INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
červen 2019

č. 2/2019

Cyrilometodějská pouť
Vážení a milí spoluobčané,
Čas plyne jako voda a před námi je doba zasloužených dovolených, večerních grilovaček, ale i poutí a festivalů. Podle
předpovědí nás čeká velmi horké léto, ale u nás na Dílích parné dny zpříjemňuje vlahý větřík z haltravských lesů. Doufejme,
že nevyzpytatelné počasí nepokazí ani tu naší tradiční pouť, a že si budeme moci užít spoustu příjemné zábavy, jíž přináší
letošní bohatý program.
Dílská pouť oslavuje Svatého Cyrila a Metoděje. Soluňští bratři, věrozvěstové, někdy nazývaní také Apoštolové Slovanů,
v rámci své misie prosadili na tehdejší Velké Moravě staroslověnský jazyk. Cyril (z řečtiny pochází jeho vlastní jméno
Konstantin, řeholní jméno Cyril přijal až při vstupu do kláštera krátce před svou smrtí) vytvořil pro staroslověnštinu písmo
nazývané hlaholice. Misie bratrů vůbec nebyla jednoduchá. Byť oba byli velmi obratní diplomaté i politici, neustále čelili
tlaku západního kléra. Vyčerpaný a těžce nemocný Konstantin podlehl tuberkulóze ve svých dvaačtyřiceti letech v únoru
roku 869 pouhý rok poté, co jazyk i písmo oficiálně schválil papež Hadrián II. Metoděj byl dokonce zajat Franky a dva a půl
roku vězněn v otevřené jámě v klášterní pevnosti v německém Ellwangenu. Osvobodil jej až papežský zásah.
Úsilí obou bratrů připomene pouťová bohoslužba v naší krásné kapličce. Pouť samozřejmě doprovází i bohatý kulturní
program, na nějž jménem obce Díly srdečně zveme všechny poutníky i pouťaře a přejeme ničím nerušenou veselou zábavu.
Vaše redakce

Střípky z dětského dne
Naše děti už nadcházející léto vesele přivítaly. Maminky i tatínkové z rodičovského spolku „Za hřiště“ připravili veselou
i pestrou oslavu Mezinárodního dne dětí. Nechybělo dobrodružství, sportovní výkony, příroda, obří klouzačka a došlo dokonce
i na opravdovou bitvu vodními pumami připravenými z balónků. Z lesa na hřiště byla doprava zajištěna koňským zápřahem
a na děti i rodiče čekala spousta zasloužených dobrot.
(red)

(Foto – z archivu H. Dudové, 1.6.2019, Díly)
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Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
USNESENÍ ZE 6. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY ZE DNE 15. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1. Program veřejného zasedání.
2. Ověřovatele
zápisu
Antonína
Jelínka a Libuši Reinigerovou.
3. Zapisovatelku Hanu Dudovou.
4. Projednání návrhu změny č.1
územního plánu obce Díly
a vydává opatřením obecné
povahy změnu č.1 územního
plánu obce Díly.
5. Dodatečné podání žádosti o dotaci
ve výši 200.000 Kč od Nadace ČEZ
na pořízení zahradního traktoru
SECO Starjet UJ 102-24 P6 4x4.
6. Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 500 Kč každému dílskému
včelaři.
7. Rozpočtové opatření obce Díly
č. 2/2019.
8. Znění návrhu smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce v
oblasti služeb ve výši 1.500
Kč/měsíc s účinností od 1. 5. 2019
pro ZKD Sušice.
9. Uzavření pracovního poměru se
zastupitelkou obce pí. Alenou
Kabourkovou s účinností od 16. 4.
2019 na dobu neurčitou.
10. Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1000 Kč pro okrsek č. 12
Sdružení hasičů, Čech, Moravy
a Slezska se sídlem v Klenčí pod
Čerchovem.
11. Znění návrhu smlouvy o poskytnutí
příspěvku
z
rozpočtu obce
v oblasti služeb ve výši 1.500
Kč/měsíc s účinností od 1. 5. 2019
pro ZKD Sušice.
12. Znění návrhu smlouvy o zřízení
věcného
břemene-služebnosti
č. IV-12-0012383/VB/002

pro
oprávněného
Distribuce, a.s.

ČEZ

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o plnění usnesení ze dne
25. 2. 2019.
2. Informaci o projednání nabídky na
pořízení elektrického pracovního
vozidla tříkolky ZD23 v základní
ceně výbavy za 29.500 Kč bez
DPH.
3. Informaci o dotačním programu
“Podpora
psích
útulků
v Plzeňském kraji v roce 2019”.
4. Informaci
o
termínu
sběru
železného šrotu, který proběhne

dne 28. 4. 2019 dopoledne
ze strany členů SDH Díly.
5. Pořízení motorové pily Husqvarna
365 s příslušenstvím za 24.639 Kč
pro JSDHO Díly.
Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce F. Škultétyho:
1. Podpisem jak vydané změny č.1
územního plánu Díly, tak vydaného
úplného znění ÚP Díly po změně
č. 1.
2. Odstraněním 3 vzrostlých smrků u
volné kanalizační výústě jejichž
kořenový systém zarůstá do
kanalizačního potrubí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce M. Rýdla:
1. Shromážděním
podkladů
pro
uzavření
smlouvy,
jak
s poskytovatelem dotace, tak se
zhotovitelem akce na plánovanou
rekonstrukci veřejného rozhlasu
v obci Díly.
2. K
předložení
návrhu
znění
plánovací smlouvy se stavebníky
p. D.V. a sl. K.J.
3. Vyvěsit na úřední desce oznámení
veřejnou vyhláškou o vydání
opatřením obecné povahy změny
č. 1 územního plánu obce Díly
a podpisem, jak vydané změny
č.1ÚP Díly, tak vydaného úplného
znění ÚP Díly po změně č. 1.
4. V případě přiznání dotace od
Nadace ČEZ podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace na pořízení
zahradního traktoru.
5. Poskytnutím finančního příspěvku
jednotlivým místním včelařům
ve výši 500 Kč.
6. Provést změnu v rozpočtu obce
Díly dle rozpočtového opatření
č. 2/2019.
7. Podpisem
pracovní
smlouvy
se zastupitelkou
obce
Díly
pí. Alenou Kabourkovou.
8. Vyplacením finančního příspěvku
ve výši 1000 Kč pro hasičský okrsek
č. 12 se sídlem v Klenčí pod
Čerchovem.
9. Podpisem smlouvy o poskytnutí
příspěvku
z
rozpočtu obce
v oblasti služeb ve výši 1.500
Kč/měsíc s účinností od 1. 5. 2019
pro ZKD Sušice.
10. Podpisem smlouvy o zřízení
věcného
břemene-služebnosti
č. IV-12-0012383/VB/002
pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Prověřit podmínky vyhlášeného
dotačního programu “Podpora
psích útulků v Plzeňském kraji
v roce 2019” a přípravou podkladů
k podání žádosti o dotaci.

USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DÍLY ZE DNE 3. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1. Program veřejného zasedání.
2. Ověřovatele zápisu Vlastimila
Anderleho a Františka Škultéty.
3. Zapisovatelku Hanu Dudovou.
4. „Závěrečný účet obce Díly za rok
2018” a „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018” s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření, dále „Účetní závěrku
za rok 2018” s hospodářským
výsledkem
671.318,83
Kč
a „Závěrečný inventarizační zápis
o
provedené
inventarizaci
majetku obce Díly za rok 2018”
5. Vyhlášení záměru č. 4/2019 na
pacht
vodohospodářského
majetku ve vlastnictví obce Díly
6. Dodatek č. 2 k uzavřené pachtovní
smlouvě s J.P. ze dne 1.1.2014 na
užívání
pozemkové
parcely
č. 1616/2 v k.ú. Díly o výměře 560
m2..
7. Dodatek č. 2 k uzavřené pachtovní
smlouvě s M.P. ze dne 1.9.2014 na
užívání
pozemkové
parcely
č. 1614/2 v k.ú. Díly o výměře
2.546 m2.
8. Znění
příkazní
smlouvy
na
zpracování mzdové agendy a znění
smlouvy o zpracování osobních
údajů mezi obcí Díly a firmou
Economic Company s.r.o. Praha,
zastoupenou Ing. Josefem Šlajsem
jednatelem společnosti.
9. Uzavření smlouvy o dílo se SOVTRADIO s.r.o. Vodňany na dotační
akci “Rekonstrukce veřejného
rozhlasu v obci Díly” v ceně díla za
299.898,50 Kč.
10. Znění smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku obce KN p.č.
2235/13 mezi obcí Díly a plyn.
společností GasNet s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, 40001 Ústí
nad Labem.
11. Vyhlášení záměru obce č. 2/2019
na prodej přeplocené části
obecního pozemku p.č. 1532/123
o výměře cca. 70 m2, za cenu 200
Kč/1 m2.
12. Vyhlášení záměru obce č. 3/2019
na prodej přeplocené části
obecního pozemku p.č. 1653/2
o výměře cca. 95 m2 za cenu 200,Kč/1 m2.
13. Pořadník žadatelů o přidělení
stavební parcely v obytné zóně Z3
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14.
15.

16.

17.

dle přílohy č. 6, do kterého jsou
žadatelé
evidováni
dle
datumového pořadí.
Rozpočtové opatření obce Díly
č. 3/2019.
Starostovi
obce
kompetenci
k provádění
jednotlivých
rozpočtových opatření v rozsahu
do výše 300.000 Kč, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky obce, tedy
nedojde k navýšení celkových
výdajů obce. Částka se sčítá za
všechna
rozpočtová
opatření
starosty
mezi
jednotlivými
řádnými
zasedáními
zastupitelstva.
Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může
starosta
obce
samostatně
provádět jen v případech:
a) Rozpočtové zapojení účelově
přidělených finančních prostředků
z
jiných
rozpočtů.
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných
škod, když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a kdy
dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika při
neoprávněné úhradě.
c)
Úhrady
pokut,
penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další nutné výdaje,
kdy
schválení
rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj
musí být realizován.
Dodatačné proplacení faktur pro
OTTOVaK s.r.o.- 449.784,91 Kč bez
DPH, pro Jiří Foist – 56.507 Kč
s DPH, pro CHVAK a.s. - 25.894 Kč
s DPH.
Zápisu z projednání vyúčtování

provozování ČOV Postřekov ze dne
30. 5. 2019 včetně proplacení
fakturované částky pro PRAVES
s.r.o. ve výši 254.892,46 Kč za rok
2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o plnění usnesení ze dne
15. 4. 2019.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a Závěrečný účet za
rok
2018
z
DSO
Svazku
Domažlicko.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a Závěrečný účet za
rok 2018 z DSO spolek pro
odpadové hospodaření obcí Lazce
Horšovský Týn.
4. Obsah žádosti rodiny M. o povolení
k a dočasnému uložení palivového
dřeva pouze na části zatravněného
pozemku p.č. 2488/10 před
domem čp. 131 s platností pouze
do 1. 7. 2019.
5. Obsah žádosti K.Š. o pomoc při
řešení nebezpečné situace ze
strany
suchých,
škůdcem
napadených, vzrostlých stromů na
pozemku p.č. 1532/195 v k.ú.
Postřekov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce M. Rýdla
1. Splněním
úkolů
uvedených
v zápisu tohoto zasedání-bod 3, č.
2 a 11 (Rýdl) a 13 (Škultéty).
2. Dodatečným zveřejněním SOD na
akci
“Rekonstrukce
jímacích
objektů a svodného potrubí do
vodojemu” na profilu zadavatele
a důsledným dodržováním zák.
o zadávání veř. zakázek.
3. Předložením návrhu pachtovní
smlouvy
na
pacht
vodohospodářského majetku obce
Díly.
4. Podpisem
dodatku

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

č. 2 k uzavřeným
pachtovním
smlouvám s J.P. a M.P.
Plněním uzavřených smluv na
zpracování mezd a os. dat
s Economic Company s.r.o. Praha.
Podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku
p.č. 2235/13 s GasNet s.r.o.
Podpisem SOD s firmou SOVTRADIO Vodňany na rekonstrukci
rozhlasu a podpisem smlouvy
s poskytovatelem dotace z PSOV
2019 Plzeňským krajem.
Zveřejněním
záměru
obce
č. 2/2019
na
prodej
části
pozemku p.č. 1532/123 v k.ú. Díly.
Zveřejněním
záměru
obce
č. 3/2019
na
prodej
části
pozemku p.č. 1653/2 v k.ú. Díly.
Důsledným vedením pořadníku
žadatelů o stavební parcely
v obytné zóně Z3.
Provedením
rozpočtového
opatření obce Díly č. 3/2019
Dodržování udělené kompetence
k provádění
rozpočtových
opatření do výše 300.000 Kč.
Proplacení faktury pro CHVAK a.s.
- 174.460 Kč bez DPH.
Vyrozuměním Linky bezpečí Praha
o nevyhovění žádosti o finanční
podporu na její provoz.
Písemným vyrozuměním rodiny M.
o podmínkách uložení dřeva na
pozemku p.č. 2488/10.
Vyrozuměním pí. K.Š. při řešení
situace suchých stromů na
pozemku p.č. 1532/195
Proplacením faktury pro PRAVES
ve výši 254.892,46 Kč za rok 2018
za ČOV Postřekov.
(oú)
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Stížnost na pobíhání agresivních
psů v Prantu
Na základě doručené písemné stížnosti ze dne 10. 6. 2019,
kterou postupně podepsalo nejméně 8 místních občanů,
týkající se volně pobíhajících několika psů zejména
v lokalitě Prant, které na veřejném prostranství opakovaně
a agresivně útočí na kolemjdoucí spoluobčany, vedení obce
důrazně upozorňuje všechny majitele chovajících psů v naší
obci, že volný pohyb psů po veřejném prostranství a bez
dozoru vlastníka je v naší obci zakázán Obecně závaznou
vyhláškou obce Díly č. 2/2012, jejíž znění raději
zveřejňujeme v příloze.

Doporučujeme proto všem
chovatelům, aby se s touto
vyhláškou seznámili a přijali
účinná opatření, která zamezí
podobným stížnostem. Je rovněž nutné připomenout,
že touto vyhláškou obec stanovuje i často porušované
dodržování čistoty veřejných prostranství, které způsobuje
svými výkaly bez dozoru pobíhající pes.
Vlastníci psů, kteří nebudou opakovaně respektovat toto
nařízení obce, se vystavují postihu za přestupek proti
pořádku v územní samosprávě dle § 46 odst. 2 zákona
č. 200/1990 Sb., za který lze uložit pokutu až do výše
30.000 Kč. Věříme, že k takovým nepopulárním sankcím
nebudeme muset přistupovat.
(oú)

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
okrsková soutěž
Dne 25. května se konalo okrskové kolo požárního sportu
v Postřekově. Na fotbalovém hřišti se sešli hasiči a hasičky
ze sborů okolních vesnic Trhanova, Chodova, Dílů,
Postřekova a Klenčí pod Čerchovem. Celkem se zúčastnilo
22 týmů, které byly rozděleny do kategorií děti, ženy, muži,
muži nad 35 let, veteráni a veteránky. Dílští hasiči přijeli se
šesti připravenými týmy. Jen v kategorii veteránky jsme
měli dva týmy, ale v kategorii nad 35 let žádného zástupce.
Všechny týmy předvedly výkony v požárním útoku. Výsledky
u kategorie mužů a žen ovlivňovala i disciplína štafety.
Z těchto kategorií je možné postoupit do okresního kola
v požárním sportu. Časy z obou disciplín se sčítají a vyhrává
tým s nejkratším časem. Začátek byl naplánován v jednu
hodinu odpoledne, časové prodlení způsobily organizační
problémy.
První se na start útoků postavily dětské týmy, Dílští šli na
řadu jako první, a to se možná podepsalo i na výsledném
čase 58:53, který se nepovedl, jak jsme si představovali.
Děti se umístily na čtvrtém místě. Bohužel nebyla možnost
opravných pokusů, protože by dětský tým jistě předvedl
lepší výsledek.
Další na řadě byla kategorie veteránky, v které jsme měli
dva týmy. První tým byl složen z žen, které běhají v sestavě
již dlouhá léta. Druhý tým se skládal z členek, které se daly
dohromady po dlouhé době, a ještě před několika lety
soutěžily za Díly v kategorii ženy. Prvnímu ze zmiňovaných
týmů se podařílo zaběhnout čas 87.50 a umístil se na
druhém místě, druhý tým s časem 56,12 vyhrál svoji
kategorii. Na řadu přišla kategorie veteránů, kde muži
věkem zkušení předvedli svoji letitou praxi v požárních
útocích. Našim barvám se opět dařilo, předvedly povedený
pokus s časem 38,75 a dokončily útok o deset vteřin před
ostatními týmy a tím braly první místo.

Zároveň s útoky dětí, běhali ženy a muži štafety. První
začaly ženy a soutěživost mezi týmy byla citelná. Dílské
ženy i přes slabší trénink překážek předvedly konkurenční
výkon. S časem 64,28 se umístily na druhém místě za prvním
týmem z Trhanova. Na třetím místě byly ženy z Postřekova.
Pak se na start štafet postavili muži, jako první mužstvo
z Dílů. Všichni byli zvědavi, jak se muži na překážkách
předvedou. Až do tratě s hasicím přístrojem se jim dařilo,
bohužel pak přišly chyby. Nejdříve se nepovedlo uchopit
hasící přístroj, ten upadl a poté při pokládce při špatném
došlapu upadl podruhé. Chyby stály tým cenné vteřiny,
které pak chyběly v závěrečném součtu. S časem 55,12 brali
čtvrté místo po první disciplíně.
Poslední nás čekaly útoky mužů a žen, ženy byly opět na
startovací čáře jako první. Zaváhání na základně v podobě
nezapojeného rozdělovače se promítlo do konečného času.
Naštěstí si ženy navzájem pomohly a dokázaly společně útok
dokončit s časem 56,43. Lepší byly jen ženy z Postřekova.
Tím si ženy udržely stříbrnou příčku a odnesly si pohár
a postup na okresní kolo požárního sportu. Muži věděli,
že musí předvést dobrý výsledek, aby se posunuli o příčky
nahoru. To se povedlo a s časem 26,03 tady byla naděje. Po
nich šly ještě všechny mužské týmy a my doufali, že náš čas
nás v závěrečném součtu posune výš. A stalo se, povedený
útok byl nejrychlejší z předvedených v dané kategorii.
Lepším týmem byl jen tým Chodova II., který měl
v závěrečném součtu o 1,52 vteřiny lepší čas.
Závěrečné zhodnocení celého odpoledne, kterému přálo
slunné počasí: náš celý sbor byl úspěšný, když v závěrečném
součtu obsadily čtvrté místo děti, druhé místo muži, ženy
a tým veteránek a první místo tým veteránek II a veteránů.
Následovalo příjemné posezení a rozebrání příjemně
stráveného sportovního odpoledne v místní hospůdce
Tyrolka.
(Zbyněk Liška)
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Chodská noční hasičská liga
V sobotu 1. června odjel mužský tým
sbírat další cenné zkušenosti do nové
sezóny Chodské noční hasičské ligy
(CHNHL), která se konala v Nové Vsi
u Kdyně. Je to již třetí ročník této
soutěže. V loňském roce jsme se
zúčastnili dvou kol a letos máme
v plánu objet celou soutěž, která má
na programu pět soutěží, které jsou
různě rozmístěny v okolí okresu
Domažlice.
Vyrazili jsme v sestavě Dominik
Valečka, Lukáš Hůla, Jiří Knopf, Jiří
Reimer, Zbyněk Liška a Václav Buršík.
Ten den jsme dostali přemotané užší
hadice, se kterými se můžete
zúčastnit, ale my jsme s nimi
netrénovali. Bylo nám však jasné, že
se s nimi dá čas snížit o několik vteřin.
Proto jsme neváhali, výzvu využili
a vzali je s sebou. Další věcí bylo, že
nám z důvodu zranění chyběl druhý
proudař, přesto jsme se vydali na
cestu s tím, že nějakého proudaře
z jiného
soutěžního
týmu
přesvědčíme, aby s námi běžel (pozn.
red.: v CHNHL si můžete zapůjčit
jednoho člověka na útok z ostatních
zúčastněných týmů soutěže). V Nové
Vsi se sešlo celkem 16 týmů, z toho 9
v kategorii sport, 4 ženské týmy a 3
v kategorii PS 12. Po příjezdu na místo
jsme začali hned jednat a shánět, kdo
by s námi do útoku šel. Tímto bych
chtěl poděkovat Tomášovi Schleissovi
ze Štítar, který byl ochotný s námi
soutěžit. Před námi běželo deset týmů
a my jsme měli čas si prohlédnout
soupeře, jak se na letošní ročník
připravili. Už po prvních útocích bylo
jasné,
že týmy jako Štítary,
Oprechtice, Horní Metelsko nebo Nové
Sedliště jsou opět skvěle připraveny a
předvádí skvělé útoky s časy okolo
osmnácti vteřin. Když přišel náš čas,
bylo okolo třiadvacáté hodiny. Všichni
byli natěšeni a zároveň nervózní.
Postavení základny proběhlo jako už
mnohokrát v klidu a s časovou
rezervou. Přišel start, my
jsme vyběhli ze startovní
čáry k základně a vše dobře
zapojili a vyběhli. Bohužel
jsem to byl já, komu se
nepodařilo
spojit
rozdělovač a už se mi
nepodařilo dohnat časovou
ztrátu, kterou jsem na základně
nabral.
Dopadlo
to
neplatným
pokusem. Věděli jsme, že nás čeká
ještě jeden pokus a možnost předvést,
co v nás je.
Druhé kolo začalo okolo půlnoci. Čas
letěl jako zběsilý a všichni z deseti

týmů před námi své pokusy zlepšili. Ti
nejlepší i s časem okolo šestnácti
vteřin.
Připraveni
a
odhodláni
předvést, co jsme na trénincích
natrénovali, přicházíme na řadu.
Stavíme se na startovní čáru
a vybíháme. Na základně všechno
klapne a běžíme k terčům. Zapůjčená
mašina od Postřekovských kolegů tlačí
vodu
rychle
dopředu
a
já
u rozdělovače zjištuji, že mi jedna
spojka klapla jen na jeden zub, držím
rozdělovač a tlak vody svým tělem na
zemi, abychom pokus dokončili.
Časomíra se zastavuje na 19.20. Úleva
byla citelná a k tomu zlepšení o tři
vteřiny v CHNHL. Posledních pár týmů
jde po nás a my zatím rozebíráme
povedený pokus pod plachtou našeho
stanu.
První je vyhlášena kategorie
PS 12, po nich ženy a pak naše
kategorie sport. Nakonec jsme se
v konkurenčně obsazené kategorii
umístili na pátém místě. Přebíráme
tašku s upomínkovými předměty
a odjíždíme.
Příjemně
unaveni
z dlouhé noci přijíždíme okolo třetí
hodiny ranní na Díly.

vstup do nového ročního CHNHL a my
se všichni těšili na další kola.
Druhé kolo CHNHL se konalo v obci
Mochtín okres Klatovy dne 15. června.
Do padesát kilometrů vzdálené obce
jsme vyrazili v sestavě Jan Kreuz
(zapůjčený košař z SDH Postřekov),
Lukáš Hůla, Lukáš Pivoňka, Jiří
Reimer, Zbyněk Liška, Václav Buršík
a Patrik Kouřík. Počasí se tvářilo,
že nás na soutěži chytne pěkná
bouřka, naštěstí se tak nestalo. Cesta
probíhala rychle a my na cestě
probírali různé taktiky, jak zaběhnout
útok rychleji.

Po příjezdu na místo nás čekalo hezké
přivítání v podobě udržované tratě
vedle fotbalového hřiště. Připravili
jsme si základní stanoviště v podobě
našeho stanu, pod kterým jsme
poskládali svoje „nářadí“ potřebné pro
náš požární útok. Vyplnili jsme
přihlášku a začali s organizátory
domlouvat námi předpřipravený model
pořadí útoků. Zapůjčený Jan Kreuz
mohl přijet „jen na chvilku“. Museli
jsme s organizátory soutěže domluvit,
že půjdeme oba útoky hned za sebou:
tzn. poslední v pořadí
v prvním kole a první v kole
druhém.
(pozn.
red.:
V CHNHL
chodí
týmy
v pořadí, ve kterém se
přihlásí na internetovém
portálu). Organizátoři byli
www.hasicidily.cz
soudní a tento model nám
umožnili. Do soutěže bylo přihlášeno
Po úklidu vybavení si za výkon týmu
13 týmů z toho 2 týmy žen, 3 týmy
dopřáváme lahodný zlatavý mok, jsme
kategorie PS 12 a 8 kategorie Sport.
stále plni zážitků ze soutěže. Pak už se
Okolo desáté začalo první kolo a my
jen vydáváme vstříc našim postelím
měli možnost prohlédnout si útoky
pro zasloužený spánek. Závěrem bych
všech týmů, které se do soutěže
chtěl podotknout, že to byl povedený
přihlásily. Ti nejlepší předvádí rychlé
časy okolo 16 vteřin. Náš čas přišel
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okolo jedenácté hodiny večerní.
Kontrola hadic, proudnic, savic,
všechno probíhá v pořádku. Postavení
na základně probíhá v pořádku a s
časovou rezervou jako už tolikrát.
Startér startuje náš první pokus. Na
základně vše klape až na savice, kde
Lukášovi utekl Honza Kreuz, ale Lukáš
dokázal vše dobře dohnat a nalil“
savici plnou po hrdlo do mašiny a na
moje drobné zaváhání na rozdělovači,
kde voda vystříkla po přihlížejících a
lehce je osprchovala. Patrik s Vencou
dokončují útok v čase 18,64. Ukazuje
se, že trať je rychlá a padají na ní

skvělé časy. Jsme šťastní, že jsme si
opět zlepšili osobní rekord. Motáme
hadice, připravujeme se na druhý
útok, máme patnáct minut, protože
rozhodčí si musí taky odpočinout mezi
jednotlivými koly.
Přichází náš druhý start, tentokrát vše
klape bez problémů. A kluci na
proudech nastříkávají na terče v čase
17,82. Znamená to ještě vylepšení
našeho osobního rekordu. Sledujeme,
jak si povede ostatních 12 týmů ve
druhém kole. Mnohým z nich se daří
zlepšit čas z prvního kola, takže se

Úspěchy v individuálních soutěžích
TFA
(Toughest Firefighter Alive – nejnáročnější hasičská
soutěž, volný překlad Nejtvrdší hasič přežije)
Pavel Kouřík je členem reprezentace České republiky
v TFA. Hájí barvy HZS Plzeňského kraje a odstartoval další
sezónu v závodech TFA. Od 4. do 8. března se Pavel účastnil
individuálního soustředění v šumavské Železné Rudě a 15.
března se konalo vyhlášení nejlepších sportovců okresu
Domažlice, kde obsadil 3.místo. Od 1. do 5. dubna byl Pavel
opět na soustředění závodníků z řad HZS PK, a to znovu
v Železné Rudě. Toto soustředění bylo zaměřeno na
intenzivní přípravu před závody Českého poháru v TFA. Od
15. - 19. dubna se Pavel účastnil reprezentačního
soustředění, které bylo zaměřeno na přípravu na Mistrovství
Evropy.
Závody:
–
1.5. Český pohár TFA Ostrava 2. místo
–
11.5. TFA Firefighter Stairrun Berlin 2. místo
(výběh v kompletní hasičské výbavě včetně
aktivního dýchacího přístroje do 39. patra Park
hotelu Inn). Pavel Kouřík zde reprezentoval
Českou republiku společně ve dvojici s Petrem
Smilkem ze Zlína.

–
–
–
–

–

opět propadáváme, níž v tabulce.
S posledním doběhnutým týmem jsme
věděli, že jsme se umístili na
konečném
šestém
místě.
Při
závěrečném vyhlášení jsme obdrželi
diplom a tašku plnou věcných cen
a vydali jsme se na cestu k domovu.
I když jsme neskončili na stupních
vítězů, máme radost z toho, že jsme si
vylepšili náš osobní čas. Příští kol
o se bude konat 13. července v Novém
Sedlišti.
Zbyněk Liška
Foto v článku – tým noční ligy, na titulní
straně stříbrné týmy z okrskové soutěže
v Postřekově. (zl)

16.5. Český pohár TFA Olomouc 2. místo
24.5. Krajský pohár TFA Bohdanka 1. místo
31.5. Český pohár TFA Ústí nad Orlicí 2. místo
7. - 10.6. Mistrovství Evropy v TFA
Mönchengladbach Německo: 3. místo v
absolutním pořadí, 1. místo v kategorii M (do 30
let), dále byl Pavel členem české štafety,
která vybojovala titul mistrů Evropy!
14.6. Český pohár TFA Plzeň 2. místo

Pavel se nyní se bude připravovat na MS v Číně, které se
koná od 8. - 19. srpna v čínském Chengdu.
Petr Ježo ml. reprezentuje SDH Díly, závodí jako
dobrovolný hasič, a tomuto sportu se věnuje především ve
svém volném čase. Ve svém věku předvádí velice pěkné
výsledky i na té nejvyšší úrovni, tedy v Českém poháru.
Závody:
–
10.4. Výstup na věž Domažlice 1. místo
–
27.4. Chodská liga v TFA Postřekov 1. místo
–
4.5. Chodská liga v TFA Tlumačov 1. místo
–
16.5. Český pohár v TFA Olomouc 21. místo a 3.
místo v dobrovolných hasičích
–
14.6. Český pohár v TFA Plzeň 29. místo a 9. místo
v dobrovolných hasičích

Foto – archiv P. Kouřík
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Výjezdy k mimořádným událostem
10.06.2019 21:50 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
PŘEKÁŽEK – Postřekov

od 10.3. - 10.6. 2019
10.03.2019 19:05 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ
STROMU – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň k odstranění padlého
stromu na komunikaci Díly – Postřekov v zátočině Na
Stroužku. Po příjezdu jednotky byla část stromu vyvrácená
na komunikaci a část opřená o dráty el. napětí. Hasiči
pomocí trhacího háku a motorové pily strom odstranili.
Jednotka vyjela s technikou CAS 24 Škoda 706 RTHP
ve složení: velitel vozidla: Lukáš Pivoňka, strojník: Lukáš
Knopf, hasič: Josef Peklo, hasič: Jan Volfík a s vozidlem DA
Ford Transit ve složení: velitel vozidla: Petr Ježo st., řidič:
Jiří Reimer, hasič: Pavel Knopf, hasič: Petr Ježo ml.

TJ SOKOL, z.s.

organizace
KUŽELKY

v

obci

V polovině dubna skončily soutěže
družstev.
V krajské soutěži obsadilo Áčko
medailové 3. místo se ziskem 25 bodů
a průměrem 2 705 kuželek na zápas.
Při zápasech v této soutěži padaly
rekordní
výsledky.
Nejprve
v posledním
podzimním
zápase
vyrovnala rekord 484 kuželek Iveta

JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
naplavenin z lesa po vydatné bouřce na komunikaci Díly –
Klenčí pod Čerchovem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že naplavená hlína z lesa dosahuje místy výšky až 30 cm a je
v délce od parkoviště pod hájovnou až cca 300 metrů
směrem na Klenčí. Velitel zásahu si na místo nechal povolat
ještě JSDHO Postřekov na pomoc s úklidem komunikace.
Jednotka Díly vyjela s technikou CAS 24 Škoda 706 RTHP
ve složení: velitel vozidla: Pavel Kouřík, strojník: Lukáš
Knopf, hasič: Jiří Reimer, hasič: Pavel Knopf, hasič: Miloslav
Mazanec st., hasič: Petr Ježo ml., hasič: Josef Peklo a s VEA
Toyota RAV4 ve složení: velitel vozidla: Václav Buršík, řidič:
Zbyněk Liška
(sdh)

Kouříková a v únorovém utkání vytvořil
nový rekord 486 kuželek Šlajer Jiří
z Holýšova.
Ten
však
dlouho
nevydržel, protože 23.3.2019 nahrál
Lukáš Pittr 492 kuželek na 100 HS.

shodně čtvrtá místa. Z žen měla
nejlepší průměr Iveta Kouříková,
8. místo v okresní soutěži.

Okresní soutěž vyhrálo družstvo B –
ženy se ziskem 39 bodů a průměrem
2410 kuželek na zápas. Družstvo C
ukončilo soutěž na pěkném 6. místě
s 28 body a průměrem 2404 kuželek na
zápas.

Domácí zápasy na 6x100 HS: nad 2 500
kuželek 8x a nad 2 600 kuželek 4x.
Jednotlivé výsledky za celou soutěž na
100 HS: nad 450 kuželek celkem 35x.

V obou soutěžích byl jako jednotlivec
nejlepší Lukáš Pittr, kde odsadil

Super výsledky:

Všem hráčů patří poděkování za
sportovní výsledky i za
bezproblémový průběh zápasů.
(jk)

Díly opět na "republice"😊
Jak už je u kuželkářů "každým rokem dobrým zvykem", tak i letos měla TJ Sokol Díly zastoupení na Mistrovství republiky
v kuželkách. Tento rok se do na Mistrovství ČR probojovala za seniorky Jana Kuželková. V sobotu 4. května
odjížděla Janička z Dílů s podporou téměř celého družstva spoluhráček. Turnaj se konal v Prostějově na Hané. Od rána
soutěžilo 48 seniorek. Naše Jana nastoupila na dráhu v 16 hodin. Za mohutné podpory, a výborným výkonem dosáhla na
7.místo. Tímto se dostala do finále. Druhý den ráno následoval slavnostní nástup, česká hymna a opět se bojovalo!
Konkurence byla veliká. Jana nakonec obsadila 24. příčku. Byl to skvělý zážitek, Jani děkujeme! V neděli večer se všichni
šťastně vrátili domů, a protože to bylo „ZASE PĚKNÝ!“ těšíme se na další sezónu a hlavně na úspěchy všech našich hráčů.
Velký dík patří řidičům Květě Konopíkové a Slávovi Pittrovi, také hasičům a Obecnímu úřadu Díly za zapůjčená auta.
Marta Volfíková

Životní jubilea
DUBEN: Pavlíčková Anežka, Blažková Marie, Strnadová Hana, Anderlová Marie, Krutina Jiří, Anderle Jiří
KVĚTEN: Řezníček Jan, Svačinová Jana, Novotný Vladimír, Kabourek Vladislav, Krinesová Věra
ČERVEN: Pavlíček Václav, Hronková Marie, Řezníčková Jana, Záhoř Josef
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Vydává OÚ Díly, Díly 75, 344 01 Domažlice, IČ: 00572586, e-mail: dilcak@obec-dily.cz, reg. číslo: MKČR E 17792
Redakční rada ve složení: Mgr. V. Foist, J. Kuželková, M. Mazanec, M. Rýdl, K. Škultéty
Graficky zpracoval: Vladimír Foist
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