INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
prosinec 2016

č. 4/2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Dílčák, tento rok uplynul jako voda v potoce, což
znamená, že nyní držíte v ruce poslední letošní číslo našeho časopisu, ve kterém se vám
redakční rada snažila poskytovat základní informace o činnosti a dění v naší obci. Adventní doba
by měla být určená především k vzájemnému setkávání a vyprávění se svými nejbližšími přáteli,
spolupracovníky a zejména s rodinnými příslušníky, se kterými se mají probírat záležitosti, které
se nám v průběhu roku podařily ať lépe či hůře, co se nám podařilo úspěšně vykonat a máme z
toho dobrý pocit a v neposlední řadě také to, co vykonáno mělo být a nějak se to prostě nestihlo. Bohužel se
nacházíme v době, která je stále ukvapenější, plná shonu a stresu, což se přirozeně odráží na našem zdraví,
negativně na vzájemném soužití a bytí nejenom v rodině, ale především i na chování a vystupování mezi námi
občany.
A právě v této předvánoční atmosféře máme ideální příležitost to alespoň tak trošku napravit. Není důležité
mít naklizeno a vyleštěno, není důležitý neutřený prach nebo špinavé schody, či nevyřízené pracovní a domácí
resty. Pojďme se sejít, popřát si vše nejlepší, pojďme si posedět a popovídat, pojďme se společně zasmát a
zapomenout na běžné každodenní starosti, úkoly a práce, které nás všeobecně tíží a které se prostě mohou udělat
nebo vyřídit někdy jindy. Využijme příležitosti někoho obdarovat, někoho přátelsky pobavit, prostě mu udělat jen
tak radost, která každého z nás velice zahřeje a potěší. Určitě se budeme cítit o mnoho lépe a budeme tak nějak i
víc spokojenější.
Záměrně na tomto místě nehodnotím průběh a výčet splněných plánovaných úkolů, aktivit a událostí, které
zdejší zastupitelstvo a pracovníci obecního úřadu vykonali a zajistili v uplynulém roce pro spokojenější život nás
všech, protože stejně se najde někdo nespokojený, který, ač v našem dobrém úmyslu a v dobře míněném záměru
pro někoho něco pozitivního vykonat, stejně nachází a vidí jen negativa. Myslím si, že zlost, závist a zášť by tu mezi
námi neměly mít místo.
Jsem ale přesto velice rád, že spousta návštěvníků, turistů i většina z nás je v naší obci čím dál více
spokojenější, k čemuž velice děkuji všem těm, kteří se o to právem zasloužili. Jedině společnou prací nás všech a
aktivním přístupem při řešení úkolů, které jsou důležité pro zajištění našich každodenních potřeb, docílíme splnění
řady našich plánů a vizí. Nemůžeme se do budoucna spoléhat jen na činnost několika aktivních jedinců, kteří
přikládají pomocnou ruku při organizaci, zajišťování a budování rozvoje v naší obci. Bez takových ochotných a
vstřícných lidí se žádná vesnice, a to ani ta naše, neobešla a také neobejde. Budu rád, když se k nám připojí a do
aktivit v obci zapojí i naše mládež, jejíž skrytý nemalý potenciál a hlavně nápady zlepší i tak náš bohatý život v
obci. Je pravdou, že spousta lidí ze sousedních obcí, kteří k nám zavítají, nám tak trošku i závidí nejen
dobudovanou infrastrukturu a občanské vybavení, ale i náš čilí a rušný společenský život. Jaké si to totiž v obci
společně uděláme, takové to budeme mít.
Na závěr mého slova mně dovolte, abych všem poděkoval za velmi dobře odváděnou práci ve prospěch obce
a místních občanů, popřál čtenářům klidné a pohodové předvánoční chvíle, šťastné a veselé Vánoce a našim dětem
hodně dárků pod stromečkem. V nadcházejícím roce 2017 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě, hodně
zdraví, štěstí, lásky, tolerance a porozumění.
Vlastimil Anderle
starosta obce

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení ze 5. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 26. 9. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
1. Znění „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo“ s POHL a CHVAK, Domažlická
168, 318 00 Plzeň a proplacení
vícenákladů ve výši 374.419 Kč
bez DPH.
2. Upravené technické podmínky pro

3.

4.

dopravní automobil pro JSDHO
Díly a ukončení termínu akce
(projektu)
stanovený
poskytovatelem ke dni 30.6.2017.
Dodatečně znění kupní smlouvy
na prodej přeploceného obecního
pozemku KN p.č. 1532/117
v
k.ú. Díly o celkové výměře
výměře 263 m² za 52.600 Kč.
Návrh kupní smlouvy s Obcí

5.

Postřekov na koupi pozemkových
parcel p.č. 2586/5 o výměře 614
m² a p.č. 2573/14 o výměře 67
m² v k.ú. Díly za dohodnutou
kupní cenu 23.300 Kč.
Návrhy všech kupních smluv na
prodej všech částí přeploceného
obecního pozemku p.č. 1532/5 v
k.ú. Díly s manželi Pavlem a
Helenou Dyrovými, Díly čp. 11;
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manželi
Pavlem
a
Marií
Kurachovými, Praha 9 a paní
Petrou Blažkovou, Díly č.e.1 za
prodejní cenu 200 Kč/m²
6. Vyhlášení „Záměru č. 5/2016“na
propachtování obecních pozemků
KN p.č. 1337/3 a 1337/10 oba v
k.ú. Díly, kdy minimální roční
pachtovné činí 2500 Kč/ha.
7. Proplacení faktury CHVAK a.s.,
Domažlice za dodaný materiál na
kanalizační přípojky ve výši
50.182 Kč včetně DPH.
8. Proplacení faktury Václav Buršík,
Postřekov 182 za přípravné a
dokončovací stavební práce ve
výši 34.480 Kč.
9. Proplacení faktury AB Inženýring,
Karel Abrhám, Šeříkova 32, Plzeň
za technický dozor na akci „Díly –
doplnění kanalizace – II. etapa“
ve výši 68.970 Kč včetně DPH.
10. Vypracovat návrh směnné smlouvy
na směnu obecního pozemku p.č.
1337/1 v k.ú. Díly
o
celkové výměře 275 m² za dva
soukromé pozemky p.č. 2573/9 o
výměře 137 m² a 2573/10
o
výměře 134 m² ve vlastnictví pí.
Jany
Steinbergerové
a
p.
Jaromíra, Jiřího, Petra a Růženy
Steinbergerových, Postřekov
11. Max. výši pořizovacích nákladů na
venkovní galerii ve výši 50.000 Kč
a název tématu „Díly, vesnička
pod lesem“ pro rok 2016.
12. Poskytnutí
dvou
venkovních
výstavních panelů galerie pí. Anně
Krutinové a pí. Marii Volfíkové pro
téma k 70. výročí vysvěcení dílské
kaple v roce 2017.
13. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
14. Evidenční převod stavby Díly–
Klenčí pod Čerchovem z evidence
obce Díly do evidence obce
Postřekov
15. Zřízení přístupového účtu na
www.ztratos.cz, pouze v případě,
že bude tato služba zdarma
16. Zahájit jednání s výrobcem
turistických známek.
17. Oslovit
další
poskytovatele
internetového připojení.
18. Zákaz krátkodobého pronájmu
obecního sálu za účelem konání
rómských
zábav
z
důvodu
opakovaného
porušování
veřejného
pořádku
v
okolí
obecního sálu.
Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z 18. 7.
2016.
2. Provedenou kontrolou finanční
komise, která proběhla 20. září
2016.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
1. Podpisem „Dodatku č. 2 ke

Smlouvě o dílo“ s POHL a CHVAK.
Upravit technické podmínky pro
DA JSDHO Díly a požádat o
prodloužení termínu akce
3. Dodatečným
podpisem
kupní
smlouvy na prodej pozemku KN
p.č. 1532/117 v k.ú. Díly.
4. Podpisem kupní smlouvy s Obcí
Postřekov na koupi pozemkových
parcel p.č. 2586/5 o výměře 614
m² a p.č. 2573/14 o výměře 67
m² v k.ú. Díly za dohodnutou
kupní cenu 23.300 Kč.
5. Podpisem kupních smluv na
prodej
přeplocených
částí
obecního pozemku KN p.č. 1532/5
v k.ú. Díly s manželi Dyrovými,
Kurachovými a paní Petrou
Blažkovou.
6. Vyhlášením „Záměru č. 5/2016“
na na propachtování obecních
pozemků.
7. Ve spolupráci s AK Filipová,
Horšovský
Týn
vypracováním
směnné smlouvy na směnu
obecního pozemku p.č. 1337/1 v
k.ú. Díly o celkové výměře 275 m²
za dva soukromé pozemky p.č.
2573/9 o výměře 137 m²
a
2573/10 o výměře 134 m² ve
vlastnictví
pí.
Jany
Steinbergerové a p. Jaromíra,
Jiřího,
Petra
a
Růženy
Steinbergerových z Postřekova.
8. Prověřením podmínek přístupu do
národní
databáze
nálezů
ZTRATOS.
9. Vypracováním
odpovědi
pořadatelům romských zábav o
ukončení krátkodobých pronájmů
v obecním sále
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
1. Dodržením schváleného max.
rozpočtu ve výši 50.000 Kč na
venkovní výstavní galerii pod
názvem „Díly – vesnička pod
lesem“ pro rok 2016.
2. K jednání se žadateli o poskytnutí
dvou výstavních panelů venkovní
galérie na téma 70. výročí
vysvěcení dílské kapličky.
3. Oslovit
další
poskytovatele
internetového připojení a další
jednání o nejvhodnější nabídce
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
1. Plněním podmínek uvedených v
„Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo“
s POHL a CHVAK.
2. Proplacením faktury pro CHVAK
Domažlice za dodaný materiál na
kanalizační přípojky ve výši
50.182 Kč včetně DPH..
3. Proplacením faktury pro Václava
Buršíka za stavební práce ve výši
34.480 Kč – rejnička.
4. Proplacení faktury AB Inženýring,

2.

Karel Abrhám, Šeříkova 32, Plzeň
za technický dozor na akci „Díly –
doplnění kanalizace – II. etapa“
ve výši 68.970 Kč včetně DPH.

Usnesení z 6. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 8. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
1. Vyhlášení plánu inventur za rok
2016 a členy inventarizačních
komisí.
2. „Dodatek č. 1“ ke Smlouvě o
omezení užívání nemovitosti ve
správě SÚS Plzeňského kraje č.
S1356/15,
provozní
středisko
Domažlice.
3. Návrh znění „Smlouvy č. 3/2016“
s První chodskou BPS, spol. s r.o.,
Klenčí pod Čerchov. čp. 320 na
likvidaci bioodpadu
4. „Dodatek ke smlouvě o pronájmu
nemovitosti obecního sálu Díly“
se společností Česká síť, B.
Němcové 100, Domažlice o
bezplatném poskytování internetu
v objektu čp. 75 – sídlo obecního
úřadu a hospůdky Tyrolka.
5. Návrh zadání územní studie na
„Obytnou zónu Z3 – Díly“ včetně
grafické přílohy v lokalitě pod
hřištěm od pořizovatele MěÚ
Domažlice, odbor výstavby a
územního plánování
6. Objednávku na zpracování a
podání žádosti z programu OPŽP –
Výzva 3.2. ke zvýšení podílu
mater. a energetického využití
odpadů prostřednictví společnosti
Koncedo,
s.r.o.,
Chelčického
733/28, Hradec Králové na akci
„Zkvalitnění nakládání s odpady Díly“.
7. Smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu platné od 1.1.2017
od Carbounion Bohemia, spol. s
r.o., Václavské náměstí 846/1,
Praha – Nové Město pro objekty
OÚ a sálu.
8. Vyhlásit „Záměr č. 6/2016“ na
směnu pozemku p.č. 1337/11 o
celkové výměře 275 m² za dva
soukromé pozemky p.č. 2573/9 o
výměře 137 m²
s pí. Janou
Steinbergerovou, Postřekov a p.č.
2573/10 o celkové výměře 134 m²
s Jaromírem, Jiřím, Petrou a
Růženou
Steinbergerovými,
Postřekov vše v k.ú. Díly, kdy
obecní pozemek p.č. 1337/11
bude geometricky rozdělen dle
stávajících vlastnických podílů a
výměr směňovaných soukromých
pozemků.
9. Vyhotovení geometrického plánu
na rozdělení obecního pozemku
KN p.č. 1337/11 o celkové výměře
275 m² v k.ú. Díly dle stávajících
výměr směňovaných soukromých
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pozemků.
10. Návrh znění pachtovní smlouvy na
obecní pozemky KN p.č. 1337/3 o
celkové výměře 502 m² a KN p.č.
1337/10 o celkové výměře 1497
m², oba v k.ú. Díly s Výrobní
společností Čerchov a.s., Klenčí
pod Čerch. 55
11. Rozpočtové opatření č. 6/2016.
12. Domovní řád budovy bývalé MŠ v
Dílech čp. 74.
13. Nechat
vypracovat
pasport
místních komunikací a pasport
dopravního
značení
dle
předložené cenové nabídky od
společnosti PasProRea za cenu
34.630,- Kč.
14. Koupi pozemku KN p.č. 1855/1 v
k.ú. Díly do výše max. 200 Kč/m²
resp. nechat vypracovat ve
spolupráci s AK Mgr. Filipové v H.
Týně návrh „Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní“.
15. Nechat
vypracovat
průkaz
energetické náročnosti Ing. J.
Boudou, Opavská 1254/3, Plzeň
na budovy obecního úřadu a sálu.
16. „Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene – služebnosti a smlovu o
právu provést stavbu Díly p.č.
1629/46, DO–kNN č. IV–12–
0011609/1“ s ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, Děčín IV. Podmokly zastoup. INVEST TEL
s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy.
Bere na vědomí:
1. Kontrolu
plnění
usnesení
z
26.9.2016.
2. Informaci MěÚ Domažlice o konci
platnosti povolení k vypouštění
odpadních vod ze septiků do vod
podzemních ke dni 31.3.2018.
3. Zprávu o povinnosti provedení
kontroly technického stavu kotlů
na tuhá paliva do 31.12.2016
(Zákon č. 201/2012 Sb., § 17
odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15).
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
1. K zajištění inventarizace majetku
obce Díly za rok 2016.
2. Podpisem „Dodatku č. 1“ ke
Smlouvě o omezení užívání

nemovitosti
ve
správě
SÚS
Plzeňského kraje č. S1356/15,
provozní středisko Domažlice.
3. Podpisem „Dodatku ke smlouvě o
pronájmu nemovitosti obecního
sálu Díly“ s poskytovatelem
internetu v objektu čp. 75.
4. Podpisem
objednávky
na
zpracování a podání žádosti o
dotaci na akci „Zkvalitnění
nakládání s odpady – Díly“ od
společnosti
Koncedo,
s.r.o.,
Chelčického
733/28,
Hradec
Králové.
5. Dodatečným podpisem „Smlouvy
o sdružených službách dodávky
plynu“ pro budovu obecního
úřadu
a
budovu
sálu
s
dodavatelem plynu – Carbounion
Bohemia, spol. s r.o., Václavské
náměstí 846/1, Praha – Nové
Město.
6. Vypracováním
„Záměru
č.
6/2016“ na směnu pozemku p.č.
1337/11 o celkové výměře 275 m²
za soukromé pozemky p.č. 2573/9
o výměře 137 m² s pí. Janou
Steinbergerovou, Postřekov a p.č.
2573/10 o celkové výměře 134 m²
s Jaromírem, Jiřím, Petrou a
Růženou
Steinbergerovými,
Postřekov vše v k.ú. Díly a
vyhotovením
geometrického
plánu na rozdělení obecního
pozemku.
7. Podpisem pachtovní smlouvy na
obecní pozemky p.č. 1337/3 o
celkové výměře 502 m² a p.č.
1337/10 o celkové výměře 1497
m² v k.ú. Díly s Výrobní
společností Čerchov a.s., Klenčí
pod
Čerchovem
55
dle
vypracovaného návrhu smlouvy.
8. Zveřejněním domovního řádu v
objektu bývalé MŠ Díly čp. 74.
9. Zajistit vypracování pasportu
místních komunikací a dopravního
značení dle předložené nabídky
od společností PasProRea.
10. Vypracování návrhu smlouvy o
smlouvě
budoucí
kupní
na
pozemek KN p.č. 1855/1 v k.ú.
Díly a k jednání s Andělou
Svobodovou
o
kupních

podmínkách.
11. Podpisem „Smlouvy o uzavření
budoucí
smlouvy
o
zřízení
věcného břemene – služebnosti
a smlovu o právu provést stavbu
Díly p.č. 1629/46, DO–kNN č. IV–
12–0011609/1“ s ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, Děčín IV. Podmokly zastoup. INVEST TEL
s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
1. K dalšímu jednání s AK Mgr.
Filipové v Horšovském Týně a
jednatelem První chodské BPS,
spol. s.r.o., Klenčí pod Čerchovem
ing. Pittnerem o konečném znění
návrhu smlouvy a následným
zasláním První chodské BPS, spol.
s.r.o., Klenčí pod Čerchovem.
2. Oslovením
architektů
na
předložení cenové nabídky na
zpracování územní studie pro
„Obytnou zónu Z3 – Díly“ (ve
spolupráci s 2. místostarostou Fr.
Škultétym).
3. Jednáním s Ing. J. Boudou,
Opavská 1254/3, Plzeň ohledně
vypracování průkazu energetické
náročnosti pro budovy obecního
úřadu a sálu.
4. Zajistit výsyp popelnic v nově
vzniklých obytných zónách pod
obecním úřadem.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
1. Oslovením
architektů
na
předložení cenové nabídky na
zpracování územní studie pro
„Obytnou zónu Z3 – Díly“ (ve
spolupráci s 1. místostarostou M.
Rýdlem).
2. Písemně vyrozumět občany na
končící platnost povolení k
vypouštění odpadních vod do vod
podzemních k 31. 3. 2018 a
zpracovat informaci o počtu
občanů napojených do nové
kanalizace.
3. Písemně vyrozumět do 31. 12.
2016 manžele Pittrovi o výsledku
jednání komise o proplacení
náhrad za výkopové práce jejich
kanalizační přípojky.

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V uplynulém období absolvovali členové zásahové jednotky našeho sboru několik ostrých výjezdů a několik cvičení.
V úterý 4. 10. 2016 v poledních hodinách byla nahlášena olejová skvrna na komunikaci za obcí Díly směrem na Klenčí. Na
místo vyjelo pět členů zásahového družstva a skvrnu obsahující ropné látky v délce cca. 350 m zasypali sorbetem a
následně byl celý úsek zameten. Skvrna na komunikaci vznikla pravděpodobně od poruchy pracovního stroje nebo lesní
technicky. Komunikace byla velmi kluzká a hrozilo nebezpečí dopravní nehody.
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Ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 18:49 hodin byl naší jednotce nahlášen operačním střediskem HZS požár skládky sběrného dvora
v Klenčí pod Čechovem. Na místo vyjelo ve stanoveném čase sedm členů zásahové jednotky s cisternou Škoda 706 RTHP.
Na místě se již nacházeli profesionální hasiči z jednotky Domažlice a společně byl požár dohašen. K zahoření skládky
došlo pravděpodobně od žhavého popela, který na skládku někdo vyvezl.
V pátek 7. 10. 2016 v 17:10 hodin byl naší jednotce operační střediskem HZS vyhlášen výjezd na záchranu osoby, která se
měla zřítit ze skály v prostoru pod sjezdovkou na Sádku. Na místo vyjelo pět členů zásahové jednotky s velitelským
vozidla Toyota RAV a Škoda 706 RTHP. Dle prvotního hlášení se osoba měla nacházet v prostoru sádeckých skal ve velmi
nepřístupném terénu. S technikou jsme se dostali jen na silnici Capartice – Jindřichova Hora a zbytek jsme s celou
výzbrojí museli dojít pěšky. Teprve až na místě jsme se dozvěděli, že se jedná a prověřovací cvičení, které vyhlásil a
celé připravil velitel družstva naší zásahové jednotky, profesionální hasič Pavel Kouřík. Osobu, která měla simulovanou
otevřenou zlomeninu nohy jsme pod jednou ze skal nalezli a poskytli jsme jí první předlékařskou pomoc. Noha byla
zafixována pomocí dlahy a osoba poté na nosítkách přenesena na místo, kam mohlo dojet sanitní vozidlo s lékařem.
Vzhledem k velmi náročnému terénu bylo vyproštění osoby a její transport velmi náročný. Na průběh cvičení dohlížel
profesionální hasič z HZS Domažlice Přemek Lamač, který je u HZS vedený jako záchranář. Při provádění první pomoci a
transportu nám průběžně sděloval veškeré důležité informace a ve všem nám byl nápomocen. Celé cvičení bylo Pavlem
Kouříkem perfektně připraveno a hlavně do poslední chvíle utajeno. Takováto cvičení mají pro náš sbor velký význam,
jelikož v letním i zimním období se v okolí naší obce pohybuje mnoho turistů a výše popsaná nehoda se může kdykoliv
odehrát v reálné situaci.
V pondělí 7. 11. 2016 se zásahové družstvo našeho sboru účastnilo povinného cvičení u HZS Domažlice. Cvičení probíhalo
v prostru bývalých kasáren v Domažlicích od 17:00 do 20:00 hod. a bylo rozděleno na čtyři stanoviště. Na prvním
stanovišti se prováděl výcvik v dýchací technice a družstvo muselo projít cvičným polygonem v zakouřeném prostředí
s veškerou výzbrojí se smotanou hadicí. Zejména mladí členové družstva neměli na polygonu žádný problém. Na druhém
stanovišti se trénovalo hašení v uzavřených prostorách a vstup do těchto prostor. Pomocí speciální proudnice se nejprve
musely nejprve zchladit vstupní vrata a poté vstoupit do vnitřního prostru a provádět hašení. Na třetím stanovišti jsme
prováděli nácvik hašení nebezpečných látek pomocí hasicích přístrojů, zastavení unikajícího plynu z prasklého potrubí a
jeho hašení. Na čtvrtém stanovišti byl prováděn výcvik stavby pažení při zavalení osoby ve výkopu a její evakuace. Každý
člen družstva musel postavit část pažení s připravené výdřevy a postupovat dle pokynů instruktora z HZS Domažlice. Při
cvičení jsme se dozvěděli a nacvičili mnoho nových a zajímavých postupů při hašení a záchraně osob. Takováto cvičení
jsou velmi důležitá, jelikož se vlivem vyvíjející se techniky a novým postupům je nutné se neustále seznamovat s novými
přístupy k hašení, záchraně osob a poskytování první pomoci. Na toto velmi dbá v našem sboru profesionální hasič Pavel
Kouřík, který všechny noviny přenáší na členy zásahového družstva a udržuje tak naše výjezdové družstvo na dobré
úrovni.
V sobotu 8. 10. 2016 jsme podnikli výlet na zemědělskou farmu Blond Breeding v obci Žebráky. Obec Žebráky se nachází
severozápadně za obcí Přimda v krásném kraji plném lesů, luk a rybníků. Výlet jsme zorganizovali na popud člena našeho
výboru Mirka Herana, který má v obci Žebráky švagra pana Jaroslava Monzara, který na farmě od jejího vzniku pracuje.
Na farmu jsme dorazili v dopoledních hodinách a byli jsme vřele přivítáni nizozemským majitelem panem Ing.
Frederikem Nicolaasem Van Everdingenem. Majitel hovoří plynně česky a po krátkém přivítání nás provedl zázemím
farmy. Ukázal nám provozní budovu, kanceláře, dílny a veškerou techniku. Dále jsme prošli chovem koní a byli jsme
seznámeni s výcvikem a chovem psí smečky na lov zvěře, což je celoevropský unikát. Farma disponuje i krásným stylovým
penzionem, kterým jsme byli provedeni. Po prohlídce zázemí farmy jsme podnikli prohlídku do okolí farmy a chovu
nizozemského masného skotu, což je hlavní náplň provozu farmy. Byli jsme naloženi do dvou terénních automobilů
s otevřenou střechou, které řídili majitel farmy a pan Monzar. Připadali jsme si jako na safari. Následně jsme projeli
celou farmu a byli nám ukázáni i plemení býci, ze kterých šel opravdu strach. Pan Monzar si ale jednoho býka ohromných
rozměrů klidně pohladil se sdělením, že tento je jeden z nejvýkonnějších. Při prohlídce jsme se také dozvěděli, že krávy
a býci jsou celoročně venku na pastvinách a tam probíhá i jejich přirozená reprodukce. Když skot dosáhne požadované
hmotnosti a je nutné jej odchytit k převozu na jatka, tak jejich odchyt probíhá jako na divokém západě pomocí honáků
na koních. Od majitele farmy jsme se dozvěděli, že je to přirozené a zvířata nijak nestresuje. Z celé prohlídky a
z přístupu majitele farmy a pana Munzara jsme byli všichni naprosto nadšeni. Viděli jsme, že celý chod farmy v několika
lidech zvládají naprosto v pohodě a hlavně v souladu s přírodou, což se nám moc líbilo. Chtěli bychom velmi poděkovat
majiteli farmy Ing. Frederiku Nicolaasi Van Everdingenovi a panu Monzarovi za umožnění prohlídky velmi zajímavého
místa, které je jen nedaleko naší obce, vzdálené asi jen 50 km. Na oplátku jsme majitele farmy a pana Munzara pozvali
na valnou hromadu našeho sboru, aby také oni viděli, jak funguje náš sbor a poznali naši obec.
V sobotu 5. 11. 2016 jsme uspořádali tradiční podzimní brigádu spojenou s ukončením sezony. Brigáda se konala od 8:00
hodin a prováděl se prořez stromů, které zasahovaly do terénních a elektrických drátů. Při tomto nám velice pomohla
výsuvná plošina. Dále se provádělo vyčištění kanalizační strouhy na cestě u mlejnku a demontáž panelů venkovní výstavy
u kapličky. Po obědě, při kterém jsme si pochutnali na vynikající gulášové polévce od pana Václava Holuba a smažených
jelitech a jitrnicích z místní prodejny, jsme ještě porazili vzrostlou břízu u kuželníku. Bříza byla již přerostlá a větve,
které obzvláště v zimním období padaly, ohrožovaly chodce a návštěvníky kuželníku. Po ukončení brigády v 16:00 hodin
jsme se přesunuli do místní hospůdky Tyrolka a zhodnotili jsme celou sezonu. Myslíme si, že jsme při brigádě i za celou
sezonu udělali kus práce ku spokojenosti všech občanů.
Jako již tradičně jsme v adventním čase postavili a ozdobili vánoční strom v krásném prostředí u místní kapličky. Strom
měří šest metrů a vyrostl v lese za naší obcí. V letošním roce jsme na výzdobu stromu museli přidat několik barevných
žárovek, aby byl vyzdoben po celé jeho délce. Stavění vánočního stromu děláme velice rádi a teší nás, že hned po
rozsvícení se u stromu sejdou děti a největší odměnou jsou pro nás jejich rozzářené oči. Ke konci adventního času se
potom u stromu sejdou místní občané a na chvilku se v předvánočním shonu zastaví, poslechnou si koledy, které před
kapličkou zazpívají děti, dají si svařák a třeba si řeknou, že je nám tady hezky.
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V sobotu 10. 12. 2016 někteří členové našeho sboru navštívili Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Postřekově.
S Postřekovským sborem velice úzce spolupracujeme, a tak jsme rádi vyslechli zhodnocení jejich práce za uplynulý rok.
Jejich činnost je velmi bohatá a mnoha akcí, které pořádali, se náš sbor také účastnil. Kamarády z Postřekova jsme
pozdravili, popřáli jim mnoho úspěchů i při naší společné spolupráci, zdraví a pohodu do nového roku.
Ve středu 28. 12. 2016 od 17:00 hodin se na místním kuželníku pořádá tradiční utkání v kuželkách Hasiči X Sokolové.
Zveme všechny, kdo má rád sport a dobrou zábavu, aby si přišel zahrát.

Zveme všechny členy Sboru dobrovolných hasičů Díly na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 7. ledna 2017 od
15:00 hodin v sále obecního úřadu.

HASIČSKÝ BÁL
SDH Díly srdečně zve všechny dílské občany a širokou veřejnost na Hasičský bál, který se bude
konat v pátek dne 27. ledna 2017 od 20:00 hodin v sále obecního úřadu.
K tanci a poslechu vám bude hrát Hájenka.
Na všechny čeká bohatá tombola.
Vstupné 80 Kč/os.
Těší se na vás pořadatelé.

Jménem svým i jménem celého výboru Sboru dobrovolných hasičů Díly bych chtěl popřát všem členům sboru i
všem občanům naší obce krásné a klidné prožití svátků vánočních. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového
roku 2017.
Starosta sboru Pavel Knopf

TJ Sokol Díly z.s.
VALNÁ HROMADA TJ
V sobotu 19. listopadu 2016 se na kuželníku konala Valná hromada TJ. Podle nových zákonů byl schválen nový
název TJ a nové „Stanovy TJ“. Nyní se tedy jmenujeme TJ Sokol Díly z. s. (zapsaný spolek). Byl zvolen i nový
předseda TJ - Pavel Kouřík. Výkonný výbor TJ v příštím pětiletém období bude pracovat ve složení: Pavel Kouřík,
Jaromír Duda, Jaroslav Jílek, Petr Kuneš, Miloš Buršík, Jana Kuželková, František Reiniger, Lukáš Pittr, František
Škultéty, Antonín Kuželka a Alena Kunešová.

Kuželky
V prvním prosincovém týdnu skončily podzimní části kuželkářských soutěží družstev.
V Přeboru Plzeňského kraje si lépe vedlo družstvo „A“, které získalo 7 bodů a je v tabulce na 8. místě. Nejlepšího
výsledku v podzimní části soutěže na 100 HS dosáhl Byrtus Jaromír – 461 kuželek. Družstvo žen je s pěti body na 9. místě
v tabulce. Nejlepšího výsledku na 120 HS dosáhla Kuželková Jana – 531 kuželek a na 100 HS Kouříková Iveta - 460
kuželek.
V Okresním přeboru družstev si družstvo „C“ drží střed tabulky – 6. místo s osmi body. Nejvíc kuželek v podzimní části
soutěže na 100 HS naházel Pittr Lukáš – 460 kuželek.
Závěrečný zápas OP na domácí kuželně přinesl řadu skvělých výkonů. Všichni hráči i diváci ocenili výkon havlovické hráče
Lukáše Jírovce, který skvělou hrou vytvořil nový rekord kuželny – 483 kuželek na 100 HS.
A co čeká hráče kuželkářského oddílu v nejbližších dnech?
Ještě před vánočními svátky domácí přebory oddílu a druhý
lednový víkend okresní přebory jednotlivců. Jarní část soutěží
družstev ročníku 2016/17 začíná 13. ledna 2017.
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SOKOLSKÝ BÁL
TJ Sokol Díly z.s. srdečně zve všechny dílské občany a širokou veřejnost na Sokolský bál, který se bude konat v pátek
dne 13. ledna 2017 od 20.00 hodin v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu vám bude hrát hudba p. Žákovce.
Na programu je mimo jiná dámská volenka a na všechny čeká bohatá tombola.
Vstupné 80 Kč/os.
Těší se na vás pořadatelé.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ani v letošním roce nepřišly děti kuželkářů o mikulášskou nadílku. Kuželkáři z německého Ottmarshausenu se postarali o
dárečky, které necelé dvacítce dětí nadělil Mikuláš v doprovodu
anděla a čerta.
Děti zase všechny přítomné potěšily svými písničkami a básničkami.
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Již deset let hrají naši kuželkáři s hráči z Ottmarshausenu přátelská utkání o putovní talíř. Vždy se hrálo tak, že které
družstvo mělo lepší konečný výsledek, tak vyhrálo. Letos se hrálo podle našich okresních pravidel, kde se bodují každé
dvojice samostatně. Byl to zápas velmi vyrovnaný (6:6 na body) a pouhých 42 kuželek rozhodlo o vítězství německých
kuželkářů.
A konečné: „Jaký to bylo?“ „Zase pěkný“ platilo i pro společné večerní posezení.

Ostatní informace
DIVADLO
V sobotu dne 22. října 2016 proběhlo v dílském sále divadlo poběžovických ochotníků, kteří za námi přijeli s komedií
"Paní Fantomasová se zlobí aneb zločin v muzeu čerstvého
umění."
Pořadatelé: Obec Díly a hasičky veteránky Díly nepodlehly
předpovědím některých skeptiků že nikdo nepřijde a připravily
120 míst k sezení, což tedy pravda překvapilo i účinkující.
Chceme poděkovat Dílským, že opět nezklamali, ale i
přespolním, a sál byl zaplněn téměř do posledního místa.
Vždyť
u
nás
to
žije!
Dále bychom za pořadatele a účinkující chtěli poděkovat
místním hasičům, kteří se svého úkolu opravení a promazání
opony zhostili natolik svědomitě, že, slovy ochotníků, jim po
celou dobu představení kapal olej na záda. Ale protože jsou
profesionálové a umí se obratně pohybovat na jevišti, nikdo z
nás diváků si toho nevšiml. A co bylo hlavně důležité, opona
fungovala bez chybičky. Kluci díky!
Paní Jarošové děkujeme za otevření vstupu do hotelu, kdy
návštěvníci měli o přestávce možnost občerstvení v restauraci
hotelu Sádek.
Doufáme, že se všem přítomným představení líbilo a věříme, že i další připravované akce budou minimálně takto
úspěšné."
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VÁNOČNÍ TRH
Dne 10. 12. 2016 od 13 do 18 hod. se na Dílech v obecním sále uskutečnil historicky první vánoční trh rukodělných
výrobků a domácích produktů.
Není ani tak důležité, kdo s tímto nápadem přišel. Ale co je úžasné, že se najde parta lidí, která celou tuto myšlenku
zrealizuje a dotáhne do konce.
Příprava a vyzdobení sálu, roznáška plakátů a propagace akce,
výroba věcí na prodej ve svém volném čase. Ne jedna z prodejkyň
a organizátorek akce měla svoji domácnost díky vánočnímu trhu
jako po výbuchu.

Mnohdy se do výroby věcí na vánoční trh zapojila celá
rodina včetně dětí a vnoučat.
Bylo milé, že si své výrobky mohly samy prodat a být tak přímou součástí trhu a atmosféry s ním spojené.

V sobotu 10. 12. 2016 od 13 hod. čekalo na návštěvníky dílského vánočního trhu ve vyzdobeném sále přes třicet prodejců,
převážně Dílští, se svými výrobky a produkty.
Organizátoři akce věřili, že vánoční trh bude úspěšný, ale tak vysoká účast naprosto předčila jejich očekávání. Přestože
akce končila v 18 hod., leckterý prodejce neměl už po 16 hod. téměř co prodávat.
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Návštěvníci si mohli nakoupit mimo jiné krásné háčkované, paličkované a pletené ozdoby, ozdoby z korálků a pedigu,
košíky, sněhuláčky, šité andělíčky a hračky, domácí ostružinové, pomerančové, borůvkové marmelády, švestková a
jablečná povidla, perníčky, přírodní kosmetické produkty, mýdla, med a medové produkty, svíčky a svícny, dřevěné
knoflíky, křížaly, jablíčka, domácí nudle, cukroví, dřevěné obrázky, enkaustické obrazy, rostlinky rýmovníků, kaktusy,
šperky, tkaná ponča a šály, závěsné vitráže a dokonce i vitážové betlémy a mnoho dalších rukodělných výrobků.

10

11

Pro všechny bylo připraveno posezení, kdy ke svařáku, kávě, nebo čaji si mohli návštěvníci dát domácí štrůdl, ochutnat
některý z nabízených domácích dortů a kdo není na sladké, čekaly na něj preclíky.

Organizátory potěšilo, že je přišlo svou účastí podpořit nejenom mnoho místních, ale přijelo i mnoho přespolních a
dokonce i naši sousedé z Německa a společně tak vytvořili krásnou vánoční atmosféru. Tímto všem děkují a doufají, že se
jim vánoční trh líbil.
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Organizátoři by chtěli dále poděkovat Obci Díly za pomoc a podporu, svým blízkým a rodinám, kteří jim byli často
oporou, správci V. Buršíkovi za teplo, uklizený sál, čisté toalety s toaletním papírem, mýdlem, ručníky (to není všude
samozřejmost), Aleně a Petrovi Kunešovým za bezplatně zapůjčenou hudební aparaturu, Domažlickému deníku, panu K.
Reitmeierovi a ostatním OÚ a IS za propagaci.
Sice unavení, ale již s novými myšlenkami se na vás těší organizátoři zase příští rok.

VÁNOČNÍ TRH - PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem prodejcům a organizátorům v jednom za to, že se do této akce zapojili a ve svém
volném čase, mnohdy na úkor rodinné pohody a klidu, dotáhli celou akci do zdárného konce.
Děkuji Aleně Kabourkové, Marii Anderlové, Ireně Bauerové, Miloslavě Hiklové, Ludmile Holubové, Marii Hronkové,
Marii Jelínkové, Janě Kuželkové, Aleně Marcelové, Ivaně Minaříkové, Miloslavě Novákové, Johaně Pillmaierové, Evě
Růžičkové, Anežce Sokolové, Heleně Vísnerové, Ondřejovi a Martinovi Škopkovým.
Věřím, že dalších ročníků se zúčastní ještě více dílských občanů ať už jako organizátoři, prodejci nebo i návštěvníci a
vánoční trh se tak stane pěknou dílskou tradicí.
Radka Svitáková

Karetní turnaj „Dílská sedma“
V sobotu dne 10. 12. 2016 se od 14:00 hod. v místní hospůdce Tyrolka uskutečnil čtvrtý ročník tradičního karetního
turnaje „Dílská sedma“, kterého se zúčastnilo 20 hráčů.
Zvítězila dvojice uprostřed Vladislav Kabourek a Jiří Hammerle, na 2. místě se umístil Martin Sokol a Vlastimil Anderle a
3. místo obsadili Miroslav Rýdl a Petr Sokol.
Věcné ceny dodala firma Hrbáček, s.r.o., poháry OÚ a pohoštění obstaral místní hospodský pan Luboš Minařík a hráči si
tak mohli pochutnat na výborném guláši.

Životní jubilea
říjen: Jindra Miroslav, Kapicová Marie, Konopíková Věra, Kuželková Anna, Pavlíčková Marie, Sobotková
Jana, Volfíková Miroslava
listopad: Konopík Josef, Konopík Stanislav, Kuželka Antonín, Mráz Radomír, Pěnkavová Helena, Volfík
Milan
prosinec: Buršík Vladislav, Dyrová Helena, Kotyzová Vlastimila, Mrázová Marie, Rec Zdeněk

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí.
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Narodili se

V měsíci září se narodila rodičům Marcele Vítovcové a Jaroslavovi Sokolovi dcera Eliška
a v měsíci listopadu se narodil syn Lukášek Kláře Anderlové a Danielu Prokopcovi.

Oběma dětem přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti.
Omluva
Omlouváme se pozůstalým paní Karbanové, která zemřela v srpnu namísto chybně uvedeného v minulém Dílčáku v
červnu.

ZLATÁ SVATBA
Zastupitelé obce Díly se sešli v neděli 4. prosince 2016 v hotelu Výhledy s manželi Josefem a Annou Kunešovými u
příležitosti jejich zlaté svatby.

Zastupitelé přivítali manželský pár,
předali kytičku, pan starosta přednesl
krátký projev k tomuto významnému
jubileu a oslavencům byl předán malý
dárek s přáním všeho nejlepšího do
dalšího společného života.
Také bylo připraveno malé pohoštění s
přípitkem a začalo pěkné povídání a
vzpomínání na to, co život dal, co vzal.
S dobrým pocitem pěkného setkání a
posezení s jubilanty jsme se vpodvečer
rozešli do svých domovů.

ZLATÁ SVATBA – PODĚKOVÁNÍ
Poděkování starostovi obce Dílů a všem zastupitelům Díly
Dne 4. 12. 2016 jsme byli pozváni starostou obce Vlastimilem Anderlem a zastupitelů paní Alenou Kabourkovou,
panem Františkem Škultétym, Mgr. Petrem Kunešem, panem Miroslavem Rýdlem a panem Antonínem Jelínkem.
Pozvání bylo do hotelu Výhledy u příležitosti připomenutí si padesáti let našeho společného manželství.
Hotel Výhledy se nám velmi zamlouval, poněvadž právě v jeho prostorách probíhala před půl stoletím oslava naší
svatby.
Poděkování chceme vyslovit všem jmenovaným za to, že vytvořili pro nás nezapomenutelný zážitek nejen
projevem starosty k manželům, ale velmi profesionálním přístupem všech zastupitelů, za projevené blahopřání,
za kytici nevěstě, za občerstvení a za malé upomínkové předměty.
Právě bezprostřední přístup zastupitelů přispěl k tomu, že se z naší strany jednalo skutečně o veliký zážitek, když
se otevřela bezprostřední beseda a povídání i o časech minulých a veškerá společenská zábava se odehrávala
převážně v úsměvném a veselém duchu.
Moc děkujeme Anna a Josef Kunešovi
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Vánoce na Chodsku
V dnešní uspěchané době, kdy jadrnou bulačinu slyšíme už jen vzácně, a kdy chodská slovíčka do článků píšeme
většinou do uvozovek, si jen v málokterém období v roce uvědomujeme vlastní
příslušnost k rázovitému chodskému národu právě tak silně, jako v čase adventu
a během nadcházejících vánočních svátků. Tajemné období očekávání příchodu
Spasitele nás více než kdy jindy sbližuje s našimi moudrými, hrdými a svobodu
milujícími předky. Zapátrejme ve starých ohmataných knihách s odřenými
vazbami a připomeňme některé zvyky a tradice, jak je prožívali na Vánoce staří
Chodové.
Tradice a zvyky provázely celé období. Například na Lucii (13. 12.) zabalili
chlapci jednoho do hrachoviny (hrách býval dříve běžnou významnou plodinou a
díky svým dekorativním vlastnostem se používala usušená nať - hrachovina k
výrobě masek), takže jej nebylo poznat, ale sám také neviděl. Dělal "Lucii" a
chlapci jej přivedli na přástky, kde se snažil děvčata bodnout dřevěným
obarveným nožem, někdy i namočeným do krve. Krásné zvyky se vážou na Štědrý
den. Časně ráno děti ovazovaly v zahradách stromy slámou, aby daly hodně
ovoce a sady se nesl pokřik: "Hruštičky, švestičky, vovazujte se! Zejtra bure
mráz, posekáme Vás!" Někteří z nás si jistě pamatují podobná volání "Kvítkové,
štípkové, voblíkejte se, vobouvejte se...! a je milé, že se tento zvyk udržel
téměř v nezměněné podobě v několika rodinách dodnes. Jen tátové a mámy
nenápadně rozsejí pod stromy dobroty, jako odměnu za dětskou starosta a časné vstávání. Děti se také dopoledne
(dospělí až do večera) na Štědrý den postily, aby uviděly "zlatý prasátko". Drůbež i dobytek dostaly kousek perníku
a "calatky" (housky) nebo krajíček vánočky se solí. Zbytky hospodyně snesly a sypaly do ohně, aby ušetřil její
domácnost. Před Štědrým večerem dávali lidé dobytku po kousku chleba se solí a kousek posvěceného věnečku.
Někteří lidé dříve věřili, že zvířata o štědrovečerní noci dokáží mluvit lidským hlasem. Kousky chleba nebo vánočky
se zahrabávali do země, aby voda byla zdravá a země úrodná.
Nejvíce starostí o Štědrém dnu měla ale děvčata. Vycházela na zásep a poslouchala, na které straně zaštěká pes,
aby věděla, odkud přijde ženich. Jaký mládenec bude, to zase prozradil roztavený vosk nebo olovo, nalité do vody.
Podle tvaru odlitku děvčata hádala, dostanou-li sedláka, řemeslníka, vojáka nebo dokonce pána. Kde měli psy,
předkládaly mu dívky namazané krajíčky chleba. Kterého děvčete krajíc pes nejdříve sežral, to se mělo brzy vdát.
Děti dávaly do skořápek od ořechů svíčičky a pouštěli je na vodu, aby viděly, které z nich se dostane dále do světa.
I matky měly starost o osud dětí. Rozkrajovaly jablka a dívaly se, jsou-li jádra zdravá a tvoří-li pravidelnou hvězdu,
aby věděly, jestli bude dítě zdravé a šťastné. Po večeři seděla celá rodina u stolu a čekala, dokud pastýř
neodtroubil koledu. Hned potom se běželi všichni podívat, co jim nadělilo Jezulátko. No a zatím, co se děti těšily z
dárků, dospělí už odcházeli na půlnoční.
Na Boží Hod hospodyně pohostily každého, kdo přišel. Když nikdo nepřicházel, přivedly si samy některého z
"chuďasa" a štědře jej nasytily. Na Štěpána chodily děti koledovat k příbuzným a děvčata si naposledy v roce
nechávala stvrzovat svojí budoucnost. Večer tahala z hromady
dřeva "voklesky", aby poznala, jakého muže dostanou. Když
bylo dřevo rovné, dívky věděly, že jejich nastávající bude
urostlý a řádný, ohnuté dřevo znamenalo zklamání. Na
Štěpána končily vánoční hody a také chodský rok ve svých
zvycích, jenž zase započal koledou na Nový rok a na Tři krále.
Jak už to na světě chodí, některé tradice se udržely dodnes,
jiné odešly spolu se zašlými časy. Ale jsou i takové zvyky a
tradice, jež se rodí dodnes, a proto se můžeme zase letos těšit
na společná vánoční setkání, zpěv koled a vůni svařeného vína
nebo čerstvých perníčků. Krásné Vánoce!
(čerpáno z knih Obrázky z Chodska, Rudolf a Jan Svačina, vydavatelství Jan Kobes v Praze, 1940 a Chodská
čítanka, J.Š. Baar, J.F. hruška, F. Teplý, nákladem F. Obziny ve Vyškově na Moravě, 1927)

Vydává OÚ Díly, Díly 75, 344 01 Domažlice, IČ: 00572586, e-mail: dilcak@obec-dily.cz, reg. číslo: MKČR E 17792
Redakční rada ve složení: Mgr. V. Foist, J. Kuželková, M. Mazanec, D. Milisderfer, M. Rýdl, K. Škultéty
Graficky zpracovala: Radka Svitáková

16

