INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
září 2017

č. 3/2017

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 3. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 19. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program
jednání
veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu p. Františka
Škultétyho a p. Antonína Jelínka.
•
Zapisovatelku
pí.
Květuši
Konopíkovou.
•
„Závěrečný účet za rok 2016“
současně
se
„Zprávou
o
přezkoumání hospodaření obce“
a vyslovuje celoroční souhlas
s hospodařením s výhradou, kdy
ukládá účetní obce opatření k
odstranění chyb a nedostatků –
dodržovat důsledně zákon č.
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví.
•
„Protokol o schvalování účetní
závěrky za rok 2016“.
•
„Závěrečný inventarizační zápis o
provedené inventarizaci majetku
obce Díly k 31.12.2016“.
•
„Splátkový kalendář“ s CHVaK,
a.s., Bezděkovské předm. 388,
344 01 Domažlice v celkové výši
neuhrazených závazků 905.712
Kč.
•
Nevyužít nabídku společnosti
CHVaK Domažlice na vypracování
aktualizace údajů v „Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací“
(„PRVAK“).
•
Proplacení
faktury
za
provozování ČOV Postřekov za
rok 2016 ve výši 259.295 Kč
včetně DPH provozovateli Praves,
spol.s.r.o., Petrovická 286, 344
01 Domažlice.
•
Finanční spoluúčast na opravě
místní komunikace Díly – Klenčí
p/Č. s Obcí Postřekov
•
v celkové výši 245.700 Kč včetně
DPH a realizací opravy v roce
2018 dle předložené nabídky ze
dne 26. 4.2 017 od společnosti
Asfalt OK.
•
Žadatelům
prodej
plynové
přípojky GasNetu, s.r.o., Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem
umístěné na obecním pozemku
p.č. 2243/5 v k.ú. Díly o celkové
délce 1,66 m
•
Nevyhovět žádosti o proplacení
věcného břemene za uložení
kanalizace vedené po pozemcích
č. st. 164 a p.č. 1773/2 v k.ú.
Díly ve výši 10.000 Kč.
•
Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Vyhovět žádosti žadatelům o
přemístění veřejných WC při
konání „Dílské pouti 2017“.
•
Poskytnutí zdarma pronájem sálu
(ve výši 2.500 Kč) na zajištění
slavnostního vyhlášení seriálu
„Běžec Chodska“.
•
Zakoupení koncem roku 2017
nového počítače pro starostu
obce.
•
Zaplatit platební výměr ve výši
55.143 Kč za penále z prodlení.
•
Nevyhovět žádosti na odkoupení
obecního pozemku p.č. 1629/43
o výměře 9 m² v k.ú. Díly
vedeným jako zahrada.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 15. 5.
•

•

•

•
•

•

2017.
Závěrečný účet za rok 2016 – DSO
spolek pro odpad. hospodaření obcí
Lazce Horšovský Týn.
Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 – DSO spolek
pro odpadové hospodaření obcí Lazce
Horšovský Týn.
Závěrečný účet za rok 2016 – DSO
Svazek Domažlicko Babylon.
Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 – DSO Svazek
Domažlicko Babylon.
Informaci správce lesa p. Hroníka o
plánované těžbě dřeva v ochranném
pásmu vodních zdrojů Obce Díly.

Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Podpisem
„Smlouvy“
a
vypracováním
odpovědi
žadatelům na prodej plynové
přípojky.
•
Sepsáním „Dohody o bezplatném
pronájmu“ sálu s žadatelkou.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
Podáním žádosti o prominutí
penále z prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně.

Usnesení z 4. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 14. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
Program
jednání
veřejného
zasedání.
•
Ověřovatele zápisu p. Miroslava
Rýdla a pí. Radku Svitákovou.
•
Zapisovatelku
pí.
Květuši
Konopíkovou.
•
Pořízení změny č.1 Územního
plánu Díly ve smyslu § 44 zákona
č. 186/2006 Sb. a schvaluje
starostu
obce
Vlastimila
Anderleho
jako
určeného

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

zastupitele pro spolupráci s
pořizovatelem MěÚ Domažlice,
odbor
výstavby
a
územího
plánování v rámci pořizování
změny č. 1 Územního plánu Díly.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o
částečné úhradě nákladů na
pořízení změny č. 1 Územního
plánu Díly v případě, že návrh
žadatele bude zapracován nebo
zapracován s podmínkami podle §
45, odst. 4 stavebního zákona.
„Smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu“ s dodavatelem
Carbounion Bohemia, spol. s r.o.,
Václavské náměstí 846/1, Praha
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Znění kupní smlouvy s Obcí
Postřekov na koupi pozemků p. č.
2573/14 o výměře 67 m² a p. č.
2586/6 o výměře 166 m² za 100
Kč/m² tzn. v celkové výši 23.300
Kč.
Uzavření smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcného
břemene s vlastníky pozemků
dotčených výstavbou vodovodu a
kanalizace
dle
vyhotovené
Projektové
dokumentace
č.
10/15 v rámci akce "Díly – statek,
vodovod a kanalizace".
Mimořádný členský příspěvek ve
výši 9.000 Kč na pořízení
pojízdného podia pro Svazek
Domažlicko.
Rozpočtové opatření č. 3/2017.
Zakoupení nové tiskárny resp.
kopírky se scanerem do kanceláře
účetní obce.
Neposkytnout finanční příspěvek
pro Diecézní charitu Plzeň
prostřednictvím
Svazku
Domažlicko.
Kalkulaci
na
pořízení
panoramatické mapy ve výši
19.200 Kč.
„Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě NN“ s
dodavatelem Energy For Future,
a. s. , Modřanská 496/96a, Praha
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Vyhlášení „Záměru č. 1/2017“ na
prodej obecního pozemku KN p.
č. 1532/119 v k.ú. Díly o celkové
výměře 33 m², vedeného na LV
číslo 1 jako zahrada, kdy výdaje
spojené s převodem vlastnických
práv půjdou k tíži kupující
strany.
„Smlouvu o zřízení věcného
břemene“ č. 9900085766-1/VB
mezi Obcí Díly a GasNet, s.r.o.
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Klíšská 940/96, Ústí nad Labem –
Klíše.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 19. 6.

•

2017.

Ukončení práce jednoho člena ve
stavební komisi ke dni 5. 7. 2017.
•
„Rozhodnutí“ KÚ PK odbor
životního prostředí – nepovolení
pokácení
lípy
rostoucí
na
pozemcích p. č. 1758 a p. č.
2233/1 v k.ú. Díly.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Dodatečným
podpisem
nové
smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu s Carbounionem
Bohemia Praha.
•

•

•
•

Podpisem smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcného
břemene s vlastníky pozemků
dotčených výstavbou vodovodu a
kanalizace
dle
vyhotovené
Projektové
dokumentace
č.
10/15 v rámci akce "Díly - statek,
vodovod a kanalizace".
Dodatečným podpisem „Smlouvy
o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě NN“
s dodavatelem Energy For Future,
a. s., Modřanská 496/96a, Praha.
Podpisem „Smlouvy o zřízení
věcného
břemene“
č.
9900085766-1/VB mezi Obcí Díly
a GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96,
Ústí nad Labem – Klíše.

Pověřuje 1. místostarostu Miroslava
Rýdla:
•
Organizací nákupu nové tiskárny
do kanceláře OÚ.
Pověřuje 2. místostarostu Františka
Škultétyho:
•
V případě nepřítomnosti starosty
obce
podpisem
smluv
o
smlouvách budoucích na zřízení
věcného břemene s vlastníky
pozemků dotčených výstavbou
vodovodu a kanalizace dle
vyhotovené
Projektové
dokumentace č. 10/15 v rámci
akce "Díly – statek, vodovod a
kanalizace".

Otevřený dopis Mgr. Petra Kuneše
R e z i g n a c e na funkci Zastupitele obce Díly a předsedu kontrolního výboru
Vážený starosto, místostarostové, zastupitelé, zaměstnanci obce a především občané obce Díly. Dovolte mi, abych
Vás informoval o skutečnosti, že jsem z důvodu současné pracovní vytíženosti v mém zaměstnání, kdy od 01.
dubna 2017 vykonávám u Policie České republiky funkci vedoucího Územního odboru Domažlice podal dne 04. září
2017 starostovi naší obce Díly panu Vlastimilu Anderlemu písemnou r e z i g n a c i na funkci zastupitele obce a
předsedu kontrolního výboru. Vím, že jsem tímto mým krokem způsobil představitelům obce Díly hodně
nepříjemnou situaci, ale věřte, že toto mé rozhodnutí bylo po zralé úvaze, několika měsíčním přemýšlení a
především současnou vytížeností v zaměstnání. Tím, že se nemohu jako zastupitel obce věnovat podle svých
představ projednávaným záležitostem spojeným především s chodem obce a stále častěji se musím omlouvat
z účasti na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce a tedy nejsem potřebným přínosem pro činnost v obci,
z tohoto důvodu jsem se rozhodl k tomuto kroku.
Chci se touto cestou omluvit zejména vám, občanům Dílů, kteří mně dali ve volbách do zastupitelstva obce svůj
hlas, že jsem nedokončil jako veřejný funkcionář obce Díly celé volební období a doufám, že všichni pochopí mé
rozhodnutí jako jediné možné řešení. Navíc se s odstupem času domnívám, že pracovat na vrcholném postu u
Policie České republiky v Domažlicích a být veřejně činný v obci, kde bydlím a která je součástí služebního okrsku
v mé pravomoci jako vedoucího se neslučuje a může být za určitých okolností i předmětem střetu zájmů.
Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Díly, místostarostům, členům zastupitelstva, členům kontrolního
výboru a všem zaměstnancům obce Díly za příkladnou spolupráci a zejména, že jsem se mohl za mého působení
jako zastupitel obce a předseda kontrolního výboru svým přičiněním spolu podílet na rozvoji naší obce a zároveň
čerpat cenné zkušenosti pro můj další profesní život.
Přeji všem občanům obce Díly klidné žití a hodně vzájemné tolerance a pochopení.
S pozdravem Mgr. Petr Kuneš

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓

Jak to letos na konci prázdnin bylo s pitnou vodou
Jak všichni dobře víme, poslední dobou se letní měsíce vyznačují spíše jako období sucha s nedostatkem vláhy. Na konci
letošního léta jsme zaznamenali nedostatek drahocenné vody na vlastní kůži také u nás v obci. Začátkem září přišlo od
našeho provozovatele vodovodního řadu společnosti CHVaK a.s. hlášení o sníženém nátoku pitné vody a nízké hladině ve
zdejším vodojemu.
Okamžitě proběhla kontrola jímek v místních prameništích a tentýž den 5. září byly přivezeny první dvě cisterny pitné
vody do obecního vodojemu. Vše nasvědčovalo tomu, že příčinou je nedostatek vláhy a celkové suchu. Následující den se
situace nezměnila a do vodojemu byly dopraveny další tři cisterny.
Díky zkušenostem Honzy Škarmance, bývalého zaměstnance vodáren, se odhalila pravá příčina sníženého přítoku vody.
Zjistilo se, že do přívodního potrubí zarůstaly vlásenkové kořeny, které toto potrubí postupně ucpávaly. Navíc se ukázalo,
že prameniště byla časem zanesena a že je potřeba jejich častější kontrola.
Vzniklá situace nám odhalila dva poznatky, dostatečný zdroj vody, ale také, že padesátileté železné přívodní potrubí
volá po výměně.

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
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Informace obecního úřadu:
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat na parkovišti u obecního úřadu ve čtvrtek 19. října 2017 od 8:00 hod. do
20:00 hod. Nebezpečným odpadem se rozumí: *AKUMULÁTORY *TELEVIZORY, MONITORY *PLECHOVKY OD BAREV
*RÁDIA *ELEKTROTECH.ODPAD *LEDNICE *MONOČLÁNKY *STARÉ LÉKY *PNEUMATIKY *ZÁŘIVKY
Sběr velkoobjemného odpadu se bude moci ukládat do přistaveného kontejneru od pátku 20. října 2017 na parkovišti
u obecního úřadu.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádá vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.
Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2017.
Občané mohou nahlásit požadavek na odstranění a okleštění stromoví v kanceláři obecního úřadu.
Práce budou provádět členové SDH Díly při podzimní brigádě.

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní úspěchy Pavla Kouříka
World Police and Fire Games – Los Angeles,
California, USA
Od 7. - 16. srpna se konaly Světové policejní a
hasičské hry v americkém Los Angeles. Těchto
her se zúčastnil i člen našeho sboru Pavel Kouřík,
který zde reprezentoval spolu s dalšími kolegy z
reprezentace Českou republiku. Tyto hry, co se
do počtu sportovců týče, patří k největší
sportovní akci na světě.
9. srpna se Pavel Kouřík zúčastnil TFA - Ultimate
Firefighter. Tato disciplína se trošku liší oproti té
co se pořádá v Evropě. Běží se, se zásahovým
kabátem, přilbou, dýchacím přístrojem a pouze v
krátkých sportovních kalhotách a teniskách.
Hlavní rozdíl je v pauzách mezi úseky, které jsou
v řádech hodin. V Evropě se startuje po deseti
minutách. Zde Pavel v konkurenci 65 borců
obsadil 6. místo.
11. srpna byly na programu štafety v TFA Ultimate Firefighter. Zde Pavel bojoval ve výběru
Evropy, která se skládala ze dvou Čechů,
Rakušana a Belgičana. Celkově vybojovali
bronzovou medaili.
Hlavní Pavlův závod byl na řadě 13. srpna a to
TFA – Stair Race. V této disciplíně se zdolává
výšková budova v plné hasičské výstroji včetně
dýchacího přístroje neseného jako zátěž. V Los
Angeles to bylo 62. pater tamního mrakodrapu
AOEN Center. Pavel Kouřík obsadil s časem 12:07
absolutně první místo a stal se mistrem světa.

(pokračování na str. 5)
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Závodu se zúčastnilo 85 borců ze všech koutů světa. Česká reprezentace ovládla tuto disciplínu i v týmové soutěži a tak
si Pavel Kouřík ze Světových policejních a hasičských her odvezl dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.
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Český pohár v disciplínách TFA
V září byly na programu ještě dva závody Českého poháru v TFA,
kterých se Pavel Kouřík pravidelně účastní a zatím byl průběžně
na prvním místě.
2. září v Ostravě obsadil Pavel celkově 2. místo.
13. září v Kroměříži Pavel vyhrál a stal se tak i celkovým vítězem
Českého poháru, který má po šesti letech nového vítěze. Doposud
dominoval Lukáš Novák, který před letošní sezonou ukončil
kariéru. Pavel Kouřík v Českém poháru reprezentuje svého
zaměstnavatele HZS Plzeňského kraje, který mu poskytuje
perfektní podmínky pro trénování a závodění.

Český pohár v TFA 2017 výsledky Pavla Kouříka:
Ústí nad Orlicí – 4. místo
Olomouc – 1. místo
Plzeň – 2. místo
Ostrava – 2. místo
Kroměříž - 1. místo
Celkový vítěz ČP v TFA 2017
26. - 27. září se koná Mistrovství České republiky v TFA, pořadatelem je Ústí nad Labem.

BESEDA S PAVLEM KOUŘÍKEM
Sobota 21. října 2017 od 18:00 v sále OÚ Díly
Téma: Světové policejní a hasičské hry, hasičský sport TFA, sezona 2017
Vstup: zdarma, výčep otevřen :)
Přijďte podebatovat s mistrem světa Pavlem Kouříkem nejen o Světových policejních a hasičských hrách v Los
Angeles.
Návštěva hasičů v Žichlínku
V sobotu 23. září jsme byli pozváni na slavnostní předání nových zásahových vozidel Tatra 815 ve speciální úpravě a
dopravního vozidla Mercedes Sprinter k našim kamarádům ze sboru dobrovolných hasičů v obci Žichlínek na okrese Ústí
nad Orlicí, od kterých jsme před deseti lety zakoupili naší zásahovou cisternu. Současně byl na oslavách Žichlínským
hasičům předán i nový hasičský prapor. Obě zásahová
vozidla byla do sboru v Žichlínku pořízena z dotace a jejich
cena byla bezmála 9 milionů korun. Samozřejmě část ceny
musela doplatit obec, i když není o moc větší než ta naše,
má asi 600 obyvatel. Pozvání na oslavy jsme velmi rádi
přijali. Oplatili jsme tak návštěvu Žichlínských hasičů na
našich oslavách založení sboru a předání našeho nového
hasičského dopravního vozidla Ford Transit, které jsme
také v letošním roce získali z dotačního titulu.
Na oslavy jsme vyjeli v sobotu ráno v pět hodin naším
vozidlem Ford Transit, který má kapacitu 9 osob. Cesta
probíhala bez problému, na místo vzdálené 470 Km. jsme
dorazili v půl jedenácté. V Žichlínku bylo deštivé počasí a
tak jsme byli informováni, že celá akce se bude konat
v obecním sále, který byl nedávno celý zrekonstruován.
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Oslavy začaly ve 13 hodin nástupem všech zúčastněných jednotek, kterých bylo i s naší dvanáct. Při projevech zástupců
SDH a obce jsme byli seznámeni s tím, jak náročné a
administrativně zdlouhavé bylo získání dotace a následné
pořízení zásahových vozidel. O poznání snadnější bylo
pořízení hasičského praporu, který sboru zakoupila obec
Žichlínek. Po oficiální části programu došlo k posvěcení
nových vozidel a praporu. Svěcení prováděl pan farář z Ústí

nad Orlicí Zbigniev Czendlik, velice známý z televizního
pořadu Uchem Jehly, který sám uvádí a zve si do něj známé
osobnosti. Pan farář byl velice milý a při následném
rozhovoru se velmi zajímal o Chodsko a naší obec.
V odpoledních hodinách přestalo pršet, vozidla byla všem
představena a také jsme se v nich mohli projet. Zejména o
vyjížďku s Tatrou byl velký zájem, jelikož řidič zajížděl i
do členitého terénu na nedaleký polder, kde jsme viděli i
zažili co tento automobil dokáže projet a jakou rychlostí.
V podvečerních hodinách jsme potom s kamarády poseděli,
vše prodiskutovali a popřáli ať jim vozidla dobře slouží a
mají s nimi jen málo zásahů. Domů jsme odjeli v neděli
před polednem plní dojmů a dobře naladěni. Celé oslavy se
žichlínským i přes nepřízeň počasí velmi povedly, byly
důstojné a nesly se v přátelském duchu. Byli jsme rádi, že
na oslavy do Žichlínku s námi jelo i několik mladých hasičů z našeho sboru, kteří nás jednou ve vedení vystřídají. Navázali
s tamními mladými hasiči přátelství, což je zárukou, že spolupráce našich sborů za nějaký čas neskončí.

Veteránky hasičky
Expedice Nýrsko 1. 9. 2017 – 3. 9. 2017
V pátek ráno 1. 9. 2017 vyrazily dílské hasičky veteránky na svou již dlouho dopředu plánovanou expedici Nýrsko. Ačkoliv
celou noc a i následující den silně pršelo, nedaly se počasím odradit, lehce přeorganizovaly původní
program a devět děvčat v nejlepším věku vyjelo směr Klatovy. Zde nejdříve navštívily pavilon skla PASK,
kde vyslechly krásnou komentovanou prohlídku a byly fascinovány nádhernou sbírkou skla a umem
tehdejších sklářů. Po lehkém obědě navštívily klatovské Katakomby, kde je provázela úžasná dáma nar.
v roce 1934, paní s neskutečnými znalostmi a krásným humorem, tzv. chodící encyklopedie, která každý
úsek svého vyprávění zakončila památnou
větou: „A to jsem vám chtěla říct“.
Když už byly v Klatovech, nemohly si
nechat ujít návštěvu
Arciděkanského kostela
Narození Paní Marie
s kopií
zázračného
obrazu
Pany
Marie
Klatovské, kterému se
od července roku 1685
připisují nadpřirozené
schopnosti. Obraz znají
lidé v Česku, Rakousku,
Německu i Maďarsku.
Prohlídku Klatov veteránky zakončily návštěvou čajovny
„ U Naší milé Paní“ nacházející se v historické budově u
městských hradeb. Následovala cesta do nýrského kempu
na ubytování, kde v místní restauraci při dobré večeři a
průběžném doplňování chybějících tekutin si dopověděly to, co si během dne nestačily povědět a probraly a vyhodnotily
páteční den.
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Druhý den po snídani se vypravily hasičky autem, vstříc usmrkanému počasí, ke krásnému, ale bohužel zpustlému zámku
v Týnci z roku 1720, který se nachází uprostřed obce,
těsně pod návrším s hřbitovním kostelem Nanebevzetí
Panny Marie ze 14. stol., který byl ve druhé polovině 17.
stol. významným poutním místem. Zde si zároveň
prohlédly i místní hřbitov s hrobkou Kolovratů Krakovských
a roubenku, ve které žil a pracoval spisovatel Josef Hais
Týnecký. Poté se přesunuly na Klenovou na prohlídku
galerie, zámku a hradu. Po dobrém obědě a nějakém tom
pivču se vrátily zpět do kempu, kde si za bujného veselí
plnohodnotně užily zbytek dne. I na tanečky došlo.
V neděli se počasí trochu umoudřilo a tak mohl být
zrealizován původní páteční program a cestou domů
veteránky navštívily mnohá zajímavá místa jako např. zaniklou obec Fleky,
Červené Dřevo s obnovenými základy bývalého kostela Bolestné Matky Boží
z roku 1680. Dále kapli sv. Bernarda (Medvědí kapli) z konce 18. stol. stojící
poblíž tajemného místa s vysokou energií, kde se nachází seskupení kamenů
s menhiry svědčící o tom, že toto místo bylo posvátné již dříve, zřejmě ve
středověku. Přes Liščí, Všeruby, s krátkou odbočkou ke kapli sv. Václava na
Brůdku stojícího na místě původního kostelíka, který je považován za nejstarší
svatováclavský kostel v Čechách postavený v r. 1043, přejely na místo nad
Pranty s úžasnou vyhlídkou na Všerubský průsmyk, Český les a Šumavu. Nad
Novou Vsí se zastavily u malé „Vachatovy“ rozhledny a odpočinkového místa
vybudovaných panem Karlem Jandou v letech 2011 – 2012 na místě evropského
Rozvodí s krásným rozhledem na šumavská panoramata.

A protože byly nedaleko vsi Štefle s pěknými výhledy, tak zajely i tam, kde
skončila jejich kochací vyjížďka a unavené, ale po prožitém víkendu spokojené
se rozjely směrem domů na Díly.
A co konstatovat na závěr: „Bylo to zase krásné a příště zas!“

TJ Sokol Díly z.s.
Kuželky
28. ročník „Pouťového turnaje v kuželkách“ probíhal ve dnech 8. – 9. 7. 2017.
Již po páté (v roce 1998, 2011, 2012, 2014 a 2017) vyhrál „Kozinu“ Lukáš Pittr. Náhozem 1 x 25 a 2 x 24 kuželek překonal
svého oddílového kolegu Pavla Mikulenku. Ten byl vítězem turnaje v roce 2002 a 2006 a letošních 1 x 25 a 1 x 23 kuželek
mu stačilo „jen“ na 2. místo. 3. místo obsadil výkonem 1 x 25 a 2 x 21 kuželek loňský vítěz Jiří Kalista - hráč z Havlovic.
Celkem se turnaje zúčastnilo 11 mužů.
Jen tři ženy se zapojily do turnaje. 23 kuželek porazila Andrea Vilímová, která obhájila své loňské vítězství mezi ženami.
Druhá, s 21 kuželkami, skončila Dana Tomanová, která byla z žen nejlepší v roce 2012. Pohár za 3. místo patřil za
poražených 15 kuželek Ireně Bauerové.
Kuželkářské soutěže družstev začaly 23. září 2017.
V letošní ročníku hraje v krajské soutěži družstvo Díly „A“ ve složení: Byrtus Jaromír, Jílek Jaroslav, Jílek Jiří, Kuneš
Zdeněk, Ochotný Jiří a Pittr Jaroslav. Pokud bude potřeba, budou šestičlenné družstvo doplňovat hráči z okresní soutěže.
Podle pravidel kuželkářského sportu může každý hráč z nižší soutěže startovat v soutěži vyšší pouze pětkrát v podzimní a
pětkrát v jarní části soutěže družstev.
V okresní soutěži máme dvě družstva. V družstvu Díly “B“ jsou hráčky: Bernardová Iveta, Ježová Ivana, Kapicová Dana,
Knopfová Václava, Kouříková Iveta, Kunešová Andrea, Kunešová Eva, Kuželková Jana,
Pittnerová Milena, Tomanová Dana a Volfíková Marta. Na soupisce družstva Díly „C“ jsou
tito hráči: Anderle Antonín, Buršík Jaroslav, Dufek Jan, Duda Jaromír, Kočí Daniel,
Kuneš Martin, Kuželka Josef ml., Kuželka Josef st., Mikulenka Pavel, Reiniger František,
Řezníček Karel, Sladký Jan a Sokol Jan.
Všech třicet hráčů se jistě bude snažit, aby jejich výkony a tím i výsledky jejich
družstev byly co nejlepší. Všichni jim přejeme „Ať to padá“.
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PODZIMNÍ ČÁST 2017/2018
DOMÁCÍ ZÁPASY
PÁ 22. 9. 2017 od 17 hod. Díly B – Pec B
PÁ 29. 9. 2017 od 17 hod. Díly C – Díly B
SO 30. 9. 2017 od 14 hod. Díly A – Havlovice B
PÁ 6. 10. 2017 od 17 hod. Díly C – Havlovice D
SO 7. 10. 2017 od 14 hod. Díly A – Stříbro B
PÁ 13. 10. 2017 od 17 hod. Díly B – Újezd C
PÁ 20. 10. 2017 od 17 hod. Díly B – Zahořany B
PÁ 27. 10. 2017 od 17 hod. Díly C – Kdyně D

SO 28. 10. 2017 od 14 hod. Díly A – Újezd A
PÁ 3. 11. 2017 od 17 hod. Díly B – Újezd B
PÁ 10. 11. 2017 od 17 hod. Díly B – Holýšov D
SO 11. 11. 2017 od 14 hod. Díly A – Havlovice C
PÁ 17. 11. 2017 od 17 hod. Díly B – Zahořany A
PÁ 24. 11. 2017 od 17 hod. Díly C – Újezd C
PÁ 1. 12. 2017 od 17 hod. Díly C – Pec B
SO 2. 12. 2017 od 14 hod. Díly A – ŠKODA Plzeň B

Zájezd na Ostrý 2017
Začátek září patří na Dílích již po několik let zájezdu na některý z vrcholů Šumavy. Tentokrát to byl Ostrý. Zájem o
zdolání Ostrého, jehož dva vrcholy vidíme z Dílů, byl tak
veliký, že nestačila kapacita autobusu.
V sobotu 9. 9. 2O17 v 7:00 hod. vyjel z Dílů autobus s 52
účastníky zájezdu. Konečná stanice autobusu byl německý
Scheiben a pak už jen po svých. Výstup na Svaroh (1333m)
nebyl tak náročný. Pak už se šlo po hřebenu Královského
hvozdu, po česko-německé hranici. Byli jsme překvapeni
nádherným rozhledem jak na českou, tak i na německou
stranu a na zadní část Šumavy s Luzným a Roklanem.
Všichni byli nadšeni množstvím borůvek, kterým nikdo
neodolal, což prozradily jejich modré pusy.

Závěrečný výstup na Ostrý byl namáhavý, ale zdolali jej
všichni bez úrazu.
Odpočinkové zastavení u restaurace na vrcholu Ostrého
přišel vhod každému. Osvěženi svačinou a německým
pivem, jsme pokračovali tentokráte sestupem na Stateček a dále pak do penzionu na Hamrech. Tam naše unavená těla,
po 16 km chůze, přivítalo příjemné posezení s velice chutným gulášem. Nechyběl ani každoroční koláč od Libušky Šípkouc
a koláčky od Libušky Mrázíkouc. Aby všem překvapením nebyl konec, uvítali jsme hudebníka s kytarou. Po počátečních
melodiích už mnozí neodolali a došlo i na tanečky.
Heslo „v nejlepším přestat“ jsme zcela dodrželi a byla to
nejlepší tečka na závěr zájezdu.
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OS Rodiče za hřiště
Venkovní pec upekla dozlatova první chléb
Poslední prázdninová sobota přinesla po žhavém létě nejen ochlazení a
nepříjemný, příchod podzimu věštící déšť, ale zároveň i možnost přestát chladné
počasí doslova a do písmene „za pecí“. Poprvé od svého dokončení se dílská pec
na pečení chleba dočkala své premiéry a důkladné zátěžové zkoušky. Vše začalo
již několik dní předem. Po obligátní poradě létaly esemesky, chystal se program
pro nejmenší a samozřejmě se chladilo i dílské pivo, speciálně uvařené při
příležitosti prvního pečení. A tak zatímco mámy dumaly nad výběrem ideálních
surovin a nad kvalitou kvásku, tátové připravovali pec, sekali dřevo a dokončili
úklid prostranství i pergoly. Ve většině domácností se těsto zadělalo co nejdéle
večer před spaním a záhadné úsměvy maminek navnadily děti na chystané
překvapení. Leckde došlo i na vyprávění o tom jak se dříve lidé na chodských
vsích společně podíleli nejen na pečení chleba, ale i na celé řadě dalších činností, jak vypadal náš kraj v dobách Chodů,
coby ostražitých strážců hranice a tajemnou náladu dokreslila i pohádka J. Š. Baara o „nedvědovi“, který se přejedl
nakradeného horkého chleba.
V peci se topilo od samého rána, a jak stoupala teplota, rostly i obavy otců, jestli pec nepopraská, jestli vrstvy drceného
skla, jež vyplňují konstrukci, budou dostatečně akumulovat teplo z vnitřního ohniště, jestli je vrstva jílu kryjícího horní
část pece pod stříškou dostatečně silná a jestli všechny důmyslné průduchy zafungují, jak se od nich očekává. Přeci jen
je naše pec naprostý originál, který jinde na světě nenajdete. Ale jak přibýval čas, obavy se rozplývaly v kouři
z dubového dřeva, který ukázkově stoupal z komína. Pec se ohřívala parádně, leč nezkušené pecaře-pekaře trápila další
otázka. Jak odhadnout nebo zjistit správnou teplotu? Nakonec bylo rozhodnuto metodou pokus omyl, že ideální teploty
dosáhne rozpálená pec mezi druhou a třetí odpolední. To byla
doba, kdy se u pece sešli všichni rodiče a děti a nedočkavě
hýčkali v dekách a spacácích zabalený v ošatkách od babiček
nakynutý chléb i další připravené pečivo. Po opatrném, ale
rychlém vynesení oharků a vymetení popela, byl vnitřek pece
lehce zvlhčen namočeným smetákem a mohlo se sázet. Tento
nevšední zážitek sledovali stejně zaujatě nejmladší pekaříčci
jako ti již dříve narození. Dobu čekání na první vlastnoručně
vyrobené pečivo dětem zkrátilo dovádění na dětském hřišti a
rodičové mohli nyní v klidu plně vychutnat originální
polotmavý 12st. Sousedský ležák. Ten byl vyroben o pět týdnů
dříve podle ověřeného receptu v minipivovaru sdružení, a jak
bylo vidno, dozrál právě včas. První šli ven z pece dozlatova
upečené houstičky, a když se k nim přidala domácí jahodová
marmeláda a trochu másla, jen se po nich zaprášilo. Ale to
byl jen začátek! Za několik desítek minut byl slavnostně
rozkrojen první naprosto fantastický chléb. Do pece se nenápadně vloudila i nakládaná vepřová kolena a další lahůdky,
které se náramně dobře hodily k čerstvému pečivu, neboť ne nadarmo se přeci říká:“Zlé maso bez chleba“.
Co říci závěrem? Zatímco pec příjemně hřála a pekla další pečivo později příchozím a o děti se postarala ve školce
tradiční promítaná pohádka, mohli si tátové a mámy zaslouženě popovídat nejen o zážitcích z dovolených a odpočinout si
od řádění svých ratolestí. Vždyť to byl ten hlavní důvod proč se pec a minipivovar u nás na Dílích postavily a pořídily,
sejít se, na chvíli zastavit a užít si společně se sousedy a kamarády příjemné chvíle, z nichž můžeme všichni čerpat
v době, kdy nám nebude tak teplo, jako poslední prázdninovou sobotu u vlastnoručně postavené pece s vlastnoručně
upečeným chlebem a vlastním zlatavým ležákem. Pokud Vás náš článek navnadil, vězte, že pec i pivovar je tu pro
každého.
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Životní jubilea
červenec: Havel Karel, Kapic Josef (čp. 104), Kapic Josef (čp. 107), Kapicová Helena,
Pavlíček Josef, Zmeškalová Zdeňka.
srpen:
Anderle Antonín, Babka Václav, Buršík Václav, Buršíková Barbora, Langerová Anna,
Řezníčková Marie, Volfíková Marie.
září:
Bauerová Irena, Duda Jaromír, Ježová Marie, Krutina Eduard, Kuželka Josef,
Milisderfer Drahoslav, Petržík Vladimír, Sokol Josef, Tichá Marie.
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Narodili se

Novými občánky Dílů jsou Eliška Tauerová, která se narodila rodičům Adele
Knopfové a Jiřímu Tauerovi a Jan Buršík manželů Venduly a Václava Buršíkových.
Přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti.

SHÁNÍM BRIGÁDNÍKA NA OBČASNÉ PRÁCE DO OBORY.
BLIŽŠÍ INFORMACE TELEFONICKY NA Č. 602 109 056.

Ostatní informace
Milí občané Dílů, tvořilky a tvořilové, pěstitelé, chovatelé, děti a dospělí,
v sobotu dne 9. 12. 2017 se v dílském obecním sále uskuteční další ročník vánočního trhu rukodělných výrobků a
domácích produktů. Proto již vyrábějte, zavařujte, háčkujte a připravujte se na prosincový vánoční trh, aby se
nám další ročník vydařil minimálně stejně tak dobře, jako ten předešlý.
O termínu pracovní předtrhové schůzky vás budeme včas informovat.
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