
Ačkoliv nechceme ostatní závody nijak upozaďovat, protože ve všech Pavel naprosto zazářil, musíme se zde zastavit u
jednoho z nich. A to u závodu, který se běžel 17. září v Praze a jednalo se o nejtěžší závod TFA na světě. Závod
s mezinárodní účastí 91 závodníků probíhal v Praze na Petříně a finišoval během do schodů na Petřínskou rozhlednu, kam
v nejrychlejším čase 3:07 min doběhl právě Pavel Kouřík a stal se tak vítězem tohoto světového závodu.
Kromě tohoto úspěchu obsadil i celkové 3. místo v Českém poháru TFA.
Jestli ta příští Pavlova sezona bude té letošní alespoň trochu podobná, můžete se za rok v září těšit na stejně pochvalné
řádky o jednom klukovi z Dílů...
Pavlovy sezonní výsledky:
•
23. 4. - TFA Andrlův chlum (ČP) – 6. místo
•
1. 5. – FFCC Jičín – 2. místo
•
10. 5. – TFA Olomouc (ČP) – 6. místo
•
25. 5. – TFA Harrachov (ČP) – 2. místo
•
11. 6. – TFA Ostrava (ČP) – 2. místo
•
23. 6. – 25. 6.
TFA Mistroství Evropy, Toruň - Polsko - 24. místo
•
9. 7. – TFA Plzeň (ČP) – 4. místo
•
23. 7. – TFA Díly – 1. místo
•
13. 9. – TFA Kroměříž (ČP) – 5. místo
•
17. 9. – TFA Iron fireman Praha – 1. místo
Celkové 3. místo v Českém poháru (ČP)
Pavel Kouřík: „Děkuji všem partnerů a sponzorům: Vochoc Goodpro, Prabos, Luing pyrex, Trops sport, ForActiv.cz. Dále
také za přípravu se Standou Krutinou. “

Výjezdy zásahového družstva
V neděli 24. července v 11:45 byl krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) hlášen poplach z důvodu
překážek na komunikaci z Klenčí na Díly. Při příjezdu na místo zásahové družstvo SDH Díly zjistilo, že se jedná o velmi
nakloněný strom, který se vlivem podmáčené půdy a silného větru částečně vyvrátil a ležel na telefonním kabelu.
Současně hrozil jeho pád do vozovky. Strom byl následně poražen a uklizen. Návrat na základnu byl hlášen ve 12:40.
Ve středu 27. července v 12:45 byl KOPISem ohlášen poplach z důvodu nutnosti likvidace hmyzu v obci Díly. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízda pod turistickou informační tabulí a také o další ve štose dříví u nedalekého domu.
Díky vybavenosti naší jednotky zásah probíhal bez problémů. Hnízda byla vysáto a následně zlikvidována. Návrat na
základnu v 13:35.
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V sobotu 17. září v 19:30 byl ohlášen poplach z důvodu překážek na komunikaci z Postřekova na Díly. Zásahové družstvo v
tomto případě registrovalo několik silných větví ve vozovce. Větve byly uklizeny a komunikace tak opět průjezdná bez
větších obtíží. Návrat na základnu byl hlášen v 20:20.

HASIČKY VETERÁNKY
Narozeniny
Dne 30. 6. 2016 oslavila naše sestra Maruška „Bartáčouc“ narozeniny a tak jsme jí nic netušící překvapily v horažďovické
nemocnice, kde nám rehabilitovala po prodělané operaci. Již
na oddělení jsme vzbudily
značnou
pozornost
jak
personálu, tak pacientů, když
jsme
jí
sborově
zapěly
narozeninovou píseň. I nějaká ta
slzička ukápla. Oslavenkyně od
nás mimo jiné obdržela speciální
narozeninový dort se slovy naší
velitelky Alči: „Tady máš dort
s nějakými náhradními díly a už
se na ty doktory vyprdni.“
Popovídaly jsme, pochlubily
jsme se Marušce s pohárem a
diplomem za krásné druhé místo
z OS na Dílech, zasmály jsme se,
ochutnaly dort s kávou a nastal
čas odjezdu domů.
A protože nám vyšlo sluníčko a
na Rabí jsme to neměly daleko,
proč tam nezajet.
V obchůdku U Marušky jsme si
zakoupily nějaké maličkosti, prohlédly si krásnou výstavu v hradní konírně a následovala zajímavá prohlídka hradu Rábí
se zapálenou průvodkyní. Ta nám i doporučila vyhlášenou hospůdku v Nezamyslicích, obci s bohatou historií, kde se mimo
jiné nachází rodinná hrobka Vamberků a kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Po dobré večeři, prohlídce Nezamyslic a pomoci místních štamgastů s nastartováním našeho automobilu s vybitou baterií,
ach my ženy, jsme vyrazily domů.
Zase jeden pěkný a vydařený den.
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Expedice Zbiroh 2016“ – hasičky veteránky
První zářijový víkend vyrazily hasičky veteránky na expedici do Zbiroha.
Úspěšná páteční cesta vlakem,
tentokrát jsme na červenou
nevystupovaly, byla oslavena
pěnivým mokem v Bistru U
Floriana ve Zbirožském dvoře,
v prostorách bývalé proslulé
továrny na výrobu dýmek, špiček
a jiných kuřáckých potřeb.
Následně jsme s plnou polní
vyrazily do kempu nad rybníkem
Flusar, kde jsme se ubytovaly a
poté hned vyrazily na večeři a
hudební
večer
v přilehlé
restauraci „Na panelu“, který
pro nás místní uspořádali ☺.
Veteránky hasičky zde přece
nemají každý den. Samozřejmě
jsme dílským neudělaly ostudu a
odcházely jsme mezi posledními.
Přestože
jsme
toho
moc
nenaspaly, brzo ráno po ranní
hygieně jsme svěží a krásné
vyšly směr město, snídaně
v bufetu a přesun na program, který pro nás
připravila naše manažerka Maruška Oslovičová
(„Řezníčkouc“).
Nejprve jsme se zúčastnily 6. ročníku
Zbirožského hasičského tatrování, kde nás
bohužel nepustily soutěžit, tak jsme alespoň
mocně fandily našim folmavským hasičským
kolegům. Poté jsme si prohlédly expozici
hasičského muzea, popily, posilnily se a
zatancovaly si při skvělé muzice kapely
Rocksana, partičky mladých rockerů s jejich
fascinujícím osmiletým bubeníkem. Kdo
neviděl a neslyšel, nepochopí. Odcházet se
nám nechtělo, ale následoval další připravený
program, a proto jsme se přesunuly do areálu
zbirožského zámku. Zde jsme se, opět jenom
jako divačky, zúčastnily historické bitvy
s doprovodným programem. Některé z nás
navštívily zámek Zbiroh a pomalu jsme se
vrátily zpět do kempu, kde jsme rozebraly
strategii útoku historické bitvy, kde bychom
chtěly určitě příští rok účinkovat pod
praporem vůdce kališníků a pozdějšího krále
Jiřího z Poděbrad při sjednocování Čech
rozvrácených husitskou revolucí.
V neděli byl již náš odjezdový den (škoda, ale
není všem dnům konec), krátká procházka,
snídaně v bufetu a odjezd směr Díly.
Vyhodnocení expedice a rozloučení se hned po
příjezdu konalo kde jinde než v dílské
hospůdce Tyrolka, kde jsme se sešli s naší
Maruškou („Bartáčouc“), která vzhledem ke
zdravotní indispozici nemohla s námi jet. Zde
na nás čekalo od chlapců hasičů milé
překvapení. Martine, děkujeme za skvělé
utopence a Slávo, moc děkujeme za obloženou
mísu s vynikající tlačenkou a uzeným. Ani
netušíte, jak nám po této náročné expedici
vyhládlo a jakou jste nám s touto baštou
udělali radost.
„A my už se těšíme a připravujeme na naší další expedici – expedice?."
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TJ Sokol Díly
Kuželky
Pouťový turnaj v kuželkách
Ve dnech 9. – 10. července 2016 probíhal „Pouťový turnaj v kuželkách“.
Podruhé za sebou se putovní „Kozina“ vydal mimo Díly. Vítězem se stal Jiří Kalista z Draženova, hráč z Havlovic, který
jediný porazil třemi hody za sebou 25 kuželek. Druhý skončil vícenásobný vítěz Lukáš Pittr s náhozem 24 kuželek. I třetí
místo obsadil dílský hráč Jan Dufek st., který porazil 3 x 23 kuželek.
Celkem se turnaje zúčastnilo 16 mužů. Pouze 3 ženy si přišly o pouti zahrát kuželky, do boje o „Kozinu“ však nezasáhly.
22 kuželek naházela a 1. místo obsadila hráčka Andrea Kunešová. 21 kuželek stačilo Johance Pillmaierové, pravidelně
trénující neregistrované hráčce, na 2. místo a 3. místo s 20 kuželkami patří hráčce Janě Kuželkové.

KUŽELKÁŘSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
V sobotu 24. září 2016 hrála všechna naše družstva své první zápasy v novém soutěžním ročníku 2016/17.
V Přeboru Plzeňského kraje hraje podruhé i družstvo žen, které v minulém soutěžním ročníku zvítězilo v okresní soutěži.
V krajské soutěži je jiný bodovací systém. Na dvoudráhách se hraje 100 HS a na čtyřdráhách 120 HS.
Úvodní zápasy přinesly pro naše družstva první body. „Áčko“ doma porazilo družstvo z Pece a tak 2 body „zůstaly doma“.
Nejvíce kuželek porazil Jaromír Byrtus – 435, na 100 HS.
Družstvo „B“ – ženy, hrálo v Plzni se Slavojem. I když ženy vyhrály čtyři zápasy ze šesti, k vítězství to nestačilo. Celkový
výkon měly o 7 kuželek menší než soupeř. I tak je remíza a jeden bod považován za úspěch. Nejvíce naházela Milena
Pittnerová – 525 na 120 HS.
V Přeboru Domažlického okresu hrálo dílské „Céčko“ s havlovickým „Céčkem“. Celé utkání bylo vyrovnané a tak 11
kuželek rozhodlo o výhře Havlovic. Borcem nakonec v okresní soutěži se stal Lukáš Pittr výkonem 449 kuželek. Vede tak
tabulku jednotlivců před svým spoluhráčem Janem Dufkem ml., který naházel 442 kuželek.
Přejeme všem hráčům „Ať to padá“.

Turistický oddíl
Gibacht
Letošní zima lyžařskému oddílu TJ Sokola Díly moc nepřála, proto nemohl být uskutečněn každoroční lyžařský přejezd
Gibacht – Díly. To však neodradilo pořadatele, kteří uskutečnili 23. 4. 2016 turistický přechod Gibacht – Díly. Že je o tuto
akci mezi občany Dílů zájem, ukázala účast 44 turistů.

Od restaurace na Gibachtu směřovali účastníci ke státní hranici. První zastávka byla na vyhlídce, odkud byl krásný pohled
na Waldmüchen.
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Ani kamenná schránka se stále se otevíracími kamennými dvířky nezůstala bez povšimnutí.

A to už první účastníci dorazili ke Třem znakům.
Ve skále jsou vytesány tři znaky zemí, které v
minulosti sousedily.
Odtud už nebylo daleko k chatě Městských lesů Domažlice, kde unavené pochodníky čekala opečená klobása, pivo a čaj.

Další úsek cesty přes Capartice až na Díly absolvovali všichni bez úhony.
Tečkou za vydařenou akcí byla dobrá polévka v hospůdce Tyrolka na Dílech.

Šumava, Třístoličník, Trojmezí
Jako každý rok, tak i v tomto roce patřila na Dílích první sobota v září zájezdu, tentokrát trasa směřovala: Trojmezí,
Třístoličník, Nové Údolí. V sobotu ráno 3. 9. 2016 v 6:00 hodin ráno odjížděl autobus s 37 účastníky na Šumavu do dříve
jmenovaných lokalit.
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Autobusem jsme se dostali na parkoviště pod Třístoličníkem. Odtud nás turistická značka vedla přes několik kamenných
moří až k Trojmezí (1322 m). Zde se stýkají hranice tří států –
Čech, Rakouska a Německa s kulatým hraničním mezníkem a
iniciálami sousedních zemí ČS, Ö, DB.
Dříve toto místo bylo bez výhledu (vysoký les). Dnes po
vychřici a broučkové kalamitě je výhled na všechny strany.
Dále cesta pokračovala přes Trojmeznou horu (1361 m) na
Třístoličník – skupina tří výrazných skal (kamenné schody,
vyhlídky).
Všichni jsme využili možnosti občerstvení v horském hotelu.

Pak následoval poměrně prudký sestup podél státní hranice
k Novému Údolí. Před Novým Údolím jsme se ještě zastavili
u Švarcenberského kanálu na plavení dříví.

V restauraci v Novém
Údolí nás čekal pozdní
a zasloužený oběd. Po
procházce
do
Haidmühle (lázeňské
a
rekreačně
turistické
místo)
jsme
odjížděli
spokojeně domů.

Škoda jen, že se tohoto zájezdu nezúčastnilo víc občanů Dílů.
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Nohejbalový turnaj trojic
Dne 16. července se již po jedenácté pod záštitou místní TJ Sokol
konal nohejbalový turnaj trojic, který letos bohužel nenaplnil pověst
nejnavštěvovanějšího nohejbalového turnaje na Domažlicku. Zřejmě
místní občané trošku zlenivěli. Ale přesto se turnaje za hezkého
počasí zúčastnilo 8 družstev, která ve skupině hrála systémem každý
s každým. Po dohrání zápasů ve skupině se týmy dle pořadí dosadily
do pavouka playoff. Vítězem turnaje se již po několikáté za sebou
stal tým Babylonu „A“ pod vedením Pavla Machta. Na druhém místě
se i přes nepřesvědčivý start turnaje umístil tým „Del Piero“ s
místním tahounem Vlastimilem Jílkem, kterému asistovali Radek
Šindelář a Karel Fichtl.
Během turnaje a i po turnaji panovala dobrá nálada, kterou sestry
Vobrubovy neustále vylepšovaly bohatým občerstvením. Po ukončení
turnaje a vyhlášení již zmíněných výsledků, k poslechu a tanci až do
ranních hodin zahrála domažlická bigbeatová kapela Moby Dick.

Florbal
Člen Tělovýchovné Jednoty Sokol a rodák z Dílů Vojtěch Kuneš (17 let), který začínal s florbalem v Obecním sále na
Dílech měl opět v loňském roce hodně vydařenou florbalovou sezónu a vstup do té nové ještě o poznání lepší.
Od sezony 2014-2015 hraje Vojta obránce za
florbalový klub FBC Plzeň, kdy se jako starší
dorostenec aktivně podílel po celou uplynulou
sezónu na vynikajících výsledcích klubu. Až
v závěru sezóny těsně prohráli ve finále 1. ligy
postup do nejvyšší juniorské soutěže v České
republice s týmem Liberce. Mimo jiných turnajů
si zahrál za pražský tým Tatran Střešovice B na
Mezinárodním turnaji ve Švédsku, zastoupeném
týmy ze Švýcarska, Norska, Švédska, Finska,
Slovenska, Dánska, SRN a dalších velmocí, kam
byl trenéry Plzně doporučen jako posila jejich
obrany. Shodou okolností a vývojem turnaje
kluci vypadli až ve čtvrtfinále s týmem Tatranu
Střešovice A, který nakonec celý turnaj vyhrál.
Z jeho slov a komentářů bylo vidět, že si
částečně splnil svůj sen zahrát si v kolébce
florbalu, ve Švédsku.
V letošní sezóně 2016-2017 Vojta
postoupil
do
vyšší
juniorské
kategorie,
kde
opět
hraje
v základní sestavě jako obránce
florbalového klubu FBC Plzeň. Před
touto
sezónou
absolvoval
o
prázdninách přípravný tréninkový
kemp a k jeho milému překvapení
byl
trenéry nominován
jako
nejmladší hráč do přípravného
kempu týmu FBC Plzeň, mužů A,
kteří hrají 3. nejvyšší ligu v České
republice, jako jediní z Plzeňského
kraje. Za tým mužů A nastoupil od
začátku
této
sezóny
vždy
v základní sestavě a tým po třech
odehraných kolech neprohrál a
vede základní skupinu národní ligy
s maximálním počtem bodů.
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Svými výkony, především v posledním utkání proti týmu Králova Dvora, který plzeňští vyhráli v dramatickém závěru 5:4,
si dle slov trenéra řekl o nominaci do základní sestavy v duelu o pohár České Pojišťovny mužů, kdy do Plzně zavítá
v měsíci říjnu 2016 lukrativní soupeř nejvyšší extraligové soutěže, Sparta Praha. Podle slov Vojty je to pro něj obrovská
zkušenost a motivace si zahrát mezi muži v tak vypjatých zápasech.
Občané Dílů, neberte tento příspěvek jako nějaké chlubení, je to pouze krátké zamyšlení nad tím, že pokud se jenom
trochu chce a vytvoří se potřebné podmínky pro sportovní činnost, ať je jakákoliv (v dnešní uspěchané době se najde čas,
morální a finanční podpora), nesmím tedy zapomenout především na chuť syna sportovat, může i v dnešní kybernetické
době obyčejný kluk z malebné vesničky pod lesem, který v mládí začínal s florbalem tady na Dílech hrát a reprezentovat
na slušné úrovni. Vím, že Vojtovo sen je jednou hrát nejvyšší extraligovou florbalovou soutěž a reprezentovat Českou
republiku, ale k tomu je strašně dlouhá cesta a hlavně musí být to potřebné zdravotní a sportovní štěstíčko. Tak uvidíme.
Třeba tento příspěvek bude motivací pro dílské rodiče a jejich děti, snažit se více podporovat a rozvíjet sportovní činnost
v Tělovýchovné jednotě Sokol, která v dnešní době pomalu upadá.
Mgr. Petr Kuneš

Ostatní informace
Dílská pouť 2016
Letošní pouť probíhala ve dnech 8. až 10. července 2016. Poutníci ale již mohli navštívit v den prvního Státního svátku v
úterý 5. 7. 2016 od 10:00 hodin místní kapličku, kde proběhla bohoslužba za účasti faráře Libora Bučka a jeho dalších
hostů.

V pátek 8. července od 21:00 hodin vystoupila hudební skupina Kabát Revival Varnsdorf, kterou doplnila Rocková
diskotéka Music pro Plzeň.
V sobotu 9. července od 18:00 hodin na parkovišti před OÚ zahrálo pro místní i hosty z okolních obcí hudební uskupení
MaMaPiPi z Postřekova.
V neděli 10. července od 15:00 hodin proběhl koncert dechové kapely Horalka.
Všechny večerní i odpolední programy se konaly ve dvou párty stanech na parkovišti u obecního úřadu.
Po celé konání poutě probíhal pouťový turnaj v kuželkách o putovní sošku J. S. Koziny v místní kuželně.
Celkové náklady na pořádání Dílské poutě činily cca 64.000 Kč.
Příjmy byly hlavně ze vstupného 24.770 Kč, sponzorské dary od POHL Plzeň, CHVAK Domažlice, hospůdka Tyrolka v
celkové výši 21.050 Kč a ostatní příjmy za pronájmy 3.300 Kč. Rozdíl 14.880 Kč uhradila obec Díly ze svého rozpočtu.
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Životní jubilea
Červenec: Kapic Josef čp. 104, Kapic Josef čp. 107, Kapicová Helena, Pavlíček Josef, Zmeškalová Zdeňka
Srpen:
Buršíková Barbora – nejstarší občanka Dílů, Buršík Václav, Dočkálek Viktor, Langerová Anna,
Ochotná Zdeňka, Řezníčková Marie, Volfíková Marie
Září:
Gargalasová Markéta, Ježová Marie, Milisderfer Drahoslav, Petržík Vladimír, Pittr Jaroslav, Sokol
Josef, Zmeškalová Jindřiška

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Opustili nás
V měsíci červnu – paní Marie Karbanová

Vzpomínka:
Paní Marie Karbanová se narodila před 87 lety v Dílech a prožila zde celý svůj dlouhý a ne právě lehký život.
Narodila se jako prostřední ze tří sourozenců. Její otec byl zedník – komínář, který odjížděl z domova za prací jako
mnoho jiných a matka se starala o děti a o malé hospodářství. Děti už od malička musely pomáhat při práci na poli, na
louce, v lese i doma.
Do školy v Dílech a v Klenčí chodila paní Marie v době 2. světové války. Když americká armáda osvobodila náš kraj, bylo
jí 16 let. Ráda na tu dobu vzpomínala a vyprávěla o ní.
V roce 1948 se Marie provdala za tesaře Jakuba Karbana z Postřekova. Spolu si koupili a opravili chalupu a vychovali 3
děti.
Paní Marie pracovala krátce jako dělnice v lese a na poli státního statku, několik let jako kuchařka a dlouhou dobu jako
dělnice Západočeských dřevařských závodů v Domažlicích a v Trhanově.
Po odchodu do důchodu se věnovala paličkování, práci na zahradě, ráda chodila do lesa a pomáhala s výchovou vnoučat.
V roce 1998 oslavila se svým manželem a celou velkou rodinou zlatou svatbu. Před 10 lety ovdověla a také přišly nemoci
a zdravotní problémy. Protože byla málo pohyblivá, zabývala se čtením, luštila křížovky a sledovala televizi.
V poslední době se její zdravotní stav natolik zhoršil, že musela být hospitalizována v domažlické nemocnici, kde po
těžké nemoci zemřela.
Budeme na ni vzpomínat jako na skromného a pracovitého člověka, na starostlivou mámu a milující babičku a
prababičku.

Svatba
10. září 2016 ve 12,00 hodin si řekli před místní kapličkou své ano nevěsta Andrea Kunešová z Dílů a ženich Martin Vilím z
Luženic. Oddávajícím byl 2. místostarosta František Škultéty s matrikářkou paní Kateřinou Škultéty.

Novomanželům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.

15

Pozvánka na Divadlo na Díly

Fantomas - záhadný netvor s ocelovou
tváří, který s grácií a velkém stylu
terorizuje své okolí a který se zdá být
nepolapitelný. O jeho skutečné existenci
jsou stále pochybnosti, neboť málokdo jej
viděl na vlastní oči. A jak vůbec žije ve
svém soukromí? Jak se chová doma, co jej
trápí, s kým tráví svůj volný čas?
Nechme na tyto otázky odpovědět osobu
nejpovolanější – paní Fantomasovou!
„Hezkou zábavu Vám přejí divadelníci.“
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