INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
září 2018

č. 3/2018

SVATEBNÍ DEN DÍLSKÝCH NOVOMANŽELŮ

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 3. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 18. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
„Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Díly za rok
2017“.
•
„Závěrečný účet ÚSC Díly za rok
2017“ bez výhrad.
•
Vyhlášení „Záměru č. 2/2018“ na
uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě
kupní
na
devět
jednotlivých stavebních parcel
podle schválené územní studie
„Obytná zóna Z3 – Díly“.
•
Směnu pozemků KN p.č. 1943/1,
o výměře 1.526 m² vedený jako
orná půda a KN p.č. 2216/10, o
výměře 528 m² vedený jako
ostatní plocha, oba zapsány v k.ú.
Díly na č. LV 1, ve vlastnictví
Obce Díly, Díly čp.75 za pozemek
KN p.č. 1559/2, vedeného v k.ú.
Díly na č. LV 397 jako trvalý
travní porost o výměře 2.269 m².
•
Podání žádosti o dotaci z
programu PK na podporu péče o
pomníky, válečné hroby a pietní
místa
na
opravu
pomníku
věnovaným obětem 1. světové
válce.
•
Proplacení faktury od fi. CHVaK
a.s., Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice v celkové výši 61.710
Kč včetně DPH za zpracování
projektové dokumentace na akci
„Díly – statek vodovod a
kanalizace“.
•
Dodatečně „Smlouvu o poskytnutí
finančního
příspěvku“
obci
Postřekovu ve výši 163.350 Kč na
neinvestiční výdaje spojené s
opravou povrchu silnice Díly –
Klenčí p/Č.
•
Znění „Darovací smlouvy“ na
pozemkovou parcelu p.č. 1852/5
v k.ú. Díly o výměře 178 m²
vedenou jako trvalý travní porost.
•
Uzavření „Kupní smlouvy“ na
koupi pozemkových parcel p.č.
1855/1 o výměře 464 m² vedenou
jako travní plocha, p.č. 1861/4 o
výměře 53 m² vedenou jako orná
půda a p.č. 1861/9 o výměře 55
m² vedenou jako zahrada vše v
k.ú. Díly za dohodnutou kupní
cenu 100 Kč/m², kdy celková
částka bude činit 57.200 Kč.
•
Znění „Darovací smlouvy“ na
pozemkovou parcelu p.č. 1852/4
o výměře 157 m² vedenou jako
trvalý travní porost v k.ú. Díly.

Dodatečně
uzavření
„Kupní
smlouvy“ na pozemky p.č. 1600 o
výměře 175 m² vedený jako
ovocný sad, p.č. 1601 o výměře
1.150 m² vedený jako ovocný sad
a p.č. 1629/45 o výměře 2.236 m²
vedený jako ovocný sad vše v k.ú.
Díly v celkové výši 890.250 Kč.
•
Aktualizaci a doplnění strategie
rozvoje Obce Díly na období 2018
– 2020.
•
Rozpočtové opatření č. 3/2018.
•
Zpracovatele zadání na „Změnu
č. 1 – Územní plán Díly“ Ing. arch.
V. Masopusta MSP, projektová
kancelář,
Horšovský
Týn
s
cenovou nabídkou ve výši 108.900
Kč včetně DPH.
•
Výši nákladů Obce Díly za
provozování ČOV Postřekov ve
výši 273.827 Kč bez DPH.
•
Uložení palivového dřeva na
místní komunikaci před domem
čp. 131 pouze do 1. 7. 2018.
•
Finanční příspěvek ve výši 2.500
Kč pro SDH Díly na pořádání
dětského dnu.
•
Neposkytnout finanční příspěvky
Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postiž.dětí v ČR, Prostějov; Lince
bezpečí, Praha a Kočičímu útulku
Na Vysočině, Polná.
•
Sedmičlenné zastupitelstvo Obce
Díly pro volební období 2018 –
2022.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 23. 04.
2018.
•
Žádost účetní obce o ukončení
pracovního poměru ke dni 31. 8.
2018 a změnou úřední doby
kanceláře obce Díly od 01. 07.
2018.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Vypracováním smlouvy o budoucí
smlouvě kupní na parcely v OZ Z3
•
Podpisem směnné smlouvy s
žadatelem na směnu pozemků KN
p.č. 1943/1, o celkové výměře
1.526 m² vedený jako orná půda a
KN p.č. 2216/10, o celkové
výměře 528 m² vedený jako
ostatní plocha, oba zapsány v k.ú.
Díly na č. LV 1, ve vlastnictví
Obce Díly, Díly čp.75 za pozemek
KN p.č. 1559/2, vedeného v k.ú.
Díly na č. LV 397 jako trvalý
travní porost o výměře 2.269 m².
•
Podáním žádosti ve spolupráci s
1. místostarostou M. Rýdlem o
dotaci z PK na podporu péče o
•

pomníky, válečné hroby a pietní
místa
na
opravu
pomníku
věnovaným obětem 1. světové
válce.
•
Dodatečně podpisem „Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku“
Obci Postřekovu ve výši 163.350
Kč na neinvestiční výdaje spojené
s opravou povrchu silnice Díly –
Klenčí p/Č.
•
Podpisem „Darovací smlouvy“ na
pozemkovou parcelu p.č. 1852/5
v k.ú. Díly o výměře 178 m²
vedenou jako trvalý travní porost.
•
Podpisem „Kupní smlouvy“ na
koupi pozemkových parcel p.č.
1855/1 o výměře 464 m² vedenou
jako travní plocha, p.č. 1861/4 o
výměře 53 m² vedenou jako orná
půda a p.č. 1861/9 o výměře 55
m² vedenou jako zahrada vše v
k.ú. Díly za dohodnutou kupní
cenu 100 Kč/m², kdy celková
částka bude činit 57.200 Kč.
•
Podpisem „Darovací smlouvy“ na
pozemkovou parcelu p.č. 1852/4
o výměře 157 m² vedenou jako
trvalý travní porost v k.ú. Díly.
•
Dodatečně
podpisem
„Kupní
smlouvy“ v celkové výši 890.250
Kč za pozemky p.č. 1600 o
výměře 175 m² vedený jako
ovocný sad, p.č. 1601 o výměře
1.150 m² vedený jako ovocný sad
a p.č. 1629/45 o výměře 2.236 m²
vedený jako ovocný sad vše v k.ú.
Díly.
•
Podpisem smlouvy o dílo s arch.
Ing. Masopustem na vypracování
změny č. 1 ÚP Díly.
Pověřuje
1.
místostarostu
p.
Miroslava Rýdla:
•
Podáním žádosti ve spolupráci se
starostou obce Vl. Anderlem o
dotaci z PK na podporu péče o
pomníky, válečné hroby a pietní
místa
na
opravu
pomníku
věnovaným obětem 1. světové
válce.
•
Vypracováním odpovědi žadateli o
možnosti
uložení
palivového
dřeva na místní komunikaci pouze
do 1. 7. 2018.

Usnesení z 4. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 13. 8. 2018
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
„Přesunutí jednání o výběrovém
řízení na akci „Díly – rekonstrukce
místní komunikace v obci Díly“.
•
„Dodatek č. 1“ a „Dodatek č. 2“
ke
smlouvě
o
poskytování
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•
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servisních služeb ID 4931 s Geo
Data, s.r.o, Svatopluka Čecha
1001, 356 01 Sokolov.
„Zprávu o uplatňování Územního
plánu Díly 2014 – 2018“ jejíž
součástí je i zadání změny č. 1
Územního plánu Díly.
Pořízení změny č. 1 Územního
plánu Díly zkráceným postupem.
Znění „Smlouvy o dílo č. 2018.03“
s MSP, projektovou kanceláří
s.r.o., nám. Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn v celkové hodnotě
108.900 Kč včetně DPH.
Dodatečně schvaluje nakoupení
dvou stanů ve výši 30.759 Kč
včetně DPH.
Bezúplatné
pořízení
5
ks
ochranných masek OM COSMO F1
pro JSDHO Díly.
Proplacení nákladů žadatelům na
pořízení GP ve výši 5.445 Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Zápis do kroniky za rok 2017.
Vyhlášení „Záměru č. 3/2018“ na
prodej části obecního pozemku
p.č. 1532/122 v k.ú. Díly s tím, že
kupující na své náklady zajistí

geometrické
zaměření
a
vyhotovení plánku a ostatní
výdaje spojené s převodem
vlastnických práv.
•
Povolení úpravy obrubníků u
stavebních parcel p.č. 1636/1;
1636/5 a 1639/9.
•
Znění „Smlouvy o dílo“ s CHVaK,
a.s., Bezděkovské předm. 388,
344 78 Domažlice na akci „Díly odstranění
havarijního
stavu
jímacích objektů a svodného
potrubí“,
které
bude
spolufinancované z dotačního
titulu Plzeňského kraje.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 18. 06.
2018.
•
Stížnost na rušení nočního klidu v
době konání letošní pouti na
vědomí.
•
Informaci pro PK na potřebu
nádob na komodity papír, plast a
sklo v naší obci.
•
Informaci o projektu Svazku
Domažlicko č. 106 „Čerchov“

•

Žádost člena výboru TJ Sokol Díly
o zapůjčení dodávkového vozidla
FORD v užívání JSDHO Díly.

z 1. zasedání finančního
výboru v roce 2018“.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
• Podpisem „Dodatku č. 1“ a
„Dodatku č. 2“ ke smlouvě o
poskytování servisních služeb ID
4931
s
Geo
Data,
s.r.o,
Svatopluka Čecha 1001, 356 01
Sokolov.
• Dodatečně podpisem „Smlouvy o
dílo
č.
2018.03“
s
MSP,
projektovou
kanceláří
s.r.o.,
nám. Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn v celkové hodnotě
108.900 Kč včetně DPH.
• Podpisem „Smlouvy o dílo“ s
CHVaK, a.s., Bezděkovské předm.
388, 344 78 Domažlice na akci
„Díly - odstranění havarijního
stavu
jímacích
objektů
a
svodného potrubí“.
•

„Zápis

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní činnost členů našeho sboru
Zbyněk Liška, člen sportovního družstva v požárním sportu, nám popsal, jak sportovní družstvo funguje po okrskové
soutěži a jaké jsou jeho plány do budoucnosti.
Psal se konec května, bylo po okrskové soutěži a i zájem o požární sport začal opět uvadat. Trvalo to asi dva týdny, kdy
jsme se nemohli pořádně sejít, tak jako když jsme trénovali na okrsek. To ale pár přátel nechtělo tak nechat, a chtěli v
tomto roce objet ještě nějaké memoriály a poměřit síly s ostatními týmy. Začali motivovat ty ostatní okolo sebe, aby se
dal tým zase dohromady. Ne všichni měli čas a my nechtěli někoho nutit, aby dělal něco proti své vůli. Museli jsme se
zaměřit na nové síly, které bylo potřeba zaučit, protože zatím nemají zkušenosti s požárním sportem, ale mají chuť a
motivaci. Kolotoč domlouvání tréninků se začal pomalu rozjíždět, trefit se, ale v dnešní době do volného času minimálně
sedmi lidí není jednoduché. Věděli jsme, že nás čeká dlouhá cesta s napůl novým týmem. Byl červen a my věděli, že
chceme jet na noční soutěž do Horního Metelska, a i když nám bylo jasné, že tam jedeme hlavně získat cenné
zkušenosti. Bohužel z této akce sešlo, když klukům do toho přišla práce a nemoc. Dalším bodem byl 21. červenec noční
soutěž v Zahořanech pořádaná SDH Oprechtice, spadající do CHNHL. (Stejně jako předchozí soutěž v Horním Metelsku;
Chodská noční hasičská liga) To se nám taky povedlo, i když jsme si museli zapůjčit, kolegu „košaře“ z Postřekova. Musím
tady vyzdvihnout pořadatele této soutěže, krásně připravené hřiště, organizace, vše připravené na 100%, opravdu hezká
liga. Na soutěž bylo přihlášeno 21 týmů z toho byly čtyři ženské a čtyři v kategorii PS 12(tj. Motor do obsahu 1200 ccm).
Pořadí bylo určeno podle přihlášení, náš tým šel na řadu předposlední. Co znamenalo dívat se na všechny týmy, které
mají několikaletou zkušenost se soutěžením a jejich časy se pohybují okolo šestnácti vteřin. A to u některých z nás
vyvolávalo kapky nervozity, až nás ty týmy budou sledovat a hodnotit. Když přicházel náš čas na první pokus nervozita se
dala krájet. A ještě víc stoupla při stavění základny, když pár vteřin před vypršením času na přípravu se ztratil náš
zapůjčený „košař“, který šel vyhodit zbytky oboustranné pásky, kterými si omotával savici. Ale stihl to. Náš čas se při
prvním pokusu zastavil na čase 29,62.To značilo známky nervozity, ale my věděli, že máme na víc. To jsme předvedli při
druhém pokusu, kdy čas ukázal 23,76. Ale my věděli, že máme natrénováno na lepší čas, bohužel za chybky z nervozity
jsme brali závěrem, hezké deváté místo. Motivace nás vedla dál a oslovili jsme další přátele, aby s námi začali trénovat.
Tým se rozšířil na jedenáct členů a rozhodli jsme se začít trénovat dva dny v týdnu. V tom čase nás oslovili místní
děvčata, že by chtěli dát taky tým dohromady. Našim dalším bodem byl noční memoriál v Osvračíně, který se konal 25.
srpna. Kam jsme přijeli připraveni a předvést se. Soutěžilo se v kategorii PS12 a bylo přihlášeno 11 týmů, z toho tři
ženské týmy. S časem 23:59 jsme obsadili třetí místo. A šťastní z předvedeného výsledku, jsme odjížděli domů, plní
emocí a zážitků.
Další soutěž se konala 1. 9. a byla to noční soutěž Štítary (Finále CHNHL). Zde jsme opět v kategorii PS12, ale v mnohem
silnější konkurenci dvanácti týmů, obsadili páté místo.
Chystáme se ještě na tyto soutěže: 8. 9. Pohár o města Staňkov, 15.9. je ještě v jednání buď soutěž v Postřekově nebo
memoriál v Plzni Doubravce.
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Budeme rádi, když se na nás přijedete podívat a podpořit nás, to nám dodá i sílu do dalšího závodění. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na tom všem podílejí.
V sobotu 11. 8. se člen našeho sboru Petr Ježo ml. účastnil extrémního závodu TFA v České Kubici, kde v jednotlivcích
nenašel přemožitele a obsadil absolutně první místo. Ve štafetovém závodě se mu také dařilo a se štafetou obsadil
krásné třetí místo.
Hned další sobotu 18. 8. závodil Petr na dalším velmi náročném závodu TFA v Plánici. Závod v Plánici je vyhlášený a
pravidelně je zde velká konkurence nejlepších závodníků, kteří se tímto náročným sportem zabývají. Petr se ale
konkurence nezalekl a na tomto prestižním závodě obsadil krásné páté místo. Petra vidíme jak pilně a tvrdě trénuje, a
tak se pochopitelně těšíme na další jeho sportovní úspěchy v dalším období. Při každém závodě mu držíme palce a
přejeme co nejlepší umístění bez zranění. Péťo, jen tak dál.

Zásahy a výjezdy naší jednotky
V pátek 20. 7. v 18:41 hodin vyjelo 5 členů zásahové jednotky našeho sboru na likvidaci obtížného hmyzu. U domu čp. 9
v lípě, ve výšce dvou metrů museli zlikvidovat hnízdo sršňů, kteří ohrožovali obyvatele okolních domů. Pět členů
jednotky, kteří jsou na tyto zásahy vybaveni a vycvičeni, hnízdo zlikvidovali a vysáli motorovým vysavačem.
V úterý 24. 7. v 18:26 hodin zasahovalo 6 členů jednotky při likvidaci úniku nebezpečných ropných látek na komunikaci
v naší obci. Vyteklý olej z traktoru byl zasypán vapexem a následně byl celý prostor zameten a uklizen.
V pondělí 30. 7. byl naší jednotce operačním střediskem HZS nahlášen v 16:49 hodin požár polního porostu z keřů
v rekreační oblasti Capartice. Na místo vyjeli členové jednotky v cisternovém vozidle CAS. Na místě byl požár lokalizován
společně s profesionálními hasiči z HZS Domažlice a jednotkou hasičů z Klenčí pod Čechovem. V tento den neměli ještě
naši hasiči klid a v 18:19 hodin opět vyjeli na likvidaci obtížného hmyzu v pergole u domu čp. 38. Sršní hnízdo bylo
úspěšně zlikvidováno a členové jednotky mohli konečně provést údržbu techniky a doplnění vody po předešlém zásahu
v Caparticích.
V úterý 7. 8. vyjelo pět členů jednotky v 19:04 hodin na likvidaci úniku nebezpečných ropných látek na komunikaci u
domu čp. 24 v naší obci. Ropná skvrna byla zasypána sorbetem, který ropné látky naseje, a následně byla komunikace
zametena a uvedena do původního stavu.
V neděli 12. 8. vyslal operační důstojník HZS v 15:07 hodin naši jednotku na likvidaci obtížného hmyzu. Tentokrát se
zásah prováděl na dětském táboře Hanýžka v Klenčí pod Čechovem. Velké sršní hnízdo bylo v podkroví patrové budovy,
která sloužila jako jídelna a společenská místnost a často docházelo k vlétnuté hmyzu do místnosti a ohrožení přítomných
táborníků. Hnízdo bylo za pomoci techniky a ochranných pomůcek, kterými je naše jednotka vybavena, úspěšně
odstraněno a členové se mohli s dobrým pocitem vrátit zpět na základnu.
Ve středu 22. 8. v 18:47 hodin vyjela jednotka opět na likvidaci Sršňů do domu čp. 107 v naší obci. Hnízdo bylo dosti
vysoko v podhledu pod střechou, ale naši hoši již s takovým způsobem likvidace mají zkušenost a po chvilce obyvatelům
domu ulevili od hmyzu a v pořádku se i s technickou vrátili na základnu.
V sobotu 1. 9. v 15:06 hodin vyslalo operační středisko HZS zásahovou jednotku našeho sboru na likvidaci obtížného
hmyzu do domu čp. 40, kde je na půdě velké sršní hnízdo a hmyz nalétává do domu, kde bylo malé dítě. Hnízdo bylo
profesionálně zlikvidováno, aby už nedocházelo k ohrožení malého dítěte a obtěžování obyvatel domu.

Padesáté narozeniny našeho velitele.
V sobotu 21. 7. se výbor našeho sboru zúčastnil oslavy neuvěřitelných padesátých narozenin velitele našeho sboru a
velitele zásahové jednotky Petra Ježa. Petr byl jmenován velitelem sboru v roce 1990 a je jím do současné doby. Hned
na začátku po nástupu do funkce musel absolvovat školu velitelů a složit náročnou závěrečnou zkoušku. Vše se mu
úspěšně podařilo a začal velitelovat. Neměl to zpočátku lehké. Musel zajistit potřebnou techniku, obnovit vozový park,
založit zásahovou jednotku a vybavit její členy. Musel také zajišťovat výcvik a školení členů zásahové jednotky. Jak
všichni vidíme, vše dokázal překonat a náš sbor je na úrovni, na které nejsou jiné sbory, a to třeba i z větších obcí.
Oslavy jsme se všichni moc rádi zúčastnili a řádně si ji užili. Dobře jsme se najedli, zazpívali si a zatancovali. Byla to
oslava jaká má být. Všichni ještě jednou přejeme Petrovi hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let a myslíme
si, že je ještě dostatečně mladý na to, aby mohl velitele dělat i nadále.

Oslavy výročí Újezd
V sobotu 8. 9. jsme se účastnili oslav 140 let založení sboru dobrovolných hasičů v Újezdě. Pozvání na oslavy nám na
setkání rodáků v naší obci osobně předal starosta Okresního sdružení hasičů a újezdský starosta, pan Václav Kalčík.
Pozvání jsme samozřejmě rádi přijali, jelikož kamarádi z Újezda k nám také jezdí. Oslavy začaly průvodem obcí, kde
jsme mohli předvést náš prapor, a zakončeny byly slavnostním setkáním, kde byla nastíněna historie sboru a vyhodnoceni
nejlepší členové. Oslavy se kamarádům z Újezda vydařily a přejeme jim do další práce hodně sil, trpělivosti a ať se jim
daří.

Veteránky hasičky
Oslava narozenin a narození
13. 7. 2018 se hasičky veteránky zúčastnily zahradní párty u příležitosti půlkulatin Marušky Bartáčouc a narození vnoučka
u Konopíků. Co bylo opravdu podařené, že Lukášek Konopík si naplánoval svůj příchod na svět přesně v den narození
Marušky, jenom o pár desetiletí později. Jídla a pití bylo dostatek, a protože jsou hasičky parta, která se vždy ráda vidí a
má si o čem povídat, byla to další pěkná a podařená oslava.
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Svatba dvou členů SDH
V sobotu 25. 8. 2018 proběhla v Horní Plané svatba dvou dílských členů SDH, Jiřího Hammerleho a Aleny Smolíkové.
Hasičky veteránky se rozhodly přichystat novomanželům překvapení, a tak v brzkých ranních hodinách vyrazila skupinka
děvčat směr Lipno. V 11 hod., již převlečené do parádních uniforem, čekaly hasičky s plnou polní na novomanžele před
radnicí v Horní Plané. To, že se překvapení podařilo, bylo patrné z výrazů tváří nejenom svatebčanů, ale hlavně Jiříka a
Alky. A o to přesně hasičkám šlo, vždyť i
samotné přípravy probíhaly v nejvyšším
možném utajení.
Dílské veteránky neučinily ostudu své dobré
pověsti a pěkně jim tam tu svatbu, slovy
nevěsty, při zatahování přiopily.

Novomanželům
gratulujeme a přejeme jim jen to nejlepší při společné cestě životem.

Expedice Sušice 7. 9. 2018 – 9. 9. 2018
Jako každý rok, tak i letos neporušily dílské hasičky veteránky každoroční tradici a vyrazily na podzimní expedici,
tentokráte do Sušice. Již od začátku vše nasvědčovalo
tomu, že to bude opět podařený výlet. Díky slušnosti
jednoho ze spolucestujících ve vlaku nepřišly o
zapomenutou ledvinku s veškerými doklady a penězi a
v Sušici je místní řidič městské dopravy dovezl namísto
oficiální zastávky přímo až do kempu. Zřejmě ho hasičky
upoutaly svým vzhledem. A aby taky ne, na Chodsku byly
vždycky pěkný holky.
Poté, co se desetičlenná
skupina
děvčat
ubytovala
v chatové
osadě Luh, vyrazila na
večeři
do
místní
Pizzerie,
kde
si
s dobrým mokem připila
na
zdárný
průběh
expedice.
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Přestože v pátek při příjezdu trochu pršelo, tak v sobotu vyšlo sluníčko a začal krásný den. Po snídani, během dopolední
kávičky hasičky zorganizovaly akci půjčení loděk a po převlečení a řádném proškolení vyrazily na Otavu. A byl to zážitek
vskutku dokonalý, vždyť některé z nich byly
na vodě poprvé. Navíc vzhledem k nízkému
stavu vody nemohly řeku splouvat na raftu,
ale pouze na kánoích, a tak byly pokřtěné
Otavou v plné parádě.

zrada na vodě

A nebylo by to příznačné štěstí hasiček, i
když byla Otava celou dobu jenom jejich,
kdyby se ve vhodný okamžik nezjevili strážní
andělé. (Holky vzkazují: „Kluci děkujeme.
Bez vás bychom ty lodě nevylily.“)

Do Sušice se vrátila všechna děvčata živá a zdravá, plná zážitků. Až do
večerních hodin bylo o čem povídat. Po večeři šla krásně utahaná
tentokráte brzy do hajan, přičemž jim hrál v kempu až do ranních hodin
výběr trash metalových kapel.
Poslední den expedice se hasičky, zdárně nevyspalé po večerním a
nočním koncertu, sbalily a po snídani vyrazily na prohlídku místní
sklárny. Poté se přesunuly místní dopravou na vlakové nádraží. Shodou
okolností jel stejný řidič, který je odvezl první den až do kempu, tak mu
děvčata mohla alespoň poděkovat lahvičkou dobrého moku. A pak už
nástup do vlaku a cesta směr Díly. Při příjezdu proběhlo v Tyrolce vyhodnocení expedice a naplánování dalšího ročníku.
Na závěr nelze jinak než konstatovat, bylo to zase krásné.

Oslava svátků a narozenin
U příležitosti oslavy svátků Marušek a Radek a oslavy
narozenin Marušky Jelínků se konala tradiční
středeční schůze hasiček veteránek tentokráte u
Jelínků. Grilovalo se a povídalo až do pozdních
večerních hodin.
Zase další pěkné posezení dobré party.

TJ Sokol Díly z.s.
Kuželkářský oddíl
Ve dnech 7. a 8. července 2018 probíhal na kuželně 29. ročník „Pouťového
turnaje“. Podruhé v historii tohoto turnaje se celkovou vítězkou stala žena.
Hráčka ženského družstva Dana Tomanová výsledkem 26 poražených kuželek
získala na rok „Putovního Kozinu“. (První ženou, která turnaj vyhrála, byla v roce
1999 Marta Volfíková). Druhé místo v ženské kategorii obsadila Milena Pittnerová
(1 x 23, 4 x 21 kuželek) a třetí Irena Bauerová (1 x 23, 1 x 21 kuželek). Mezi muži
zvítězil Karel Řezníček výkonem 1 x 25 a 3 x 24 kuželek. Druhé místo patří
pětinásobnému vítězi Lukáši Pittrovi (1 x 25, 1 x 24 kuželek) a třetí Janu Sokolovi
(1 x 25, 2 x 23 kuželek). Celkem si turnaj přišlo zahrát 11 mužů a 6 žen.
V polovině září začaly kuželkářské soutěže družstev. Jako ve většině soutěžních
ročníků, máme v krajské soutěži jedno družstvo a v soutěži okresní družstva dvě
(B – ženy a C – muži). Soupisky jednotlivých družstev se oproti minulému období
nemění. Všem hráčům přejeme samé dobré a vítězné výsledky.
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TJ Sokol Díly
Poznávání Tachovska
1. září roku není pro nás významné tím, že jdou děti a studenti po prázdninách znovu do školy, ale tím, že Sokol Díly
opět uskutečnil (jako každoročně) zájezd. Tentokrát jsme poznávali Tachovsko.
První zastávka byl jeden z
vrcholů Českého lesa „Havran“ v
nadm.výšce 895m. Abychom
nemuseli
zdolávat
velké
převýšení z České strany,
autobus nás zavezl na německou
stranu, odkud vedla 2km dlouhá
pohodlná cesta až na vrchol
Havranu. Ze zdejší rozhledny
vysoké 24,4m byl krásný výhled
do okolní krajiny.

Pak už následoval pochod 10km krajem lesů a rybníků Tachovska. Zpestřením byla
možnost občerstvení na chatě lyžařského oddílu a zastávka na Ostrově (bývalý lovecký
zámeček, nyní v rekonstrukci). A to už jsme pomalu přicházeli
do vesnice Lesná, kde nás čekalo překvapení, které připravila
Libuška Reinigerová. Všichni si mohli pochutnat na čerstvém
chlebu s domácím sádlem a cibulí, škvarkové pomazánce a
výborném koláči. Také švestkový koláč od Libušky Šípkouc
přišel vhod a všem moc chutnal.

Pak následovala cesta do Světců – největší jízdárny v České
Republice a druhé největší ve střední Evropě (po dvorní
jízdárně ve Vídni).
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Šikovný průvodce nás provedl jízdárnou od sklepů až po půdu. Sklepní prostory jízdárny se opravují. Samotná jízdárna je
již v provozu a v létě se zde konají koncerty. Viděli jsme také bývalou konírnu pro 24 koní, obývací místnosti a půdu, kde
bývalo uskladnění sena pro koně.
Na závěr zájezdu jsme povečeřeli v restauraci ve Světcích a plni nevšedních dojmů se vrátili šťastně domů.

Poděkování účastníků turistické akce starostovi obce Díly, všem zastupitelům obce a vedení Sboru
dobrovolných hasičů Díly
Ve dnech 1. až 5. srpna 2018 proběhla ze strany některých členů Tělovýchovné Jednoty Sokol Díly, Sboru
dobrovolných hasičů Díly a nadšenců z řad občanů obce Díly turistická akce do resortu Innerkrems v Rakousku.

K této akci bylo na základě písemné žádosti zapůjčeno dodávkové vozidlo značky Ford, které vlastní obec Díly a
využívají je ke své profesní činnosti členové Sboru dobrovolných hasičů obce Díly. Všichni dobře víme, jaké tato
žádost přinesla živé diskuze v naší obci a především nelehké rozhodování starosty obce Díly Vlastimila Anderleho, ale
věřte, že mělo zcela určitě pozitivní význam k budoucímu veřejnému a kulturnímu životu v naší obci, vzájemné
spolupráci a výpomoci všech složek obce, vedení obce a zejména občanů. Ještě jednou všichni děkujeme za
zapůjčení vozidla.
S pozdravem za účastníky turistického výletu Vlastimil Jílek

Ostatní informace
MILÍ OBČANÉ DÍLŮ, TVOŘILKY A TVOŘILOVÉ, PĚSTITELÉ, CHOVATELÉ, DĚTI A DOSPĚLÍ,
V SOBOTU DNE 8. 12. 2018 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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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Životní jubilea
červenec:

Svatba

Kapic Josef, Pavlíček Josef, Kapic Josef, Kapicová Helena, Šafaříková Libuše,
Havlová Marie
srpen:
Buršíková Barbora, Řezníčková Marie, Volfíková Marie, Buršík Václav,
Buršíková Dorota, Šindelářová Stanislava
září:
Milisderfer Drahoslav, Sokol Josef, Petržík Vladimír, Ježová Marie, Krutina Eduard,
Komenda Miloš
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
⁓⁓⁓⁓⁓

V sobotu dne 18. srpna si řekli před místní kapličkou své „ano“ nevěsta Jana Valentová z Hostouně a ženich Lukáš
Václavovic z Dílů. Oddávajícím byl 2. místostarosta František Škultéty s matrikářkou paní Kateřinou Škultéty.
Novomanželům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.
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Zlatá svatba
Manželé Barbora a Milan Volfíkovi společně oslavili zlatou svatbu a při té příležitosti je zastupitelé obce pozvali do hotelu
Sádek na malé pohoštění. Zde jim byla předána
kytička a přednesen malý projev. Posezení s povídáním
o časech minulých i dnešních bylo velmi příjemné a
čas velmi rychle utíkal. V pozdějších hodinách se
všichni dobře naladění rozešli do svých domovů.
Gratulujeme a přejeme manželům Volfíkovým ještě
mnoho krásných společných let.

KRONIKA

Počasí

Rok 2017 začal nádherným slunečným mrazivým dnem. O Silvestrovské noci a po ránu bylo
zhruba 11 pod nulou, ale přes den svítilo sluníčko a pro odstartování nového roku to
bylo ideální. 3. ledna napadl sníh a držel se dost dlouho. To sebou přineslo i obvyklé starosti se
sjízdností silnice. Jeden z prvních únorových dnů ráno bylo takové náledí, že se auta vůbec
nemohla udržet na silnici, spousta lidí musela zůstat doma, protože nechtěla riskovat. Ještě v
dubnu a začátkem května bylo dost chladno, ale červen už byl velmi teplý, dokonce už jsme se
chodili koupat. Horké letní dny se asi vyplýtvaly v červnu, léto už bylo poměrně deštivé s
průměrnými teplotami. Podzim nastoupil brzy a na Martina jsme se skutečně dočkali prvního sněhu. Do Vánoc
napadl ještě několikrát, ale po pár dnech vždycky přišla obleva. O bílých svátcích jsme si mohli nechat zdát.
Konec roku jsme oslavili s nadprůměrnými teplotami až 10 stupňů.

Obyvatelstvo
K 31.12.2017 měla naše obec 369 obyvatel. Během roku se narodily 3 děti, 13 nových občanů přistěhovalo. Na věčnost se
odebrali 4 lidé a odstěhovalo se 8 obyvatel. Do těch 8 odhlášených se počítají i členové rodiny Haladových z hájovny, kteří
museli být přepsáni do Postřekova, protože hájovna stojí na postřekovském katastru a už léta se zejména v čase voleb řešilo, že
by vlastně měla spadat do Postřekova a mít i postřekovské čp. Je to taková územní anomálie.
Nyní tedy k radostným událostem; rodičům Anně a Petrovi Blahníkovým z čp. 170 se 1. června narodila dcerka Alenka. Dalším
novým občánkem je Eliška Tauerová , holčička Adély Knopfové z. čp. 155 a Jiřího Tauera z Postřekova, narozená 3. května.
Manželé Václav a Vendula Buršíkovi z čp. 64 si pořídili třetího synka Jana, a ten přišel na svět 8. července.
V následujících řádcích vzpomeneme na občany, kteří zemřeli v tomto roce.
4. ledna nás opustil pan Viktor Dočkálek. Pocházel z Brna, kde se v roce 1938 narodil. Oženil se do Horšovského Týna a v roce
1981 se přistěhoval na Díly k přítelkyni paní Marii Ježové a jejím třem dětem. Pracoval jako řidič autobusu. Aktivně hrál šachy,
okresní i republikové přebory. Po léta vedl v klenečské škole šachový kroužek a pod jeho vedením dosahovali žáci vynikajících
výsledků. V důchodovém věku velmi rád četl a dlouhá léta také dělal v dílské knihovně knihovníka. Ze zdravotních důvodů musel
této činnosti nechat, ale čtení miloval do poslední chvíle života. Zemřel 4. ledna v nedožitých 79 letech.
2. března jsme se rozloučili s Františkem Volfíkem od Kameníků. Narodil se jako prostřední ze tří dětí, a to 1. března 1956. V
jedenácti letech odjel se svojí matkou a sestrami na celý rok do Indie, kde jejich otec pracoval. O tomto zážitku po celý život
rád vyprávěl. Po ukončení základní školy se v Plzni vyučil zedníkem. Oženil se a následoval svoji ženu Martu do Šitboře, kde se
jim narodily 2 děti, syn Jan a dcera Martina. Srdce ho však stále táhlo na Díly, a tak si tu postavili domek a po 10 letech se sem
vrátili. Aktivně se zapojoval do činnosti místních spolků. Byl dlouholetým a platným členem místního sboru dobrovolných hasičů.
Mezi jeho největší záliby patřila cyklistika. S oblibou také poseděl se svými kamarády v místní hospůdce, kde byl vždy dobrým a
veselým společníkem. Velkou radost mu dělala nedávno narozená vnučka Matilda. Bohužel, nebylo mu dopřáno strávit s ní více
času a vidět ji vyrůstat. Podlehl zákeřné nemoci.
Ve věku 82 let zemřel 15. května pan Stanislav Konopík z čp. 29 od Porazilů. Narodil se v roce 1935 na Dílích a prožil zde celý
svůj život. Vyučil se zedníkem a po vojně toto povolání vykonával až do důchodu. V roce 1958 se oženil s Věrou Hrubou z
Postřekova a vychovali spolu 2 děti. Ve volném čase se zabýval chovem králíků, mnoho let byl členem spolku chovatelů v
Postřekově. Měl rád přírodu, chodil často na procházky po okolí. Sledoval sportovní pořady, hlavně fotbal. V posledních letech
mu byly potěšením vnoučata a malé pravnučky.
V květnu, 26., zemřela ještě paní Marie Vavříková, narozená 20. dubna 1940, z bytovek na statku. Na Díly se s rodinou
přistěhovala v roce 1978. Pracovala na statku. S manželem vychovali 3 děti.

Kultura
Následující odstavec začnu zmínkou o Tříkrálové sbírce. 7. ledna prošli Díly Tři králové, aby vybrali peníze na pomoc potřebným.
Přestože dost mrzlo, vykoledovali koledníci - rodina Dadova, Anežka Sokolová, Anna Krutinová, kluci Škultétyovi a kluci
Krutinovi, nejvíc od začátku, kdy se chodí - 13 651 korun.
V lednu proběhly na sále Sokolský a Hasičský bál. Oba se vydařily; zatímco v některých okolních obcích mají problémy s
návštěvností takových akcí, u nás je sál vždy zaplněn do posledního místa. V první sobotu v březnu pořádalo Sdružení Rodiče za
hřiště dětský maškarní bál. Tentokrát ve znamení dětských radovánek, jak je přináší střídající se roční období. Aby se jen
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netancovalo a neřádilo, program zpestřovaly různé soutěže a hry. Po úvodním defilé organizátorek převlečených podle období,
které zastupovaly, a představení mocného čaroděje, který máchnutím postupně vyčaroval jaro, léto, podzim, zimu, si děti hrály
na slepičky, které cestou do kurníku nesmí rozbít svá vajíčka, a když úkol zvládnou plácnou, si s velikonočním zajíčkem. Za
odměnu dostaly barevná natvrdo vařená vejce. Potom se střídalo jedno období za druhým s diskotékou a písničkami. Léto
přineslo plavecké závody, podzim pouštění draků a zábavné vyučování, zima vše korunovala závodem na ledových krách a
koulovačkou. I letos se pořadatelům povedlo udržet vysokou úroveň vyhlášených dílských dětských karnevalů.
KSČM Díly ani letos nezapomněla uspořádat ženám nedělní setkání k MDŽ. Oslavit svůj svátek přišlo 12. března do školky 21 žen.
Oslavy osvobození Dílů 1. května proběhly jako vždy důstojně, na pietní akty ke kapličce i k pomníčku v lese si přišlo
připomenout konec druhé světové války několik desítek občanů.
V červnu slavili naši hasiči 85. výročí založení sboru. O tom se ale rozepíšu v hasičské rubrice. V červenci jsme také slavili, bylo
tomu už 70 let, co byla postavena a slavnostně vysvěcena naše kaplička. 5. července se uskutečnila k této příležitosti
vzpomínková slavnost. Začala v 10 hodin bohoslužbou, kterou tentokrát celebroval p. Miroslav Gierga, zpěvem oživila Pavla
Popelková, na varhany ji doprovodil pan Vojtěch Secký. Pak přítomné přivítal starosta obce a slavnostně představil dva nově
sestavené panely naší venkovní výstavy věnované výročí kapličky. Potom předal slovo paní Marii Volfíkové ( Chvojkouc). Ta
zarecitovala báseň dílského rodáka Vítězslava Hůrky Chodsko. Zajímavé je, že tu samou báseň už paní Volfíková kdysi před
mnoha lety v roce 1957 u kapličky přednášela. Po té zazněla z reproduktorů Bulačina Jindřicha Jindřicha a na závěr vystoupil s
několika chodskými písněmi místní dudák Václav Buršík.
Cyrilometodějská pouť probíhala jako vždy od pátku do neděle 5. až 9. července. Na parkovišti u Tyrolky si lidé mohli užít v
pátek kapelu Moby Dick z Domažlic, v sobotu večer Revival Michala Tučného, potom až do rána rockovou diskotéku a v neděli
odpoledne skupinu MaMaPiPi z Postřekova. Současně na kuželníku soutěžili kuželkáři o putovní sošku Jana Sladkého Koziny.
O prázdninách se občané věnovali svým zahradám, údržbě domků a také dovolenkovali, takže další kulturní akcí bylo až
divadelní vystoupení ochotníků z Poběžovic 14. října. Ten den se v 19 hodin sešlo v sále cca 150 diváků těšících se, s čím
poběžovičtí přijedou tentokrát. Přivezli komedii Jaroslava Koloděje Postel pro anděla, která pobavila všechny přítomné.
Vystoupení doprovázel od začátku do konce smích a potlesk diváků. Po představení byly účinkujícím rozdány květiny a hasičky
veteránky pro ně připravily posezení s pohoštěním. Byl to opravdu příjemný večer.
Ve středu 18. října se večer v budově bývalé MŠ konala přednáška s názvem Informovaný senior, jíž se zúčastnilo dvacet lidí.
Jednalo se o projekt Plzeňského kraje. Z Plzně přijeli zástupci Záchranné služby a Policie ČR a probírali s přítomnými téma první
pomoci, prevenci a bezpečnost.
V sobotu 11. listopadu pořádal obecní úřad zájezd do Vinohradského divadla na odpolední představení hry Pigmalion. Autobus
pro padesát cestujících byl plně obsazen. Vyjelo se ráno v 9 hodin, představení začínalo ve 14 hodin, takže kolem 20 hodiny byli
spokojení výletníci zpátky.
Už druhý ročník Vánočního trhu rukodělných produktů a domácích výrobků se konal v sále obecního úřadu 9. prosince. Tato akce
si získala renomé i v okolních vsích a na okrese. Mohu to potvrdit, protože mi začátkem Adventu volalo několik známých a
zjišťovalo, kdy to letos bude.
Letos se do příprav zapojilo 28 dílských žen. Ty pro všechny návštěvníky nachystaly a vyzdobily sál a zároveň spolu s ostatními
prodejkyněmi připravily pro příchozí mnoho krásných výrobků a plno dobrot. Děvčata také rozšířila trh o dětský koutek, aby se
děti zabavily a rodiče či prarodiče si mohli užít chvilku klidu při nakupování a posezení. Do sálu během dne zavítalo přes pět set
návštěvníků. Své práce prodávalo 32 místních žen, 7 prodejkyň bylo přespolních, včetně děvčat ze sociálně terapeutické dílny
sv. Josefa z Meclova s výrobky svých klientů. Akce se opět moc povedla.
Sálem zavládla vánoční atmosféra a bylo cítit, že všichni jsou zde rádi.
Další akcí v předvánočním čase bylo již tradiční Setkání občanů 17. prosince. Nejprve byli před plným sálem přivítáni noví
občánci. Po té vystoupily děti z divadelním přestavením Začalo to Zachariášem, které nacvičovaly už od konce října s manželi
Foistovými a Katkou Škultéty za pomoci rodičů. Pojednávalo jak jinak v adventním čase o příchodu Ježíška na svět. Dětští herci
si museli vyrobit kulisy, dát dohromady kostými, naučit se role, mluvili i do režie představení. Myslím, že se pro to nadchli a
dost to prožívali. Stejně jako v předchozím odstavci organizátorky trhu i mladí divadelníci a jejich dospělí měli s přípravami
spoustu práce, věnovali tomu hodně svého času, ale za ten krásný pocit, když se dílo daří, a za ten pocit sounáležitosti a dobré
party to stojí. V průběhu společenského odpoledne vystoupil ještě Haltravan z Klenčí a hrálo duo manželů Tesařových. Za okny
sálu zuřila chumelenice, což také připomínalo, že Vánoce se blíží. Možná je to můj subjektivní pocit dílské ,, náplavy“ , ale zdá
se mi, že obyvatelé Dílů se rádi a upřímně ve spolek baví, a to už se, myslím, moc na vesnicích nevidí.
Těsně před Štědrým dnem, v sobotu 23. prosince, se odpoledne před kapličkou konalo zpívání u stromečku. Foukal hrozný vítr,
ale děti neohroženě zahrály ještě jednou vánoční hru, zazpívali jsme si a zase se podávaly dětmi napečené perníčky (těsto
dodala p. Anna Krutinová a na kuželníku se začátkem prosince sešlo k pečení asi 12 dětí) s čajem či svařákem. Přišlo opět hodně
lidí, dokonce divadlo přilákalo návštěvníky z okolí. Silný vítr způsobil jednu nemilou událost, v jeden okamžik zadulo tak silně,
že to Láďovi Foistovi shodilo kytaru ze stojanu a nárazem na tvrdou zem nebo zeď kapličky se jí rozlomil krk. Byl z toho velmi
smutný.

Chod obce
Hospodaření
Na rok 2017 byl schválen rozpočet: příjmy 4.910.000 Kč; skutečné příjmy 5.582.000 Kč
výdaje 4.386.000 Kč + 524.000 Kč splátky úvěrů
skutečné výdaje 6.033.000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt z nového úvěru (400.000 Kč)

Problémy s pitnou vodou
Poslední léta se letní měsíce potýkají s nedostatkem srážek a značným suchem. I my na Dílích jsme pocítili koncem srpna
nedostatek drahocenné vody na vlastní kůži. Začátkem září přišlo od našeho provozovatele vodovodního řádu společnosti CHVaK
a.s. hlášení o snížení 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 vodojemu. Vše nasvědčovalo tomu, že příčinou
je nedostatek vláhy a celkové sucho. Následně byly přivezeny ještě další tři cisterny. Pak ale byla odhalena, díky zkušenostem
bývalého zaměstnance vodáren Honzy Škarmance, pravá příčina sníženého přítoku vody. Ukázalo se, že do přívodního potrubí
zarůstají vlásenkové kořeny a potrubí ucpávají. Také se zjistilo, že prameniště jsou zanesena a že je potřeba častěji je
kontrolovat. Do budoucna bude tedy dobré naplánovat výměnu železného přívodního potrubí, které po padesáti letech volá po
opravě.
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Hasiči
Rok hasiči jako vždy zahájili valnou hromadou a povedeným bálem. Na začátku sezony dostala zásahová jednotka bezúplatným
převodem od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pět přetlakových dýchacích přístrojů značky Fenzy, jedenáct
ochranných masek s úchytem Kandahár a jednu vyváděcí masku. Vyměnili se za starší dosud používané přístroje a tím se zvýšila
bezpečnost zasahujících hasičů. Modernizován byl i vozový park. Zastupitelé se rozhodli podpořit snahu hasičů o získání výhodné
dotace. Z dotace Ministerstva vnitra bylo pořízeno nové dopravní vozidlo Ford Tranzit L1Z. MV se podílelo částkou 450 000 Kč,
Plzeňský kraj 300 000 Kč a obec Díly přispěla částkou 174 500 Kč. Vozidlo je pro přepravu devíti osob, je prodloužené a
vyvýšené, je zařazeno do výjezdu IZS a naší jednotkou bude využíváno na menší, ale i větší zásahy. Může se také po dohodě
zapůjčit obci k přepravě osob na různé akce, či zapůjčit jiným zájmovým organizacím.
19. května se naší jednotce poštěstil trojitý zásah. Ten podvečer byla velká bouřka, provázená krupobitím a prudkým větrem. V
19.25 operační středisko nahlásilo první padlé stromy na silnici Klenčí – Díly; ještě než byly stromy odstraněny byl vyhlášen další
výjezd na stejnou silnici. Hasičům se ji podařilo ve 22.00 zprůjezdnit a když se družstvo vrátilo na základnu, ozvalo se operační
středisko potřetí a opět vyvrácený strom nad Klenčím. Tentokrát nebyl ušetřen vzrostlý smrk U obrázku, na kterém visela
Madona.
V sobotu 25. května se dvě družstva, děti a muži veteráni, zúčastnila okrskové soutěže v Chodově. Děti se v silné konkurenci
umístily na třetím místě a veteráni obsadili dokonce první .
Jednotka našich hasičů zasahovala 16. června při hašení požáru seníku v areálu zemědělské společnosti v nedalekém Vlkanově.
vysloužila si pochvalu velitele z Domažlice za velmi brzký příjezd a profesionální přístup na místě zásahu.
Největší událostí v životě našeho sboru v letošním roce byly oslavy 85 . výročí založení. Konaly se v sobotu 10. června od 14.00
hodin do pozdních nočních hodin. Nejprve obcí prošel slavnostní průvod hasičů, jejich přátel a hostů z jiných sborů. U pomníčku
zasloužilých občanů vzdali všichni hold jejich památce. Po té se průvod nasměroval ke kapličce, kde místostarosta oficiálně
předal hasičům k užívání nová vozidla, zmiňovaný Ford a Toyotu (tu dostali bezúplatně loni). Oběma autům požehnal klenečský
farář p. Buček. Dále se účastníci odebrali na parkoviště k úřadu a vyslechli si projevy starosty sboru Pavla Knopa, starosty obce,
starosty okresního sdružení hasičů Václava Kalčíka a senátora Jana Látky. Byli oceněni někteří členové sboru. Na závěr byly
předány upomínkové předměty se symbolem Dílů a hasičského sboru hostům a zástupcům okolních sborů. Hasiči nezapomněli ani
na zemřelé zasloužilé členy a část jich zajela do Klenčí na hřbitov položit květiny a uctít jejich památku. Po ukončení oficiální
části programu se ve stanu na parkovišti rozjela volná zábava. Vyhrávala tu dechovka Horalka a večer ještě Miloslav Šobr.
Součástí svátku byly i prohlídky hasičské techniky, kterou na ukázku přivezly jednotlivé sbory. Největší atrakcí byla jistě
vysokozdvižná plošina profesionálních hasičů z Domažlice. Zájemci se mohli nechat zvednout do výšky 25 metrů a tu se jim
naskytl nádherný pohled na naši vesničku a okolí. Oslavám přálo krásné slunečné počasí, proběhly důstojně a vše dobře klapalo.
Členové našeho hasičského sboru jsou vůbec velmi úspěšní.
Například velitel jednotky Petr Ježo převzal v květnu za dlouholetou práci ve SDH ocenění na Magistrátu města Plzně. A největší
,,bombou“ je dílský borec Pavel Kouřík. Slaví úspěchy na různých závodech a mistrovstvích TFA u nás i za hranicemi a letos se
stal přímo mistrem světa na TFA – Stair Race, což byla součást World Police and Fire Games – Los Angeles v Kalifornii. Zdolává se
výšková budova v plné výstroji včetně dýchacího přístroje. Pavel vyběhl 62 pater mrakodrapu za 12:07 minut a obsadil první
místo. V této disciplíně bojovalo 85 borců ze všech koutů světa a Češi ji v týmové soutěži zcela ovládli, takže si Pavel domů vezl
dvě zlaté. Závodil ještě ve dvou disciplínách. V jedné se umístil v konkurenci 65 závodníků na 6. místě a ve štafetě vybojovali s
kolegy ve výběru Evropy bronzovou medaili. Těch vítězství má Pavel Kouřík na kontě už tolik, že se v tom trochu ztrácím, ještě
stihl vyhrát celkově Český pohár TFA. V českém poháru reprezentuje svého zaměstnavatele HZS Plzeňského kraje, který mu
poskytuje perfektní podmínky pro trénování a závodění. Na sobotu 21. října připravil hrdý obecní úřad v sále s Pavlem Kouříkem
besedu.
Ještě jednou zasahovali naši hoši při likvidaci požáru, tentokrát hořela stodola u Bláhuc mlýna v Klenčí. Dílská jednotka přijela
na místo zásahu jako druhá. Jinak se hasiči do konce roku zapojili do podzimní brigády na úklid obce a jako každý rok začátkem
Adventu vztyčili a ozdobili vánoční strom.
Na závěr nesmím zapomenout zmínit, že starosta sboru Pavel Knopf oslavil v listopadu kulaté padesáté narozeniny. U hasičů je
už třicet let, nejprve vykonával funkci strojníka a nyní už je deset let v jeho čele.

Sokol
4. února dílští lyžaři využili dobrých sněhových podmínek a uspořádali lyžařský přejezd Gibacht – Díly. Tuto trasu absolvovalo 37
běžkařů.
Tradičního Běhu osvobození se 8. května zúčastnilo 200 závodníků, 111 mužů a 89 žen. Za Díly startovalo poměrně dost běžců,
pro zajímavost uvedu ty nejúspěšnější. V kategorii žactvo hoši na 500 m získal první místo Samuel Macht, v dívkách zvítězila
Veronika Rýdlová. Dvojčata Vojtěch a Matěj Soukupovi obsadili 2. a 3. místo jako starší žactvo hoši. Organizátoři opět zvládli
přípravu a samotný průběh závodů na jedničku.
Dlouholetý člen TJ Sokol Díly pořádal ve dnech 16 a 17. června pěší pochod na Přimdu. Na cestu se za příjemného slunečného
počasí vydalo 20 mužů z Dílů všech věkových kategorií. Pamětníci spočetli, že se jedná už o 66 pochod tímto směrem.
Začátek září patří již po několik let zájezdu na některý z vrcholů Šumavy. Tentokrát to byl Ostrý. Zájem o jeho zdolání byl tak
veliký, že nestačila kapacita autobusu. Nakonec se v sobotu 9. vydalo autobusem do německého Scheibenu 52 turistů. Odtud se
šlo na Svaroh (1333m) a pokračovalo se po hřebenu Královského hvozdu, po německo-české hranici. Cestu lemovalo borůvčí plné
borůvek, kterým nikdo neodolal. Výstup na Ostrý byl náročný, ale všichni ho bez úrazu pokořili. Na zpáteční cestě se znavení
pocestní uchýlili do penzionu Hamrech, kde si dali chutný guláš a dokonce došlo i na zpěv s kytarou.

Kuželkáři
Na začátku roku, ve dnech 7. a 8. ledna , se naši hráči zúčastnili mistrovství Domažlického okresu. Celkem jsme v této soutěži
měli 11 zástupců. Jaroslav Jílek si v kategorii muži senioři zajistil postup do kraje, ten se hrál v Dobřanech a Jaroslav Jílek v
silné konkurenci 28 hráčů obsadil 14 místo výkonem 534 kuželek. Z žen do krajské soutěže postoupily Iveta Kouříková, zde byla
5. s 520 kuželkami, a Milena Pittnerová, která skončila na 9. místě s 498 kuželkami. Na opravené kuželně v Peci hrály okresní
přebor seniorky. Do kraje postoupila Jana Kuželková a Dana Kapicová. Jana Kuželková získala v plzeňské Škodovce 2. místo, 532
kuželek, tím pádem postoupila na MČR. Dana Kapicová naházela 512 kuželek a to stačilo na 6. místo.
V dubnu skončily soutěže družstev. V okresním přeboru hrálo celkem 11 družstev. Mužské Céčko dokončilo soutěž ve středu
tabulky na 6. místě. Do Přeboru Plzeňského kraje byla po pěti letech zapojena dvě družstva. Áčko muži obsadilo 9. místo a
Béčko ženy 11. místo.

12

Podzimní část soutěží družstev ročníku 2017/2018 skončila na začátku prosince. V Přeboru Plzeňského kraje je naše Áčko zatím
na pěkném 5. místě z 12. V Domažlickém okresním přeboru se skvěle daří ženskému družstvu, které je v polovině soutěže na 2.
místě. V průběžném pořadí jednotlivců si dílští hráči vedou asi nejlépe za celé období, kdy se na Dílích kuželky hrají závodně.
Mezi 13 nejlepšími hráči okresu je 5 z naší obce. Jan Sokol (2.), Václava Knopfová (9.), Iveta Kouříková (10.), Milena Pittnerová
(11.) a Jana Kuželková (13.)
O pouti se pochopitelně konal turnaj o ,, putovního Kozinu“. Už po páté ho vyhrál Lukáš Pittr. Ženy se zapojili jen 3, pouť je
pouť, a hráčky se musí věnovat kuchyni a hostům doma.
9. prosince zavítal na kuželník Mikuláš se svou družinou a naděloval. Zápas s kuželkáři z německého Ottmarshausenu byl
vyrovnaný, ale nakonec se štěstí přiklonilo k hostům, kteří vyhráli o 5 kuželek.

Rodiče za hřiště
Sdružení Rodiče za hřiště přebralo po tetách kuželkářkách pořádání tradičních dětských bálů, takže už po druhé chystalo dětský
karneval, viz výše. Letos připadly na Rodiče i oslavy dětského dne. Přichystali pro děti stezku vedoucí ze hřiště na střelnici plnou
překvapení a úkolů. Na konci prázdnin se vyzkoušela pec na pečení chleba. Poslední prázdninová sobota přinesla podzimní
ochlazení , a tak se takové posezení u pece docela hodilo. Maminky musely vymyslet, co do pece ,, strčit“ tátové museli pec
pořádně roztopit a ohlídat, jestli všechno zafunguje jak má. Po druhé hodině odpolední se před pecí sešli rodiče a děti. Po
vynesení oharků a vymetení popela se mohl do pece sázet chleba i jiné drobné pečivo, co si která hospodyňka připravila.
Vloudila se i vepřová kolena a další lahůdky od masa. Čekání si děti krátily dováděním na hřišti a rodičové mohli v klidu
vychutnat originální polotmavý 12ti stupňový Sousedský ležák. Ten byl vyroben o pět týdnů dřív v minipivovaru. První se upekly
houstičky, a když se k nim přidala domácí marmeláda s trochou másla, jen se po nich zaprášilo. Pak byl rozkrojen první
vynikající chléb. Děti se mohly jít ohřát do školky na promítanou pohádku a rodiče si poseděli u pece a u ležáku. Do večera se
dopékalo pečivo později příchozích.
O vánočním divadle a zpívání u stromečku, což byly další počiny ,,rodičů“, jsem se už rozepisovala. Takže zbývá jen
zaznamenat, že rodiče s dětmi společně strávili ve školce Silvestr.
Děti se bavily v jedné třídě, (a měly výdrž), a dospělí přes chodbu ve druhé. Dokonce si pro tuto příležitost rozpálili pec a upekli
nějaké dobroty.

Volby
Ve dnech 20. a 21. října se v naší republice konaly Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na Dílích přišlo volit 219
voličů z 315, což je velmi slušná volební účast – 65,5%.
A jak to tu dopadlo?
strana platné hlasy procento strana platné hlasy procento
ANO 78 35,9 TOP 09 12 5,5
ODS 24 11 KDU-ČSL 12 5,5
KSČM 21 9,7 Dělnická strana 3 1,4
ČSSD 20 9,2 Strana zelených 1 0,5
Piráti 16 7,4 Rozumní 1 0,5
SPD 15 6,9 ODA 1 0,5
Starostové 12 5,5 Sportovci 1 0,4
Jen pro zajímavost uvádím, že ve volbách celkově zvítězilo s velkým náskokem ANO (78 křesel), následovala ODS (25), Piráti
(22), Okamurova SPD (22) , KSČM (15), ČSSD (15), KDU-ČSL (10), TOP 09 (7) a STAN. Zápis do kroniky provádím v květnu 2018 a
musím poznamenat, že doposud se Andreji Babišovi nepodařilo sestavit řádnou vládnu.

Slovo závěrem
Tento rok nepřinesl žádné dramatické události či změny. Ekonomika vzkvétá, lidé se mají dobře jako nikdy, jen si to někteří
neuvědomují. Občas by to chtělo zavzpomínat a připomenout si trochu nedávné historie.
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