INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
Prosinec 2021

Srdečně
Gratulujeme!

č. 4/2021

Manželé Marie a Zdeněk Volfíkovi oslavili
v loňském roce 23. dubna 60 let společného
života, diamantovou svatbu.
Manželé Marie a Josef Kapicovi letos
8. dubna oslavili diamantovou svatbu.
Zlaté svatby si 13. června 2020 připomněli
Anna a Jiří Krutinovi,
Helena a Václav Vísnerovi, kteří uzavřeli
sňatek 31. července 1970
a
Jana a Jan Řezníčkovi, jenž padesát let
společného života oslavili 22. srpna 2020.

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 se pomalu, ale jistě, ubírá ke svému konci. Zbývá nám ještě několik málo adventních dní a letošní
vánoční svátky klepou na dveře. Dovolte mi, abych se při této příležitosti krátce ohlédl za uplynulým obdobím
a nastínil i několik vizí pro nadcházející nový rok.
Velice mne mrzí, že jsme díky hygienickým opatřením nemohli uspořádat společné tradiční předvánoční setkání
spojené s vítáním občánků v obecním sále. Ale doba už je zkrátka taková a nemá význam „plakat nad rozlitým
mlékem“. Raději vyjádřím svůj vřelý dík všem činným složkám, organizacím i občanům za jejich dosavadní
činnost a spolupráci. Nemohu opomenout ani vážené kolegy zastupitele a zaměstnance obce. Velmi si vážím
jejich skvěle odvedené práce a jsem hrdý na vše co jsme společně dokázali. S pomocí dotačních titulů
Plzeňského kraje a ministerstva pro místní rozvoj, ruku v ruce se spolufinancováním obcí Díly, se podařila
výstavba části nových obecních cest i obnova povrchů dvou stávajících komunikací, podařilo se i zachovat provoz
prodejny v obci a bylo vyprojektováno i připraveno podání nových žádostí pro příští rok. Všech devět pozemků
v postupně budované obytné zóně našlo své budoucí obyvatele a my se můžeme těšit na nové spoluobčany. Čeká
nás ještě spousta důležitých úkolů, jakými jsou například výměna a obnova starších částí vodovodu či postupná
rekonstrukce odkoupené budovy prodejny. Napjatě očekáváme výsledné rozhodnutí, k již podané žádosti na
celkovou úpravu budovy bývalé školky. Mohl bych pokračovat dále, ale myslím že jsem pro tuto chvíli uvedl to
nejdůležitější. Všichni velmi dobře víme, že je stále co zlepšovat.
Velmi rád vyřizuji pozdravení a přání klidných Vánoc i pohodového vykročení do nového roku, od pana starosty
Stefana Spindlera i od občanů partnerské obce Rötz. Naše společné plány opět překazila epidemická situace na
obou stranách hranice, ale pevně věřím, že jsme položili základy nové oboustranně prospěšné spolupráce.
Rád se k milému přání připojím. Z celého srdce nám všem z naší milované obce pod Haltravou přeji krásné
svátky a do roku nového především pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě.
Titulní strana: V sobotu 19. prosince oslavili spolu
s námi v prostoru bývalé školky nádherná výročí
svateb naši drazí spoluobčané. Vzhledem
k omezením v důsledku pandemie proběhla oslava
v odloženém termínu.
(foto redakce)

TJ Sokol Díly - kuželky
Ve dnech 3. a 4. července 2021 se konal již 32. ročník
„Pouťového turnaje“. Loňské vítězství obhájil Karel
Řezníček, hráč domácího Áčka, náhozem 1 x 26 a 3 x
24 kuželek. Druhé místo obsadil Jan Sokol (1 x 26 a 1
x 24 kuželek) a třetí skončil Daniel Kočí (2 x 25
kuželek). Celkem si přišlo turnaj zahrát 14 mužů. Ženy
hrály pouze 3 a jejich pořadí bylo následující: 1.
Andrea Vojtová (24 kuželek), 2. Dana Tomanová (23
kuželek) a 3. Marie Mikulenková (19 kuželek).
Soutěže družstev probíhaly od poloviny září do
začátku prosince 2021. V kraji, po podzimní části,
obsadilo „Áčko“ 9. místo se 4 body a v okresní soutěži
přezimuje družstvo „B“ na 3. místě s 8 body.
Ze zdravotních důvodů hrají v letošním ročníku za
Díly pouze dvě družstva, a tak bych ráda všem popřála
do dalšího roku všem pevné zdraví, spokojenost a těm
hrajícím - „Ať to padá“.
Jana Kuželková

Váš Miroslav Rýdl

Sbor dobrovolných hasičů
Sestry hasičky, bratři hasiči, vážení spoluobčané,
nastal adventní předvánoční čas a blíží se
konec roku. Uplynulá doba pro nás všechny nebyla
jednoduchá. Každý jsme měli své starosti, obavy
a mysleli jsme na věci, o který bychom jindy ani
neuvažovali. Chtěl bych sdělit všem občanům, že
i v této době jsme tu s vámi. Zásahová jednotka i sbor
jsou neustále akceschopní. Většina členů zásahové
jednotky jsou zodpovědní a tudíž očkovaní. Jednotliví
členové jsou spolu v telefonickém nebo e-mailovém
kontaktu. Zásahová jednotka byla jejím velitelem
vybavena požadovanými ochrannými prostředky
a může kdykoliv vyjet k jakémukoliv zásahu. Občané
mohou
především
telefonicky
kontaktovat
jakéhokoliv člena sboru a požádat o pomoc. Telefonní
čísla jsou jistě v povědomí místních občanů. Závěrem
mi dovolte, abych Vám všem za sebe a za celý výbor
našeho sboru popřál krásné a spokojené prožití svátků
vánočních. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. A v novém roce ať máme všichni
méně starostí a více radostí.
Starosta sboru Pavel Knopf

2

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Díly konaného dne 18.10.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.
2.

a jednorázovou úplatu za zřízení
věcného břemene ve výši 9.330 Kč
ve prospěch povinného.
b) Vypracování geometrického plánu na
kanalizační zařízení uložené v páteřní
pozemní komunikaci ve správě SÚS PK
a vyhotovením návrhu smlouvy o zřízení
věcného břemene s vlastníkem této
komunikace.
c) Vypracováním návrhů smluv o zřízení
věcného
břemene
–
služebnosti
s vlastníky
pozemků
dotčených
výstavbou kanalizace v obci
13. Fakturaci od společnosti STEMONT
JS s.r.o. Horšovský Týn ve výši
77.488,40 Kč ,MELICHAR CZ s.r.o.
Úpice
ve
výši
30.490
Kč
a Recyklace Přeštice s.r.o., ve výši
369.568 Kč
14. Rozpočtové
opatření
obce
č. 6/2021 a 7/2021
15. Plán
inventur
a
složení
inventarizačních komisí na rok
2021 a pověřuje starostu obce k

•

T. a L. H., KN p.č. 1929/49
o výměře 890 m2 za cenu 667
500,-Kč
a vypracováním
návrhu kupní smlouvy s novým
žadatelem o prodeji parcely
v OZ Z3 č. 1603 o výměře 858
m2 za kupní cenu 643.500 Kč
5. Podpisem Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s Recyklace
Přeštice s.r.o., na zhotovení
stavby „Rozšíření systému
odděleného sběru odpadů
v obci Díly – stavební práce“
6. Podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti
„Díly, DO, parc.č. 272 – kNN“,
č.
IV-12-0015917/1/VB
za
jednorázovou náhradu ve výši
1.400, Kč bez DPH
7. Podpisem smlouvy o dílo se
zástupcem
společnosti
HENSTAV s.r.o., Zruč-Senec
a podpisem
smlouvy
s poskytovatelem
dotační
podpory z PSOV PK 2021.
8. Podpisem
speciální nájemní
smlouvy č. 106N21/30 s SPÚ ČR
9. Podpisem smluv o zřízení
věcného břemene – služebnosti
s vlastníky pozemků dotčených
výstavbou kanalizace v obci
10. Proplacením faktur společnosti
STEMONT JS s.r.o. Horšovský
Týn ve výši 77.488,40 Kč
MELICHAR CZ s.r.o. Úpice ve
výši 30.490 Kč a Recyklace
Přeštice s.r.o., ve výši 369.568
Kč
11. Zajištěním inventarizace za
rok 2021 dle harmonogramu
a k součinnosti s členy DIK.

Program veřejného zasedání.
Ověřovatele zápisu pana A. Jelínka
a pí. J.Sobotkovou
3. Zapisovatelku paní Hanu Dudovou.
4. Vydání Obecně závazné vyhlášky
obce č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1.
2022
5. Vydání Obecně závazné vyhlášky
obce č. 4/2021 o stanovení
obecního systému odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1.
2022
6. Uzavření kupní smlouvy o prodeji
pozemkové parcely KN p.č. 2573/5
o výměře 64 m2 za kupní cenu
12.800 Kč
7. Uzavření
kupních
smluv
s budoucími kupujícími stranami,
kterými jsou :
•
P. a M. B., KN p.č. 1629/47
o výměře 897 m2 za cenu
Bere na vědomí:
672.750 Kč,
•
P.a K. H., KN p.č. 1629/48
o výměře 943 m2 za cenu 1. Výčet kontroly plnění usnesení
zastupitelstva ze dne 10. 8. 2021
707.250 Kč,
•
T. a L. H., KN p.č. 1929/49 2. Vydání „Oznámení o zahájení
společného řízení“ ze strany MÚ
o výměře 890 m2 za cenu 667
OŽP Domažlice z 27. 9. 2021,
500,-Kč a dále i
týkající se stavby vodovodu
•
prodej stavební parcely v OZ
a kanalizace pro OZ Z3
Z3 č. 1603 o výměře 858 m2 za
kupní cenu 643.500 Kč
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Pověřuje starostu obce:
1. Podpisem Obecně závazné
Recyklace Přeštice s.r.o., na
vyhlášky obce č. 3/2021
zhotovení
stavby
„Rozšíření
o místním poplatku za obecní
systému odděleného sběru odpadů
systém
odpadového
v obci Díly – stavební práce“,
hospodářství s účinností od 1.
uzavřené dne 3. 5. 2021
1. 2022
a jejím trvalým
9. Znění Smlouvy o zřízení věcného
zveřejněním.
břemene-služebnosti „Díly, DO,
2. Podpisem Obecně závazné Pověřuje místostarostu obce:
parc.č. 272 – kNN“, č. IV-12vyhlášky obce č. 4/2021
0015917/1/VB za jednorázovou
o stanovení obecního systému
náhradu ve výši 1.400, Kč bez DPH
1. Podpisem Obecně závazné
odpadového
hospodářství
10. Cenovou
nabídku
ve
výši
vyhlášky obce č. 3/2021
s účinností od 1. 1. 2022
909.150,09 Kč, vč. DPH od
o místním poplatku za
a jejím trvalým zveřejněním
HENSTAV
s.r.o.,
Zruč-Senec,
obecní systém odpadového
3. Podpisem
kupní
smlouvy
budoucí
zhotovitel
akce
hospodářství s účinností od
o prodeji pozemkové parcely
„Vybudování
nové
místní
1. 1. 2022 a jejím trvalým
KN p.č. 2573/5 o výměře 64 m2
komunikace v obci Díly“
zveřejněním.
za kupní cenu 12.800 Kč .
11. Uzavření nájemní smlouvy č.
2. Podpisem Obecně závazné
4. Podpisem
kupních
smluv
106N21/30 s SPÚ ČR na pronájem
vyhlášky obce č. 4/2021
s budoucími kupujícími
pozemků č. 1610/2, 2264/3
o stanovení
obecního
•
P. a M. B., KN p.č. 1629/47
a 2264/13 v k.ú. Díly za roční
systému
odpadového
o výměře 897 m2 za cenu
nájemné 680 Kč
hospodářství s účinností od
672.750 Kč,
12. a) Uzavření smlouvy o zřízení
1. 1. 2022 a jejím trvalým
•
P.a K. H., KN p.č. 1629/48
věcného břemene č. 2021C21/ 30
zveřejněním
o výměře 943 m2 za cenu
ze SPÚ ČR za uložení kanalizačního
707.250 Kč,
zařízení v celkové délce 175,77 m
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Díly konaného dne 22. 11. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.

Navržený
program
veřejného
zasedání.
2. Ověřovatele zápisu p. Františka
Škultétyho
a
pí.
Libuši
Reinigerovou.
3. Zapisovatelku paní Hanu Dudovou.
4. Výsadbu stromů z dotačního titulu
4/2021
NPŽP
„Sázíme
budoucnost“
a
to
včetně
udržitelnosti projektu obce, která
je rovněž žadatelem o dotaci.
Výsadba bude provedena v termínu
v souladu s danou výzvou, na
pozemcích obce Díly p.č.1657/1,
2235/1, 1658/1 v k.ú. Díly dle
předloženého návrhu a odborného
posudku, které jsou předmětem
schválení společně s uděleným
souhlasem
majitele
pozemku
s výsadbou.
5. Uzavření Smlouvy o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860
000 4531 - komunikace III/19525 na
pozemku p.č. 2267/2 v obci Díly.
6. Uzavření pachtovní smlouvy na
propachtování obecních pozemků v
k.ú. Díly p.č. 1337/10, 1731/1,
1941/3 a 1945/1 o celkové výměře
3.182 m2, vše za cenu 3.000 Kč/1
ha, tedy za celkové roční pachtovné
1.018,20 Kč.
7. Navýšení rozpočtu pro JSDHO Díly
na rok 2021 o 35.000 Kč na nákup
ochranných prostředků pro 2 nově
přijaté členy jednotky.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
Ministerstva životního prostředí na
akci „Rozšíření systému odděleného
sběru
odpadů
v
obci
Díly“ a obdržený příjem dotace ve
výši 316.280,65 Kč do rozpočtu
obce.
9. Fakturaci od společnosti Recyklace
Přeštice s.r.o., ve výši 102.850 Kč za
provedené
stavební
práce
a ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín, ve výši
688.490 Kč za dodávky dle uzavřené
kupní smlouvy.
10. Schvaluje rozpočtové opatření obce
č. 8/2021.
11. Uzavření smlouvy ze dne 10. 11.
2021 o poskytnutí účelové dotace z
dotačního
titulu
„Zachování
prodejen
v
malých
obcích
Plzeňského kraje“ na akci Dotace
na provoz prodejny v obci Díly ve
výši 30.000 Kč.
1.
2.

Bere na vědomí:
Výčet kontroly plnění usnesení
ze dne 18. 10. 2021.
Vyplnění
informovaného
nezávazného vyjádření na akci

„Propojení
skupinových
vodovodů
Nýrsko – Domažlice – Holýšov
s Plzeňskou aglomerací“.

3.

5.

6.
Pověřuje starostu obce:
Podpisem Smlouvy o omezení
užívání nemovitosti ve správě
SÚS PK č. 860 000 4531 komunikace
III/19525
na
pozemku p.č. 2267/2 v obci
Díly.
Podpisem pachtovní smlouvy na
propachtování
obecních
pozemků v k.ú. Díly p.č.
1337/10,
1731/1,
1941/3
a 1945/1 o celkové výměře
3.182 m2, vše za cenu 3.000
Kč/1 ha, tedy za celkové roční
pachtovné 1.018,20 Kč.
Provedením
příjmové
rozpočtové změny – příjem
dotace ve výši 316.280,65 Kč.
Proplacením
faktur
od
společnosti Recyklace Přeštice
s.r.o., ve výši 102.850 Kč za
provedené
stavební
práce
a ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín, ve
výši 688.490 Kč za dodávky dle
kupní smlouvy.
Proplacením
příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 33.334
Kč společnosti ZKD Sušice dle
uzavřené Smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce
v oblasti služeb uzavřené dne
24. 8. 2021.

1.

2.

3.
4.

5.

Usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Díly
konaného dne 13. 12.
2021
Zastupitelstvo obce schvaluje :
Program veřejného zasedání
Ověřovatele
zápisu
p. Vlastimila Anderleho a pí.
Alenu Kabourkovou.
3. Zapisovatelku
paní
Hanu
Dudovou.
4. Přebytkový rozpočet obce Díly
na rok 2022 s celkovými příjmy
ve
výši
7.467.100
Kč,
s celkovými výdaji ve výši
7.135.100 Kč a s výdaji na
splátky úvěrů ve výši 332.000
Kč a umožňuje účetní obce Díly
provádět rozpočtová opatření
mezi položkami v rámci
jednotlivých
paragrafů
a ponechává
v
platnosti
kompetenci
starosty
schválenou usnesením č. 315/2019 ze dne 3. 6. 2019.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

1.
2.

14.

Cenu vodného na rok 2022 ve
výši 30 Kč s DPH za 1 m3 pitné
vody a cenu stočného ve výši 32
Kč s DPH za 1 m3 odpadní vody.
Ceník obce platný od 1. 1.
2022.
Vydání
Obecně
závazné
vyhlášky obce Díly č. 4/2021
o stanovení obecního systému
odpadového
hospodářství
s účinností od 1. 1. 2022.
Kupní smlouvu na prodej
stavební parcely v OZ Z3 p.č.
1603 v k.ú. Díly o výměře 858
m² za cenu 643.500 Kč.
Podání žádosti o dotaci
z dotačního titulu Technická
infrastruktura pro rok 2022 od
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na realizaci stavebního
záměru „Vodovod a kanalizace
pro obytnou zónu, Díly“.
Podání žádosti o dotaci
v souvislosti
s
projektem
„Rekonstrukce objektu bývalé
MŠ a její přeměna na
multifunkční dům“ v rámci
programu Ministerstva pro
místní rozvoj č.DT 117d8210E –
Rekonstrukce
a
přestavba
veřejných budov.
Uzavření rámcové smlouvy
„Výpomoc při zimní údržbě
2021/2022“ mezi obcí Díly
a Správou a údržbou silnic PK
na
pluhování
radlicí
a provedení posypu kamennou
drtí v zimním období na místní
komunikaci Díly – Klenčí pod
Čerchovem za cenu 895,74 Kč
bez DPH za jednu jízdu.
Podání žádosti vůči KB a.s.
o prodloužení čerpání úvěru č.
99025607789 do 31. 5. 2022.
Fakturace od CHVaK a.s.
Domažlice za projektovou
dokumentaci na odkanalizování
OZ Z3 ve výši 197.230 Kč a za
dodání materiálu na odvedení
dešťové vody z MK u Knýdlů ve
výši 49.011 Kč, fakturaci od LST
Trhanov za opravu CAS LIAZ ve
výši 59.046,79 Kč a Lazce GIS
s.r.o. za velkoobjemný odpad
ve výši 23.929,57 Kč.
Uzavření Dodatku č. 14 ke
smlouvě o dílo se společností
Západočeské komunální služby
a.s. na zvýšení smluvní ceny na
4.833 Kč bez DPH za jeden svoz
a Dodatek č. 1/2022 ke
smlouvě se společností EKOSEPAR
s.r.o
na
zvýšení
smluvních cen za výsyp
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a likvidaci
obsahu
1
ks
kontejneru na tříděný odpad .
15. Rozpočtové opatření obce č.
9/2021.
16. Uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání se ZKD
Sušice, kterým se mění pouze
doba trvání smlouvy a to na
dobu určitou do 31. 12. 2022,
jinak vše zůstává beze změn
Bere na vědomí:
1.
2.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Plnění usnesení zastupitelstva
ze dne 22. 11. 2021.
Obsah projednávané zprávy
o provedené kontrole plnění
usnesení za období od 16. 11.
2020 do 17.10. 2021 ze strany
kontrolního výboru.
Pověřuje starostu obce:
Trvalým zveřejněním rozpočtu
obce Díly na rok 2022 na úřední
desce.
Trvalým
zveřejněním
aktualizovaného ceníku obce na
obecních webových stránkách.
Podpisem
Obecně
závazné
vyhlášky obce č. 4/2021
o stanovení obecního systému
odpadového
hospodářství
a jejím trvalým zveřejněním
včetně dálkového přístupu.
Podpisem kupní smlouvy na
prodej stavební parcely v OZ Z3
p.č. 1603 o výměře 858 m² za
cenu 643.500 Kč.
Podpisem žádosti o dotaci
z dotačního tiulu Technická
infrastruktura pro rok 2022 od
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a všech nutných dokumentů
pro její včasné podání.
Podpisem žádosti o dotaci
v souvislosti
s
projektem
„Rekonstrukce objektu bývalé
MŠ a její přeměna
na
multifunkční dům“ v rámci
programu
Ministerstva
pro
místní rozvoj č.DT 117d8210E –
Rekonstrukce
a
přestavba
veřejných budov a všech

nutných dokumentů pro včasné
podání žádosti.
7. Podpisem rámcové smlouvy
„Výpomoc při zimní údržbě
2021/2022“ mezi obcí Díly
a Správou a údržbou silnic PK.
8. Podpisem žádosti vůči KB a.s.
o prodloužení čerpání úvěru
do 31.5.2022 a dodatku smlouvy
o
poskytnutí
úvěru
č.
99025607789.
9. Proplacením faktur společnosti
CHVaK a.s. Domažlice ve výši
197.230 Kč a 49.011 Kč, LST
Trhanov ve výši 59.046,79 Kč
a Lazce GIS s.r.o.ve výši
23.929,57 Kč.
10. Podpisem Dodatku č. 14 ke
smlouvě o dílo se společností
ZKS Plzeň a.s.
11. Podpisem Dodatku č. 1/2022 ke
smlouvě se společností EKOSEPAR s.r.o
12. Podpisem Dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání se ZKD
Sušice, na dobu určitou do 31.
12. 2022.
Pověřuje místostarostu obce:
Písemným
vyrozuměním
smluvního provozovatele o výši
schválených
cen
vodného
a stočného na rok 2022.
2. Podpisem
Obecně
závazné
vyhlášky obce č. 4/2021
o stanovení obecního systému
odpadového
hospodářství
a jejím trvalým zveřejněním
včetně dálkového přístupu.
1.

Životní jubilea
říjen:
Volfíková Miroslava,
Strasserová Lujza,
Konopíková Věra, Kuželková
Anna, Pavlíčková Marie,
Kapicová Marie, Petržíková
Zdeňka, Sobotková Jana,
Knopfová Václava, Jindra
Miroslav
listopad:
Pěnkavová Helena, Volfík
Milan, Kuželka Antonín,
Konopík Josef, Mráz
Radomír
prosinec:
Mrázová Marie, Kotyzová
Vlastimila, Dyrová Helena,
Holubová Ludmila,
Krutinová Anna, Buršík
Vladislav, Rec Zdeněk
Narozeni:¨
Manželům Pavlovi a Aleně
Krutinovým se v září
narodila dcera Terezka.
Manželům Nicole a Pavlovi
Řezníčkovým se v říjnu
narodil syn Kryštof.
Barboře Tiché a Oldřichovi
Rendlovi se v prosinci
narodil syn Zdeněk.
Gratulujeme
a přejeme vše dobré do
dalších let!
.

JSDHO Díly, výjezdy k mimořádným událostem od 2.9. do 4.12. 2021
Výjezdy k mimořádným událostem od 02.09. - 04.12. 2021
10.10.2021 11:24 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – Postřekov
č.p. 172
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na požár nízké budovy
do obce Postřekov. Před příjezdem hasičů z Dílů na místě
již zasahovala jednotka z Postřekova, dále se dostavila
jednotka Klenčí a HZS Domažlice. Jednalo se o požár
kotelny rodinného domu. Hasiči pomohli s vyklizením

a odvětráním místnosti. Zásah probíhal v dýchací technice.
Jednotka Díly vyjela v čase 11:27 s CAS 24 K 101 Liaz ve
složení: řidič: Pavel Knopf, velitel: Pavel Kouřík, hasič:
Josef Peklo, hasič: Petr Ježo ml.
10.10.2021 19:21 – SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS –
Čerchov
JSDHO Díly byla KOPIS Plzeň tento den vyslána na již
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druhou událost. To ještě nikdo nečekal, že se bude jednat
o velice náročný a několika denní zásah všech složek IZS. V
prvotní zprávě při vyhlášení poplachu dostali členové
jednotky informaci o pomoci při pátrání po pohřešované
osobě v oblasti Čerchova. Po příjezdu na místo události na
vrchol Čerchova byli všem velitelům předány informace
o pohřešované nezletilé dívce a místo nasazení. Naše
jednotka se podílela na vyhledávání spolu s ostatními
jednotkami, PČR, německou policií a německou horskou
službou za pomocí rojnice. Velitel JSDHO Díly Pavel Kouřík
byl členem štábu velitele zásahu a podílel se na organizaci
a strategii nasazování jednotlivých složek. Hasiči s jednou
krátkou přestávkou prohledávali rozsáhlé okolí Čerchova až
do páté hodiny ranní, kdy došlo ke střídání dalšími
jednotkami hasičů. Technika JSDH Díly byla použita na
zabezpečení velitelského stanoviště a osvětlení místa pro
kontakt s médii. Dílští hasiči se vrátili zpět na základnu
v 5:30. Bohužel i následující den byla akce neúspěšná, více
v další události. Jednotka Díly vyjela v čase 19:26 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič: Lukáš Knopf, velitel: Petr Ježo,
hasič: Pavel Knopf, hasič: Josef Peklo, dále na místo vyjel
velitelský automobil Toyota RAV 4 ve složení: řidič: Václav
Buršík, velitel: Pavel Kouřík na příkaz velitele zásahu na
místo dále vyjel i dopravní automobil Ford Transit ve
složení: řidič: Lukáš Pivoňka, který měl za úkol rozvoz
záchranářů na místo nasazení.
12.10.2021 08:11 – SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS Čerchov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na další střídání
jednotek na událost Čerchov, pátrání po pohřešované
nezletilé dívce. Hasiči znovu prohledávali vytipované

území. Jednotka Díly vyjela v čase 08:14 s DA Ford Transit
ve složení: řidič: Dominik Valečka, velitel: Václav Buršík,
hasič: Aleš Kuželka, hasič: Dominik Sýkora a další tří
dobrovolníci z řad občanů Dílů ( tím to bychom jim za celou
výjezdovou jednotku rádi poděkovali za ochotu a chuť
pomoci na této akci). Kolem 14 hodiny přišla ta
nejpozitivnější zpráva, že se holčička našla živá a zdravá.
Tím byla celá akce ukončena a jednotka Díly se vrátila zpět
na základnu v čase 14:40.
Nutno podotknout, že se jednalo o nejdelší a fyzicky
nejnáročnější zásah v historii JSDHO Díly. Hasiči
nachodili za oba dny přes 30 km ve velmi náročném
lesním terénu, převážnou část za tmy a v mrazivém
počasí. To vše v hasičské výstroji a záchranářským
batohem na zádech!
18.11.2021 23:28 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci padlých
stromů na komunikaci Díly – Klenčí pod Čerchovem. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácené
čtyři velké stromy přes komunikaci, která byla kompletně
neprůjezdná. Navíc bylo strženo telefonní i elektrické
vedení. Velitel zásahu si přes KOPIS na místo nechal povolat
pracovníka ČEZ a operační důstojník poslal na místo ještě
jednotku
Postřekov.
Hasiči
Díly
ve
spolupráci
s postřekovskou jednotkou stromy odstranili, Jednotka Díly
vyčkala na místě do příjezdu technika ČEZ. Zpět na
základnu se jednotka vrátila v 1:15. Jednotka vyjela v čase
23:32 s CAS 24 K 101 Liaz ve složení: řidič: Pavel Knopf,
velitel: Pavel Kouřík, hasič: Petr Ježo ml., hasič: Aleš
Kuželka, hasič: Josef Peklo
(sdh)

SPOLEK RODIČE ZA HŘIŠTĚ
V sobotu 26.6.2021 uspořádal spolek akci „Vítání léta –
cesta za pokladem“. Začátek dobrodružné cesty byl na
dětském hřišti, odkud skupinky dětí vycházely a cestou
plnily různé úkoly. Úkoly byly rozmanité a za každý splněný
úkol dostaly děti penízky, za které si v cíli kupovaly
dobrůtky. Svoji zručnosti nám děti předvedly při
proskakování pneumatik, plazením
se pod provázkovou dráhou,
skákáním v pytli a střelbou ze
vzduchovek. Vytřídit ze seznamu
zvířat zvířata, která žijí volně v
přírodě a správné vyluštění
tajenky ze šifer, která je dovedla k
pokladu, zase namohlo trochu
jejich hlavičky. Poklad všechny
zdárně našly a všichni jsme se
společně sešli na dětském hřišti,
kde už bylo připravené pro naše
malé
dobrodruhy
a
jejich
dospělácký
doprovod
svěží
občerstvení, které přišlo velmi
vhod, jelikož tento den nám počasí přálo a teploty stoupaly
k 25o C. Dětičky se zchladily probíháním pod vodou z
rozprašovače, který jim připravili tatínkové. Poseděli jsme,
popovídali a děti si ještě spolu pohrály na dětském hřišti.
Další, myslím dost povedená akce, nás čekala na
podzim, kdy jsme pro děti a rodiče připravili 6. listopadu
akci s názvem „Halloweenský podvečer“. Vše začalo od 15
hodin dlabáním dýní ve školce, kde rodiče a zejména děti
popustili uzdu své fantazii a vznikly krásné strašidelné dýně,
které zdobily vchod do školky ještě další dva týdny. Mimo
dýní si dětičky mohly vyrobit podzimní lucerničky ze
zavařovacích
sklenic
či
vykreslit
omalovánky
s halloweenskou tématikou. Poté se již začalo stmívat.

Někteří z rodičů se nám proměnili na strašidla, která
dohlížela na děti v lese, aby se nezatoulaly. Pro děti jsme
totiž připravili stezku, která byla vyznačena svítícími
páskami. Cestu kudy jít, děti viděly, až, když si posvítily
baterkou před sebe, a tím se začaly odrážet svítící pásky
podle kterých pak děti šly. Od školky stezka vedla kolem
kapličky a zavedla děti do lesa.
U vstupu do lesa stál upír,
kterému se musely děti podepsat
„krví“, na stezce na jejich cestu
dohlížela čarodějnice, co pletla
šálu
u rozdělaného
ohýnku,
duch, který se schovával za
strom, ale také čerti co hráli na
pařezu mariáš, a kostlivci, kteří
stáli opodál v lese a nebyli hned
vidět, děti pořádně vylekali.
Z lesa se často ozývaly výkřiky
leknutí, a to jak dětské, tak
i dospělácké.
U
každého
strašidla byla pro děti připravena
sladká odměna. V cíli každý dostal rozsvícené lampiony, se
kterými jsme se ještě prošli uličkami Dílů. Na závěr jsme
ještě poseděli ve školce, dětem se promítala pohádka,
některé děti si ještě vyráběly lucerničky a v peci se nám
mezitím upekly zase nějaké dobroty do bříška.
Moc děkuji všem za pomoc při pořádání těchto
akciček pro dětičky. Vím, že každý máme své starosti, práci
doma a kolem svých domovů, ale přesto vše dáme vždy
hlavy dohromady a najdeme si čas takovéto akce uspořádat.
A myslím, že je to v této době hrozně dobře. Jak pro nás,
tak hlavně pro naše děti. Přejeme krásné Vánoce a šťastný
nový rok a těšíme se další setkání.
Hana Dudová
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