Počasí 2016
Rok 2016 byl teplotně průměrný, žádné velké výkyvy, žádné velké zimy ani tropická vedra.
15. ledna konečně napadl sníh a dětem začaly zimní radovánky. Protože bylo pod nulou, nadílka se
udržela až do února. Obvyklé problémy se sjízdností silnice na Díly a kopců v obci jsem tento tok
nezaznamenala. Zima proběhla v klidu. Jaro bylo taktéž pěkné. Letní měsíce i první polovina září se
vydařily, nebyly velké hice, ale víceméně pořád jsme se mohli chodit koupat a chodit nalehko.
Podzim potěšil houbaře, ještě v říjnu jsme nacházeli slušné úlovky. Svatý Martin 11. listopadu nás
překvapil a přijel na bílém koni. Pak se však zase oteplilo a Vánoce byly na blátě. Co se týče srážek,
během roku sice pršelo o něco víc než loni, dokonce opět některá místa v republice postihly lokální
záplavy, ale deficit z minulých let je velký a zásoby podzemních vod se nepodařilo na většině území
státu doplnit. Jak jsem psala už v minulém roce, odborníci sestavují pro vládu krizový plán
hospodaření s vodou, počínaje změnami v zemědělství, změnami ve výrobních technologiích,
projekty pro udržení vody v krajině a především budeme muset my všichni změnit přístup
ke spotřebě pitné vody.
Obyvatelstvo
Počet osob trvale hlášených v naší vísce se už několik let skoro nemění. K 31. 12.2016 bylo
na Dílích hlášeno 365 osob. 12 lidí se přistěhovalo, 15 naopak odstěhovalo. Přibyla 3 narozená
deťátka, pro 2 občany byl rok 2016 rokem posledním.
Prostranství před místní kapličkou se minulý rok osvědčilo, a tak si tu 10. 9. řekl své ano
další pár - nevěsta Andrea Kunešová z Dílů a ženich Martin Vilím z Luženic. Oddával je
2. místostarosta obce František Škultéty, jehož manželka je shodou okolností matrikářka Úřadu
v Klenčí, kam Díly spadají, takže to byla jejich společná ,, práce“ . Počasí snoubencům i tentokráte
přálo, byl krásný teplý zářijový víkend. Třeba si vezmou mustr další svatbychtivé páry a v příštím
roce před kapličkou zase někoho sezdáme.
Tento rok se na Dílích slavila také jedna zlatá svatba. 4. 12. se v hotelu Výhledy sešli
zastupitelé obce s manželi Josefem a Annou Kunešovými, kteří právě dovršili 50 let společného
manželského života. (Právě v hotelu na Výhledech měli Kunešovi v roce 1966 svatební hostinu.)
Nyní se vrátím k narozeným občánkům. V lednu přišel na svět Matěj Pikhart manželů
Pikhartových z čp. 21 (u Dadů), v září se Marcele Vítovcové z čp. 15 a Jaroslavu Sokolovi z čp.
136 narodila dcerka Eliška a v říjnu spatřil světlo světa Lukáš Anderle maminky Kláry Anderlové
z čp. 23 a jejího partnera Daniela Prokopce.
V letošním roce odešli na pravdu boží 2 občané. V měsíci srpnu, 17., nás opustila paní Marie
Karbanová, roz. Mrázová z čp. 87. Narodila se 11. 6.1929 na Dílích a prožila zde celý svůj dlouhý
a ne právě lehký život. Narodila se jako prostřední ze tří dětí. Tatínek – kominář jezdil za prací
po světě a děti musely mamince pomáhat s hospodářstvím. V roce 1948 se Marie provdala za tesaře
Jakuba Karbana z Postřekova, na Dílích si koupili chalupu a vychovali 3 děti. Paní Karbanová
pracovala jako dělnice v lese, na statku, několik let jako kuchařka a dlouhou dobu jako dělnice
Západočeských dřevařských závodů v Domažlicích a v Trhanově. V důchodu se věnovala
paličkování, práci na zahradě a pomáhala s výchovou vnoučat. V roce 1998 oslavila se svým
manželem zlatou svatbu. Když ovdověla, začaly ji sužovat zdravotní problémy, hůře se pohybovala,
tak se věnovala čtení, luštila křížovky a sledovala televizi. V poslední době se její zdravotní stav
natolik zhoršil, že musela být hospitalizována v domažlické nemocnici, kde po těžké nemoci
zemřela. Budeme na ni vzpomínat jako na skromného a pracovitého člověka, na starostlivou mámu
a milující babičku a prababičku.
Pan Miroslav Růžička, který zemřel 19. 12., na Dílích nežil dlouho, přistěhoval se v dubnu
z Plzně. Koupil si tu domek s čp. 144. Odešel v 71 letech.

Kultura
Hned 2. ledna proběhla na Dílích Tříkrálová sbírka, v tomto roce naši občané přispěli
na dobročinné účely částkou 13 332 korun, což je více než loni i předloni. Jako vždy se o výběr
postarali Dadovi a paní Anna Krutinová s Anežkou Sokolovou a malí králové, tentokrát děvčata
Rýdlů a Fanda Škultéty. Plesovou sezonu zahájil sokolský bál, následoval bál hasičský a 12.
března patřil sál dětem. Tady došlo k malé změně, náročného úkolu pořadatele se v letošním roce
ujala trenérka Alena Kunešová s rodinou, Veronika Pikrtová a jejich společní přátelé. Zábavný
program připravily dvě sličné korzárky Ali (Alena Kunešová) a Verča (Veronika Pikrtová) a za
pomoci maskota tygříka Péti (Petra Kuneše) tanečníky a tanečnice s dětmi protančili celé
odpoledne. V neděli 13. března uspořádala místní organizace KSČM pro ženy již tradiční setkání
k MDŽ. 20 místních žen prožilo za hudebního přispění harmonikáře pana Jarábka z Kouta příjemné
sváteční odpoledne.
1. května se na Dílích konala každoroční oslava osvobození Dílů americkou armádou. V 10
hodin se obyvatelé sešli před kapličkou, kde si připomněli události, které se staly před 71 lety.
Pietního aktu se zúčastnil i zástupce velvyslanectví USA pan Pepijn Helgers. Samozřejmě nechyběli
zástupci klubů v dobových uniformách a s příslušnou technikou. Po té se většina účastníků
přesunula k pomníčku padlých Američanů, kde si vyslechli projev a uctili památku zemřelých
položením věnců. I přes chladnější počasí přišlo hodně místních i přespolních a důstojně tak vzdali
hold našim osvoboditelům.
Pouť probíhala ve dnech 8. až 10. července. Ale už v den prvního státního svátku v úterý
na Cyrila a Metoděje byla v kapličce sloužena slavnostní bohoslužba pana faráře Libora Bučka
a jeho hostů. V pátek 8. července večer na parkovišti vystoupila skupina Kabát Revival Vansdorf
a pak následovala Rocková diskotéka. V sobotu tu zahráli MaMaPiPi z Postřekova a v neděli
odpoledne si jako vždy přišli na své milovníci dechovky, koncertovala zde Horalka. Všechny
večerní i odpolední programy se konaly ve dvou párty stanech na parkovišti. Současně na kuželníku
probíhal pouťový turnaj o putovní sošku J. S. Koziny. Už podruhé za sebou se Kozina vydal mimo
Díly. Zvítězil Jiří Kalista, hráč z Draženova, náš Lukáš Pittr byl druhý a třetí místo obsadil Jan
Dufek st.. Ženy si přišly zahrát pouze 3, do boje o sošku však nezasáhly. Počasí pouťovníkům přálo,
bylo krásně.
Mimořádně úspěšnou kulturní akcí bylo vystoupení poběžovických ochotníků na sále 22.
října. Na jejich představení Paní Fantomasová se zlobí se přišlo podívat na 120 diváků. Pořadatelky
hasičky veteránky byly takovouto účastí překvapeny a potěšeny.
10. prosince se v obecním sále uskutečnil historicky první vánoční trh rukodělných výrobků
a domácích produktů. V krásně vyzdobeném sále čekalo na návštěvníky přes třicet prodejců,
převážně dílských, se svými výrobky a produkty. K dostání byli např. háčkované, pletené či
paličkované vánoční ozdoby, ozdoby z korálků a pedigu, různé druhy domácích zavařenin, povidla,
kosmetické produkty, svíčky, svícny, šperky, obrázky, betlémy a jiné rozličné vánoční dekorace.
Pro všechny bylo přichystáno dokonce malé občerstvení, svařák, káva, čaj a k zakousnutí domácí
štrůdl, domácí dorty nebo slané preclíky. Připravit a zorganizovat takovou záležitost není jen tak,
obnáší to spoustu práce a je úžasné, že se dá dohromady parta lidí, která to dokáže a žije tím.
Odměnou je pak zájem, vysoká účast a spokojenost místních i návštěvníků z okolí. Celá akce se
moc povedla, podařilo se navodit krásnou vánoční atmosféru. Myslím, že je jasné, že nezůstane jen
u prvního ročníku. S myšlenkou něco takového na Dílích uskutečnit přišla někdy na jaře Radka
Svitáková, přidali se k ní Alena Kabourková, Marie Anderlová, Irena Bauerová, Miloslava Hiklová,
Ludmila Holubová, Marie Hronková, Marie Jelínková, Jana Kuželková, Alena Marcelová, Ivana
Minaříková, Miloslava Nováková, Johana Pillmaierová, Eva Růžičková, Anežka Sokolová, Helena
Vísnerová, Ondřej a Martin Škopkovi.
Vánoční setkání občanů spojené s vítáním občánků proběhlo 17. prosince. Pozvání pana
starosty do sálu přijalo na 160 občanů. Na začátku vystoupily se svým pásmem koled děti
z postřekovské školy, kam dojíždí na první stupeň část dílských školáků. Následovalo slavnostní
přivítání miminek. Po té přišla na řadu další novinka letošního adventního času. 17 dílských dětí

nacvičilo pod vedením kronikářky a manželů Foistových krátké divadelní představení se zpěvy
o třech obrazech - Živý betlém. S výrobou kulis a rekvizit pomohli rodiče a rodinní příslušníci.
Nacvičovat se začalo koncem října, kdy jsem obešla nebo obvolala rodiny s dětmi, zda by se
nechtěly zapojit. Na první schůzku dorazilo zmíněných 17 dětí. Role jsme rozdělili takto: Marii
hrála Adéla Vítovcová, Josefa Kuba Cerha, hostinského z Betléma Míša Sýkora, 3 krále Kačka
Konopíková, Kačka Bernardová a Fanda Škultéty, pastýře Radek Vítovec, David Krutina a Matěj
Škultéty, vypravěčku Verča Rýdlová a anděly Anetka Pospíšilová, Viktorka Rojtová, Deniska
Krutinová, Zuzka Rýdlová, Alča Krutinová, Elinka Foistová a Amálka Konopíková. Scházeli jsme
se každou neděli na kuželníku a pak na sále. O hudební doprovod se postaral Láďa Foist, který hrál
na kytaru a Rozárka Strenková hrála na varhany. Živý Betlém sklidil úspěch, někteří diváci byli
i dojati, dojemná byla scéna, kdy Kuba Cerha coby Josef vedl okolo ramen unavenou Marii Adélku
Vítovcovou do Betléma. Celé vystoupení jsme pak zopakovali ještě na Zpívání u stromečku, těsně
před Štědrým dnem 23. prosince před kapličkou. Od 15. hodin tam proběhla zimní vernisáž
venkovní výstavy Díly, vesnička pod lesem. Další námět této vnější expozice na panelech (v rámci
poslední povinné výměny, ke které nás zavazovala dotace) přibližuje historii naší vesničky, její
budování, zakládání spolků, sdružení, zkrátka důležité dějinné mezníky naší obce. Moc zajímavé
jsou i takové perličky, jako kdy byl na Dílích první gramofon (v roce 1908), první radio (v roce
1934), první auto (rok 1959), první televize. Dozvíme se, co vlastně znamená obecní znak, význam
tohoto symbolu - pět dílů zlatého štítu značí pruhy malých polí, které jsou odděleny černými
svislými pruhy coby polními cestami. Zde je na místě vyjádřit obdiv mravenčí práci paní Aleny
Kabourkové, která výstavu dala dohromady. Takovým odrazovým můstkem dle jejích slov bylo
zanícené vyprávění patriotky Dílů paní Marie Volfíkové, tety Chvojkouc, která má velké povědomí
a znalosti o tom, jak to bývalo. Pomohli i další pamětníci osobními vzpomínkami, fotografiemi,
starými soukromými zápisky a záznamy. Poděkování patří paní Marii Volfíkové (Chvojkouc), Anně
Kalousové (Pillmajerouc), Ludmile Holubové, Ing. Josefu Sokolovi, Mgr. Miroslavě Šebestové,
Marii Hronkové (Bartáčouc), Jiřímu Anderlemu (Kalafundouc), Marii Zdanovcové, Josefu Kapicovi
(Jánouc), Marii Jindrové, Věře Konopíkové (Porazlouc), Ing. Janě Sobotkové a Marii Pavlíčkové
(Škarmancouc). Výsledkem je unikátní ucelený obrázek života Dílů. Sama autorka byla
překvapena, kolik nových věcí se o své vesnici dozvěděla, a to tu žije celý život. Je moc dobře, že
si s tím dala takovou práci, znovu ožily vzpomínky, které by časem úplně zapadly a takhle zůstanou
uchovány pro další generaci.
Po odhalení nové výstavy vystoupila Tereza Dadová s vánoční písní Adeste fideles, pak
předvedly děti, jak už jsem psala výše, ještě jednou Živý Betlém. Tentokráte venku za krásně
mrazivého počasí s kulisami mrazem ojíněných stromů. Pastýři se hřáli s ovečkami okolo
opravdického ohně, přihlížející byli blíž a semknutí, a tak atmosféra byla jaksi opravdovější
a vánočnější. Na závěr jsme si společně zazpívali české koledy a podávaly se dětmi upečené
perníčky s čajem či svařákem. Lidem se nechtělo domů, dlouho po doznění posledních tónů
postávali, prohlíželi výstavu, měli radost, když na fotkách objevili někoho známého, probírali
dojmy z prožitého odpoledne. Byl to hezky uctěný adventní čas.
Hospodaření obce
Pro rok 2016 byl schválen rozpočet: příjmy 6 748 000 Kč a výdaje 6 220 000 Kč + 528 000
Kč (úvěry). Rozpočet byl sestaven jako schodkový, kdy schodek byl kryt z přebytku minulých let.
Po úpravách rozpočet činil: příjmy 7 437 000 Kč a 11 799 000 Kč.
Během roku proběhlo zateplení obecního sálu. Na tuto akci obec dostala z Plzeňského kraje
dotaci 290 000 Kč.
V červnu byla dokončena a zkolaudována výstavba kanalizace, která trvala 4 roky. Nyní
mohou všichni obyvatelé obce své nemovitosti napojit přípojkou na kanalizační řád, aby mohli
zákonně likvidovat splašky.

Ze života složek
Hasiči
Zvykem a povinností sborů dobrovolných hasičů je uspořádat výroční valnou hromadu, kde
se zhodnotí vykonaná práce a vytyčí plány na další činnost. 9. ledna se tedy hasiči sešli na sále
a hodnotili a plánovali. První akcí sboru byl hasičský bál 29. ledna sál opět praskal ve švech
a návštěvníci se dobře bavili. První dubnovou neděli hasiči organizovali sběr železného šrotu,
podařilo se sebrat plný valník starého železa. Další víkend v sobotu 9. dubna se tři dílští hasiči
účastnili extrémního závodu v Domažlicích - Výstupu na domažlickou věž. Mezi 88 závodníky se ti
naši neztratili, Pavel Kouřík byl 3., Patrik Kouřík 6. a Václav Buršík obsadil 13. místo.
28. května pořádali naši hasiči na Dílích po letech okrskovou soutěž v požárním sportu.
I když výsledky našich družstev nebyly úplně na medaile, připravili členové sboru závodníkům
i soutěžícím perfektní zázemí. Dětské družstvo obsadilo krásné třetí místo. Za krásami dolního
Chodska se na kolech vypravili hasiči 11. června, 50ti kilometrovou trasu všichni zvládli
bez karambolu a večer stihli posedět v Tyrolce.
V polovině června dostal sbor bezúplatým převodem (zdarma) od profesionálních hasičů
z Domažlice osobní vozidlo TOYOTA RAV 4. O vozidlo byl mezi dobrovolnými hasiči na okrese
obrovský zájem, takže jsme rádi, že bylo věnováno právě dílským. Jedná se o vozidlo s pohonem na
čtyři kola pro čtyři osoby, které se dá využívat na menší technické zásahy, jako třeba likvidace
nebezpečného hmyzu, olejových skvrn a podobně. Také záhy dobře posloužilo právě při
odstraňování vosího hnízda a překážky na komunikaci. Když bylo v opravě obecní auto, rozvážely
se Toyotou i obědy.
Velký úkol stál před našimi muži 23. července a to zorganizovat TFA Díly 2016. Musí se
řádně připravit trať, zajistit zázemí pro závodníky i diváky, vyhradit parkovací plochu a věřit
v příznivé počasí. Závodu se zúčastnilo třicet jedna borců, kteří náročný závod absolvují oblečení
do trojvrstvého hasičského obleku, obutí do těžkých bot a s dýchacím přístrojem na zádech. Jasným
favoritem byl domácí Pavel Kouřík, vyhrál dokonce o téměř tři čtvrtě minuty před druhým
Antonínem Rendlem z České Kubice. Mile překvapil i Jiří Hnyk z Klenčí, který je opět členem
našich hasičů a skončil na pátém místě. Akce dopadla výborně, diváci se jistě ani minutu nenudili.
Musím zmínit, že velmi důležitou roli v pořádání takovéhoto závodu má už výše jmenovaný Pavel
Kouřík. Je profesionálním hasičem, a reprezentantem ČR v TFA. Tuto sezonu byl velmi úspěšný,
v Českém poháru TFA obsadil celkové 3. místo. Na TFA Mistrovství Evropy v Polsku byl 24.
V nejtěžším závodě TFA na světě, který se běžel 17. září v Praze, dokonce zvítězil, a to
v mezinárodní účasti 91 závodníků. To už je panečku fakt něco!
V půlce července skončila hlavní část závodní sezony, a tak se členové družstva muži 1
rozhodli trochu odpočinout a vyrazili spolu s partnerkami a kamarády na prodloužený víkend
na Vltavu. Na vodácké trase z Vyššího Brodu do Zlaté koruny vzorně reprezentovali náš hasičský
sbor a zároveň tmelili kolektiv. Skvělou partu tvoří také hasičky veteránky. I ony podnikají různé
expediční výpravy.
Podzim měli hasiči dost nabytý. Odstraňovali olejovou skvrnu na komunikaci, hasili požár
na sběrném dvoře v Klenčí, v rámci brigády prořezávali stromy, čistili strouhy, demontovali staré
výstavní panely u kapličky, přitom také stihli hasičská cvičení. V prosinci se hasiči postarali
o postavení a ozdobení vánočního stromu u kapličky. Protože strom měřil 6 metrů, museli přidat
několik barevných žárovek, aby byl ozdobený po celé své délce. Na tuto práci na sklonku roku se
členové sboru pokaždé těší a na stromku pak je cítit, že byl stavěn s láskou.
TJ Sokol
Kuželkáři
V lednu se hráči kuželkářského oddílu zúčastnili přeboru jednotlivců. Na mistrovství
Domažlického okresu 9. ledna se dařilo ženám, na stupních vítězů stanula stříbrná Iveta Kouříková
a bronzová Milena Pittnerová. V kategorii seniorek obsadila Dana Kapicová 6. místo a Jana

Kuželková 7. místo a postoupily do krajské soutěže. Do kraje postoupil také Jan Dufek za seniory.
V mistrovství Plzeňského kraje konaném 30. ledna slavili naši také úspěch. Do nejvyšší kuželkářské
soutěže Mistrovství ČR postoupila stříbrná Milena Pittnerová, Iveta Kouříková byla bronzová
(vyměnily si pořadí). Zástupce seniorů si také vybojoval postup do semifinále Mistrovství ČR.
Zmiňovaná Milena Pittnerová pak v Českých Velenicích na Mistrovství republiky skončila v silné
konkurenci ligových reprezentantek na 35. místě.
Před Velikonocemi byly sehrány poslední zápasy Přeboru družstev Domažlického okresu.
Ženy B si prvním místem v tabulce zajistily postup do krajské soutěže. Družstvo C skončilo
ve středu tabulky. Letošní ročník soutěží byl pro naše hráče velmi bohatý jak na skvělé výsledky
jednotlivých hráčů, tak i v součtu na výsledky družstev. Mezi nejlepšími jednotlivci okresu jsou
čtyři hráči právě z Dílů, jmenovitě Jana Kuželková, Iveta Kouříková, Milena Pittnerová a Lukáš
Pittr. V dubnu skončila i soutěž Přeboru družstev Plzeňského kraje. Naše Áčko v ní obsadilo
8. místo.
První zápasy v novém ročníku hrála naše mužstva 24. září a podzimní část skončila
v prvním prosincovém týdnu. V Přeboru Plzeňského kraje si lépe vedlo družstvo A, které je
v tabulce na 8. místě. Družstvo žen je na 9. místě. V Okresním přeboru družstev si C drží střed
tabulky a 6. místo.
Během roku kuželkáři nejen soutěžili, ale i udržovali kuželník, připravovali dříví na zimu
a stihli se zapojit i do kulturního dění v obci. Ani letos děti kuželkářů nepřišly o mikulášskou
nadílku. Kuželkáři z německého Ottmarshausenu se postarali o dárečky, které necelé dvacítce dětí
nadělil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta.
Turistický oddíl
Zima lyžařům nepřála, a proto nemohl proběhnout každoroční lyžařský přejezd z Gibachtu
na Díly. Pořadatelé však místo toho na 24. dubna svolali pěší přechod. O akci byl velký zájem,
na cestu se vypravilo 44 turistů.
První zářijovou sobotu turisté uspořádali další výlet na Šumavu, tentokráte naplánovali
trasu: Trojmezí, Třístoličník, Nové Údolí. Autobus vyložil 37 účastníků na parkovišti
pod Třístoličníkem, odtud pokračovali přes několik kamenných moří až k Trojmezí, kde se stýkají
hranice tří států – Čech, Rakouska a Německa. Dále cesta pokračovala přes Trojmeznou horu (1361
m) na Třístoličník – skupina tří výrazných skal s vyhlídkami. Po občerstvení v horském hotelu
následoval prudký sestup podél státní hranice k Novému Údolí. Po obědě se výletníci prošli ještě
do lázeňského města na německé straně Haidmühle a jelo se domů.
8. května pořádal Sokol velkou akci Běh osvobození. Účastnilo se 190 závodníků, z toho
111 mužů a 79 žen. Za Díly startovaly letos ve všech kategoriích nové tváře. Je vidět, že běhání
právě prožívá svůj boom.
Dětský den
Sokol Díly měl letos na starosti oslavu Dětského dne. Naštěstí po deštivém týdnu přišla
slunečná sobota ( 4. června), a tak si zhruba 30 dětí mohlo na hřišti vyzkoušet své sportovní
dovednosti. Třeba střelbu ze vzduchovky, skákání v pytlích, házení míčků na cíl, překážkovou
dráhu nebo běh v gumácích. Na stanovišti děti dostaly sladkou drobnost a na konci ještě všechny
přítomné obdaroval dílský včelař pan Škorík medem v plastové lahvičce ve tvaru medvídka,
kterou si pamatují třicátníci a výš z dětství. Po opečení buřtů jsme se ještě prošli po obci, děti si
nesly rozsvícené lampiony, ale protože i v podvečer svítilo dost sluníčko, museli jsme zamířit
s průvodem do lesa, kde už se pomalu šeřilo a blikající světýlka mohla vyniknout.
Nohejbalový turnaj
16. července se už po jedenácté konal pod záštitou Sokola nohejbalový turnaj trojic.
Bohužel, letos propagace a organizace nějak vázla, ale přesto nakonec soutěžilo 8 družstev. Vítězem
se po několikáté za sebou stal tým Babylonu A v čele s Pavlem Machtem. Druzí byli místní Del
Piero, Vlastimil Jílek, Radek Šindelář a Karel Fichtl. Během turnaje i po jeho skončení panovala
dobrá nálada. Přispěla k ní i kapela Moby Dick hrající až do ranních hodin.

Změny v představenstvu
19. listopadu proběhla na kuželníku Valná hromada Tělovýchovné jednoty. Podle nových
zákonů byl schválen nový název a nové stanovy. Správný název organizace tedy zní TJ Soklo Díly
z.s. (zapsaný spolek). Byl zvolen i nový předseda, stal se jím mladičký Pavel Kouřík. Výkonný
výbor bude v příštích pěti letech pracovat ve složení Pavel Kouřík, Jaromír Duda, Jaroslav Jílek,
Petr Kuneš, Miloš Buršík, Jana Kuželková, František Reiniger, Lukáš Pittr, František Škultéty,
Antonín Kuželka a Alena Kunešová.
Rodiče za hřiště
Sdružení tento rok neorganizovalo žádnou akci, byl to pro něj rok udržovacích
a dokončovacích prací. Dokončily se drobné dodělávky na peci, prováděly se revize a opravy
herních prvků na dětském hřišti. Minipivovar je i nadále často v provozu.
Volby
Aby občané nevyšli ze cviku, i tento rok se konaly jedny volby, a to do zastupitelstva
Plzeňského kraje. Z celkového počtu 307 voličů odvolilo 7. a 8. října 147 voličů, což je 47,9 %.
Zde uvádím výsledky:
strana
ANO
ČSSD
KSČM
ODS
Top 09
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SPD
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počet platných hlasů
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15,28 %
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4,86 %
4,18 %
2,78 %
2,08 %
2,08 %
1,39 %
1,39 %
0,69 %
0,69 %

Slovo závěrem
Dvoutisící šestnáctý rok našeho letopočtu proběhl bez nějakých větších karambolů, alespoň
u nás v republice a na Dílích. Jinak situace ve světě zůstává i nadále znepokojivá. Proto si musíme
vážit toho, co máme, a radovat se z každodenních maličkostí. Doporučuji třeba východ slunce
sledovaný z naší dílské vyhlídky.

