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Vážení a milí spoluobčané,
letní vlahé večery ustupují poletujícímu barevnému listoví. Z doby prázdnin a zasloužených dovolených
v nás ještě přetrvávají čerstvé vzpomínky pomalu blednoucí v nastávajícím podzimním pracovním shonu. Někteří
z nás hledí s obavami do nedaleké budoucnosti, neboť všudypřítomný koronavirus stále, a zřejmě i s větší silou,
komplikuje naše životy. Je zřejmé, že nás v nadcházejícím období čeká celá řada nepopulárních nařízení
i omezení. Nezbývá, než přijmout stávající stav takový jaký je a společným úsilím se postavit narůstající druhé
vlně pandemie. Věřím, že vzájemná podpora a sounáležitost mezi námi všemi, dokáže minimalizovat rizika
onemocnění i zmírnit dopady neodvratné krize.
Zdá se mi symbolické, že právě v dnešních nesnadných dobách mám milou příležitost i čestnou
povinnost, pozvat Vás všechny na opětovné odhalení pomníčku první oběti nacismu na Chodsku a připomenout
Vám statečnost i odhodlání našich předků i osvoboditelů. V sobotu 26. září proběhne díky jarní epidemii
odložený pietní akt věnovaný 75. výročí osvobození Domažlicka i protifašistickému odboji na Dílích. Program
akce jsme pro Vás připravili spolu s kolegy ze zastupitelstva ve spolupráci s Klubem 4. obrněné divize z Plzně.
Finančně nás podpořili i sousední obce Postřekov a Česká Kubice. Nejprve společně se zástupci organizátorů
položíme kytice u pomníčků americkým vojákům u dílské kaple a u lesního přístřešku na místě tragické události.
Doufám, že pochopíte, že s ohledem na hygienická opatření, bude tato část programu neveřejná. Stěžejním
bodem odložené vzpomínkové akce bude zmíněné znovuodhalení pomníku panu Josefu Královcovi.
Rád bych Vám krátce připomněl fakta i význam oběti mladého lidského života. Josef Královec, po chalupě známý
jako Pepík „Bobukouc“, byl umučen v plzeňském sídle obávaného fašistického gestapa. Zatčen byl 9. ledna 1940
a krutému mučení podlehl po několika dnech 13. ledna ve věku pouhých 21 let. Jeho smrt vyvolala obrovskou
vlnu odporu a jeho pohřbu se zúčastnilo více než 800 lidí. V roce 1965 byl Josef Královec in memoriam prohlášen
čestným občanem Dílů.
Společnou veřejnou vzpomínku zahájíme v 10.00 hodin před nově vystavěným pomníkem na místě
původního domku. Obnovený pomník nahradil dočasně odstraněnou pamětní desku s originální skulpturou.
Odpolední program se poté odehraje zcela v režii Klubu 4. obrněné divize. Na prostranství před střelnicí
a kynologickým cvičištěm bude provedena bojová ukázka přibližující dramatický průběh válečných událostí.
Prohlédnout si budete moci i vystavěný dobový vojenský tábor. Celý den zakončí country zábava na prostranství
před Tyrolkou. Doufám, že plány nenaruší další zpřísněná opatření, a že přichystaný program plně a důstojně
uskutečníme.
Všechny Vás srdečně zvu na oslavy osvobození a přeji Vám v této náročné době spoustu trpělivosti, a hlavně
pevné zdraví.
Váš Miroslav Rýdl

Kuželkáři
31. ročník „Pouťového turnaje“ se konal ve dnech 4.
a 5. července 2020. Zúčastnilo se ho 14 mužů a 3 ženy.
„Putovního Kozinu“ po náhozech 1 x 25 a 5 x 24
kuželek získal Karel Řezníček, hráč dílského Áčka.
Druhé místo, náhozem 1 x 25 a 3 x 24 kuželek, obsadil
Daniel Kočí, hráč družstva „C“. I třetí místo patří
dílskému hráči. Lukáš Pittr naházel 1 x 25 a 3 x 23
kuželek. Ženy – všechny hráčky družstva Díly „B“- si
vybojovaly následující pořadí: 1. místo Jana
Kuželková (23 kuželek), 2. místo Irena Bauerová (21
kuželek) a 3. místo Dana Tomanová (20 kuželek).
Poděkování patří všem, kteří se turnaje zúčastnili.

Kuželkářské soutěže řídí od letošního ročníku
2020/2021 Plzeňský krajský kuželkářský svaz. Přebor
Plzeňského kraje
(12 družstev) začíná první zápasem 19. 9. 2020
a Přebor Domažlicka (10 družstev) až 3. 10.2020.
V krajské soutěži hraje družstvo Díly „A“ ve složení:
Jaromír Byrtus, Jaroslav Jílek, Jiří Jílek, Jaroslav
Pittr, Karel Řezníček a Jan Sokol Jan. Náhradníky
budou podle potřeby hráči z okresní soutěže.
V okresní soutěži jsou opět dvě družstva - Díly „B“
(ženy) a Díly „C“ (muži).
A nesmí chybět přání: „Ať to padá!“. (J.Kuželková)
DOMÁCÍ ZÁPASY PODZIMNÍ ČÁSTI 2020/2021
SO
26.9.2020
od 09,00 hod. Díly A – Škoda
Plzeň B
PÁ
02.10.2020
od 17,00 hod. Díly B – Kdyně
C
PÁ
09.10.2020
od 17,00 hod. Díly C – Újezd
C
PÁ
16.10.2020
od 17,00 hod. Díly B – Újezd
B
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SO
17.10.2020
Havlovice B
PÁ
23.10.2020
Holýšov D
PÁ
30.10.2020
Zahořany B
SO
31.10.2020
Dobřany B
PÁ
06.11.2020
SO
07.11.2020
A
PÁ
13.11.2020
B
PÁ
20.11.2020
Holýšov D
PÁ
27.11.2020
SO
28.11.2020
Zahořany A

od 09,00 hod. Díly

A

–

od 17,00 hod. Díly

B

–

od 17,00 hod. Díly

C

–

od 09,00 hod. Díly

A

–

od 17,00 hod. Díly B – Díly C
od 09,00 hod. Díly A – Újezd
od 17,00 hod. Díly C – Újezd
od 17,00 hod. Díly

C

–

od 17,00 hod. Díly B – Pec B
od 09,00 hod. Díly
A
–
(J. Kuželková)

Miloslav Mazanec st., hasič: Josef Peklo, hasič: Petr
Ježo ml.
04.07.2020 10:19 – JINÉ, ZATÍM NEURČENO ZOČ –
Škarmanka, Sádek
JSDHO Díly se podílela na zajištění běhu Haltravou.
Hasiči zajišťovali dvě zdravotní stanoviště, s vozidlem
DA Ford na vrcholu Škarmanky a s vozidlem VEA Toyota
na vrcholu sjezdovky Sádek. Během závodu, nemuseli
hasiči poskytovat nikomu zdravotní péči. Při návratu
na základnu došlo k technické poruše na vozidle VEA
Toyota (prasklý rozvodový řemen). Během měsíce
července bylo vozidlo opraveno a zařazeno zpět do
výjezdu. Asistence se účastnili: velitel: Václav Buršík,
hasič: Lukáš Knopf, hasič: Petr Ježo ml., hasič: Jiří
Reimer, hasič: Dominik Sýkora

Výjezdy k mimořádným událostem
od 06.06. – 10.09. 2020

10.08.2020 15:23 – POŽÁR LESNÍ POROST Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na požár lesní
hrabanky a pařezů nedaleko pomníku Amerických
vojáků nad obcí Díly. Jednotka vyjela v čase 15:27
s CAS 24 K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Lukáš
Knopf, velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Petr Ježo
ml., hasič: Josef Peklo

11.06.2020
19:04
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
padlého stromu na komunikaci mezi obce Díly –
Postřekov. Jednotka Díly vyjela v čase 19:08 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Knopf Lukáš,
velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Pavel Knopf, hasič:

24.08.2020 18:17 – TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU – Domažlice, Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci
sršního hnízda ve štítě rodinného domu. Jednotka
vyjela v čase 18:23 s technikou DA Ford Transit ve
složení: řidič: Petr Ježo ml., velitel vozidla: Pavel
Kouřík, hasič: Knopf Lukáš, hasič: Josef Peklo

Sbor dobrovolných hasičů
Díly

(SDH )

TFA Díly 2020
V sobotu 18. července uspořádal sbor
dobrovolných hasičů Díly soutěž v TFA
(„nejtvrdší hasič přežije“). Závod se
uskutečnil na obecním hřišti. Na
závodníky
čekala
opět
pěkně
připravená náročná trať. Závodníci
museli roztahovat hadice, motat
hadice, na této soutěži byla i překážka
„keiser box“, která se používá
převážně na mezinárodních závodech,
a tak měli závodníci jedinečnou
možnost
okusit
záludnost
této
překážky.

Dále museli transportovat figurínu
na vzdálenost 50 metrů, překonat
bariéru, vytáhnout závaží na
lešení
do
druhého
patra,
našroubovat proudnici a donést do
cíle dva kanystry. Do závodu
nastoupilo 19 závodníků. Díly
reprezentovali: Václav Buršík,
Dominik Sýkora, Petr Ježo ml. a
Pavel Kouřík, který celý závod i
vyhrál v čase 3:29 s, druhý celkově
skončil opět dílský borec Petr Ježo
ml. časem 3:56 s.
(P.Kouřík)

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Díly konaného dne 20. 7. 2020
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1. Program veřejného zasedání
2. Ověřovatele zápisu z veřejného
jednání Ing. J. Sobotkovou a A.
Kabourkovou.

3.
4.

Zapisovatelku pí. Hanu
Dudovou.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce v oblasti služeb
mezi obcí Díly a ZKD Sušice na

zachování
provozu
místní
prodejny potravin, kdy obec
poskytuje částku ve výši 3.334
Kč a 30.000 Kč bude hrazeno
z dotace poskytnuté Plzeňským

3

krajem z dotačního titulu
“Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2020”.
5. Znění již uzavřené nájemní
smlouvy ze dne 30. 3. 2020 mezi
obcí Díly a paní Z.M, Díly 119
jako nájemcem.
6. Přijetí
finanční
dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Díly ve výši
21.900 Kč z dotačního titulu
“2020 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy”,
jehož
poskytnutí
schválilo
Zastupitelstvo Plzeňského kraje
dne 8. 6. 2020 svým usnesením
č. 1480/20.
7. Cenovou nabídku od společnosti
HENSTAV
s.r.o.
Plzeň,
Domažlická 521/101, ve výši
492.278,60 Kč bez DPH na akci
“Vybudování
nové
místní
komunikace v obci Díly.”
8. Znění kupní smlouvy mezi obcí
Díly a L. K., bytem Zahořany,
týkající se prodeje pozemkové
parcely č. 1603 v k.ú. Díly
o výměře 858 m2
za cenu
643.500 Kč.
9. Znění kupní smlouvy mezi obcí
Díly a p. M.R. bytem Dobřany
a sl. N.V., bytem Holýšov,
týkající se prodeje obecního
pozemku KN p.č. 1657/4 v k.ú.
Díly o výměře 95m2 za cenu
19.000 Kč.
10. Znění kupní smlouvy mezi obcí
Díly a J. S., bytem Díly, na
prodej obecního pozemku KN
p.č. 1656/6 v k.ú. Díly o výměře
28m2 za 5.600 Kč.
11. Vyhlášení
záměru
obce
č. 3/2020
na
pronájem

zatravněných
obecních
pozemků p. č. 1532/182
a 1532/183 v k.ú. Postřekov,
vedených na LV č. 742 jako
ostatní plocha o celkové výměře
183 m2 a to na dobu určitou
s účinností od 1.8.2020 do
31.12.2022 za 1.000 Kč/rok.
12. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
13. Znění zápisu do kroniky za rok
2019.
14. Obsah zápisu z projednání
vyúčtování provozování ČOV
Postřekov ze dne 29. 6. 2020
a proplacení fakturované částky
pro PRAVES s.r.o. ve výši
278.427 Kč s DPH.
15. Poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč pro SDH Díly na
zajištění letošní soutěže TFA.
Pověřuje starostu obce:
16. Uzavřením smlouvy o
poskytnuní příspěvku z
rozpočtu obce v oblasti služeb
mezi obcí Díly a ZKD Sušice na
zachování provozu místní
prodejny potravin.
17. Podpisem nájemní smlouvy ze
dne 30. 3. 2020 mezi obcí Díly
a pí. Z.M. jako nájemcem.
18. Podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace
pro
JSDHO
Díly
z dotačního
titulu
“2020
Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy”.
19. Uzavřením smlouvy o dílo se
společnosti
HENSTAV
s.r.o.
Plzeň na akci “Vybudování nové
místní komunikace v obci Díly”
pod Svačinů.
20. Uzavřením kupní smlouvy na
prodej
pozemkové parcely
č. 1603 v k.ú. Díly o výměře 858

m2 za cenu 643.500 Kč.
21. Uzavřením kupní smlouvy na
prodej obecního pozemku KN
p.č. 1657/4 v k.ú. Díly o výměře
95m2 za cenu 19.000 Kč.
22. Uzavřením kupní smlouvy na
prodej obecního pozemku KN
p.č. 1656/6 v k.ú. Díly o výměře
28m2 za 5.600 Kč.
23. Uzavřením nájemní smlouvy
s vybraným
nájemníkem
týkající
se
pronájmu
zatravněných
obecních
pozemků KN p.č. 1532/182
a 1532/183 v k.ú. Postřekov,
vedených jako ostatní plocha
o celkové výměře 183 m2.
24. Vyrozuměním
žadatelů
o
povolení dočasného uložení
palivového dřeva před domem
čp. 131.
25. Proplacením faktury společnosti
PRAVES s.r.o. ve výši 278.427 Kč
včetně DPH.
26. Poskytnutím peněžního daru ve
výši 5.000 Kč pro SDH Díly.
Pověřuje vedoucího stavební
komise:
27. Svoláním schůzky komise na
místě stavby parkovacího stání
a opěrných zdí do výšky
okolního terénu s hranicí
pozemku stavebníka na p.č.
1636/1 z důvodu zabezpečení
okolních svahů proti případným
sesuvům za účelem posouzení
rozsahu stavby.
Bere na vědomí:
28. Plnění usnesení zastupitelstva
obce z 1.6.2020
29. Žádost o povolení dočasného
uložení palivového dřeva před
domem čp. 131.
(oú)

Srdečná blahopřání
Kláře Anderlové a Romanovi Giblo se 27.5. 2020 narodil syn Adrian
Štěpánce a Pavlovi Řezníčkovým se narodil syn Pavlík dne 20.8.2020
Ivaně Duffkové a Lukášovi Pivoňkovi se 3.9.2020 narodila dcera Natálie
Životní jubilea
Červenec: Šafaříková Libuše, Novotná Emília, Šindelářová Růžena, Kapic Josef čp. 104,
Pavlíček Josef, Kapic Josef čp. 107
• Srpen: Řezníček Marie, Volfíková Marie, Reinigerová Libuše, Buršík Václav
Září: Sokol Josef, Ježová Marie, Krutina Eduard, Ochotný Václav, Hašek Václav, Jelínková Marie,
Pittrová Jana, Heranová Marie
•

•

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

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, M. Rýdl, K. Škultéty
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Spolek Rodiče za hřiště
Ohlédnutí za začátkem prázdnin
Dne 28.6.2020 uspořádal místní spolek „Rodiče za
hřiště“ pro děti zábavnou neděli. Pro děti byla
připravena „stopovačka“, která začínala v 10 hodin
dopoledne u „mlejnku za Hájkoucma“, vedla po
svážnici a lesem zpátky na Díly. Po cestě děti za
splnění úkolů získávaly nápovědy vedoucí k rozluštění
tajenky, jež prozradila, kde na ně čeká odměna. Tou
byly sladkosti a různé drobnosti zavěšené na lanové
pyramidě na dětském hřišti, pro něž si děti musely
sami vylézt a utrhnout si je. Program dále pokračoval
na místním hřišti, kde si děti vyzkoušely střelbu ze
vzduchovek na terč a mohly si zařádit na velké
nafukovací skluzavce. Poté čekalo na každého na
dětském hřišti občerstvení. V peci se peklo jehněčí,
dar od Františka Škultétyho, i maso, co si kdo donesl
k nedělnímu obědu. Nechyběly ani chleby doma
zadělávané maminkami.
Ke kávě nám upekla
vynikající „cheescaky“ paní Kateřina Kalina. Alena
Krutinová zase připravila pro děti šablonky různých
zvířátek a pohádkových hrdinů. Podle nich pak
každému, kdo měl zájem, krásně ozdobila obličej.
Troufám si říci, že se neděle vydařila, počasí nám
přálo a my jsme si to všichni moc užili. Veliké díky
patří všem, kdo se na přípravách a průběhu neděle
podílel, panu Michalovi Kalinovi za dodání terčů ke
střelbě ze vzduchovek a společnosti Allianz za
zapůjčení nafukovací skluzavky. Závěrem chci dodat,
že se náš spolek těší na další společné akce, které jsou
bohužel současnou situací velmi omezeny, ale věříme
že příští rok bude líp.
(text a foto Hana Dudová)
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