INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
březen 2017

č. 1/2017

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení ze 7. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 12. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Cenu vodného na rok 2017 ve výši
19,91 Kč/m³ včetně DPH.
•
Poplatek
do
fondu
oprav
kanalizační sítě v roce 2017 ve
výši 20 Kč/m³.
•
Zpracovatele
zadání
územní
studie na „Obytnou zónu Z3 –
Díly“ v lokalitě „Pod hřištěm“
Ing. arch. Jaromíra Krejčího,
Pasečnice 17, 344 01 Domažlice s
cenovou nabídkou ve výši 78.000
Kč bez DPH (není plátce DPH)
•
„Smlouvu o dílo“ se společností
PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382
32 Velešín s cenovou nabídkou
díla ve výši 34.630 Kč včetně DPH
na zpracování pasportu místních
komunikací a pasportu a projektu
dopravního značení.
•
Uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní“ na pozemky p.č.
1855/1 o výměře 464 m², p.č.
1861/4 o výměře 53 m² a p.č.
1861/9 o výměře 55 m² všechny v
k.ú. Díly s paní Andělou
Svobodovou, bytem Díly čp. 8 za
dohodnutou cenu 100 Kč/m².
•
Proplacení faktury od POHL cz,
a.s., o.z., Domažlická 168, 318
00 Plzeň ve výši 463.130 Kč bez
DPH za vícenáklady při akci „Díly
– doplnění kanalizace – II. etapa“.
•
Proplacení faktury od Praves,
spol.s.r.o., Petrovická 286, 344
01 Domažlice ve výši 212.059 Kč
bez DPH za provozování ČOV
Postřekov za rok 2015.
•
Proplacení faktury od CHVaK
a.s., Bezděkovské předm. 388,
344 78 Domažlice ve výši 41.627
Kč včetně DPH za materiál na
kanalizační přípojky.
•
Rozpočtové opatření č. 7/2016.
•
Dočasně pozastavit poskytování
jakýchkoliv příspěvků na činnost
v roce 2017 pro všechny žádající
příspěvkové organizace
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z
8.11.2016.
•
Informaci hodnotící komise o
výsledku posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Díly – dopravní
automobil“.
•
Návrh rozpočtu na rok 2017 –
Svazek Domažlicko.
•
Návrh rozpočtu na rok 2017 – ÚSO
Lazce Horšovský Týn.

Závěrečné vyhodnocení akce
„Doplnění dětského hřiště obce
Díly“.
•
Požadavek na dořešení stížnosti
p. Karla Langa, Díly čp. 57
týkající se zatékání povrchové
vody do jeho rodinného domku a
ústní
stížnost
pí.
Marie
Zdanovcovou
na
vnikání
povrchové
vody
do
jejího
rodinného domu čp. 78 a
vymletou komunikaci po výstavbě
kanalizace.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem Smlouvy o dílo s Ing.
arch.
Jaromírem
Krejčím,
Pasečnice 17, 344 01 Domažlice.
•
Podpisem „Smlouvy o dílo“ s
PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382
32 Velešín.
•
Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní“ s pí. Andělou
Svobodovou, Díly čp. 8.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Zajistit ve spolupráci s 2.
místostarostou návrh smlouvy o
dílo s vybraným architektem
•
Na
základě
ukončeného
závěrečného vyhodnocení akce
„Doplnění dětského hřiště obce
Díly“,
dozorovat
plnění
stanovených podmínky uvedených
v rozhodnutí o dotaci po dobu 10
let od ukončení projektu.
•
Zajistit dočasného pozastavení
vyplácení finančních příspěvků v
roce
2017
pro
žádající
příspěvkové organizace.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Jednáním s POHL Plzeň o
prodloužení data splatnosti do
31.12.2017
faktury
za
vícenáklady při akci „Díly –
doplnění kanalizace – II. etapa“.
•
Ve spolupráci s předsedou
stavební komise p. Jelínkem
dořešit předmět stížností p. Karla
Langa a prověřit podanou stížnost
pí. Zdanovcové na vnikání
povrchové vody do domu čp. 78
včetně stav vymleté komunikace
po výstavbě kanalizace v termínu
do 31.3.2017.

•

Usnesení z 8. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 29. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
„Smlouvu o dílo“ na zhotovení
územní studie „Obytná zóna Z3 –

Díly“ s Ing. arch. Blankou
Johanisovou
a
Ing.
arch.
Jaromírem Křrejčím, Poasečnice
17, 344 01 p. Domažlice za
částku 78.000,-Kč bez DPH. .
•
Kupní smlouvu s Auto Trutnov,
s.r.o., Krkonošská 566, 541 01
Trutnov na koupi dopravního
automobilu Ford Kombi, 350
Trend, L2H2 v celkové výši
924.544 Kč včetně DPH.
•
Směnu obecního pozemku p.č.
1337/11 v k.ú. Díly o celkové
výměře 275 m² za dva soukromé
pozemky p.č. 2573/9 o výměře
137 m² a p.č. 2573/10 o výměře
134 m² ve vlastnictví pí. Jany,
Růženy a p. Jaromíra, Jiřího a
Petra Steinbergerových.
•
Příspěvek na činnost v roce 2017
ve výši 40.000 Tělovýchovné
jednotě Sokol Díly.
•
Příspěvek na činnost v roce 2017
ve výši 15.000 Kč spolku „Rodiče
za hřiště“.
•
Příspěvek na činnost v roce 2017
ve výši 50.000 Kč SDH Díly.
•
Dodatečně proplacení faktury
Koncendo, s.r.o., Chelčického
733/28, 500 02 Hradec Králové ve
výši 30.250 Kč.
•
Rozpočet obce Díly na rok 2017 s
celkovými příjmy 4.910.000 Kč a
s celkovými výdaji 4.386.000 Kč +
financování úvěru ve výši 524.000
Kč, kdy závaznými ukazateli
rozpočtu je odvětvové třídění –
paragrafy. Rozpočet obce Díly je
schodkový, schodek rozpočtu
bude kryt z přebytku minulých
let.
•
Rozpočtové opatření č. 8/2016.
•
Termín dílské pouti od 7.
července do 9. července 2017 a
odložení
termínu
„Setkání
rodáků“ na rok 2018.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 12. 12.
2016.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem kupní smlouvy s Auto
Trutnov, s.r.o., Krkonošská 566,
541 01 Trutnov na koupi
dopravního
automobilu
Ford
Kombi, 350 Trend, L2H2 v
celkové výši 924.544 Kč včetně
DPH.
•
Podpisem Smlouvy o dílo na
rozpracování územní studie za
78.000 Kč bez DPH.
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•

•

Vypracováním ve spolupráci AK
Filipová, Horšovský Týn „Směnné
smlouvy“ na směnu obecního
pozemku p.č. 1337/11 v k.ú. Díly
o celkové výměře 275 m² za dva
soukromé pozemky p.č. 2573/9 o
výměře 137 m² a p.č. 2573/10 o
výměře 134 m².
Plněním schváleného rozpočtu
pro rok 2017.

Usnesení z 1. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 20. 2. 2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Dodatečně podání žádosti o
dotaci z programu „PSOV PK
2017“ ve výši 500.000 Kč na
opravy místních komunikací.
•
Podání žádosti z dotačního
programu „Podpora JSDHO PK v
roce 2017“ve výši 60.000 Kč na
činnost
jednotek
sborů
dobrovolných hasičů obcí.
•
Změnový
formulář
s
identifikačním číslem a názvem
014D24100 6113 Díly – Dopravní
automobil.
•
Bezúplatný převod majetku 5
dýchacích přístrojů Fenzy z
Hasičského záchranného
•
sboru Plzeňského kraje včetně
návrhu smlouvy o dílo na
provádění kontrol, servisu a

pozáručních oprav dýchacích
přístrojů.
•
Tabulku
plánu
financování
obnovy vodovodů a kanalizací pro
roky 2017 až 2026.
•
Pověřit starostu obce zjištěním
veškerých podmínek k pořízení
změny územního plánu obce Díly
včetně finančních a časových
náležitostí
spojených
s
uvažovanou změnou ÚP.
•
Pokácení 1 ks lípy velkolisté
rostoucí na pozemcích KN p.č.
1758 v k. ú. Díly a p.č. 2233/1.
•
příspěvek ve výši 2.300 Kč pro ZO
KSČM v Dílech na pořádání
posezení
místních
žen
u
příležitosti Mezinárodního dne
žen.
•
příspěvek ve výši 3.000 Kč pro
spolek „Rodiče za hřiště“ Díly na
pořádání dětského maškarního
bálu.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 29.
12. 2016.
•
Dohodu mezi Obcí Díly, CHVaK
Domažlice a p. Petrem Benešem
(vlastníkem
areálu
bývalých
státních statků) na dodávku pitné
vody do areálu.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:

•
•

•

•

•

Podáním žádosti o dotaci z PSOV
PK 2017 na 500.000 Kč.
Podáním žádosti o dotaci z
programu PK „Podpora JSDHO PK
v roce 2017“ve výši 60.000 Kč na
činnost
jednotek
sborů
dobrovolných hasičů obcí.
Podpisem
„Smlouvy
o
bezúplatném převodu majetku“
na 5 ks dýchacích přístrojů Fenzy
z HZS Plzeňského kraje. Pro
JSDHO Díly a smlouvy o dílo na
provádění kontrol, servisu a
oprav dýchacích přístrojů.
Zjištěním veškerých podmínek k
pořízení změny územního plánu
obce Díly včetně finančních a
časových náležitostí spojených s
uvažovanou změnou ÚP.
Zaslat souhlasné stanovisko obce
jako spoluvlastníka s případným
pokácením lípy velkolisté na
pozemcích KN p.č. 1758 a 2233/1
oba v k. ú. Díly příslušnému
správnímu orgánu.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY OBCE DÍLY NA ROK 2017
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Místní poplatky
Upozorňujeme všechny občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za komunální odpad (viz. Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015) splatný do 30. dubna 2017 a poplatek za psa (viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014) splatný do 31. března
2017, že poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Díly nebo bezhotovostně na účet č. 24522321/0100
s uvedením variabilního symbolu = číslo popisné. Za včas nezaplacený poplatek jej může správce navýšit o 10% za
každých 90 dní z prodlení. V případě dotazů se může občan obrátit na účetní obce na tel. čísle 379 794 250.

Informace obecního úřadu:
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat na parkovišti u obecního úřadu v pondělí 17. dubna 2017 od 8:00 hod. do
20:00 hod. Nebezpečným odpadem se rozumí:
*akumulátory
*televizory, monitory
*plechovky od barev
*rádia
*elektrotechn.odpad
*lednice
*monočlánky
*staré léky
*pneumatiky
*zářivky

Velkoobjemný odpad se bude moci ukládat do přistaveného kontejneru od úterý 18. dubna 2017 na parkovišti u
obecního úřadu.

Výzva občanům:
Vážení občané, pokud byste chtěli zažádat o změnu územního plánu, přikládáme informace o postupu při podání
žádosti o změnu územního plánu (Usnesení z 1. VZZO ze dne 20. 2. 2017)
O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k
pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušnou obec, na jehož území se pozemek nachází.
O podaných žádostech rozhoduje zastupitelstvo obce. Náklady na zpracování územního plánu nebo jeho změny hradí
zpravidla obec. Nicméně v případě, kdy je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele
(např. občana obce), může se rovněž stát, že obec podmíní pořízení této změny územního plánu částečnou nebo úplnou
úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
Žádost na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo
stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Návrh plánované výstavby obytné zóny pod hřištěm
Bližší informace Vám poskytne vedení obce Díly
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Ostatní informace
Setkání občanů a vítání nových občánků
Vánoční setkání občanů spojené s vítáním občánků proběhlo 17. prosince 2016 od 15 hodin v sále obecního úřadu.
Pozvání pana starosty do sálu přijalo na 160 občanů. Na začátku vystoupily se svým pásmem koled děti z postřekovské
školy, kam dojíždí na první stupeň část dílských školáků.

Následovalo slavnostní přivítání miminek: Anety Volfíkové, Matěje Pikharta, Matildy Anny Marsh, Vanessy Jílkové, Anny
Bernardové, Elišky Sokolové a Lukáše Anderleho.

Poté přišla na řadu další novinka letošního adventního času. 17 dílských dětí nacvičilo pod vedením paní Kačky Škultéty a
manželů Foistových krátké divadelní představení se zpěvy o třech obrazech - Živý betlém. O hudební doprovod se
postaral Vláďa Foist, který
hrál na kytaru a Rozárka
Strenková hrála na varhany.
Živý Betlém sklidil úspěch,
někteří diváci byli i dojati.
Následovalo
vystoupení
mužského souboru Haltravan z
Klenčí pod Čerchovem, se
kterým si zanotovali i přítomní
občané. O zbytek zábavy se
postarala hudba „MaMaPiPi“ z
Postřekova, která vytvořila
přátelskou
a
veselou
atmosféru.
Za vzornou obsluhu patří
poděkování
i
hospůdce
Tyrolka.
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Vernisáž venkovní výstavy a zpívání u stromečku
Těsně před Štědrým dnem 23. prosince 2016 zopakovaly dílské děti před kapličkou vystoupení „Živý betlém“, které měly
nacvičené na vítání občánků. Toto vystoupení bylo spojené s tradičním zpíváním u stromečku. Od 15. hodin pak proběhla
zimní vernisáž venkovní výstavy „Díly, vesnička pod lesem“. Další námět této vnější expozice na panelech (v rámci
poslední povinné výměny, ke které nás zavazovala dotace) přibližuje historii naší vesničky, její budování, zakládání
spolků, sdružení, zkrátka důležité dějinné mezníky naší obce. Moc zajímavé jsou i takové perličky, jako kdy byl na Dílích
první gramofon (v roce 1908), první radio (v roce 1934), první auto (rok 1959), první televize. Dozvíme se, co vlastně
znamená obecní znak, význam tohoto symbolu – pět dílů zlatého štítu značí pruhy malých polí, které jsou odděleny
černými svislými pruhy coby polními cestami. Zde je na místě vyjádřit obdiv mravenčí práci paní Aleny Kabourkové, která
výstavu dala dohromady. Takovým odrazovým můstkem dle jejích slov bylo zanícené vyprávění patriotky Dílů paní Marie
Volfíkové, tety Chvojkouc, která má velké povědomí a znalosti o tom, jak to bývalo. Pomohli i další pamětníci osobními
vzpomínkami, fotografiemi, starými soukromými zápisky a záznamy. Poděkování patří paní Marii Volfíkové (Chvojkouc),
Anně Kalousové (Pillmajerouc), Ludmile Holubové, Ing. Josefu Sokolovi, Mgr. Miroslavě Šebestové, Marii Hronkové
(Bartáčouc), Jiřímu Anderlemu (Kalafundouc), Marii Zdanovcové, Josefu Kapicovi (Jánouc), Marii Jindrové, Věře
Konopíkové (Porazlouc), Ing. Janě Sobotkové a Marii Pavlíčkové (Škarmancouc). Výsledkem je unikátní ucelený obrázek
života Dílů. Sama autorka byla překvapena, kolik nových věcí se o své vesnici dozvěděla, a to tu žije celý život. Je moc
dobře, že si s tím dala takovou práci, znovu ožily vzpomínky, které by časem úplně zapadly a takhle zůstanou uchovány
pro další generaci.

Tříkrálová sbírka
7. ledna prošli „Tři králové“ Díly, aby vybrali peníze pro pomoc těm, kdo potřebují. Přestože dost mrzlo, vyzpívali a
vykoledovali jsme nejvíc od začátku, co chodíme – 13.651 Kč.
Moc děkujeme všem, co přispěli na sbírku a všem koledníkům.
1. Skupina – rodina Dadova
2. skupina – Fanda a Matýsek Škultéty, David a Jakub Krutinovi, Anežka Sokolová a Anna Krutinová
Naši „Tři králové“, těšíme se na příští rok 2018.

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Výroční valná hromada
Výroční valná hromada má shrnout události minulé sezóny a představit a nastínit události nadcházejícího roku. Jak se již
stalo tradicí, pro Výroční valnou hromadu SDH Díly byla vyhrazena první lednová sobota roku 2017. Zahájena byla v 15
hodin v sále obecního úřadu přivítáním všech členů a hostů a seznámením s programem. Následovaly zprávy jednotlivých
velitelů družstev našeho sboru. K nejzajímavějším patřila zpráva starosty sboru Pavla Knopfa a velitele Petra Ježa, ve
které i za pomoci audio-vizuální techniky připomenuli nejdůležitější hasičské události, na kterých se dílští hasiči podíleli.
Po zprávách přišla diskuse a ocenění členů, tím byla ukončena tzv. oficiální část a přibližně v 17 hodin přišla na řadu část
neoficiální. Ta byla zahájena večeří, další občerstvení zajišťovaly “švédské stoly”. K poslechu a následně i k tanci hrála
živá muzika.
Celkový průběh celé Výroční valné hromady na Dílech byl opět perfektně zorganizován a všichni, včetně členů okolních
sborů celou akci kvitovali. Během ní se perfektně bavili a jistě se již těší na „výročku“ v roce 2018.

Hasičský bál
Dílskou bálovou sezónu uzavřel 27. ledna hasičský bál. Sál obecního úřadu byl opět zaplněn téměř do posledního místa.
Nutno dodat, že všechny zúčastněné skvěle bavila nejen kapela Hájenka, ale i tradičně bohatá půlnoční tombola, nebo
také dámská volenka a špacírka. Pořádání celého bálu je pro náš sbor časově i organizačně náročné, ale jestliže se celá
akce podaří a ohlasy přítomných jsou pozitivní, tak jako tomu bylo v tomto roce, jsme rádi a dává nám to nový elán pro
pořádání dalších takových akcí.

Výroční valná hromada okrsku č. 12
V pátek 10. února se velitel a starosta našeho sboru Petr Ježo a Pavel Knopf zúčastnili výroční valné hromady okrsku č.
12, pod který náš sbor spadá. Valná hromada se konala v Chodově a byl zde vyhodnocen uplynulý rok a vytýčeny úkoly na
rok příští. Činnost našeho sboru a zásahové jednotky byla hodnocena okrskovým velitelem kladně. Byly zde určeny
termíny na okrskovou a okresní soutěž v požárním sportu. Můžeme se tedy včas připravit na okrskové klání a tak mít
reálnou naději, že se některé z našich družstev probojuje na soutěž okresní.
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Získání dýchacích přístrojů
Začátkem letošního roku dostala naše zásahová jednotka bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje pět kusů přetlakových dýchacích přístrojů značky Fenzy a jedenáct kusů ochranných masek s úchytem
Kandahár a jeden kus ochranné vyváděcí masky. Došlo k výměně našich starších přístrojů za modernější a pro zasahující
hasiče bezpečnější.

Nové vozidlo Ford Transit
V únoru letošního roku jsme přivezli nové dopravní vozidlo Ford Tranzit L1Z o jehož získání jsme usilovali téměř celý
minulý rok. Vozidlo bylo pořízeno z dotace ministerstva Vnitra ČR a Plzeňského kraje na podporu zásahových jednotek
sborů dobrovolných hasičů. Ministerstvo Vnitra se na pořízení podílelo částkou 450 000 Kč, Plzeňský kraj částkou 300 000
Kč a obec Díly částkou 174 500 Kč. Vozidlo je pro přepravu devíti osob, je prodloužené a vyvýšené. Vozidlo je zařazeno
do výjezdu IZS a naší zásahovou jednotkou bude využíváno na menší ale i větší zásahy, především na přepravu osob a
menší zásahové technicky. Vozidlo bude také po dohodě možno využívat pro přepravu osob na různé kulturní a zájmové
akce jinými organizacemi naší obce. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům naší obce, že se kladně postavili k pořízení
tohoto víceúčelového vozidla. Tato velmi výhodná dotace na pořízení vozidla se do budoucna již možná nebude opakovat
a pořízení vozidla z vlastních zdrojů by si jistě náš sbor ani obec nemohla dovolit. Pořízením vozidla náš sbor, respektive
zásahová jednotka, získal do užívání první úplně nové vozidlo. Za pořízení vozidla jsme velmi rádi a je to dalším
impulzem pro naší práci.

HASIČKY VETERÁNKY
V únoru letošního roku oslavila naše sestra „Fajna“ své životní jubileum.
Narozeniny jsme s ní oslavily v místním
kuželníku, kde pro nás připravila skvělé
pohoštění.
Za veteránky hasičky jí ještě jednou
přejeme
hodně
štěstí,
zdraví
a
spokojenosti.
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TJ Sokol Díly z.s.
Gibacht 2017
Letošní zima se kázala, jak má být tzn. s dostatkem sněhu. Toho využili dílští lyžaři k uspořádání lyžařského přejezdu
Gibacht – Díly. V sobotu 4. února 2017 nastupovalo do autobusu 37 účastníků 17. ročníku přejezdu Gibacht – Díly.

Po nočním dešti zledovatělá trať trochu změkla, dalo se dobře namazat a i sjezdy nebyly tak nebezpečné. První
občerstvovací zastávka byla u obory městských lesů. Na opečenou klobásu a doplnění tekutin se těšili všichni. Pak už
následoval sjezd z čerchovských strání. Někteří lyžaři využili blízkost Čerchova k jeho navštívení. Všichni účastníci se
nakonec po krkolomném sjezdu z Capartic do Dílů v pořádku sešli v hospůdce Tyrolka u výborné polévky a zhodnotili
dnešní akci jako velice zdařilou.

Kuželky
Soutěže jednotlivců
V závěru roku 2016 probíhaly na naší kuželně Přebory jednoty na 100 HS. Soutěžilo 7 mužů a 4 ženy. Z mužů naházel
nejvíc Lukáš Pittr – 460 kuželek, druhý Jaromír Byrtus 427 a třetí Jaroslav Pittr 426 kuželek. Z žen si nejlépe vedla Jana
Kuželková – 455 kuželek, druhá Milena Pittnerová 433 a třetí Iveta Kouříková 427 kuželek.
Na začátku roku 2017, ve dnech 7. a 8. ledna, se naši hráči zúčastnili Mistrovství Domažlického okresu. Celkem jsme
v této soutěži jednotlivců měli 11 zástupců.
Muži a senioři hráli ve Kdyni 120 HS. V mužské kategorii nejvíc naházel Lukáš Pittr – 551 kuželek a obsadil 11. místo.
Jaromír Byrtus obsadil 23. místo – 513 kuželek a Josef Kuželka 28. místo – 498 kuželek. V kategorii seniorů skončil
Jaroslav Buršík na 28. místě – 462 kuželek, na 29. místě Jan Sladký – 449 kuželek a na 34. místě Pavel Mikulenka – 399
kuželek. Nejvíce se dařilo Jaroslavu Jílkovi, který výkonem 530 kuželek obsadil 8. místo a zajistil si postup do kraje. Ten
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se hrál 28. ledna 2017 na kuželně CB Dobřany, rovněž na 120 HS. V silné konkurenci 28 hráčů obsadil Jaroslav Jílek 14.
místo výkonem 543 kuželek.
Ženy hrály okres na nové kuželně v Zahořanech. Na 100 HS vybojovala
2. místo Iveta Kouříková výsledkem 415 kuželek. 6. místo patřilo Mileně Pittnerové – 401 kuželek, a 11. místo Daně
Tomanové – 389 kuželek. V krajské soutěži na Škodovce v Plzni se mezi dvanácti hráčkami umístila Iveta Kouříková na 5.
místě – 520 kuželek (120 HS) a Milena Pittnerová na 9. místě – 498 kuželek.
Na opravené kuželně v Peci hrály okresní přebory seniorky. S nevýraznými výsledky na 100 HS si Jana Kuželková (4.
místo – 344 kuželek) i Dana Kapicová (5. místo – 341 kuželek) zajistily postup do soutěže krajské. Ta se hrála na Škodovce
v Plzni na 120 HS a Dana Kapicová se z jedenácti hráček výkonem 512 kuželek umístila na 6. místě. O 20 kuželek více –
532, naházela Jana Kuželková. Tímto výkonem obsadila 2. místo, pouhé dvě kuželky za vítězkou, a získala jedno ze tří
postupových míst na Mistrovství České republiky.
A tak i v letošním roce budou mít Díly zástupce na MČR, které se hraje
6. května 2017 v Třebíči.

Soutěže družstev
Krajská i okresní soutěž družstev se blíží k závěru. Na začátku dubna budou známy konečné výsledky všech ligových i
divizních soutěží a tím i kolik a jaká družstva budou padat z kraje do okresu a naopak. Probíhající ročník je bohatý na
vynikající výsledky, padlo i několik rekordů na naší kuželně. Podrobné hodnocení soutěží bude uveřejněno v příštím
vydání zpravodaje.
Za celkem bezproblémový provoz kuželníku patří poděkování nejen hráčům, ale i ostatním členům TJ, kteří se podílejí
na údržbě, úklidu a přípravě dříví.

VELIKONOČNÍ KOULENÍ
Kuželkářky zvou děti a mládež na Velikonoční koulení, které se uskuteční v dílské kuželně
v pondělí 17. dubna 2017 od 16:00 hodin.
Čistá sportovní obuv nutná!
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OS Rodiče za hřiště
Maškarní bál
Parket obecního sálu patřil první březnovou sobotu dětem. Sdružení Rodiče za hřiště pro ně ve spolupráci se svými
příznivci, za podpory obce i místních spolků, připravilo tradiční maškarní bál, tentokrát ve znamení dětských radovánek
tak, jak je přináší střídající se čtyři roční období.

Hlavnímu tématu byla přizpůsobená i nápaditá výzdoba zcela zaplněného sálu. Z oken se na malé tanečníky usmívalo
letní sluníčko i veselý sněhulák, poletující motýlci se střídali se sněhovými vločkami, z větrné oblohy se snášelo i
pestrobarevné podzimní listí. Děti programem prováděli jarní a letní víly, čerství školáčci nebo veselí sněhuláci právě
podle toho, jaké období na parketu panovalo. Atmosféru dotvářela i pečlivě vybíraná hudba dokreslující náladu a dění na
sále. Střídání ročních období obstarali všichni společně poté, co s mocným čarodějem postupně vyčarovali jaro, léto,
podzim i zimu.
Maškarní bál však patří především maskám a těch bylo opět k vidění opravdu hodně. Princové a princezny si mohli
zatančit s dalšími pohádkovými postavami, s piráty, zvířátky, hasiči, upíry, klauny, samozřejmě se do kola s radostí
zapojili i tátové a mámy,
babičky i dědové, zkrátka
všichni přítomní. A aby se
jen a jen netancovalo a
neřádilo,
program
zpestřovaly
rozmanité
soutěže a hry. Jarní klání,
které přišlo na řadu ihned
po
úvodním
defilé
organizátorů a po první sérii
řádivých písniček, se neslo
ve znamení symbolů tohoto
krásného období roku. Děti
si zahrály na slepičky, které
cestou do kurníku nesmí
rozbít svá vajíčka, a když
úkol zvládnou „plácnou“ si
s velikonočním zajíčkem. Po
zvládnutí překážkové trasy
na všechny čekala odměna
v podobě
krásných
barvených natvrdo vařených
vajec. Potom už se střídalo
jedno období za druhým
s diskotékou a písničkami.
Léto přineslo plavecké závody, podzim pouštění draků a zábavné vyučování, zima vše korunovala závodem na ledních
krách a pořádnou nefalšovanou koulovačkou, na své si přišli i náruživí lyžaři.
Doufáme, že si kromě plyšáků, dobrot a dalších vysoutěžených odměn, děti odnesly i spoustu nezapomenutelných
zážitků. Nezbývá než poděkovat všem, co svojí měrou přispěli k udržení krásné tradice a společně se můžeme těšit na
překvapení, jež nás čekají na maškarním v příštím roce. Těší se na Vás mámy a tátové ze sdružení Rodiče za hřiště.
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KSČM Díly
Setkání u příležitosti oslavy MDŽ
V neděli 12. března 2017 uspořádala Místní organizace KSČM pro dílské ženy již tradiční posezení u příležitosti
Mezinárodního dne žen. Letos se akce zúčastnilo 21 žen.

Po přivítání účastnic a krátkém připomenutí významu MDŽ se rozvinula zábava za hudebního působení pana Jarábka z
Kouta na Šumavě.

Pořadatelé děkují za finanční příspěvek Obecnímu úřadu v Dílech na občerstvení a Místní organizaci SDH za zakoupení
květin.
Výborné zákusky ke kávě upekly letos paní Balounová a paní Bauerová. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
zajištění této akce.
Setkání bylo účastnicemi hodnoceno opět jako hezká akce.
Za ZO KSČM p. Milisderfer Dr.

11

Životní jubilea
leden: Dyr Pavel, Kugl Jan, Pillmaier Václav, Pivoňka Jan, Sokolová Jarmila, Volfík Zdeněk
únor: Dadová Marie, Kunešová Anna, Mazanec Miloslav, Volfíková Jefrosinija
březen: Jílková Hana, Jindrová Marie, Kapic Josef, Kuneš Josef, Kuželková Marie, Soukupová Dana

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí.
Opustili nás
V měsíci prosinec 2016 nás opustil pan Miroslav Růžička, v lednu 2017 nás opustil pan Viktor Dočkálek a v březnu 2017
jsme se rozloučili s panem Františkem Volfíkem.

Vzpomínka:
Růžička Miroslav
Pan Miroslav Růžička, který zemřel 19. prosince 2016, na Dílích nežil dlouho, přistěhoval se v dubnu 2016 z
Plzně. Koupil si tu domek s čp. 144. Odešel v 71 letech.
Dočkálek Viktor
Pan Viktor Dočkálek se narodil 8. 8. 1938 v Brně. Byl ženatý v Horšovském Týně, kde má dvě dcery. V roce 1981
se přistěhoval na Díly k přítelkyni a jejím třem dětem. Pracoval v ČSAD Domažlice jako řidič autobusu. Ve
volném čase se zajímal o sport a knihy. V televizi sledoval hlavně atletiku a fotbal. Aktivně hrál šachy, okresní i
republikové přebory. Vedl šachový kroužek v Základní škole v Klenčí pod Čerchovem. V důchodovém věku byla
jeho velkou oblibou četba knih, a proto byl rád, že mohl trávit čas v místní knihovně, kde působil dlouhá léta
jako knihovník. Ze zdravotních důvodů musel z knihovny odejít, ale čtení miloval do poslední chvíle života.
Zemřel 4. ledna 2017 ve věku nedožitých 79 let.
Volfík František
František se narodil před 60 léty na Dílích v chaloupce u Kameníků jako prostřední ze 3 dětí Albíny a Františka
Volfíkových. V jedenácti letech odjel se svojí matkou a sestrami na celý rok do Indie, kde jejich otec v té době
pracoval. O tomto nevšedním zážitku rád a často vyprávěl.
Po ukončení základní školní docházky se vyučil v Plzni zedníkem a tuto profesi dlouhá léta vykonával. Po vojně
se oženil a následoval svoji ženu Martu do Šitboře, kde společně vychovávali své dvě děti. Svým srdcem však byl
stále Dílčákem. Po 10 letech se do rodné vísky vrátil a společně si tam postavili dům.
Aktivně se zapojoval do činnosti místních spolků. Byl dlouholetým a platným členem místního sboru
dobrovolných hasičů.
Mezi jeho největší záliby však patřila cyklistika. S oblibou poseděl se svými kamarády v místní hospůdce, kde
byl vždy dobrým a veselým společníkem.
Velkou radost a potěšení mu dělala nedávno narozená vnučka Matilda. Bohužel, neuběhlo mnoho času a
zákeřná choroba byla silnější než jeho vůle, přemohla ho a navždy mu zabránila vrátit se mezi nás. Zemřel 2.
března 2017.
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