INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
září 2019

č. 3/2019

Vážení a milí spoluobčané,
horké a suché léto v nás ještě zanechalo živé vzpomínky na prožitou báječnou dovolenou, na hurá prázdniny i na dlouhé
letní večery strávené v chladivém stínu našich krásných vlahých lesů. Sytou zeleň strmých svahů Haltravy již nyní nádherně
probarvují do mlhavé dálky zářící ostrůvky bučin. Žloutnoucí i načervenalé usychající listí, kvítí podzimu, nahrazuje
odcházející pestrou krásu kvetoucích luk. Podzimní náladu dokreslují jiskřivé a syté linie dalekého obzoru i vatové chomáče
mlhy zahalující údolí i chladnoucí rybníky. Za jasného počasí předčí výhled z našich Dílů malířská plátna všech galerií světa
a zahřeje u srdce i na duši. Měsíc září ale nedostal své jméno díky zářícím barvám. Jeho původ najdeme ve staročeském
jazyce a souvisí s jelení říjí. Do dnešní podoby se název vyvinul z výrazu „zářuj“ nebo „zářij“, což znamená „za říje“.
U měsíce října naopak nemůžeme pochybovat o pojmenování odvozeném z pomalu utichajících jeleních radovánek. Na
přelomu září a října se na nás přece jenom ještě občas usměje sluníčko v téměř plné síle a mnozí z nás se těší, že během
babího léta ještě dohoní resty a využijí slunné a teplé počasí. Dřívější název svatováclavské léto napovídá, že se jedná
o takřka pravidelný klimatický jev, jehož průběh i délka se v jednotlivých letech velmi různí. Nejdelšího babího léta si lidé
užívali v roce 1959, kdy příjemná teplota i sluníčko vydržely téměř sedm týdnů. Zajímá Vás odkud babí léto vzalo své
jméno? Pak vězte, že za názvem stojí v čirém vzduchu plachtící nebo mezi stébly trav utkané jemné stříbřité pavučiny
drobných pavoučků. Našim předkům připomínali prošedivělé kadeře babiček….
Přejeme Vám ještě alespoň pár slunných dnů babího léta a příjemné chvilky v teple domova s naším Dílčákem.
Vaše redakce

Tradiční turistický zájezd Sokola
Každý z nás přivítal nadcházející podzimní období po svém.
Úklidem zahrádek, houbařením, zavařováním či sušením,
přípravou dřeva na blížící se zimu, děti se s větším či menším
nadšením opět zabydlely ve školních lavicích. Někteří z nás
si ve shonu práce a povinností našli čas na procházku či výlet
do podzimní přírody. Dílští „Sokolové“, jako každým rokem,
uspořádali tradiční pochod a pozvali první zářijovou sobotu
své členy i příznivce na zájezd do malebného okolí
Kašperských hor.
Plně obsazený autobus (49 cestujících) vyjel
v podmračeném ránu, jež nevěstilo přílišnou přízeň počasí,
okolo sedmé hodiny ranní od obecního úřadu. První
zastávkou celodenního výletu se stala šumavská obec Anín,
odkud účastníci vystoupili na nedaleký vrch Mouřenec (614
m n.m.). Na vrcholku kopce se nachází kostel svatého Mořice
a je proslulý nejen vlastní historickou hodnotou – jedná se o
nejstarší svatostánek v dané oblasti Šumavy, založený jako
románský kostel v období 1220 – 1230, ale známý je
i z pohádek a filmu. Například režisér Jiří Strach zde natáčel
pohádku Anděl Páně, odehrával se zde i děj jedné z epizod
seriálu Policie Modrava či příběh z cyklu Záhady Toma
Wizarda. Zájemci si vyslechli informace o kostele i o historii
tamních obyvatel s využitím připraveného audioprůvodce.
Poté co sešli zpět do Anína, čekala poutníky komentovaná
prohlídka sklářského muzea a sklárny.
Hlavním bodem náročného programu však byla
následující 7 km dlouhá tůra s převýšením více než 300 m
z Anína na hrad Kašperk, pohádkové sídlo lehkomyslného
knížete Maxmiliána z oblíbeného filmového příběhu Anděl

Páně. Díky nepříznivým podmínkám se výprava rozdělila na
dvě části. Zatímco zdatnější nadšenci stoupali za mlhavého,
chladného a deštivého počasí místy velmi strmými stezkami
k hradním ochozům, ti méně odvážní využili k dopravě do
Kašperských hor útulný autobus. Počasí se, bohužel,
neumoudřilo a mlha byla tak hustá, že nebylo vidět z jedné
hradní věže na druhou. Prohlídku hradu s názvem „Život na
zámku“ absolvovala po krátkém občerstvení na nádvoří
hradu pouze asi třetina cestovatelů. Když se výprava opět
v podhradí sešla, vydali se všichni společně kolem půl páté
odpoledne autobusem směr Hamry. Hamerský penzion
„Štefanův dvůr“ je na Dílích dobře znám díky navázané
spolupráci, babetám i bálům a tombole. Rodina Arendášova
přichystala vřelé kamarádské přivítání a milé domácké
prostředí. Štefan se postaral o pivíčko a muziku, Jarča
navařila vynikající guláš. Posezení v country stylu doplnily
sladké dobroty ke kafíčku, které napekly dílská
i postřekovská Libuška. Původně plánovaný odjezd na
sedmou hodinu byl několikrát díky rozjeté zábavě odložen,
a když se konečně autobus plný spokojených turistů vydal
zpět směr Díly, zpívalo se celou cestu až na parkoviště před
Tyrolku.
Spokojení organizátoři doufají, že se výlet všem
účastníkům líbil a těší se na další společnou akci.
(red)
PS: Pan František Reiniger by rád jménem organizátorů
touto cestou vyjádřil omluvu všem zúčastněným za
nepříjemné hodinové zpoždění při odjezdu, jež bylo
způsobeno administrativní chybou při objednávce autobusu.
(foto k článku zde i na úvodní straně z archivu J. Krutiny)
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Informace o dění v obci
4. Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Díly 29.7.2019
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
1. Program veřejného zasedání.
2. Ověřovatele
zápisu
pí.
Alenu
Kabourkovou a Ing. Janu Sobotkovou.
3. Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
4. Přijetí finanční dotace ve výši 29.900 Kč
z dotačního titulu “2019 Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční povahy” z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
obce Díly.
5. Uzavření pachtovní smlouvy s CHVAK a.s.
Domažlice na provozování vodovodu a
kanalizace v majetku obce Díly na dobu
určitou s účinností od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2029.
6. Uzavření kupní smlouvy na prodej
obecního pozemku p.č. 1532/172 o
výměře 69 m² za 200 Kč/m².
7. Vyhlášení záměru č. 6/2019 a jeho
podmínky týkající se směny a prodeje
obecních pozemků p.č. 1653/2 a 1654/2
o výměře cca 110 m² vedených na LV č. 1
za nedoplocený pozemek p.č. 1625/1 o
výměře cca 83 m² vedeným na LV č. 451,
vše v k.ú. Díly.
8. Vyhlášení záměru č. 5/2019 na prodej
přeplocené části obecního pozemku p.č.
1629/44 v k.ú. Díly o výměře cca. 106 m²
vedeného na LV č. 1 jako ovocný sad za
257 Kč/m².
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti
na
obecních
pozemcích p.č. 2254/2 a 2547/1 v k.ú.
Díly, pro kanalizační přípojku ke stavbě
RD na pozemku p.č. 1545/1 v k.ú. Díly ve
prospěch oprávněné osoby ing.I.H. s
jednorázovým vypořádáním 1.200 Kč bez
DPH.

Pověřuje starostu obce M. Rýdla

10. Návrh plánovací smlouvy, uzavřenou
mezi obcí Díly a se stavebníky (D.V. a
K.J.),
řešící
napojení
stavebního
pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Díly na
místní komunikaci s oboustrannými
závazky a termíny plnění.
11. Uzavření smlouvy o reklamě s firmou
HENSTAV, s.r.o., Plzeň.
12. Uzavření smlouvy na směnu zásahového
vozidla Škoda 706 CAS 24 v majetku obce
Díly za hasičské vozidlo CAS 25 K101 LIAZ
v
majetku
Městyse
Klenčí
pod
Čerchovem.
13. Znění
veřejnoprávní
smlouvy
na
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 10.000 Kč na rozvoj a podporu
činnosti SDH Díly v roce 2019.
14. Dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní
smlouvě na poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 12.950 Kč na výbavu
a podporu činnosti SDH Díly v roce
2019.
15. Rozpočtové opatření č. 4/2019.
16. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
17. Prodej vyřazeného a nepotřebného
materiálu obce. Když bude jeden
zájemce, prodat ihned, pokud bude více
zájemců, vyhodnotit nabídky na příštím
veřejném zasedání.
18. Podání žádosti o dotaci na pořízení
vozidla na alternativní pohon (el.
pracovní tříkolové vozidlo do 24 km/h)
ve výši základního provedení 29.500 Kč
bez DPH + základní příslušenství.
19. Neposkytnutí finančního příspěvku Klubu
RADOST, Barákova 23, Prostějov.
Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva obce ze dne 3. 6. 2019.
2. Informaci o vyřízení stížnosti
a průběhu celého šetření k
problematice volného pobíhání psů
v lokalitě Prant.

1. Podpisem smlouvy s Plzeňským
krajem na přijetí finanční dotace
z dotačního titulu “2019 Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční
povahy” z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce Díly ve výši 29.900
Kč.
2. Podpisem pachtovní smlouvy s CHVAK
Domažlice na provozování vodovodu a
kanalizace v majetku obce Díly.
3. Podpisem kupní smlouvy na prodej
obecního pozemku p.č. 1532/172
o výměře 69 m² za 200 Kč/m².
4. Vypracováním návrhu směnné a kupní
smlouvy dle podmínek vyhlášeného
Záměru č. 6/2019.
5. Podpisem smlouvy o zřízení VB na
kanalizační přípojku ke stavbě RD na
pozemku p.č. 1545/1 v k. ú. Díly.
6. Podpisem plánovací smlouvy týkající
se napojení stavebního pozemku p.č.
1339/1 v k.ú. Díly na místní
komunikaci.
7. Podpisem směnné smlouvy s Městysem
Klenčí
na
směnu
zásahových
cisternových vozidel.
8. Podpisem veřejnoprávní smlouvy na
neinvestiční příspěvek ve výši 10.000
Kč se SDH Díly.
9. Podpisem“Dodatku
č.
1”
k veřejnoprávní smlouvě se SDH Díly.
10. Provedením rozpočtového opatření
obce Díly č. 4/2019.
11. Provedením rozpočtového opatření
obce Díly č. 5/2019.
12. Podáním žádosti o dotaci na pořízení
tříkolového vozidla na alternativní
pohon.
13. Vypracováním
odpovědi
o neposkytnutí finančního příspěvku
pro Klub RADOST Prostějov.

Vyhotoveno 2. srpna 2019

SBĚR POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Od prosince 2019 bude nabízet obec Díly svým občanům
možnost sběru použitých potravinářských olejů a tuků. Olej
musí občané nalít do plastových uzavíratelných nádob ( PET
lahve, viz. foto). Naplněné PET lahve pak můžete
odevzdávat na obecním úřadě zaměstnancům obce v úřední
době pana starosty, tj. ve středu od 18 – 19 hodin, v neděli
od 10 – 11 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě paní
Kabourkové (pouze v pracovních dnech) do 13hod. – tel.
725440655. PET lahve s olejem budou následně uloženy do
speciálně upravené popelnice (viz. foto)

ZMĚNA SVOZU ODPADŮ

NENÍ MOŽNÉ UKLÁDAT OLEJ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB,
ABY NEDOŠLO K JEJICH ROZBITÍ A VYLITÍ OBSAHU DO
POPELNICE!
Sběr se netýká motorových olejů, ale pouze potravinářských!

S ohledem na změnu svozové firmy se od října 2019 mění termíny svozů odpadů.
Od 31.10.2019 bude svoz odpadů probíhat ve čtvrtek každý sudý týden.
V říjnu proběhne svoz 9.10., 23.10. a ve čtvrtek 31.10., v listopadu
14.11. a 28.11.2019, v prosinci 12.12. a 26.12.2019.
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Rekonstrukce místního rozhlasu
V měsíci srpnu 2019 byla v naší obci dokončena celková
rekonstrukce všech hlásičů veřejného
rozhlasu, které byly po celém území obce
rovnoměrně
nainstalovány
na
15
betonových sloupech. Staré hlásiče byly
vyřazeny z provozu a čeká je demontáž.
Nyní probíhá zkušební provoz všech nových
hlásičů.
Následně se bude vyhodnocovat slyšitelnost
a srozumitelnost hlášených informací. Tímto vyzýváme
všechny občany naší obce, aby předávali do kanceláře
obecního
úřadu
informace
či
připomínky
ke
srozumitelnosti a slyšitelnosti obsahu hlášení. Rádi
přijmeme i stížnosti na správnou funkčnost hlásičů a budou
následně je předáme montážní firmě. Informace můžete
předávat osobně nebo telefonicky na čísle 379 794 250.

Další informace OÚ
informuje
Životní jubilea
Rádi bychom všem občanům upřesnili
informace k jubileím. Každou první
neděli
v
měsíci
přejeme
prostřednictvím místního rozhlasu
našim občanům k jejich narozeninám.
Přání se týká občanů, kteří v daný
měsíc dosáhnou 50 let věku. Toto přání
se opakuje každých 5 let až do 70 let
věku a dále pak každý rok. Občanům,
kteří dosáhli 70 a 75 let i občanům,
kteří dosáhli 80 let a více, chodí
popřát zástupci obce osobně. Ke všem
gratulacím dochází pouze s písemným
souhlasem jubilanta.

Kniha Domažlicko z nebe

Obec nabízí k prodeji nově vydané knihy s názvem
„Domažlicko z nebe“. Cena jedné publikace je 220,- Kč.

Služba stravování
Dále bychom chtěli informovat občany,
že momentálně je již naplněný stav
odběratelů obědů ze Základní školy
v Klenčí pod Čerchovem. Vedoucí
stravování v ZŠ Klenčí stanovila, že
každý den může naše obec dostat max.
30 obědů a my toto rozhodnutí musíme
respektovat.
Z
tohoto
důvodu
nemůžeme v současné době přibírat
nové strávníky. V souvislosti s tímto
sdělením chceme upozornit, že
s nástupem do důchodu není nárok na
odběr obědů samozřejmostí. Kdysi

dávno byla tato služba obcí zřízena
a my i nadále budeme tuto službu rádi
pro naše občany zajišťovat, jen se
musíme všichni řídit danými pravidly.

Odprodej vyřazené techniky
Obec prodává vyřazenou techniku.
Jedná se o stavební míchačku (na
jedno kolečko) a bubnovou sekačku.
Zájemci se mohou hlásit přímo na
obecním úřadu v kanceláři paní
účetní.
(oú)

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
okrsková soutěž
Během měsíce srpna dostala jednotka od městyse Klenčí
pod Čerchovem výměnou za již kapacitně a stářím
nevyhovující vozidlo CAS 24 Škoda 706 RTHP (trambus),
vozidlo CAS 24 K 101 Liaz.
Jedná se o vozidlo z roku 1992, které do roku 2009
sloužilo na stanici HZS ve Staňkově a od roku 2010 - 2019
u jednotky Klenčí pod Čerchovem. Vozidlo prošlo v roce
2009 repasí úložných prostor v nástavbě, která je nyní
osazena posuvnými hliníkovými profily. Vozidlo dopravuje
na požářiště 2500 litrů vody a 400 litrů pěnidla. CAS 24 K
101 Liaz disponuje výkonem 189 kW a možností pohonu
všech kol.
Celý měsíc probíhalo školení a výcvik jednotky
s touto technikou, najeto bylo několik kilometrů kondičních
a zdokonalovacích jízd všech strojníků. Členové jednotky
odpracovali několik brigádnických hodin na úpravě nástavby
a výrobě držáků, tak aby přesně pasovalo vybavení jednotky
do úložných prostor. Od neděle 8.9. 2019 je vozidlo plně
akceschopné výjezdu a zařazené do systému IZS. Vozidlo
nyní disponuje tímto vybavením: 5ks Dýchacích přístrojů
Fenzy včetně vyváděcí kukly, Záchranářský batoh, 4 ks
radiostanic, 3 ks svítilen do výbušného prostředí,

www.hasicidily.cz
elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem, kompletní
vybavení na požáry, motorová pila včetně lesnického
vybavení, plovoucí motorové čerpadlo, 30 kg sorbentu,
sorpční rohože a hady, základní prostředky pro
dekontaminaci hasičů a techniky, sada pracovních lan
a popruhů, vyprošťovací prostředky, 4 ks nastavovacího
žebříku, vybavení pro práci na vodě, vybavení pro práci ve
výškách a nad volnou hloubkou a mnoho dalšího vybavení,
které je nutné neustále obnovovat a dokupovat aby
jednotka zůstala akceschopná na té nejvyšší úrovni. Za to
moc děkujeme našemu zřizovateli a celému zastupitelstvu
obce Díly, kteří nám každý rok pomáhají právě v obnově
a doplnění jak techniky, tak veškerých věcných prostředků
potřebné pro efektivní zásah jednotky při mimořádné
události.
(sdh)
Uvítali bychom mezi námi i nové členy výjezdové
jednotky. Pokud máte zájem pomáhat při mimořádných
událostech a je Vám více jak 18 let. Budeme rádi, když
nás budete kontaktovat a stanete se posilou naší
zásahové jednotky.
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Jednotka Díly nyní disponuje touto technikou:
–
–
–

cisternová automobilová stříkačka Liaz (určena
jako prvovýjezdové vozidlo)
velitelský automobil Toyota RAV4 4x4 (určeno
pro velitele jednotky a pro rychlý zásah i ve špatně
dostupném terénu)
dopravní automobil Ford Transit (určeno jako
druhovýjezdové vozidlo pro dopravu družstva na
místo zásahu)

Haima Cup Oprechtice
Dne 2.června se konala v Zahořanech denní a noční soutěž
pořádaná týmem z SDH Oprechtice za pomoci SDH Zahořany
pojmenovaná Haima cup (HAIMA CZ je spolek, který na bázi
dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti,
víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním
krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným
na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v
Praze). Byla to celodenní akce, na které pořadatelé
pořádali denní a noční hasičskou soutěž a zároveň probíhal
doprovodný program. Finanční obnos vybraný na této akci
podpořil spolek Haima.
My jsme se zúčastnili jen noční soutěže. Bohužel,
na denní soutěž jsme tým nedali dohromady. Zato s námi
vyrazil i náš ženský tým. Poprvé od okrskové soutěže jsme
jeli okusit a sbírat první zkušenosti z nočních soutěží. Jeli
jsme v sestavě, Dominik Valečka, Lukáš Hůla, Lukáš
Pivoňka, Jiří Reimer, Zbyněk Liška, Václav Buršík a Matyáš
Mašek. Ženy vyrazily v sestavě, Barbora Oplatková, Adéla
Knopfová, Gabriela Mazancová, Karolína Ježová, Irena
Köglerová, Rozálie Strenková. Do soutěže bylo přihlášeno 20
týmů, konkurence byla silná. Ženy byly zařazeny
v postupném pořadí na čtvrté místo a my muži na
předposlední dvacáté.

Se začátkem soutěže se pokazilo počasí a začalo
nám pěkně pršet, stejně jako v loňském roce, kdy jsme se
v Zahořanech účastnili našeho prvního závodu CHNHL.
Dlouho se čekalo na start závodu, pořadatelé doufali, že se
počasí ještě umoudří a uklidní. To se nestalo a déšť vydržel
po celou dobu závodu. Nikdo ze závodníků si tak nemohl
stěžovat na to, že by měl lepší nebo horší podmínky.
Ženské mužstvo šlo na řadu čtvrté v pořadí, před
nimi šla obě mužstva ze stejné kategorie, takže ženy měly
možnost si prohlédnout konkurenci a jejich výkony a věděly,
co musí předvést, aby se umístily. Ženy si připravily svoji
základnu a chystaly se na svůj útok. Start. Na základně vše
klape. Voda letí rychle k proudům, ty však nestihly být
rychlé a od nástřikové čáry je dělilo pár metrů. Levému
proudu se povedlo terč zasáhnout po několika vteřinách,
bohužel pravému se to nepodařilo. Ženy tak viděly červený
praporek za neplatný pokus. Snažily se ještě terč
reklamovat, že se i přes přesný zásah proudařky světlo
nerozsvítilo. Bylo nám pořadateli vysvětleno, že terče jsou
tvrdé a musí se trefit napoprvé. Při zkušebním testu, který
pořadatelé provedli vše fungovalo, jak má.
Dlouhé čekání vyplývalo z toho, že se voda musela
dovážet až z hydrantu a na večerní soutěž zbyla jen jedna
cisterna. Tudíž jsme si zpříjemňovali konverzací řešením
problémů pravého terče při čekání na mužský pokus. K tomu
jsme se dostali něco málo po půlnoci. Postavení na základně
bylo s přehledem a časovou rezervou. Koš klape, savice
spojená, plný plyn. Voda je u proudů hned a časomíra se
zastavuje na levém proudu na 19.80 a na pravém 22.03. Po
nás běží poslední tým závodu a po domluvě s pořadateli se
běželo jen na jeden útok.
Přichází na řadu vyhlášení, kde si ženy odvezly 3.
místo a muži se umístili na 6. místě. Přebrali jsme věcné
dary, poděkovali pořadatelům za skvělý zážitek a vydali se
na cestu k domovu.
Zbyněk Liška

Chodská noční hasičská liga
Dne 13.7. jsme se vydali na další kolo
CHNHL a to již třetí, do Nového
Sedliště. Protože naše převozní
vozidlo bylo odjeté na výletě
v Rakousku a s ním i náš rychlík Vašek
Buršík a strojník Lukáš Knopf, museli
jsme se přepravit svými vozidly na
místo konání a zapůjčit si náhradního
proudaře od přátelského sboru
Oprechtických.
Už od pátečního tréninku se
s námi táhly problémy s mašinou,
které se nechtělo běžet na všechny
čtyři válce. V sobotu přes den jsme se
rozhodli mašinu opravit a večer s ní
vyrazit.
Po
celoodpoledním
„laborování“ to vypadalo, že je mašina
připravená na večerní výkon. Bohužel
očekávaná
připravenost
se
nedostavila. Mašina opět po příjezdu
na místo nezněla zdravým zvukem.
Proto jsme neváhali a snažili se jednat
a zapůjčit si mašinu od soupeřů. To se
žádnému z týmů nechtělo, a proto
jsme se dali opět do opravy, tentokrát
za pomoci kluků z Horního Metelska.
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Závadu se nám podařilo najít
a provizorně opravit, aby vydržela
alespoň útoky na soutěži. Oprava nás
ale stála jeden útok. Proto jsme si
řekli, že to v druhém kole vylepšíme
a zaběhneme nějaký pěkný čas. Smůla
lepící se nám tento víkend na paty, ale
nepřestala ani v kole druhém, kdy se
nám už s fungující mašinou nepodařilo
spojit rozdělovač na základně a tím
pádem jsme dostali druhé NP a skončili
na posledním místě.
O týden později 20.7. bylo
naplánováno čtvrté kolo CHNHL,
tenktorát
v
Horním
Metelsku.
Zúčastnilo se celkem 23 týmů, v naší
kategorii bylo 15 týmů. Na soutěž jsme
vyrazili v sestavě, Dominik Valečka,
Lukáš Hůla, Jiří Reimer, Zbyněk Liška,
Václav Buršík, Matyáš Mašek. Měl
s námi jet i Jirka Knopf, bohužel po
neštastné nehodě s vosami, kterou měl
v den závodu, nakonec nejel. Naším
úkolem bylo tedy sehnat náhradního
strojníka, abychom vůbec na soutěž
odjeli. To se naštěstí podařilo po
dohodě s Oprechtickými, kteří nám
strojníka zapůjčili.
Na řadu jsme měli přijít
jedenáctí, takže jsme měli dost času
se připravit. Dráha je v Metelsku mírně
do kopce a to znamenalo, že nebudou
nejspíš padat rychlé časy. Tak to i ze
začátku bylo, žádné extra časy okolo
patnácti vteřin nepadaly. Přišli jsme
na řadu a předvedli čas 21.48. Věděli
jsme, že umíme víc a chtěli jsme to
v druhém pokusu předvést.
Když začalo druhé kolo,
vypadalo to jako kdyby někdo nepřál
dokončit útoky do konce. Soupeřům se
nedařilo spojovat spojky nebo jim
praskaly
hadice,
či
nezavřeli
rozdělovač. Náš čas se přibližoval
velmi rychle a my jsme stáli opět na
startovní čáře. Po startu všechno opět
klapalo, jak má a časomíra se zastavila
nakonec na čase 19.20. Shodou
okolností to byl stejný čas, jaký jsme
předvedli v prvním kole CHNHL v Nové
Vsi.

Memoriál v Osvračíně
24. srpna jsme se vydali na noční
memoriál do Osvračína. Místní sbor
pořádá každoročně noční soutěž
v požárním útoku na fotbalovém hřišti.
Organizace a početná skupina místních
fanoušků naznačovala, že letošní
ročník bude opět pěkný a bude na co
vzpomínat.
Soupiska přihlášených
čtrnácti týmů kategorie PS 12 (z toho
5 ženských) slibovala, že boj o místa
bude urputný.

Účastnili jsme se loňského
ročníku, na němž jsme obsadili třetí
místo, které jsme letos přijeli
obhajovat. Tím pádem na nás ležela
i kapka trémy, abychom zúročili
zkušenosti ze závodů, které máme za
sebou. Letos jsme přijeli v sestavě
Petr Ježo, Lukáš Hůla, Petr Anderle,
Jiří Reimer, Zbyněk Liška, Matyáš
Mašek, Václav Buršík. Při losování
pořadí jsme si vylosovali číslo 8 a šli na
řadu
předposlední.
Pořadatelé
rozhodli, že jako první odběhnou útoky
ženské týmy. A byly to povedené
útoky. Byla škoda, že se náš ženský
tým nezúčastnil, byl by určitě
konkurenceschopný. Když začaly útoky
mužů, padalo v nich hodně chyb a časy
se zastavovaly hluboko za hranicí
třiceti vteřin. Náš čas přišel a my jsme
vyběhli vstříc dobrému času, který
umíme předvést. Bohužel, Busbymu se
nepovedlo
na
základně
spojit
spojku vracel se, tím pádem se náš
čas zastavil na čase 31.18 a my jsme
se přidali k ostatním týmům s časem
přes třicet vteřin. Po prvním kole jsme
i s nepovedeným časem útoku obsadili
druhé místo. Většině ostatních týmů se
podařilo v druhém kole časy snížit.
Nám se opět nedařilo. Respektive
Busbymu, který nejspíš neměl svůj
den. Ani tentokrát neklapla proudnice
a byl z toho neplatný pokus.
Závěrem jsme obsadili sedmé
místo a obohaceni o další cenné
zkušenosti, jsme se vraceli okolo
druhé hodiny ranní domů.

Memoriál v Postřekově
a ukončení CHNHL
Dne 31.8. jsme se poprvé zúčastnili
dvou soutěží v jednom dni. Odpoledne
jsme zajeli do Postřekova, kde se
konal netradiční memoriál v požárním
útoku. Netradiční byl v tom, že po
tom, co dokončíte klasický požární
útok, musíte znovu svoje "nářadí"
sbalit a na závěr musíte vypít sklenici
piva nebo limonády co nejrychleji.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev.
Jedno dětské družstvo, dvě ženská
družstva, dva týmy veteránů a tři
mužské týmy. Ten den se konalo více
akcí a tím pádem nám chyběli členové,
proto jsme dali dohromady družstvo
s veterány a závodili v kategorii
veteránů. Sluncem vyhřáté odpoledne
slibovalo kvalitní zábavu spojenou se
sportem.
Náš čas se rychle přiblížil, šli
jsme na trať jako druzí v pořadí
v sestavě Mazanec Miloslav st., Sokol
Martin, Knopf Pavel, Mašek Matyáš,
Liška Zbyněk, Ježo Petr st. a Buršík

Václav. Útok byl i v netrénované
sestavě až nečekaně rychlý. Stejně tak
i opačný proces balení "nářadí" se
povedl v rychlém čase. Na řadu přišlo
pivo na ex, v kterém jsme podali
solidní výkon a zařadili se na vrchol
tabulky s čekáním, jak dopadnou
ostatní týmy. Ostatní týmy předvedly
uspokojivé výkony, na nás to však
nestačilo. Proto jsme získali první
místo. Stejně tak na tom byla i naše
děvčata, kterým se povedl rychlý útok.
A nebyla konkurence, která by je
překonala. Právem se tak umístily na
prvním místě.
Následoval náš přesun do
Štítar na finálovou soutěž CHNHL, tam
jsme odjížděli v sestavě Barča
Oplatková, Lukáš Hůla, Jiří Reimer,
Zbyněk Liška, Václav Buršík, Matyáš
Mašek. Chyběl nám strojník, kterého
jsme si zapůjčili od SDH Kdyně. Byla to
pro něj výzva, protože jeho tým
soutěží jen v kategorii PS 12. Večer
probíhal v opravdové show. Nechybělo
ohnivé
vystoupení
skupiny
z Horšovského
Týna.
Následoval
ohňostroj, který osvítil celou dráhu
i nevelikou ves Štítary. Do soutěže
bylo přihlášeno 20 týmů, z toho 4
ženské, 5 v kategorii PS 12 a zbylých
11 týmů v kategorii Sport. Přistoupilo
se k samotné soutěži, kde opět
nejlepší předváděli skvělé výkony. My
jsme šli na řadu devátí v pořadí.
V čase, který nám byl
vyhrazen na přípravu, vše klape na
jedničku. Po vystřelení ze startovací
pistole víme, že to je náš čas, kde se
můžeme předvést. Čas se zastavuje na
18,91 a my se zařazujeme na páté
místo v tabulce. A to i tak zůstalo do
konce prvního kola. Nikomu se
nepodařilo rychleji zaběhnout trať
a dostat se před nás v tabulce. Ve
druhém kole se nám úplně nezadařilo
a čas se zastavil na čase 21.43. Tři
konkurenční týmy dokázaly zaběhnout
rychlejší čas, než který jsme měli my
v prvním kole a to nás odsunulo na
konečné 8. místo.
Tím jsme uzavřeli letošní
závodění a v celkové tabulce CHNHL
jsme skončili na 7. místě se 79 body
a nejlepším časem 17.82 z 20ti týmů
v kategorii Sport. Oproti loňskému
roku, kdy jsme skončili na 15. místě,
jsme se zlepšili ve výkonech, což se
odrazilo i v celkovém umístění.
Děkujeme SDH Postřekov za zapůjčení
jejich stroje na celou závodní sezónu.
Další poděkování patří sponzorům
a našim fanouškům.
Zbyněk Liška
(Foto v článku – tým noční ligy, SDH)
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Úspěchy Pavla Kouříka a Petra Ježa ml.
v individuálních soutěžích
Schody 2019 Bratislava
Na začátku srpna Pavel Kouřík společně Petrem Smilkem ze
Zlína reprezentovali Českou republiku na velmi prestižním
závodě ve výběhu schodů dvojic na Slovensku. Dvojice Pavel
Kouřík – Petr Smilek zde obhajovala loňské vítězství. Závod
spočívá v tom, dostat se co nejrychleji do 22. patra budovy
Slovenské televize, aniž by se závodníci od sebe vzdálili více
jak jedno schodišťové rameno. Závodí se v plné hasičské
výbavě, včetně aktivního dýchacího přístroje. Tato dvojice
navázala na loňský úspěch a téměř ve stejném čase jako
v loňském roce dokázala závod vyhrát.
Mistrovství světa – Chengdu Čína,World Police and Fire
Games 2019
Pavel Kouřík se v období od 6.8. - 19.8.2019 účastnil
společně s Českou reprezentací Světových policejních
a hasičských her v čínském městě Chengdu. Naši
reprezentanti se zúčastnili
závodu Ultimate Firefighter,
což je modifikace TFA právě
pro tyto hry a závodu Stair
Race full gear, to je závod
ve výběhu schodů v plné
hasičské výbavě.
V závodě TFA se
Pavel v silné konkurenci
borců ze všech koutů světa
umístil na třetím místě,
těsně
za
svými
reprezentačními
kolegy
Janem
Haderkou
a Michalem Brousilem. Jen
tito tři závodníci z celého
startovního pole, které
čítalo
100
závodníků
dokázali stlačit celkový čas
pod čtyři minuty. Další den
se běželi štafety, kde se
ukázalo, že Česká republika
je
v
tomto
sportu
opravdovou velmocí. Česká
reprezentace s přehledem zvítězila a obhájila titul mistrů
světa!
Po pětidenní závodní pauze nastoupili závodníci
České reprezentace k dalšímu boji o cenné kovy, a to
v disciplíně Stair Race full gear. Závodníci museli zvládnout
vyběhnout v co nejrychlejším čase 53. patrovou budovu
hotelu Waldorff. Běželo se v kompletním zásahovém
vybavení včetně zásahové obuvi a s dýchacím přístrojem
coby zátěží, celková hmotnost výstroje činila cca 20 kg.
Pavel Kouřík zde obhajoval titul mistra světa z amerického
Los Angeles z roku 2017. Jenže na tento závod byli skvěle
připraveni domácí závodníci z Číny, kteří obsadili první čtyři
příčky v celkovém pořadí. Na Pavla tak zbyla pro letošek až
pátá příčka.
Český tým v týmové soutěži obsadil, zde velmi
ceněné 3. místo. Pořadí týmů bylo stanoveno na základě
součtu čtyř nejlepších časů jednotlivců z daného státu. Před
našimi reprezentanty se umístili borci z Hongkongu

a stupínek nejvyšší opanovala domácí Čína.
Mistrovství České republiky Plzeň
Ve dnech 4. - 5. září se v Plzni na náměstí Republiky konalo
Mistrovství České republiky v disciplínách TFA. K vidění byla
kompletní česká špička včetně mistrů Světa a Evropy pro
letošní rok. Startovní pořadí bylo stanoveno podle
průběžných výsledků Českého poháru, tudíž nebylo do
posledního závodního rozběhu rozhodnuto o titulu mistr ČR.
V posledním rozběhu startoval právě Pavel Kouřík společně
s letos neporaženým závodníkem Michalem Brousilem. Ten
to souboj opět vyšel lepé Brousilovi, který převálcoval
veškerou konkurenci a stal se po právu mistrem ČR. Pavel
Kouřík obsadil, jak už bylo v letošních domácích pohárech
tradicí druhé místo a stal se vicemistrem ČR. V družstvech
obsadilo družstvo HZS Plzeňského kraje 7. místo.
Český pohár
V neděli 15. září se konalo poslední letošní kolo Českého
poháru v Kroměříži. Pavel se již tohoto kola neúčastnil,
jelikož ho od MČR doprovázela chřipka. V celkovém pořadí
Českého poháru pro rok 2019
obsadil Pavel Kouřík 2. místo.
Bohužel se mu nepovedl zlatý
hattrick,
kdy
obhajoval
vítězství z roků 2017 a 2018.
Petr Ježo mladší se zúčastnil
několika závodů Šumavské
a Chodské ligy v TFA, zavítal
i na
mezinárodní
závod
a jediný
oficiální
závod
Firefighter
Comabat
Challenge, který se konal
v Jihlavě. Zde Petr sbíral
především zkušenosti s tímto
druhem závodu, kdy se jedná
o vyloženě silově sprinterský
závod,
kdy
ti
nejlepší
závodníci dosahují časů kolem
jedné a půl minuty. Dále
závodil
například
v Horažďovicích kde vyhrál.
V závodě o Šumavského hasiče
ve Strážově obsadil 3. místo.
V rámci Chodské ligy závodil Petr v České Kubici, kde si
s tratí poradil znovu nejrychleji a stejně tak i ve Kdyni.
Výborného výsledku dosáhl ¨Malej Píjáma¨ v Přešticích, kde
v obsazení třiceti závodníků ukázal všem záda a vyhrál.
Třešinkou na dortu se stala hlavní cena auto na víkend,
konkrétně Mercedes-Benz třídy X.
V polovině září se konalo poslední kolo Českého
poháru v TFA v Kroměříži, kde se Petr na závěr sezóny utkal
s těmi nejlepšími. V konkurenci reprezentantů se Petr
určitě neztratil a obsadil 25. místo. Závodů Českého poháru
se běžně účastní kolem 70 borců jak z řad profesionálů, tak
dobrovolných hasičů. Petr byl navíc jediným, kdo
reprezentoval obec Díly. Pavel Kouřík se přes zdravotní
komplikace, které ho doprovázely už od MČR v Plzni rozhodl
letošní sezonu předčasně ukončit.
(sdh)
(Foto v článku: P.Kouřík na MS v Číně, archiv)

Výjezdy k mimořádným událostem 1.7. – 6.9.
01.07.2019 17:58 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň odstranění padlého stromu na
komunikaci Díly – Postřekov.
Průzkumem bylo zjištěno, že se

jedná o vyvrácený strom, který leží přes celou komunikaci. Hasiči
strom pomocí motorové pily odstranili a komunikaci opět
zprůjezdnili. Jednotka při návratu na základnu byla KOPIS Plzeň
vyrozuměna na další událost a to padlý strom na komunikaci Díly –
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Klenčí pod Čerchovem. Jednalo se o padlý strom přes polovinu
vozovky, strom byl odstraněn za pomocí motorové pily. Jednotka
Díly vyjela s CAS 25 Škoda 706 RTHP ve složení: velitel vozidla:
Pavel Kouřík, strojník: Lukáš Knopf, hasič: Zbyněk Liška, hasič: Jiří
Reimer, hasič: Lukáš Pivoňka
02.07.2019 09:14– TECHNICKÁ POMOC, OSTATNÍ, ZOČ - Díly
JSDHO Díly byla starostou obce vyslána na naplnění vsakovací jímky
na nových pozemcích pod hřištěm.
15.07.2019 18:58 – TECHNICKÁ POMOC, SPOLUPRÁCE SE
SLOŽKAMI IZS - Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na vyhledávání pohřešované
osoby v okolí postřekovských rybníků. Jednotka Díly byla rozdělena
na dvě družstva, jedno provádělo vyhledávání rojnicí v okolí
rybníků a druhé družstvo provádělo společně s HZS Domažlice
vyhledávání osoby na vodní hladině pomocí člunu. Po cca čtyřech
hodinách intenzivního pátrání bohužel s negativním výsledkem bylo
pátrání pro jednotky JPO ukončeno. Pátrání PČR trvalo i následující
den kdy se podařilo osobu v pořádku nalést. Jednotka Díly vyjela
s VEA Toyota Rav 4 ve složení: velitel vozidla: Pavel Kouřík, řidič
Zbyněk Liška a s DA Ford Transit ve složení: velitel vozidla: Vaclav
Buršík, řidič vozidla: Lukáš Knopf, hasič: Petr Ježo ml., hasič: Jiří
Reimer
16.07.2019 20:15 – TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO
HMYZU - Díly Č.P. 45
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci obtížného hmyzu.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v blízkosti
rodinného domu. Hasiči provedli likvidaci hnízda a následně
provedli chemický postřik. Jednotka Díly vyjela s DA Ford Transit ve
složení: velitel vozidla: Václav Buršík, řidič vozidla: Pavel Kouřík,
hasič: Petr Ježo ml., hasič: Jiří Reimer, hasič: Lukáš Knopf, hasič:
Josef Peklo, hasič: Zbyněk Liška
03.08.2019 16:45 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z VODY,
ZÁCHRANA AED – Klenčí p. Č.
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na záchranu topící se osoby
v koupališti u hotelu Game v Klenčí pod Čerchovem. Jednotka Díly
vyjela s prvním vozem VEA Toyota za dvě minuty od vyhlášení
poplachu. Po příjezdu na místo události se dostavila i jednotka
Klenčí pod Čerchovem, kdy společnými silami došlo k vytažení

TJ SOKOL, z.s.

osoby na břeh, následně hasiči zahájili resuscitaci a nalepení
elektrod automatického defibrilátoru, kterým disponuje jednotka
Klenčí. Dále se na místo dostavilo druhé vozidlo JSDHO Díly které
společně s HZS Domažlice zajistilo místo pro přistání vrtulníku LZS.
Hasiči po celou dobu asistovali posádce LZS a ZZS a pokračovali
v resuscitaci osoby. Bohužel, přes veškerou snahu musel lékař
konstatovat smrt. Jednotka Díly vyjela s VEA Toyota Rav 4 ve
složení: velitel vozidla: Pavel Kouřík, řidič vozidla: Lukáš Knopf
a s DA Ford Transit ve složení: velitel vozidla: Petr Ježo st., řidič
vozidla: Zbyněk Liška, hasič: Josef Peklo, hasič: Jiří Reimer, hasič
Petr Ježo ml.
22.08.2019 11:14 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění padlého stromu
mezi obcemi Díly – Postřekov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o padlý strom přes polovinu vozovky. Hasiči strom pomocí motorové
pily odstranili. Jednotka Díly vyjela s DA Ford Tranzit ve složeni:
velitel vozidla: Pavel Kouřík, řidič vozidla: Reimer Jiří, hasič: Volfík
Jan, hasič: Petr Ježo ml., hasič: Pavel Knopf
24.08.2019 16:55 – TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO
HMYZU - Díly Č.P. 144
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci obtížného hmyzu.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v podbití zimní
zahrady. Hasiči provedli pouze chemický postřik, jelikož by se
muselo rozebrat celé obložení zimní zahrady. Jednotka Díly vyjela
s DA Ford Transit ve složení: velitel vozidla: Václav Buršík, řidič
vozidla: Jiří Reimer, hasič: Petr Ježo ml.
06.09.2019 18:48 – TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO
HMYZU - Díly Č.P. 38
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci obtížného hmyzu.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v podbití
rodinného domu. Hasiči po dohodě s majitelem rozebrali část
podbití a hnízdo za pomocí motorového vysavače odstranili,
následně provedli chemický postřik. Jednotka Díly vyjela s DA Ford
Tranzit ve složení: velitel vozidla: Pavel Kouřík, řidič vozidla: Lukáš
Knopf, hasič: Pavel Knopf, hasič: Josef Peklo
(sdh)

KUŽELKY

organizace v
obci

Jubilejního 30. ročníku „Pouťového turnaje“ se ve dnech
6. – 7. července 2019 zúčastnilo 13 mužů a 7 žen.
„Putovního Kozinu“ po náhozech 1 x 25 a 2 x 24
kuželek získal Jan Dufek, dlouholetý hráč dílského Áčka.
Druhé místo, náhozem 1 x 25 a 1 x 24 kuželek, obsadil jeho
spoluhráč Jaroslav Pittr. I třetí místo patří hráči místního
oddílu. Jan Sokol naházel 2 x 24 kuželek.
V ženské kategorii patřila první tři místa hráčkám
družstva Díly „B“. 1. místo Eva Kunešová (22 kuželek),
2. místo Andrea Kunešová (2 x 21 kuželek) a 3. místo Jana
Kuželková (1 x 21 kuželek).
Poděkování patří všem, kteří se turnaje zúčastnili.
Kuželkářské soutěže družstev začaly v polovině září.
V krajské soutěži hraje družstvo Díly „A“ ve složení:
Jaromír Byrtus, Jan Dufek st., Jaroslav Jílek, Jiří Jílek,
Jaroslav Pittr a Karel Řezníček. Náhradníky budou podle
potřeby hráči z okresní soutěže.
V okresní soutěži jsou opět dvě družstva. Soupiska
družstva Díly „B“: Iveta Bernardová, Ivana Ježová, Dana
Kapicová, Iveta Kouříková, Andrea Kunešová, Eva Kunešová,
Jana Kuželková, Milena Pittnerová, Dana Tomanová a Marta
Volfíková. Soupiska družstva Díly „C“: Antonín Anderle,
Jaroslav Buršík, Jaromír Duda, Jan Dufek ml., Daniel Kočí,
Martin Kuneš, Zdeněk Kuneš, Josef Kuželka, Pavel
Mikulenka, Lukáš Pittr, František Reiniger a Jan Sokol.
A přání hráčům? Jako vždy – „Ať to padá“.
(jk)

(Foto: Vítězové Pouťového turnaje, archiv J. Kuželkové)
PÁ
PÁ
SO
PÁ
SO
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO
PÁ
SO

13.9.2019od 17,00 hod.
20.9.2019od 17,00 hod.
21.9.2019od 9,00 hod.
27.9.2019od 17,00 hod.
28.9.2019od 9,00 hod.
4.10.2019od 17,00 hod.
11.10.2019 od 17,00 hod.
18.10.2019 od 17,00 hod.
1.11.2019od 17,00 hod.
2.11.2019od 9,00 hod.
8.11.2019od 17,00 hod.
15.11.2019 od 17,00 hod.
16.11.2019 od 9,00 hod.
22.11.2019 od 17,00 hod.
29.11.2019 od 17,00 hod.
30.11.2019 od 9,00 hod.
6.12.2019 od 17,00 hod.
7.12.2019 od 9,00 hod.

Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly
Díly

B – Díly C
C – Újezd C
A – Sokol Plzeň A
B – Havlovice C
A – Sokol Plzeň B
C – Holýšov D
C – Havlovice D
B – Pec C
B – Újezd C
A – Škoda Plzeň B
C – Újezd B
B – Holýšov D
A – Havlovice B
C – Pec B
C – Zahořany A
A – Kdyně B
B – Havlovice D
A – Pec A

Tabulka – domácí zápasy podzimní části 2019/2020
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Veteránky SDH Díly I
Expedice Zadní Třebáň
V pátek 30.srpna se naše parta hasiček „Veteránek I.“ vydala hromadnými dopravními prostředky na letos již druhou
výjezdní expedici tentokrát do kempu OSTROV v Zadní Třebani. Tato expedice byla zaměřena na turistiku, při níž naše
skupinka dvanácti „děvčat“ navštívila lomy Velká Amerika, Mexiko a Malá Amerika. Poté se sešlo do Karlštejna, kde byla
zastávka na jídlo, a pak vláčkem zpět do kempu. Počasí nám přálo, a tak jsme i večery mohly trávit venku u chatek
s kytarou, zpěvem, dobrou náladou a občerstvením. V neděli 1.září po snídani a závěrečné procházce po kempu kolem řeky
Berounky jsme vyrazily vlakem k domovu. Poslední zastávka byla ještě v Berouně, který jsme si prohlédly, naobědvaly se
a následně pokračovaly v cestě vlakem domů. V Klenčí si nás vyzvedli naše drahé polovičky a dopravili na Díly. K našemu
udivení nám zastavili u Tyrolky. Tady na nás čekalo milé překvapení v podobě výborné večeře od nejmenovaného muže,
muže jedné naší sestry Veteránky a zároveň našeho dobrého kamaráda (díky Milane:-)) Tato expedice se opět moc vydařila
a my unavené, plné krásných zážitků jsme se rozešly do svých domovů.
(A.Kabourková, H. Dudová)

Foto: Veteránky na expedici, Malá Amerika,
(archiv A. Kabourkové)

Divadelní představení poběžovického souboru
V sobotu 21. září k nám opět po roce zavítali
„komedianti“ z Poběžovic se svojí novou hrou „Kurz
efektivního rodičovství“ od autorky Šárky Fenykové.
Organizátorky měly tak trochu obavy z účasti lidí vzhledem k
jiným akcím konaných tento den a krásnému slunečnému
počasí, ale mile nás překvapil konečný počet diváků cca. 140.
Všichni se určitě dobře bavili a v příběhu se mnozí z nás i
poznali. Po zábavném představení jsme si společně s herci
přátelsky popovídali u dobrého jídla a pití. Tímto chceme ještě
jednou poděkovat poběžovickým ochotníkům za příjemně
strávený večer a velký dík patří i divákům za hojnou účast. Co
si říci závěrem? Opět jedna vydařená akce a těšíme se na příští
rok.
(ak,hd)
Foto: Poběžovičtí ochotníci v akci (archiv A.Kabourkové)

Aktuální upozornění
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém
webu
https://www.svscr.cz/svs-pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku/
otázky
a odpovědi k tomuto tématu.
(oú)
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Vzpomínáme
Paní Zdeňka Zmeškalová nás navždy opustila 2.srpna 2019, pan Vladimír Petržík
zemřel 22. září. Věnujme jejich památce společně tichou vzpomínku.

Gratulace jubilantům
Červenec: Kapic Josef č.p.107, Pavlíček Josef, Kapic Josef č.p. 104, Kapicová Helena, Šafaříková Libuše
Srpen: Řezníčková Marie, Volfíková Marie, Buršík Václav, Šleisová Věra, Škoríková Hana, Soukup Libor,
Buršíková Barbora

Září: Sokol Josef, Ježová Marie, Krutina Eduard, Ochotný Václav, Sokol Miroslav, Pivoňková Marie
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Narodili se
Šabková Nella 4.dubna,
Sokolová Diana 21. května,
Ševčíková Lilly 28.června,
Giblo Alexandr 9. července
Malým občánkům i jejich rodičům přejeme pevné zdraví,
spoustu lásky a nekončící radost ze společného života.
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