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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři čtvrtletníku Dílčák, dovolte mi v této předvánoční
atmosféře stručně shrnout a poskytnout informace týkající se činností jak celého zastupitelstva,
tak i obecního úřadu, v jehož čele působím a řídím již jedenáct let.
V příštím roce nás čekají nejen důležité prezidentské volby, ale ještě pro nás všechny
důležitější volby, volby komunální. Pro některé zastupitele obce je rok 2018 rokem posledním v
této pozici, někteří jak doufám budou dál pokračovat v této veřejně prospěšné práci tak, aby
úspěšně navázali na svoji dosavadní dobrou činnost a na činnost svých předchůdců. Poslední rok
je to však i pro moji osobu na pozici starosty. Své rozhodnutí jsem dlouhodobě zvažoval, bohužel rodinné,
zdravotní a osobní důvody, kterým jsem byl vystaven a které jsem musel v poslední době řešit, mně již nedovolují
dále vykonávat funkci starosty. Získané zkušenosti a nabyté vědomosti jsem však připraven předávat novému
vedení obce případně jen již jako řadový zastupitel, samozřejmě jen tehdy, bude-li k tomu všeobecná vůle voličů.
Jsem ale velice rád, že i přes některé problémy se podařilo naši obec posunout mezi ty obce, které se
mohou pochlubit dokončenou a fungující základní infrastrukturou (oddílná kanalizace, vodovod, plynovod, veřejný
rozhlas a osvětlení), nově vybudovanými a rekonstruovanými místními komunikacemi a veřejně prospěšnými
objekty a občanským vybavením (rekonstrukce kapličky a zateplení budov OÚ, obecního sálu, pořízení obecní a
hasičské techniky a pod.). Pořízením nového územního plánu obce, územní studie a průběžnými výkupy pozemků
byly položeny základy pro nutný a potřebný rozvoj ve výstavbě rodinných domků v naší obci. Samozřejmě všechny
tyto akce se neobešly bez zvýšeného investování veřejných prostředků a není tajemstvím, že i za využití a přispění
dotační politiky od státu, kraje a EU se poslední projekty musely krýt i nutnými úvěry ve výši 2,6 mil. Kč, které
jsou nyní průběžně spláceny. Bohužel tato absence finančních prostředků v posledních dvou letech se neblaze
odrazila v podpoře místních spolků a sdružení, jejichž činnost se tímto musela nutně omezit.
Avizovaný rozsah všech investičních i neinvestičních projektů kladl zvýšené odborné, fyzické i časové
nároky nejen na zastupitele, ale i na pracovníky úřadu, aktivní členy místních složek a spolků. V neposlední řadě
ale i na vás, řadové občany obce, kteří jste se snažili nezištně napomáhat rozvoji a rozkvětu své obce. Vynaložené
úsilí nás všech se ale vyplatilo, důkazem toho je funkční, klidná a čistá obec, kam se spoustu turistů rádo vrací a
ve které se nám i dobře a vesele žije. Všem za toto patří velký dík a uznání.
Na závěr mně dovolte, abych všem čtenářům popřál klidné a pohodové předvánoční okamžiky a chvíle,
štastné a veselé Vánoce, hodně dárků pod stromečkem a ještě více splněných přání. V nadcházejícím roce 2018
mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě, hodně zdraví, štěstí, lásky, tolerance a porozumění mezi námi
občany z Dílů.
Vlastimil Anderle
Starosta

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 5. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 18. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
předání osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva pí. Marii Mikulenkové
(§ 56 zákona č. 491/2001 Sb.) s
platností od 5. září 2017.
•
pí. Marii Mikulenkovou předsedkyní
kontrolního výboru.
•
odměnu pí. M. Mikulenkové za
výkon funkce předsedy kontrolního
výboru ve výši 820 Kč.
•
odměnu pí. M. Mikulenkové za
výkon funkce členky zastupitelstva
ve výši 180 Kč.
•
prodej obecního pozemku KN p. č.
1532/119 v k. ú. Díly vedený jako
zahrada o celkové výměře 33 m² za
200 Kč/m², kdy veškeré náklady
spojené s převodem vlastnických
práv bude hradit kupující.

•

•

•

•

•

uzavření Smlouvy o právu k
provedení stavby nebo opatření na
pozemku vlastníka se Správou a
údržbou silnic Plzeňského kraje, p.
o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň
uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti a o právu provést
stavbu č. IV-12-0012383/VB3“ s
OMEXOM GA eNERGO S.R.O., Na
Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň –
Bolevec.
uzavření „Dohody o vytvoření
společného
školského
obvodu
spádové základní a mateřské školy“
s Městysem Klenčí pod Čerchovem.
přesunutí projednání proplacení
znaleckého posudku od Václava
Ochotného na další veřejné jednání
zastupitelstva obce.
rozpočtové opatření č. 4/2017.

neposkytnout finanční příspěvek
Spolku skřítka Kořínka z Otova.
•
nekoupit pozemek p. č. 2498/11 o
celkové výměře 34 m² vedený jako
trvalý travní porost.
•
proplacení faktury za zpracování
územní studie na akci „Obytná
zóna Z3 – Díly“ ve výši 78.000 Kč
zpracovateli Ing. arch. J. Krejčímu,
Pasečnice 17, 344 01 p. Domažlice.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 14. 8.
2017.
•
Rezignaci člena zastupitelstva Mgr.
Petra Kuneše na funkci zastupitele
obce Díly a předsedu kontrolního
výboru ke dni 4. 9. 2017.
•
Zápis z 1. zasedání finančího
výboru v roce 2017, které proběhlo
4. 9. 2017.

•
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Informaci o semináři na téma
„Implementace GDPR do praxe
úřadu“.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem kupní smlouvy na prodej
obecního pozemku KN p. č.
1532/119 v k. ú. Díly vedený jako
zahrada o celkové výměře 33 m² za
200 Kč/m².
•
Dodatečně podpisem „Smlouvy o
právu k provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka se
SÚS Plzeňského kraje“.
•
Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti a o právu provést
stavbu č. IV-12-0012383/VB3“ s
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na
Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň –
Bolevec.
•
Podpisem „Dohody o vytvoření
společného
školského
obvodu
spádové základní a mateřské školy“
s Městysem Klenčí pod Čerchovem.
•
Vypracováním odpovědi na nabídku
na prodej zděděného pozemku KN
p. č. 2498/11 v k.ú. Díly o celkové
výměře 34 m² vedený jako trvalý
travní porost.
•
Uvedení do praxe zdejšího úřadu
nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 nejpozději do 25. 5. 2018.

•

Usnesení z 6. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 30.10.2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Plán inventur za rok 2017 a zároveň
schvaluje
složení
hlavní
inventarizační komise a dílčí
inventarizační komise.
•
Navýšení služby Eko-Separ Nýřany
za
svoz,
výsyp
a
likvidaci
komunálního
a
separovaného
odpadu od 1. 1. 2018 o 6% a
„Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo“
se Západočeskými komunálními
službami Plzeň o navýšení služeb
na 2.700 Kč bez DPH, kdy cena by
byla platná od 1. 1. 2018.
•
Proplacení
faktury
CHVaK
Domažlice ve výši 50.820 Kč včetně
DPH za projekt na kanalizační
přípojky.
•
Nechat
zpracovat
projektové
dokumentace na lokality: "Díly obytná zóna Z3 Pod hřištěm"; "Díly
- účelová komunikace Pod Svačinů"
a "Díly - rekonstrukce MK 4c"
projekční kanceláří ing. Rojta
Domažlice.
•
Podílet se na opravě místní
komunikace Díly – Klenčí p/Č. ve
výši 50% nákladů dle cenové
nabídky společnosti Asfalt OK,
České Budějovice tzn. ve výši
163.500 Kč.
•
Rozpočtové opatření č. 5/2017.

Vzdání se dotace PSOV PK 2017 –
Projekty
obcí
na
akci
„Rekonstrukce místních komunikací
v obci Díly“ ve výši 240.000 Kč.
•
Neposkytnout finanční příspěvek
Svazu tělesně postižených v ČR,
místní organizace Domažlice
•
„Smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného
majetku
do
vlastnictví obce“ č. 17/045/0309 s
Ministerstvem financí, odbor 64 –
právní
podpora
dispozic
s
majetkem státu, Letenská 15, 118
10 Praha 1.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 18. 9.
2017.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem dodatku ke smlouvě s
Eko-Separ Nýřany.
•
Jednáním s obcí Postřekov a
společností Asfalt OK, České
Budějovice týkající se opravy
místní komunikace Díly – Klenčí pod
Čerchovem.
•
Dodatečně podáním odvolání na
vzdání se dotace PSOV PK 2017 –
Projekty
obcí
na
akci
„Rekonstrukce místních komunikací
v obci Díly“
•
Odpovědí
Svazu
tělesně
postižených v ČR, místní organizaci
Domažlice.
•
Podpisem „Smlouvy o bezúplatném
převodu privatizovaného majetku
do
vlastnictví
obce“
č.
17/045/0309
s
Ministerstvem
financí, odbor 64 – právní podpora
dispozic
s
majetkem
státu,
Letenská 15, 118 10 Praha 1.

•

Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Odpovědí o souhlasném stanovisku
obce za služby pro Eko-SeparNýřany a KS Plzeň
•
K jednání s Projekční kanceláří Rojt
o vyhotovení PD na pozemní
komunikace

Usnesení ze 7. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 27.11.2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Cenu vodného na rok 2018 ve výši
20,15 Kč/m³ včetně DPH.
•
Znění „Dodatku č. 1“ s Eko-Separ,
s.r.o., Hřbitovní 1214, Staňkov.
•
Cenovou nabídku firmy Omexom GA
Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8,
Plzeň – Bolevec ve výši 27.500 Kč
bez DPH za zpracování projektové
dokumentace veřejného osvětlení v
plánované obytné zóně „Z3 – Pod
hřištěm“
včetně
kompletního
zasíťování zóny elektrickou energií.
•
Rozpočtové opatření č. 6/2017.
•
Zadat
společnosti
Geodezie
Jihozápad
s.r.o.,
Domažlice
vypracování geometrického plánu

kanalizačního přivaděče k ČOV
Postřekov, kdy cenová nabídka činí
19.300 Kč bez DPH (23.353 Kč
včetně DPH).
•
Využít nabídky 4. Obrněné divize
Plzeň na dynamickou ukázku v
rámci oslav osvobození obce Díly
dne 1. 5. 2018 s celkovými náklady
ve výši 11.000 Kč.
•
„Smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene – služebnosti na akci Díly,
p1680/23,
kNN,
IV-120009314/1/VB“ se Stemontem JS
s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský
Týn.
•
Výkup soukromých pozemků v OZ
„Z3 Pod hřištěm“ od manželů S. a
p. K. ve výši 250 Kč/m² s tím, že
stranám budou za stejnou cenu
prodány stavební parcely (Z3 04 a
Z3 02 s doplatkem)
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 30. 10.
2017.
•
Informaci o cenové nabídce č.
191/2017 na zakázku „Dodávka a
montáž svislého dopravního značení
pro obec Díly“ ve výši 99.907 Kč
včetně DPH od firmy PasProRea,
s.r.o Holkov.
•
Oznámení o zahájení územního
řízení na akci „Díly – statek –
vodovod a kanalizace“.
•
Pozvání na akce, které budou
organizovány do konce roku 2017.
•
Pozvání od starosty p. Ludwiga
Regera z Rötzu na Vánoční jarmark.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem „Dodatku č. 1“ s EkoSepar, s.r.o. Nýřany.
•
Jednáním s Geodezií Jihozápad
Domažlice
na
vypracování
geometrického plánu kanalizačního
přivaděče na ČOV Postřekov.
•
Podpisem „Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na
akci Díly, p1680/23, kNN, IV-120009314/1/VB“ se Stemontem JS
s.r.o., se sídlem v Horšovském
Týně.
•
Ve spolupráci s AK Filipová,
Horšovský Týn vypracovat „Smluvy
o smlouvách budoucích“ týkající se
výkupu pozemků v obytné zóně „Z3
– Pod hřištěm“.
Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Oslovením
dalších
firem
na
zpracování zakázky „Dodávka a
montáž svislého dopravního značení
pro obec Díly“.
•
Jednáním s firmou Omexom GA
Energo na zpracování projektové
dokumentace veřejného osvětlení a
kompletního zasíťování el. Energií
v plánované obytné zóně „Z3 – Pod
hřištěm“.
•
K jednání o zajištění dynamické
ukázky v rámci oslav osvobození
obce dne 1. 5. 2018.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2017
Díly
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Název strany:
ANO
ODS
KSČM
ČSSD
Piráti
SPD
Starostové

Z celkového počtu 315 voličů
platné hlasy
procento:
78
35,9
24
11,0
21
9,7
20
9,2
16
7,4
15
6,9
12
5,5

odvolilo 219 voličů tj. 69,5%
Název strany:
platné hlasy
TOP 09
12
KDU-ČSL
12
Dělnická strana
3
Strana zelených
1
ROZUMNÍ
1
ODA
1
Sportovci
1

procento:
5,5
5,5
1,4
0,5
0,5
0,5
0,5

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Požár hospodářské budovy Klenčí pod Čechovem
V sobotu 21. 10. 2017 v odpoledních hodinách byl naší zásahové jednotce nahlášen operačním střediskem HZS požár
hospodářské budovy v Klenčí pod Čechovem. Na místo během několika minut vyjelo devět členů naší jednotky s vozidlem
CAS 25 a dopravním vozidlem Ford Transit. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří hospodářská celodřevěná stodola.
Naše jednotka na místo přijela jako druhá a okamžitě se zapojila do hašení. Po příjezdu profesionálních hasičů jsme byli
určeni k dopravě vody na požářiště a zřízení čerpacího
místa na místním koupališti. Jednotka se rozdělila do dvou
družstev. Jedno družstvo zajišťovalo přepravu vody
vozidlem CAS 25 a druhé pomocí ponorného čerpadla,
kterým je naše jednotka vybavena, čerpalo vodu do
vozidel, která ji dovážela na místo požáru.
Po úplném dohašení hospodářské budovy bylo nutné
konstrukci strhnout a stavební části rozebrat a vše řádně
dohasit. Jednotka se vrátila na základnu před
devatenáctou hodinou. Při vyhodnocení hasební činnosti
velitelem zásahu z HZS Domažlice byla naše jednotka
pochválena za vynikající a bezchybnou činnost na místě
požáru a na čerpacím stanovišti. Potvrdilo se nám, že

časté výcviky a prověřovací cvičení jsou opravdu nutné, aby
každý hasič při tak rozsáhlém požáru věděl co má dělat a
jak postupovat při ovládání techniky. Včasným zásahem a
bezchybnou činností všech družstev na místě požáru bylo
zabráněno rozšíření požáru na okolní obytné budovy, které
byly v blízkosti.

Obecní brigáda a ukončení sezony
V sobotu 28. 10. 2017 jsme se účastnili brigády na úklid obce, prořez stromů a pálení navezeného dřevního materiálu na
skládku pod naší obcí. Počasí nám
přálo, i když byla trochu zima, ale
nepršelo. Pomocí výškové techniky jsme
prořezali stromy, které zasahovali do
drátů elektrického vedení a nebo
zasahovaly do komunikací a bránily tak
vjezdu
popelářského
vozidla.
Po
ukončení brigády jsme ještě sebrali
kovový šrot v obci a zazimovali naší
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hasičskou techniku. Brigádu provádíme každý rok na podzim a spojujeme jí s ukončením hasičské sportovní sezony. Celou
sezonu jsme po brigádě vyhodnotili v naší Tyrolce, kde jsme měli občerstvení, vynikající sekanou, kterou nám upekli
kamarádi v peci na dětském hřišti.

Pohotovost při silném větru
Ve dnech 27. 10. 2017 až 29. 10. 2017 byla naší zásahové jednotce vyhlášena operačním střediskem HZS pohotovost.
Meteoroligckou službou byl hlášen silný vítr a možnost pádu stromů. Velitel jednotky Petr Ježo musel na operační
středisko nahlásit počet členů jednotky, kteří by byli schopni v určených dnech vyjet na likvidaci padlých stromů.
Pohotovost se nám lehce podařilo zajistit a na každý den bylo k dispozici šest členů zásahové jednotky, kteří jsou všichni
proškoleni na práci s motorovou pilou. Naštěstí se silný vítr naší oblasti vyhnul a vyjížděli jsme jen na jeden padlý strom
v neděli 29. 11. 2017 v odpoledních hodinách na silnici mezi obcemi Díly – Klenčí pod Čechovem. I když jsme měli jen
jeden výjezd, prokázali jsme, že naše jednotka je akceschopná a HZS s námi může kdykoli počítat.

Oslava padesátých narozenin starosty sboru
V sobotu 4. 11. 2017 jsme oslavili v sále obecního úřadu padesáté narozeniny starosty našeho sboru Pavla Knopfa. Pavel
do našeho sboru přišel před téměř třiceti lety. Okamžitě se zapojil do činnosti sboru a výrazně se podílen na rozvoji
sboru a zásahové jednotky. Nejprve pracoval jako hlavní strojník a nyní již deset let vykonává funkci starosty sboru.
Chtěli bychom Pavlovi ještě jednou popřát do dalších let hodně zdraví, pohody, spokojenosti a vitality, aby ještě dlouho
mohl tak úspěšně pracovat pro náš sbor. Takových pracovitých, obětavých a fundovaných lidí moc není a musíme si ho
vážit.

Zdobení vánočního stromu
V neděli 3. 12. 2017 jsme jako již tradičně v adventním čase postavili a ozdobili vánoční strom před naší kapličkou. Strom
měří bez mála šest metrů a vyrostl v lesích nad naší obcí. V letošním roce obec zakoupila čtyři nové barevné řetězy s led
svíčkami. Staré žárovkové řetězy již dosloužily a byly dosti poruchové a měly vyšší spotřebu el. Energie, a tak letos strom
bude zářit levněji, barevněji a moderněji. Snad se strom v novém hávu bude obyvatelům naší obce zase bude líbit a
v předvánočním čase se u něj zastaví a zapomenou tak na každodenní shon s přípravou Vánoc.

Pozvánka na valnou hromadu a hasičský bál
V sobotu 6. 1. 2018 od 15 hodin se v sále obecního úřadu uskuteční výroční valná hromada našeho sboru.
Zveme všechny členy sboru, abychom zhodnotili uplynulý rok, společně se pobavili a vytýčili úkoly na rok
příští.
V pátek 2. 2. 2018 pořádáme v sále obecního úřadu od 20 hodin hasičský bál. K tanci bude vyhrávat dechová
hudba Vrchovanka. Opět je zajištěna bohatá tombola. K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.

Slovo starosty sboru
Sestry hasičky, bratři hasiči, vážení občané naší obce. Dovolte mi, abych Vám
všem popřál do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Dále všem přeji, aby se Vám vyhýbaly události, u kterých byste potřebovali
naší pomoc. A když se Vám něco nepředpokládaného stane, jsme vždy a v každou chvíli připraveni každému
poskytnout pomoc. Všem aktivním členům sboru a členům zásahové jednotky děkuji za odvedenou práci
v minulém roce a těším se na další spolupráci
v roce následujícím.
Starosta SDH Díly Pavel Knopf

TJ Sokol Díly z.s.
Kuželky
Začátkem prosince skončila podzimní část kuželkářských soutěží družstev ročníku 2017/18.
V Přeboru Plzeňského kraje je naše Áčko z dvanácti družstev na pěkném pátém místě s 12 body. Základní sestavu ve
složení Byrtus Jaromír, Jílek Jaroslav, Jílek Jiří, Kuneš Zdeněk, Ochotný Jiří a Pittr Jaroslav, doplnili jako náhradníci 5x
Pittnerová Milena, 1x Kouříková Iveta a 1x Sokol Jan.
V Domažlickém okresním přeboru se skvěle daří ženskému družstvu, kde rovněž mezi dvanácti družstvy obsadily ženy
(Díly B) v polovině soutěže druhé místo s 18 body. Muži (Díly C) si drží střed tabulky - 6. místo s 12 body.
V průběžném pořadí jednotlivců si hráči z Dílů vedou asi nejlépe za celé období, kdy se kuželky na Dílích hrají závodně.
Mezi 13 nejlepšími hráči okresu je pět hráčů z Dílů. Jen pět zápasů z možných jedenácti stačilo, aby se Sokol Jan usadil
na druhém místě s průměrem 432,9 kuželek na zápas. Dále následují: 9. místo Knopfová Václava (10 zápasů, průměr
421,4), 10. místo Kouříková Iveta (10 zápasů, průměr 421,4 – horší dorážka), 11. místo Pittnerová Milena (11 zápasů,
průměr 418,6) a 13. místo Kuželková Jana (11 zápasů, průměr 416,5).
Za celkovým umístěním našich družstev je vidět snaha všech hráčů dosáhnout co nejlepších výsledků, a tak všem
přejeme „Ať to padá“.
A borec nakonec: Díly B (2 599) : Zahořany A (2512) Kapicová Dana (424), Kunešová Andrea (382), Kouříková Iveta (475),
Kuželková Jana (460), Knopfová Václava (426) a Pittnerová Milena (432).
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JARNÍ ČÁST SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 2017/2018
KUŽELNA DÍLY
DATUM DEN
12.01.18PÁ
13.01.17SO
19.01.18PÁ
02.02.18PÁ
03.02.18SO
09.02.18PÁ
16.02.18PÁ
17.02.18SO
23.02.18PÁ
24.02.18SO
02.03.18PÁ
09.03.18PÁ
10.03.18SO
16.03.18PÁ
23.03.18PÁ
30.03.18PÁ
07.04.18SO
DÍLY "A"
DÍLY "B"
DÍLY "C"

DOMÁCÍ
HOSTÉ
17,00 DÍLY C
PEC C
14,00 DÍLY A
STŘÍBRO A
17,00 DÍLY B
DÍLY C
17,00 DÍLY C
ÚJEZD B
14,00 DÍLY A
HOLÝŠOV B
17,00 DÍLY B
HOLÝŠOV C
17,00 DÍLY C ZAHOŘANY A
14,00 DÍLY A
KDYNĚ C
17,00 DÍLY B
PEC C
14,00 DÍLY A SOKOL PLZEŇ V.
17,00 DÍLY C ZAHOŘANY B
17,00 DÍLY C
HOLÝŠOV D
14,00 DÍLY A
PEC A
17,00 DÍLY B HAVLOVICE D
17,00 DÍLY C
HOLÝŠOV C
17,00 DÍLY B
KDYNĚ D
14,00 DÍLY A
DOBŘANY B
PŘEBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
DOMAŽLICKÝ OKRESNÍ PŘEBOR
DOMAŽLICKÝ OKRESNÍ PŘEBOR

ZAČÁTEK

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 9. 12. 2017 od 15:00 hodin se na kuželníku konala tradiční
mikulášská nadílka za přítomnosti našich přátel z Ottmarshausenu. Přítomné
děti potěšil čert, anděl a hlavně Mikuláš, který jim nadělil spoustu krásných
dárků. Akce se opět zúčastnily samé hodné děti a tak si ani letos čert s
sebou do pekla nikoho neodnesl.
Po mikulášské nadílce se konal tradiční zápas mezi kuželkáři TJ Sokol Díly a
SV Ottmarshausen o putovní pohár. Zápas byl velice vyrovnaný. Nakonec se
štěstí přiklonilo na stranu hráčů z Ottmarshausenu, kteří vyhráli o pouhých 5
kuželek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim členům a příznivcům za
podporu a popřát všem občanům krásné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku.
TJ SOKOL Díly, oddíl kuželek

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 12. ledna
2018 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 100 Kč/os.
Těší se na vás pořadatelé.

Životní jubilea
říjen:
listopad:
prosinec:

Kapicová Marie, Konopíková Věra, Kuželková Anna, Pavlíčková Marie, Peklová Alena,
Strasserová Lujza, Svobodová Anděla, Volfíková Miroslava
Knopf Pavel, Kuželka Antonín, Pěnkavová Helena, Škultéty František, Volfík Milan
Anderle Václav, Bauer Miroslav, Dyrová Helena, Kotyzová Vlastimila, Mrázová
Marie, Vondrašová Ludmila,

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

Zveme Vás v neděli 17. 12. 2017 v 15:00 hod. do místního obecního sálu
na setkání občanů spojené s vítáním občánků.
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Ostatní informace
Divadlo „POSTEL PRO ANDĚLA“
Na Dílech to opět žilo. Obecní úřad Díly pozval ochotníky z Poběžovic, kteří diváky 14. října 2017 úžasně pobavili komedií
„POSTEL PRO ANDĚLA“ od autora Jaroslava Koloděje.
Připraveno bylo 130 míst k sezení a doufalo se, že lidé
zase přijdou. Když se těsně před začátkem představení
musely ještě přidávat židle, už se vědělo, že úspěch bude.
Konečný počet diváků činil cca 150.
Pak začalo samotné vystoupení, velice vtipné a tak trochu
ze života, které doprovázel smích a potlesk diváků od
začátku až do konce, což potvrdilo, že se líbilo a mělo
veliký úspěch.
Po představení byly účinkujícím rozdány kytičky s
pozváním na posezení spojené s pohoštěním, které
připravily hasičky veteránky.

Bylo potěšením vidět rozcházející se diváky do svých domovů s úsměvem na tváři, plni krásných dojmů.
Co říci závěrem. Opět jedna vydařená akce a budeme se těšit na rok příští, co si pro nás „komedianti z Poběžovic“ zase
připraví.

Informovaný senior
Ve středu 18. října 2017 se konala od 18:00 hod. v budově bývalé MŠ přednáška zvaná „Informovaný senior“. Jedná se o
projekt Plzeňského kraje, jehož cílem je zvýšení celkové informovanosti starších spoluobčanů. Letos nás navštívili
zástupci Záchranné služby a Policie ČR z Plzně. Připravili si pro nás témata „První pomoc“ a „Prevence
a bezpečnost“. Proběhly i ukázky a reálné modelové situace. Přednáška trvala dvě hodiny, zúčastnilo se dvacet lidí, kteří
se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a užitečných rad.

Divadlo „Pygmalion“
V sobotu 11. listopadu 2017 pořádal obecní úřad Díly zájezd do „Divadla na Vinohradech“ na odpolední hru Pygmalion.
Odjezd autobusu pro dílské občany byl v 9:00 hodin z parkoviště pod OÚ, cestou přistoupili na různých místech další lidé,
kteří měli zakoupeny vstupenky. Autobus pro padesát lidí byl plně obsazen. Cestou byla krátká přestávka na malé
občerstvení na Rudné a pak se pokračovalo směr hlavní město. Do Prahy se přijelo ve 12:00 hodin a byl dán rozchod do
začátku představení ve 14:00 hodin. Po příjemném zážitku z divadelní hry „Pygmalion“, ve kterém účinkovali mimo jiné
Šárka Vaculíková, Jan Šťastný, Tomáš Töpfer, Libuše Švormová a Naďa Konvalinková, se odjíždělo v 17:00 hodin k
domovu.

Dílský vánoční trh rukodělných produktů a domácích výrobků
V sobotu 9. 12. 2017 se v době od 10 do 16 hod. uskutečnil v místním sále další ročník vánočního trhu rukodělných
výrobků a domácích produktů.
Historicky první vánoční trh se na Dílech konal minulý rok, a protože byl
skutečně úspěšný a návštěvníci byli spokojení, tak se organizátorky
rozhodly,
že
vánoční
trh
letos
uspořádají
znovu.
Do příprav se zapojilo 28 dílských žen, které pro všechny návštěvníky
nachystaly a vyzdobily sál a zároveň spolu s ostatními prodejkyněmi
připravily pro všechny příchozí mnoho krásných výrobků a plno dobrot.
Letošní ročník děvčata rozšířila o dětský koutek, aby se děti zabavily a
rodiče a prarodiče si mohly užít chvilku klidu při nakupování, a posezení.
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Prťata si mohla nechat namalovat něco na obličej, ale i dospělé hennou zkrášlila Sanpriya Vendy Tichotová.
Na letošní dílský vánoční trh zavítalo přes pětset návštěvníků
a zúčastnilo se ho 39 prodejkyň (32 místních žen a 7
přespolních, včetně děvčat se sociálně terapeutické dílny sv.
Josefa z Meclova s výrobky svých klientů).

K dostání byly pletené, háčkované a šité výrobky, skřítci,
skleněné vitráže, šperky, mýdla, svíčky, vánoční
dekorace, malované obrázky, výrobky z pedigu, přírodní
kosmetika, včelí produkty, marmelády, bylinky a
bylinkové sirupy, domácí chléb, uzení pstruzi,
domácí sulc, pečené čaje, dorty, perníčky,
cukroví a mnoho dalších výrobků.
Do tvoření se mnohdy zapojily celé rodiny.

Místní děti také nezahálely a k vidění byly jejich obrázky na téma „Vánoční trh a Vánoce očima dílských dětí“.

Na závěr lze konstatovat, že se celá akce skutečně vydařila a přispěla tak k další
propagaci naší krásné obce. A co je na tom nejpěknější? Jednak že se sešli lidé, a pak kde
jinde se najde tolik šikovných ženských, které se nebojí žádné práce a ochotně se zapojí.
Zkátka a dobře „Dílští prostě umí!“

Poděkování
Organizátorky by chtěly poděkovat obecnímu úřadu za to, že jim vyšel vstříc, Václavu Buršíkovi za ochotu a
pomoc při vánočním trhu, manželům Kunešovým za zapůjčenou aparaturu a všem návštěvníků a prodejcům za
vytvoření krásné vánoční atmosféry při této pěkné akci,
a těší se na vás na dalším vánočním trhu zase příští rok 8. 12. 2018.

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
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Rodiče za hřiště v roce 2017
Krátké ohlédnutí za letošním rokem začněme maškarním veselím. Tradice dětských bálů na Dílích nebyla přes některé
obavy naštěstí přerušena, neboť pořadatelskou štafetu přebral právě náš spolek. Maškarní veselí doprovází masopustní
čas již dlouhá léta a vymyslet vždy nové a originální téma není úplně jednoduché. Letos daly naše maminky hlavy
dohromady a veselá zábava pro všechny děti i rodiče se nesla ve stylu čtyřech ročních období. Naše sdružení vzniklo
především proto, aby rodiče i děti měli u nás na Dílích více možností trávit společně více času, a tak i další akce byla
věnovaná převážně těm nejmenším. Stezka plná překvapení a úkolů vedla ze hřiště až na střelnici a zpestřila oslavy
dětského dne i začátek léta. Na konec prázdnin zase připadlo loučení s létem, kdy na dětském hřišti byla poprvé naplno
vyzkoušena pec na pečení chleba. Nevlídné počasí neodradilo děti ani rodiče a jedna ze tříd bývalé školky se proměnila
v opravdový kinosál, kde se podával v kornoutech i oblíbený pražený popcorn. Zatímco děti sledovaly v teple a pohodlí
napínavý pohádkový příběh, rodiče se hřáli u rozpálené pece a k čerstvě pečeným dobrotám a domácím specialitám
popíjeli vlastnoručně uvařený sousedský ležák. Ke konci letošního roku se zase sešla celá parta, aby nacvičila s dětmi
vánoční hru, která přispěje k navození té správné adventní atmosféry v naší obci. Nový rok pak přivítáme všichni
společně opět u rozpálené pece a naše děti se mohou těšit i na spoustu překvapení a slavnostní ohňostroj. Zbývá jen
dodat, že za zábavou stojí i spousta práce a odpracovaných hodin jak při údržbě dětského hřiště, tak při organizační a
pořadatelské činnosti. Rádi bychom touto cestou vyjádřili vřelý dík všem našim podporovatelům, rodičům i našim
kamarádům, kteří přidali ruku k dílu nebo jakýmkoli jiným způsobem naši činnost podpořili.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem našim členům za jejich práci, obětavost i nadšení a popřál jim i všem
občanům Dílů vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví, pohodu i spokojenost a co nejvíce nezapomenutelných
společných zážitků.
Předseda spolku Rodiče za hřiště
Miroslav Rýdl
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