INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
prosinec 2018

č. 4/2018

Sváteční slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
doba adventu, vánoční svátky i novoroční veselí patří k nejkrásnějším obdobím v roce. V tajemném čase
krátkých dnů a dlouhých nocí se mnohem častěji zamýšlíme sami nad sebou, intenzivněji vnímáme blízké okolí
i rodinná pouta a hledáme odpovědi na otázky, na něž se v běžném koloběhu života nedostává čas ani prostor.
Dovolte mi, abych se o některé ze svých myšlenek podělil i s Vámi.
Musím přiznat, že nikdy, ani v těch nejbláznivějších představách, nebylo mým cílem usilovat o dosažení
jakékoli veřejné funkce, natož o zodpovědný post starosty. Všechno začalo velmi nevinně a nenápadně před
několika lety. Coby čerstvého otce, oslovilo mne několik dílských maminek, s nápadem oživit nevyužívané
a chátrající dětské hřiště v zahradě bývalé mateřské školy. Slovo dalo slovo a sdružení Rodiče za hřiště bylo na
světě. Jak už to bývá, netrvalo dlouho a započatá spolupráce s tehdejším starostou Vlastimilem Anderlem
a zastupitelem Martinem Sokolem vyústila v první nesmělou kandidaturu do veřejné správy. Nevkládal jsem
tehdy do voleb velká očekávání, ale hned napoprvé jsem byl Vámi zvolen. S podporou zkušených kolegů z Rady
jsem se odvážně ujal rovnou role místostarosty. V pozici zástupce prvního muže obce jsem působil
i v následujícím volební období a můj srdeční vztah k naší krásné vsi se upevňoval a sílil. Přibývaly i cenné
zkušenosti a tolik potřebná sebedůvěra, což ve svém důsledku vedlo k tomu, že jsem přijal další výzvu a pro
příští čtyři roky se stal dílským starostou.
Vážím si Vaší důvěry a udělám vše, co je v mých silách, abych Vaše očekávání nezklamal. Musíme si ale všichni
při vší skromnosti uvědomit, že někdy, bohužel, samotné úsilí a nadšení pro splnění našich předsevzetí
nestačí. I když vidím spoustu příležitostí, práce na malé obci má své ekonomické i legislativní limity. Ani
dotační programy nejsou všemocné a záleží jen na nás, jaké nabídky dokážeme objevit a využít. Cítím
obrovskou zodpovědnost a vynasnažím se v rámci možností vytíženého otce rodiny a stále ještě aktivně
zaměstnaného příslušníka ozbrojených složek pracovat na tom, aby naše obec dále vzkvétala a zůstala
i do budoucna pro všechny občany důstojným a bezpečným zázemím.
Rád bych touto cestou vyjádřil svůj dík mému předchůdci panu Vlastimilovi Anderlemu za jeho pomoc,
podporu i potřebný nadhled, jímž mne povzbuzoval na mojí dosavadní profesní cestě, i za vše, co za dobu
plodného působení ve vedení obce pro nás všechny vykonal. Můj dík patří rovněž všem činným organizacím
a aktivním občanům, bez nichž by naše Díly nebyly tím, čím dnes jsou. V neposlední řadě nesmím zapomenout
na milé kolegy z obecního zastupitelstva. Právě na jejich nasazení a nezištné pomoci záleží to, jak úspěšní
budeme v následujících letech.
Vám všem, našim rodinám i dětem, přátelům, partnerům i návštěvníkům Dílů přeji klidné a naplněné období
adventu, příjemné prožití vánočních svátků, veselý Silvestr a šťastné vykročení do roku 2019.
Váš Miroslav Rýdl
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Informace o dění v obci
Zprávy z obecního
zastupitelstva

ve znění
pozdějších
č. H025/18 na opravu
padlých v 1. světové válce.

USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DÍLY ZE DNE
24. 09. 2018

Bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z 18. 06.
2018.
2) Upozornění ČEZ na povinnost
odstranění a okleštění stromoví
ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování
zařízení
distribuční
soustavy.
3) Informaci o nové obsluze traktoru,
kdy od 18. 9. 2018 bude nově
obsluhovat a udržovat obecní traktor
p. J.Z.

Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1) Smlouvu o dílo s firmou OTTOVak
s.r.o. Praha 5 na akci „Díly –
rekonstrukce
místní
komunikace v obci Díly“
2) Smlouvu o dílo s CHVaK, a.s.,
Domažlice na akci „Díly - odstranění
havarijního stavu jímacích objektů
a svodného potrubí“.
3)
Návrh
starosty
obce,
aby
se vyhotovením
projektové
dokumentace na dešťovou kanalizaci
v
obytné
zóně
Z3,
zabývalo
nastupující zastupitelstvo.
4) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
na prodej parcel v obytné zóně Z3.
5) Prodej části obecního pozemku
p.č. 1532/122
v
k.ú.
Díly
o předpokládané
výměře
127m2,
vedeného na LV číslo 1 jako ostatní
plocha pí. K.Š. za 200 Kč/1m².
6) Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku na pořízení 5 ks OM COSMO
F1 pro JSDHO Díly.
7) Navýšení rozpočtu pro JSDHO Díly
o částku 26.760,-Kč, která bude
použita
na
nákup
vybavení
a ochranných pomůcek pro nového
člena JSDHO.
8) Vyhovět žádosti SDH Díly na úpravu
plochy na místním hřišti za účelem
vybudování zázemí pro trénování
požárního útoku a
v roce 2019
proplatit nutné náklady ve výši
8.853,- Kč.
9) Vyplacení mimořádných odměn
z rozpočtu obce Díly pro p. M. Rýdla
ve
výši
15.000,-Kč,
pro
p. F. Škultétyho ve výši 15.000,-Kč,
pro pí. Svitákovou ve výši 2500,-Kč,
pí. M. Mikulenkové ve výši 2500,-Kč,
pí. A. Kabourkové ve výši 2500,-Kč
a p. A. Jelínkovi ve výši 2500,-Kč.
10) Schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2018
11) Schvaluje koupi 50 výtisků
publikace „Vítejte na Domažlicku“.
12)
Znění
návrhu
Smlouvy
o zpracování osobních údajů mezi
Obcí Díly a Městysem Klenčí pod
Čerchovem.
13) Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora péče
o pomníky, válečné hroby a pietní
místa na území Plzeňského kraje“
podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb.,

předpisů
pomníku

Pověřuje starostu obce:
1) Podpisem Smlouvy o dílo s firmou
OTTOVak s.r.o. na akci „Díly –
rekonstrukce
místní
komunikace
v obci Díly“
2) 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“.
4) Podpisem „Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní“ na parcely v obytné
zóně Z3 se zájemci, kteří nemají
námitek proti znění smlouvy.
5) Přípravou a podpisem smlouvy
na prodej části obecního pozemku
p.č. 1532/122 v k.ú. Díly o
předpokládané výměře 127 m2,
vedeného na LV číslo 1 jako ostatní
plocha pí. K.Š.
6) Dodatečně pověřuje starostu obce
podpisem „Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku“
7) Vyčleněním částky 8.853,- Kč
na rok 2019 pro SDH Díly.
8) Objednáním 50 ks výtisků publikace
„Vítejte
na
Domažlicku“
do 30. 9. 2018.
9) Popisem Smlouvy o zpracování
osobních údajů mezi Obcí Díly
a Městysem Klenčí pod Čerchovem.
10) Podpisem „Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Podpora
péče o pomníky, válečné hroby
a pietní místa na území Plzeňského
kraje“ podle § 10 a zák. č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů
č. H025/18“ do 40 dnů od doručení
návrhu smlouvy.
Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Díly,
konaného
dne
22.října
2018
od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program ustavujícího zasedání

2) zvolení jednoho místostarosty.
3)
výkon všech funkcí jako
neuvolněný člen zastupitelstva
4)
přímý způsob volby starosty
a místostarosty postupem uvedeným
předsedajícím
5)
volbu neuvolněného starosty
p. Miroslava Rýdla
6) volbu neuvolněného místostarosty
p. Františka Škultétyho
7)
zřízení tříčlenného finančního
a kontrolního výboru
8)
předsedu finančního výboru
p. Vlastimila Anderleho
9) předsedkyni kontrolního výboru
pí. Ing. Janu Sobotkovou
10) členku finančního výboru pí. Janu
Kuželkovou
členku finančního výboru pí. Marii
Havlovou
11) člena kontrolního výboru pí. Marii
Mikulenkovou
člena kontrolního výboru p. Mgr.
Vladimíra Foista
12)
předsedu
stavební
komise
p. Antonína Jelínka
13) člena stavební komise p. Martina
Sokola
člena
stavební
komise
p. Miroslava Herana
člena stavební komise p. Libora
Soukupa
člena
stavební
komise
p. Vlastimila Anderleho
člena stavební komise p. Antonína
Anderleho
14) předsedkyni komise pro občanské
záležitosti pí Alenu Kabourkovou
15) členku komise pro občanské
záležitosti pí Květuši Konopíkovou
členku komise pro občanské
záležitosti pí Marii Mikulenkovou
členku komise pro občanské
záležitosti pí Marii Jelínkovou
členem komise pro občanské
záležitosti p. Antonína Jelínka
členem komise pro občanské
záležitosti pí. Libuši Reinigerovou
16) odměnu
za
výkon funkce
starosty p. Miroslavu Rýdlovi, jako
neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce ve výši
21.000,- Kč měsíčně, s účinností ode
dne zvolení do
funkce starosty
17) odměnu za výkon funkce
místostarosty p.Františku Škultétymu,
jako neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce ve výši
19.000, - Kč měsíčně, s účinností ode
dne zvolení
do funkce místostarosty
18) odměnu za výkon funkce předsedy
výboru a komise zastupitelstva ve výši
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2.100, - Kč měsíčně s účinností ode
dne jejich zvolení
19) odměnu za výkon funkce člena
zastupitelstva obce ve výši 1.050, - Kč
měsíčně s účinností ode dne jejich
zvolení
(OÚ)

Důležitá sdělení
Voda je život
Každý z nás denně slýchává o tom, jak
je všude sucho a nedostatek vláhy,
nízká hladina spodních vod, i jak
bychom si vody měli vážit. Nejenom
díky této skutečnosti, ale i s ohledem
na nárůst souvisejících nákladů
spojených s dodávkou pitné vody do
všech domácností, rozhodlo současné
zastupitelstvo
o navýšení
ceny
vodného na rok 2019 v naší obci.
Jedná se o částku 2,06, - Kč/m3 a o

navýšení na cenu 23,- Kč/m3 (návrh
provozovatele byl 20,94, - Kč).
Jedním z dalších důvodů zvýšení ceny
je i současný požadavek Ministerstva
zemědělství, aby si obce vytvářely
tzv. fond rezerv pro případné řešení
havarijních poruch a nutných oprav
vodovodních
řadů.
Navýšením
vodného o zmíněnou částku, bude
ročně za Vašeho přispění fond
doplněn sumou cca 32 tisíc korun.
Jako konkrétní příklad bych rád uvedl
právě
probíhající
rekonstrukci
jímacích objektů. Akce se koná za
dotační podpory Plzeňského kraje
s výrazným
podílem
naší
obce.
Prováděná
rekonstrukce
výrazně
zkvalitní dodávku pitné vody.
František Škultéty, místostarosta

Svoz komunálního odpadu
Vzhledem k dalšímu nárůstu ceny za
každý svoz komunálního odpadu
o 600, - Kč a s ohledem na vzrůstající
cenu za odvoz vytříděného odpadu
(plastů, papíru a skla),
schválilo
zastupitelstvo na svém posledním
zasedání 26. 11. 2018 navýšení ceny
místního poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních
odpadů
ze
450,Kč/osoba/rok na 500,-Kč/osoba/rok
a zvýšení místního poplatku za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro místní podnikatele (p. Minařík a p.
Sokol) o 100, - Kč/rok .
(red)

Ostatní informace
Poběžovičtí ochotníci
V sobotu 6.10.2018 nás opět poctili
svojí návštěvou ochotníci z Poběžovic
a zahráli nám divadelní představení
Paní Columbová opět zasahuje. Tato
komedie pobavila cca. 90 diváků. Po
shlédnutí
veselé
hry
připravili
organizátorky pro účinkující milé
posezení s chutným pohoštěním.

Pietní akt
V neděli 28.10.2018 proběhl u nově
zrenovovaného
pomníku
padlým
v 1. sv. válce pietní akt s položením
kytice. I přes nepřízeň počasí se dílští
občané sešli v hojném počtu.
Po uctění
památky
padlých
následovalo malé občerstvení v místní
hospůdce.
(fota z archivu Radky Svitákové)

Setkání občanů
V sobotu 1. 12. 2018
proběhlo od 15hod v obecním
sále Setkání občanů spojené s
vítáním nových občánků. Po
přivítání pěti nových malých
obyvatel Dílů Danielky Anderlové,
Pavlíka Dyra, Dorothey Strenkové,
Vítka Tichého a Evelyn Václavovicové,
následovalo vystoupení dílských dětí,
které připravili ve spolupráci s rodiči
dětí manželé Foistovi a pí. Kateřina
Škultéty. Vystoupení se velmi líbilo
a přítomné pobavilo. Vystupující děti
byly odměněny dárkovým balíčkem.
Poté nám zazpíval klenečský soubor
Haltravan
a
k
tanci
zahrála
postřekovská skupina MaMaPiPi. Bavili
jsme se do večerních hodin a domů se
rozešli v dobré náladě. Srdečně
děkujeme touto cestou panu Václavu
Dufkovi
(Rondo
Domažlice)
za
darování krásných
plyšáků pro vítané
děti.

Ohlédnutí za
vánočním
trhem
V sobotu 8.12. se
konal již tradiční
vánoční trh. Letos
se zúčastnilo na 30

prodejců s různými výrobky, ale také
s výbornými domácími pochutinami,
ke kterým jsme popíjeli svařáček
u pěkně prostřených stolů. Sál byl
svátečně vyzdoben prodejkyněmi,
a tak
mohli
návštěvníci
nasát
příjemnou vánoční atmosféru. Každý
si zajisté domů odnesl nějakou
maličkost a ochutnal nějaké dobroty.
(red)

Pozvánka na zpívání
u stromečku
Obec Díly zve všechny občany
v neděli 23.12. od 16.00 hodin na
zpívání u stromečku u kapličky.
Vystupovat budou opět dílské děti
pod vedením manželů Foistových
a K. Škultéty. Na zahřátí se bude
podávat horký čaj, svařáček, a na
ochutnání nám dílské děti se
svými rodiči upekly na kuželníku
perníčky. Doufejme, že nám
počasí bude přát a sejdeme se
v hojném počtu.
(red)
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Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 13. října jsme byli pozváni na oslavu krásných
narozenin Marušky Mikulenkové. Pozvání jsme rádi přijali
a byli jsme rádi, že můžeme Marušce osobně popřát.
Maruška je činná členka družstva aktivních veteránek
našeho sboru.
Ještě jednou bychom chtěli Marušce
poděkovat za veškerou práci, kterou pro sbor dělá,
a popřát jí do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti
a vitality.
V sobotu 20.10.2018 jsme se účastnili slavnostního předání
nových zásahových vozidel postřekovskému sboru. Jelikož
s postřekovskými kamarády úzce spolupracujeme, prožívali
jsme s nimi celou anabázi získání nových vozidel. Po
dlouhé a mravenčí práci se vedení postřekovského sboru
podařilo získat dvě nová a moderně vybavená zásahová
vozidla. Jedná se o cisternové vozidlo Tatra 815 Terno
a o dopravní vozidlo Mercedes Sprinter. Přejeme
celému postřekovskému sboru, aby jim obě vozidla
bezproblémově sloužila, a aby jim ulehčovala práci při
případných zásazích.
Každý rok začátkem listopadu pořádáme společně
s obecním úřadem brigádu na úpravu obce, kterou máme
vždy spojenou s ukončením naší hasičské sezony. Letos
jsme vybrali sobotu 3. listopadu. Sešli jsme se ráno v 8:00
hodin. Jedna skupina prořezávala pomocí vysokozdvižné
plošiny stromy, jejichž větve zasahovaly do drátů
elektrického vedení, a na žádost občanů i přerostlé stromy
na jejich zahradách. Druhá skupina prořezávala náletové
dřeviny na cestě do Klenčí pod Čechovem, další pálila
navezené větve a dělala pořádek na skládce pod obcí.

Veškerou pracovní činnost jsme ukončili v 16:00 hodin
a přesunuli jsme se do naší hospůdky Tyrolka, kde jsme
zhodnotili celou uplynulo sezonu a řekli jsme si, co
bychom chtěli dělat v roce příštím. Myslíme si, že se
udělal kus práce, a i na vzhledu naší obce je to vidět.
Na čtvrtek 29.11. 2018 byl pro naší zásahovou jednotku
naplánován profesionálními hasiči z domažlické stanice
výcvik s dýchací technikou na polygonu v jejich
výcvikovém areálu. Výcvik začínal již v 16:00 hodin,
a proto se z pracovních důvodů nemohli výcviku zúčastnit
všichni členové naší zásahové jednotky. I přes to na výcvik
vyjelo pod vedením velitele jednotky Petra Ježa šest členů
zásahového družstva. Cvičilo se na novém polygonu
v areálu bývalých kasáren, kde mají hasiči vybudován
cvičný byt. Celý prostor bytu byl zakouřen a úkolem
zasahujících hasičů bylo vyhledat zraněné osoby
a z ohroženého prostoru je vynést. Naši hasiči se úkolu
zhostili velmi dobře.
Činnost dílského družstva byla
hodnocena vedoucím výcviku kladně. Podobná cvičení jsou
pro naše členy velmi důležitá, protože si procvičí nové
techniky zásahu pod vedením zkušených profesionálních
hasičů.
V neděli 2. 12. 2018 jsme tradičně ozdobili před naší
krásnou kapličkou Vánoční strom. V letošním roce jsme
měli usnadněnou práci, jelikož jsme se rozhodli ozdobit již
vzrostlý živý stromek, jež byl u kapličky zasazen po
vichřici, která vyvrátila stříbrné smrky. Stromek je vysoký
téměř pět metrů, a tak jistě bude v adventním čase
krásnou dominantou středu naší obce.
Miloslav Mazanec st.

Slovo starosty sboru dobrovolných hasičů Díly
Sestry hasičky, bratři hasiči, vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych na sklonku roku poděkoval všem aktivním členům
našeho sboru a členům zásahové jednotky za práci pro sbor nebo za pomoc občanům naší obce v letošním roce. Měli jsme
mnoho výjezdů a myslím si, že jsme dokázali, že vybavení, které máme, není v žádném případě zbytečné, a že vždy
dokážeme pomoci. Přeji všem do příštího roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a abychom se setkávali jen
u příjemných příležitostí.
Starosta sboru Pavel Knopf

Mistrovství světa Jižní Korea
Ve dnech 9.-17.9.2018 reprezentoval
Pavel Kouřík Českou republiku na
Světových hasičských hrách v Jižní
Korei, což je mistrovství světa hasičů.
Pavel
Kouřík
odletěl
společně
s reprezentací České republiky v TFA
7.
září
z
Prahy.
Po
jedenáctihodinovém
letu
do
jihokorejského Soulu následovala
ještě dvouhodinová cesta autobusem
do města Chungju, kde bylo hlavní
dějiště závodů. 9. září byl na
programu zahajovací ceremoniál na
hlavním městském stadionu pro 25
000 lidí. Zde proběhla prezentace

všech zemí, obdobně jako na
olympijských hrách. 11. září se Pavel
Kouřík účastnil prvních závodů, a to
Stair race (běh do schodů). Tentokrát
se neběžela žádná výšková budova,
ale běželo se na horu Jebibong po
přírodních schodech a skalních
masivech. Vzdálenost byla 1 km
a převýšení 300 m. Pavel v tomto
závodě vybojoval bronzovou medaili.
14. září startoval hlavní závod
mistrovství a to TFA. Bohužel tento
závod a celkové výsledky dost
znehodnotilo počasí, když prvním
závodníkům vytrvale pršelo. Pavel

startoval hned v prvním rozběhu za
vydatného deště. Odpoledne byla již
dráha kompletně suchá a časy
závodníků byly úplně jinde. Pavel
i v takto
náročných
podmínkách
obsadil 5. místo se ztrátou 26 vteřin
na vítěze. Poslední den her před
ukončovacím ceremoniálem se Pavel
účastnil běhu na 5 000 metrů, kde
obsadil s časem 16:44 celkové
2. místo. Pavel na letošním MS tedy
vybojoval stříbro, bronz a páté místo.
Zbyněk Liška
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Český pohár v TFA

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA

Český pohár se letos skládal ze čtyř soutěží (Olomouc,
Plzeň, Ostrava, Kroměříž). Pavel Kouřík obhájil celkové
loňské vítězství, a i letos udržel putovní pohár pro
celkového vítěze Českého poháru v TFA.
(ZL)

Domažlice letos hostily MČR dobrovolných hasičů v TFA.
SDH Díly reprezentoval v krajském výběru Plzeňského
kraje Petr Ježo ml. Petr si nevedl vůbec špatně a při své
první větší sportovní akci v konkurenci šedesáti
dobrovolných hasičů obsadil pěkné 5. místo.
(ZL)

Výjezdy k mimořádným událostem
od 1.8. - 30.11. 2018

JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci
nebezpečného hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o sršní hnízdo nad vchodem domu. Hasiči hnízdo
mechanicky odstranili a následně provedli chemický
postřik. Jednotka zasahovala s technikou DA Ford Transit
ve složení: velitel vozidla Petr Ježo st., strojník Lukáš
Knopf, hasič Jiří Reimer, hasič Josef Peklo.

07.08.2018 19:04:16 - ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,
ÚNIK PHM NA KOMUNIKACI - Díly Č.P. 24
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na únik PHM.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vyteklý olej
v délce cca 200 m po technické závadě na osobním
vozidle. Hasiči pomocí sorbentu olej zlikvidovali. Jednotka
vyjela s technikou CAS 24 Škoda 706 RTHP ve složení:
velitel vozidla Lukáš Pivoňka, strojník Lukáš Knopf, hasič
Josef Peklo, hasič Jiří Reimer, hasič Zbyněk Liška,
a s vozidlem VEA Toyota RAV 4 vyjel jako velitel zásahu
Pavel Kouřík.
12.08.2018 15:07:33 - TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU - Klenčí pod Čerchovem; tábor
Hanýžka
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci sršňů.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o velké sršní hnízdo
v půdním prostoru chaty a sršni ohrožují malé děti a další
účastníky tábora. Hnízdo bylo mechanicky a následně
chemicky zlikvidováno. Jednotka vyjela s technikou DA
Ford Transit ve složení: velitel vozidla Lukáš Pivoňka, řidič
vozidla Jiří Reimer, hasič Josef Peklo, hasič Petr Ježo ml.
22.08.2018 18:42:05 - TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU - Díly Č.P. 107
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci sršního
hnízda. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní
hnízdo v podbití střechy, po dohodě s majitelem bylo
podbití rozebráno a provedena likvidace za pomocí
motorového vysavače a chemického postřiku. Jednotka
vyjela s technikou DA Ford Transit ve složení: velitel
vozidla Pavel Kouřík, strojník Lukáš Knopf, hasič Pavel
Knopf, hasič Petr Ježo, hasič Jiří Reimer.

01.09.2018 15:06:15 - TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU - Díly Č.P. 40
JSDHO Díly byla KOPIS Plzeň vyslána na likvidaci sršního
hnízda. Průzkumem bylo objeveno sršní hnízdo na půdě
rodinného domu. Sršni ohrožovali malé dítě a obyvatelé
domu. Hasiči hnízdo mechanicky a následně chemicky
zlikvidovali. Jednotka zasahovala s technikou DA Ford
Transit ve složení: velitel vozidla Pavel Kouřík, strojník
Lukáš Knopf, hasič Petr Ježo ml., hasič Zbyněk Liška, hasič
Jiří Reimer, hasič Václav Buršík, hasič Josef Peklo.

13.09.2018 18:43:45 - TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU - Díly Č.P. 108

24.09.2018 17:54:25 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci padlého
stromu na komunikaci mezi obcemi Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že padlý strom
zasahuje do celé šíře vozovky, která je zcela neprůjezdná
a pod stromem leží telefonní kabel. Hasiči pomocí
motorové pily strom rozřezali a komunikaci zprůjezdnili,
kabel zůstal neporušen. Jednotka zasahovala s technikou:
CAS 24 Škoda 706 ve složení: velitel vozidla Lukáš Pivoňka,
strojník Lukáš Knopf, hasič Jan Volfík, hasič Jiří Reimer,
hasič Zbyněk Liška, hasič Josef Peklo.

24.09.2018 20:48:05 - TECHNICKÁ POMOC,ODSTRANĚNÍ
STROMU - Díly
JSDHO Díly byla tento den již podruhé vyslána KOPIS Plzeň
na odstranění padlého stromu z komunikace tentokrát na
komunikaci Díly – Postřekov. Průzkumem bylo zjištěno, že
na komunikaci leží ulomená velká větev a komunikace je
obtížně průjezdná. Hasiči pomocí motorové pily větev
rozřezali a komunikaci zprůjezdnili. Jednotka zasahovala s
technikou CAS 24 Škoda 706 ve složení: velitel Pavel
Kouřík, strojník Miloslav Mazanec st., hasič Lukáš Knopf,
hasič Jiří Reimer, hasič Petr Ježo st., hasič Petr Ježo ml.,
hasič Peklo Josef.

14.10.2018 09:41:59 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
NEBEZPEČNÝCH STAVŮ – Díly
Na žádost starosty obce vyjela jednotka k pročištění
vodních propustí u „Vanků“. Průzkumem bylo zjištěno, že
propusť je zarostlá kořeny a ucpaná zeminou. Hasiči
pomocí trhacího háku a proudu C propust vyčistili. Při
tomto zásahu došlo k poškození lafetové proudnice na CAS
24 Škoda RTHP. Jednotka zasahovala s technikou CAS 24
Škoda RTHP ve složení: velitel Václav Buršík, strojník Lukáš
Knopf, hasič Pavel Knopf, hasič Petr Ježo ml., hasič Jiří
Reimer.

28.10.2018 07:22:24 - TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění padlého
stromu z komunikace mezi obcemi Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že vlivem
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napadaného mokrého sněhu spadl strom a zasahuje téměř
do poloviny vozovky. Hasiči strom pomocí motorové pily
rozřezali a komunikaci zprůjezdnili. Jednotka zasahovala
s technikou CAS 24 Škoda 706 ve složení: velitel Václav
Buršík, strojník Pavel Knopf, hasič Josef Peklo, hasič Lukáš
Knopf, hasič Petr Ježo ml..

28.10.2018 12:24:32 - TECHNICKÁ POMOC,ODSTRANĚNÍ
STROMU – Postřekov
Tento den byl dílské jednotce vyhlášen KOPIS Plzeň již
druhý poplach. Znovu se jednalo o strom na komunikaci
vlivem těžkého mokrého sněhu. Tentokrát dílští hasiči
zavítali do katastru obce Postřekov. Průzkumem bylo
zjištěno, že se jedná o padlý strom přes celou komunikaci.
Hasiči pomocí motorové pily strom rozřezali a vozovku
zprůjezdnili. Následně byli ještě vysláni na komunikaci
z Dílů až do Klenčí pod Čerchovem, kde se nacházelo ještě
pět padlých stromů, které hasiči z vozovky odstranili.
Jednotka zasahovala s technikou CAS 24 Š 706 RTHP ve
složení: velitel Lukáš Pivoňka, strojník Pavel Knopf, hasič
Miloslav Mazanec st., hasič Josef Peklo, hasič Lukáš Knopf.

28.10.2018 15:14:16 - TECHNICKÁ POMOC,ODSTRANĚNÍ
STROMU- Díly Č.P. 42
Po třetí tento den byl dílským hasičům vyhlášen požární
poplach. Na žádost KOPIS vyjela jednotka na místní
komunikaci vedoucí směrem ke „Svačinom“, kde byly
popadané stromy na příjezdové silnici. Následně byla ještě
jednotka povolána na likvidaci padlých stromů směrem na
Vranov. Hasiči stromy pomocí motorové pily rozřezali
a komunikaci zprůjezdnili. Po návratu na základnu hasiči
provedli údržbu techniky a doplnění PHM pro případný
další zásah. Jednotka zasahovala s technikou CAS 24 Škoda
706 ve složení: velitel Pavel Kouřík, strojník Pavel Knopf,
hasič Lukáš Knopf, hasič Josef Peklo, hasič Zbyněk Liška,
hasič Petr Ježo ml..

11.11.2018 15:25:05 - TECHNICKA POMOC, ODSTRANÉNÍ
NEBEZPEČNÝCH STAVU – Díly
JSDHO Díly vyjela na žádost KOPIS Plzeň na odstranění
ulomené větve u hájovny. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o zlomenou velkou větev zavěšenou v drátu
telefonního vedení a hrozí pád na komunikaci. Hasiči větev
pomocí trhacího háku a motorové pily odstranili. Jednotka
zasahovala s technikou CAS 24 Škoda 706 ve složení: velitel
Pavel Kouřík, Strojník Petr Ježo st., hasič Jiří Reimer, hasič
Petr Ježo ml., hasič Zbyněk Liška, hasič Josef Peklo.(ZL)

(foto archiv oddílu)

TJ SOKOL, z.s.

organizace
KUŽELKY

v

obci

V pondělí 10. prosince 2018 skončila
podzimní část kuželkářských soutěží
družstev ročníku 2018/19.
V Přeboru Plzeňského kraje skončilo
naše Áčko s osmi body na 9. místě.
Nemoci a zranění hráčů ze základní
soupisky si vyžádaly velkou pomoc
hráčů z nižší soutěže. Ti odehráli
celou třetinu zápasů.
Nejlépe se
vydařily
poslední
dva
zápasy.
V Havlovicích padlo celkem 2 629
kuželek: Řezníček Karel – 447, Jílek
Jiří – 474, Pittnerová Milena – 464,
Byrtus Jaromír – 409, Jílek Jaroslav –
402 a Pittr Jaroslav 433 kuželek.
Na závěr padl letošní nejlepší výkon
na domácí kuželně – 2 602 kuželek (6
x 100 HS). Jednotlivé výsledky: Jílek
Jiří – 457, Byrtus Jaromír – 434,
Pittnerová Milena – 398, Kouříková
Iveta – 484 (nový ženský rekord a
vyrovnání celkového rekordu naší
kuželny), Jílek Jaroslav - 425 a Pittr
Jaroslav 404 kuželek.

V Přeboru Domažlického okresu si
velmi dobře vedou obě družstva. Díly
B (ženy) jsou s 20ti body na 2. místě
a Díly C (muži) na 5. místě se 14ti
body z celkem třinácti hrajících
družstev. Ženy kralovaly na domácí
kuželně, kde ani jednou neprohrály a
překonaly hranici 2 500 kuželek
celkem čtyřikrát (2 x 2521 a 2 x
2522 kuželek). Vynikající trhák se
povedl mužům v Holýšově, kde
naházeli 2 595 kuželek: Dufek Jan –
350, Kočí Daniel – 429, Kuneš Martin
– 456, Pittr Lukáš – 450, Řezníček
Karel – 463 a Sokol Jan – 447 kuželek.
O skvělých výsledcích našich hráčů
vypovídá i tabulka jednotlivců. Mezi
prvními deseti jsou čtyři hráči z Dílů.
Na prvním místě je Sokol Jan
s průměrem 439,8 kuželek na zápas a
na
třetím
Řezníček
Karel
s průměrem 424,4 kuželek. Následuje
na 7. místě Pittr Lukáš (423) a na 8.
místě Pittnerová Milena (421,2).
Do konce roku ještě proběhnou
Přebory oddílu. Podle jejich výsledků
budou hráči postupovat do okresních

přeborů jednotlivců, které se budou
konat první sobotu v lednu 2019.
Všem hráčů děkujeme za snahu
zahrát co nejlépe a přejeme v celém
následujícím roce hlavně zdraví,
spokojenost, pohodu a samozřejmě
„Ať to padá!“.
(Jana Kuželková)
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I
letos
kuželkáři
z německého
Ottmarshausenu přivezli pro dvacítku
dětí dárečky, které jim předal Mikuláš
s andělem a zlobivým čertem. Všem
patří velké poděkování za příjemnou
náladu a radost (někdy i slzičky) dětí.
Následovalo přátelské utkání, na
které byli lépe připraveni hráči
z Ottmarshausenu. Vyhráli rozdílem
116 kuželek. Dílští připravili pro své
dlouholeté přátele zabíjačkové hody.
A tak se hrálo, fandilo, ochutnávalo,
vzpomínalo,diskutovalo,prozpěvovalo.
….
(JK)
POZVÁNKA NA KOULENÍ
ČTVRTEK 27.12.2018 OD 18,00
HODIN: SOKOLKY – HASIČKY
PÁTEK 28. 12. 2018 OD 17,00
HODIN: SOKOLOVÉ - HASIČI
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Rodiče za hřiště
Sdružení Rodiče za hřiště patří již neodmyslitelně ke
společenskému životu naší obce. Tátové a mámy nejen
připravují a organizují zábavu pro všechny děti, ale
společnými silami se podílejí na údržbě i výstavbě
dětského hřiště, zapojují se do akcí obecního úřadu
a v rámci možností spolupracují i s dalšími organizacemi
na Dílech. Ohlédněme se nyní krátce za právě končícím
rokem 2018 a připomeňme si nejzajímavější události na
nichž se spolek podílel.

pečení chleba slavil stále populárnější halloweenský
svátek. Dlabali se dýně, znovu se účastníci povozili na
koňském hřbetě, a když se během odpoledne zvedl
i vytoužený příznivý vítr, k oblakům vyletěla letka
pestrobarevných draků. Během roku se rovněž konalo
několik brigád. Lakovaly se hrací prvky, prováděla se
běžná údržba prostranství i přilehlého okolí. Společnou
práci si všichni užili, nechyběly na ohni pečené buřty a ani
sílu dodávající pivko.

První významná akce roku se konala na začátku března.
Tradiční maškarní bál tentokrát proběhl v duchu
odvážných mořských vlků a divokých pirátů. Sál obecního
úřadu se zaplnil pestrými a nápaditými maskami, zněly
námořnické písně, pro děti byla připravena celá řada
atraktivních soutěží, křest prvního dílského námořního
škuneru i pravý nefalšovaný pirátský poklad. Na začátku
léta aktivní členové i příznivci Rodičů opět připravili dětmi
netrpělivě očekávané Vítání prázdnin. Nechyběla obrovská
nafukovací skluzavka, ježdění na koni, vzduchovková
střelnice, lukostřelba, ukázka výcviku služebních psů a ani
voňavá grilovačka. Na podzim se zase u roztopené pece na

Posledním chystaným podnikem roku se teprve stane
populární silvestrovská oslava v prostorách mateřské
školky. Jedna z učeben bude připravena pro dětskou party
a ve druhé třídě se sejdou u společného stolu všichni
dospělí. Nebude chybět zajímavý program, hry, promítání,
pečení v peci, vaření masopustního ležáku, hudba a ani
novoroční ohňostroj. Zváni jsou všechny děti, rodiče
a přátelé sdružení.
Přejeme našim kamarádům, příznivcům i všem dílským
občanům krásné Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2019
a těšíme se na další milá setkání u hřejivé pece. (VF)

(fota J.Rýdlová)

Životní jubilea
ŘÍJEN: VOLFÍKOVÁ MIROSLAVA, STRASSEROVÁ LUJZA, KONOPÍKOVÁ VĚRA, KUŽELKOVÁ ANNA,
PAVLÍČKOVÁ MARIE, KAPICOVÁ MARIE, PETRŽÍKOVÁ ZDEŇKA, MRÁZ LUDĚK, MIKULENKOVÁ MARIE, KUŽELKOVÁ JANA
LISTOPAD: PĚNKAVOVÁ HELENA, VOLFÍK MILAN, KUŽELKA ANTONÍN, MRÁZOVÁ STANISLAVA, SOKOLOVÁ ANEŽKA
PROSINEC: MRÁZOVÁ MARIE, KOTYZOVÁ VLASTIMILA, DYROVÁ HELENA, HOLUBOVÁ LUDMILA
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
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