1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 23.3.2010
Přítomni: 7 členů, 17 občanů
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Příspěvek TJ Sokol Díly oddíl hokejisté ve
výši 1.000 Kč
• Odmítnutí prezentace naší obce v katalogu „Cestujeme po Čechách“
• Prodej obecních pozemků pod kuželníkem
a jeho okolí p.č. 480, 1639/2 a 1639/7 v
k.ú. Díly Tělovýchovné jednotě Sokol Díly,
o celkové výměře 722 m2 za 1 Kč/m2
• Příspěvek nájemci restaurace Tyrolka ve
výši 7.000,- Kč na zhotovení ventilace
• Realizaci nabídky ﬁrmy Elektro Mleziva
Domažlice na úsporné opatření el.energie
v sále OÚ ve výši 23.792 Kč
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč na části pozemků
p.č. 1680/16 a 1680/19 v k.ú. Díly mezi
obcí Díly a oprávněnou organizací ČEZ
• Změnu v rozpočtu č. 1/2010
ZO pověřuje starostu:
• Podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce a obcí Díly

• Zprávu o inventarizaci majetku obce Díly
k 31.12.2009
• Návrh na vyřazení majetku o celkové výši
13.896,90 Kč
• Smlouvu o dílo v oboru účetního poradenství a vedení účetnictví s p. Mathauserovou
• Odmítnutí žádosti o spolupráci při parcelizaci pozemků s p. Jakubem Kapicem
• Proplacení faktury za zpracování předávacího protokolu „Kanalizační řád Díly“
ﬁrmě CHVaK Domažlice ve výši 24.842 Kč
• Bezplatné předání vyřazených knih do
Domova seniorů ve Kdyni
• Správce objektu budovy bývalé MŠ
p. Václava Buršíka
ZO pověřuje starostu:
• Podepsat Smlouvu o dílo s p. Mathauserovou
• Vyhotovit Smlouvu o provedení práce se
správcem objektu budovy bývalé MŠ
p. V. Buršíkem
• Zahájit jednání s Českou poštou na zřízení
datového trezoru

Zasedání ZO ze dne 7.6.2010
Zasedání ZO ze dne 19.4.2010
přítomni 6 členů ZO, ostatní 12
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:

přítomni 6 členů ZO, ostatní 18
ZO na svém veřejném jednání schvaluje:
• Seznam hlavních úkolů ZO na měsíc

červen 2010
• Smlouvu o dílo na zpracování ÚP
s Ing.arch. Karlem Zochem
• Žádost o dotaci z programu rozvoje
venkova SZIF na opravu kapličky a jejího
okolí ve výši 145.000 Kč
• Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů
na rok 2010 mezi obcí Díly a městysem
Klenčí p/Č. ve výši 116.242 Kč na žáky
ZŠ a MŠ
• Smlouvu o spoluﬁnancování projektů
„Společný managment akčního spolku
Čerchov“ a „Životní osa Schwarzzach“ se
Svazkem obcí Chodská liga
• Žádost o zřízení a provozování optické
sítě pro obec Díly od společnosti Česká síť
Domažlice
• Vnitřní směrnici Obce Díly č. 1/2010 –
postup při oslavách významných životních
jubileích
• Závěrečný účet a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
a přijetí opatření k nápravě nedostatků
• Změnu v rozpočtu 2/2010
• Nájemní smlouvu na užívání obecního
bytu v budově čp. 74

Ostatní informace
1. Obecní vodovod a kanalizace
V současné době probíhají přípravná jednání pro získání dotace na akci „Kompletní
odkanalizování obce Díly“. Hlavní slovo
bude mít nyní Krajský úřad Plzeňského
kraje, který musí našemu projektu přiřadit
důležitost 1. Stupně a teprve pak můžeme
naši žádost o dotaci postoupit ministerstvu
zemědělství. Jinak se v uplynulém období
v naší obci nekonaly žádné práce související
s provozováním vodovodu a kanalizace.
2. Odpady
V měsíci dubnu proběhl v naší obci sběr
nebezpečného odpadu. Celkem bylo vybráno 0,567 tun odpadů. Jako vždy byl také
přistaven 3x velkoobjemový kontejner na
ostatní odpady. Celkové náklady na likvidaci a svoz těchto odpadů činily 17.242 Kč.
Další svoz nebezpečného odpadu proběhne
12. a 13. Října 2010.
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3. Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR, konaných 28.-29.5.2010 v naší obci
Počet voličů v obci celkem
329
Počet odvolených
224
Volební účast
68,1 %
Počet hlasů:
1. ČSSD
52 hlasů
2. ODS
42 hlasů
3. TOP 09
41 hlasů
4. KSČM
27 hlasů
5. Věci veřejné
21 hlasů
6. Suverenita – blok J. Bobošíkové
18 hlasů
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
8 hlasů
8. KDU-ČSL
5 hlasů
9. Strana zelených
5 hlasů
10. Pravý blok
2 hlasy
11. Česká strana národně socialistická
1 hlas
12. Dělnická strana sociál.spravedlnosti
1 hlas
13. Strana svobodných občanů
1 hlas

4.Dílská pouť 2010
V dnešním čísle přikládáme program dílské pouti
Sobota 3.července
10,00 hod.
16,00 hod.
19,00 hod.

zahájení výstavy v budově bývalé MŠ „50 let Sokola Díly“
začátek fotbalového utkání
hudba v restauraci Tyrolka

Neděle 4.července

14,00 hod.
do 20,00 hod.

Pouťový turnaj v kuželkách

Pondělí 5.července

10,00 hod.
11,00 hod.
18,00 hod.
po celý den
večer
odpoledne
večer

Mše svatá v místní kapličce Cyrila a Metoděje
pokračování turnaje v kuželkách
vyhlášení vítězů v turnaji v kuželkách
turnaj v nohejbale
konec turnaje v nohejbale spojený s hudbou na hřišti ve stanu
grilování, prezentace Pivovaru Kout n/Š. venku před hotelem Sádek
s hudbou ORIENT EXPRES

Sobota 10.července

16,00-17,30
20,00-02,00

koncert hudby Hradní stráže Praha
Pouťová taneční zábava – hudba Hradní stráže Praha
ukončení výstavy v budově MŠ
pouťové dozvuky v Tyrolce

Neděle 11.července

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V uplynulém období věnovali dílští hasiči velikou pozornost dokončení opravy a
úpravy hasičského auta CAS 25-Škoda 706
RTHP. Práce na úpravě začaly již v únoru,
kdy vymontovali čerpadlo a předali je ke generální opravě. Pak se pustili do celkové přestavby zadní části vozu s cílem vytvořit zde
zvětšení úložného prostoru, zvětšení zadních
dveří k zajištění lepšího přístupu k čerpadlu
a vytvoření prostoru pro případné uložení
elektrocentrály. Celá tato práce byla ukončena 12. května, kdy bylo vozidlo podrobeno
technické kontrole a bylo opět přihlášeno na
výjezdy. Na této přestavbě bylo odpracováno
přes 300 hodin a podíleli se na ní především
velitel a starosta sboru. Podrobný výčet všech
prací je uveden a www.hasicidily.cz a stojí za
to si to přečíst. Výbor SDH Díly využívá této
příležitosti a děkuje všem, kteří se aktivně na
této přestavbě podíleli, včetně všem sponzorům, kteří přispěli ﬁnančně i materiálem. V
měsíci květnu se hasiči aktivně, ve slavnostních uniformách, zúčastnili oslav 65. výročí
osvobození obce, dále provedli nácviky soutěžních družstev a zúčastnili se 4 družstvy
okrskové soutěže v Nemanicích, kde získali
tři druhá a jedno třetí místo.
V měsíci květnu zorganizovali ještě brigádu na garáži u školky, kde odmontovali a
rozebrali střechu. Zde je nutno vyzvednout
práci družstva veteránů.
V měsíci červnu připravili hasiči již tra-

diční cyklistickou akci „Přimda“, které se
zúčastnilo 19 cyklistů a 16 pěších.
Připravuje se čtyřdenní štábní cvičení na
Baldově, kterého se zúčastní Petr Ježo, Pavel
Knopf, Sláva Mazanec, Jan Sokol, Jaroslav
Sokol, Petr Konopík a Radek Volfík a hasičské auto CAS 25.

V měsíci červenci se dílští hasiči zúčastní
oslav 115. výročí založení SDH Postřekov
a budou se připravovat na návštěvu kamarádů z Moravy a delegace hasičů v čele se
starostou obce Žilinek, odkud zakoupili auto
CAS 25. Tato návštěva se uskuteční v měsíci
srpnu.

Zastávka v Schönsee na cestě na „Přimdu“ přišla všem k chuti
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TJ Sokol Díly
Dne 8.5.2010 pořádala TJ Sokol Díly
39. Ročník Běhu osvobození. Zúčastnilo se
ho celkem 119 běžců, z toho 20 jich startovalo za TJ Sokol Díly. Jejich jména a výsledky
uvádíme a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů.
Hoši – 100 m
7. místo Škultéty František
9. místo Volfík Matěj
Dívky – 100 m
5. místo Rýdlová Veronika
8. místo Bernardová Kateřina
11. místo Vítovcová Lucie
Hoši – 500 m
5. místo Volfík Vojtěch
Dívky – 500 m
5. místo Vítovcová Adéla
Hoši – 500 m
8. místo Soukup Vojtěch
11. místo Soukup Matěj
12. místo Volfík Adam
14. místo Cerha Jakub
Dívky – 500 m
6. místo Sokolová Alena
Žáci ml. – 1 km
4. místo Kuneš Vojtěch
5. místo Ježo Petr
Žákyně ml. – 1 km
8. místo Volfíková Eliška
Žáci st. – 2 km
7. místo Kralovič Tomáš
Žákyně st. – 1 km
6. místo Ježová Karolína
Muži – 9 km
7. místo Šindelář Radek
Muži nad 50 let – 9 km
2. místo Dufek Václav
4. místo Pittner Milan

Výsledky soutěží v kuželkách
V dubnu skončily soutěže družstev. V Krajském přeboru Plzeňského kraje se naše Áčko umístilo na pěkném 5. místě se ziskem 20ti bodů.
Nejlepší hráč Kuneš Zdeněk s průměrem 429 kuželek na zápas obsadil 11.místo v kraji.
V Okresním přeboru se družstvo žen umístilo na stříbrném druhém místě se ziskem 15ti bodů.
Nejlepší hráčky jsou: Knopfová Václava s průměrem 419 kuželek na zápas - 3.místo v okrese, a
Kouříková Iveta s průměrem 418 kuželek na zápas - 4.místo v okrese. Družstvo mužů skončilo
na 6. místě se 6ti body. Nejlepší hráč Anderle Antonín obsadil s průměrem 389 kuželek na
zápas 25.místo v okrese.
Mistrovství Plzeňského kraje jednotlivců na 120 HS se zúčastnili 2 muži, 1 senior, 3 ženy a 1
seniorka. V mužské kategorii obsadil 20.místo Ochotný Jiří - 506 kuželek a 24.místo Pittr Jaroslav - 465 kuželek. V seniorské kategogii obsadil Dufek Jan 12.místo - 501 kuželek. Mezi seniorkami skončila Konopíková Květa na 7. místě - 465 kuželek. V ženské kategorii skončila na
7.místě Kapicová Dana - 484 kuželek, na 6. místě Knopfová Václava - 490 kuželek a Přebornicí
Plzeňského kraje se již podruhé za sebou stala Kouříková Iveta - 525 kuželek. Iveta postoupila
na Mistrovství České republiky, které se hrálo v Dobřanech 1.5.2010. Tam naše hráčka obsadila 47. místo - 470 kuželek. Všem hráčům patří velký dík za reprezentaci našeho oddílu i naší
vesničky Díly.

Dětský den
V sobotu 5.6.2010 se konal Dětský den, který letos pořádala TJ Sokol Díly. Většina soutěží
pro malé i větší děti se konala v lese. Start byl u Klukanů a na již předem připravené trase stály
hlídky s přichystanými úkoly. Protože TJ Sokol Díly letos slaví 50.výročí k založení, zadání byla
ve sportovním duchu. Ať už vědomostní, tak i pohybové soutěžení pokračovalo i na hřišti, kam
děti z lesa přicházely. Na všech stanovištích čekala na každého sladká odměna. Zúčastnilo se
přes třicet dětí. Slunečné odpoledně bylo zakončeno opékáním vuřtů.Věříme, že byli spokojeni
malí i velcí a všichni se těšíme na další dílské sportování.
TJ Sokol organizoval v červnu pochod pěších turistů akce „Přimda“, který vyšel z Dílů již v
pátek 11. 6. 2010. Na Přimdě přenocovali a v sobotu se vrátili zpět. Celkem se zúčastnilo 10
zdatných jedinců.

3. Životní jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili svoje
narozeniny:
Duben – Strnadová Hana, Blažková Marie, Anderlová Růžena, Pillmaierová Johana,
Vavřičková Marie, Pavlíčková Anežka
Květen – Řezníček Matouš, Kuželka Josef,
Reiniger František, Pittner Miroslav, Krutina
Stanislav
Červen – Hammerle Jiří, Karbanová Marie
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Narodil se nový občánek Daniel Duba. Přejeme mu hodně zdraví a jeho rodičům hodně
radosti z jejich potomka.
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Letos poprvé připravilo OZ setkání manželských párů slavících v tomto roce zlatou
svatbu. Sešly se na malém posezení v hotelu Sádek, kde jim členové OZ poblahopřáli
k tomuto významnému životnímu jubileu.
Jsou to tyto manželské páry – manželé Kapicovi, Mlezivovi, Vavříčkovi a Volfíkovi. Redakční
rada Dílčáka se připojuje k blahopřání a přeje
všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
v dalším životě.
V těchto dnech nás navždy opustili dva naši
spoluobčané – paní Dorota Anderlová a pan
Miroslav Šafařík. Věnujeme oběma krátkou
vzpomínku a ohlédnutí za jejich životem.
Paní Dorota Anderlová, rozená Konopíko-

vá, se narodila 12.12.1922 v Dílech „u Houdků“ jako nejstarší ze 4 dětí. Po provdání za
Martina Anderleho se odstěhovala do chalupy
„u Tomšů“, kde potom prožila celý svůj život.
Pracovala v zemědělství, nejprve v soukromém hospodářství, později na státním statku.
Vychovala syna Václava a pomáhala vychovávat i svou vnučku Klárku. Paní Anderlová se
dlouhodobě starala o svou nemocnou a nepohyblivou švagrovou Annu, později i o svého
nemocného manžela. Za tuto záslužnou práci
obdržela od Červeného kříže bronzové, stříbrné a zlaté ocenění vzorné pečovatelky. Byla
dobrou hospodyní, ráda vařila, pracovala na
zahrádce, ve volných chvílích se zabývala pletením. Po smrti manžela žila paní Anderlová

s rodinou svého syna a měla potěšení ve vnučce Klárce. Zemřela náhle dne 11.3.2010 ve
věku nedožitých 88 let.
Pan Miroslav Šafařík se narodil 15.1.1946
na Poděbradsku. Vyučil se opravářem zemědělských strojů a absolvoval nástavbové středoškolské vzdělání. Do našeho kraje přišel
jako voják, základní vojenskou službu vykonával na Čerchově. U nás si našel svou ženu
Libuši, se kterou prožil 43 let spokojeného
společného života. Spolu si postavili rodinný
domek, vychovali dvě dcery a starali se o rodiče pana Šafaříka, které přistěhovali k sobě
na Díly. Pan Miroslav Šafařík převážnou část
svého života pracoval u Státního statku Domažlice – nejdříve jako opravář zemědělských
strojů, později jako vedoucí autodopravy, po
privatizaci statku jako prodejce stavebních
strojů a těžké mechaniky. Vyznačoval se vysokou pracovní zodpovědností, pracovitostí
a skromností. Měl zájem o dění v obce, aktivně pracoval v Obecních zastupitelstvech, byl
dlouholetým členem hasičského sboru. Před
necelými dvěma roky odešel do důchodu.
V době, kdy by se mohl věnovat svým zálibám
– chovu drobného zvířectva a zahrádce, kdy
by se mohl radovat ze své vnučky Anetky –
onemocněl a zákeřné nemoci nakonec podlehl. Pan Miroslav Šafařík zemřel dne 2.4.2010
ve věku 64 let.

„Ženichové a nevěsty“ na oslavě zlaté svatby

6. Zajímavé události
TJ Sokol Díly – 50 let
V letošním roce oslaví TJ Sokol 50 let od
založení v roce 1960. Toto významné výročí
si připomeneme na výstavě o dílské pouti a na
slavnostní schůzi Sokola v polovině září. Těm,
kteří se na některou z uvedených akci nedostanou, bych chtěl v krátkosti s tímto výročím –
50 let Sokola – připomenout.
Ustavující schůze TJ Sokol Díly se konala
6.11.1960 v sále u Melhonzů. Z 21 zakládajících členů byl předsedou zvolen Kuneš Martin
a jednatelem Petržík Václav. Na schůzi byly
založeny oddíly lyžování a základní tělesné
výchovy.
Základní tělesná výchova
OV ČSTV ještě v listopadu dodal nové jednotě základní nářadí a 1.prosince se začalo
cvičit v sále u Melhonzů. Prvními cvičiteli byli
Václav Petržík, Josef Kapic, Marie Cvačková
a Marie Čížková. Zájem o cvičení byl veliký,
zvláště mezi mládeží. Vyvrcholením každého
roku byla akademie. U Melhonzů se cvičilo do
roku 1965, tehdy byl sál pronajat Jednotě na
sklad. Po opravě sálu u Vítů se od roku 1968

Výstavba hřiště (1962)

5

tři roky cvičí zde. Po problémech s Jednotou
je cvičení ukončeno a oddíl ZTV zrušen.Po
vybudování víceúčelového sálu se 1.3.1978
začíná znovu cvičit, tentokrát i v kategoriích dospělých. Novými cvičiteli byli Zdeněk
Volfík, Milan Volfík, Zdeněk Kuneš, Anna
Kunešová a Vlasta Procházková. Na cvičení
v těchto létech dochází až 65 cvičících. Byly
pořádány pravidelně akademie. Poslední akademie byla uspořádána v roce 1984. Postupně
přestávají cvičit muži i ženy, od konce 90. let
ubývá na Dílech školní mládež, což se odráží
i v aktivitě odboru ZRTV. V posledních létech

cvičí žákyně a zvláště ženy. Žáci a dorostenci
chodí pravidelně hrát ﬂorbal. První aktivitou
nového výboru po založení TJ bylo budování nového hřiště. Výstavba byla zahájena v
roce 1962 v akci „Z“ provedením hrubých
terénních úprav. Velkou zásluhu na konečných úpravách měl Václav Petržík se školní
mládeží. První fotbalové utkání se hrálo již o
pouti v roce 1963. Práce na hřišti pokračovaly
i v následujících létech úpravou svahů, úpravou hřiště na odbíjenou a oplocením celého
areálu.

21. ročník Napříč Haltravou 20. 2. 1983, č. 168 Kryštof Buršík,
nejstarší učastník závodu

Oddíl lyžování
Oddíl lyžování začíná po založení TJ aktivně,
29.ledna 1961 první závody v běhu na lyžích,
v létě běžecké závody. Vedoucím LO byl zvolen
Martin Anderle, trenérem žactva Jakub Kreuz.
V roce 1963 uspořádán 1. ročník lyžařského
závodu „Napříč Haltravou“, jehož vítězem
byl Václav Pillmaier. Tradice tohoto závodu si získává jméno, závod se jezdí i jako
okresní a krajský přebor a pokračuje až do
roku 1988, kdy se jel 16.března poslední 26.
ročník za účasti 138 závodníků. Další závod se pro nepříznivé sněhové podmínky ani
v dalších létech neuskutečnil. Kromě hlavního závodu pořádal lyžařský oddíl i přebory
jednoty, závody štafet a jeho členové se zúčastňovali závodů v rámci celého kraje. Za
třicet let vychoval řadu aktivních a dobrých
závodníků, např. Josefa Kuželku, Františka Reinigera, Jiřího Krutinu, Jana Buršíka,
Jakuba Kreuze. Letní činností lyžařského
oddílu jsou přespolní běhy a to jarní „Běh
osvobození“ od roku 1972 do současnosti,
kdy se v letošním roce běžel jeho 39. Ročník
a podzimní „Běh 28.října“ v trvání od roku
1973 do roku 1992. Kvalitu přespolních běhů
potvrzuje i účast reprezentantů např. Vlastimila Zwiefelhofera z VŠ Praha (1976), Stanislava Tábora z RH Praha (1972,1978,1983)
a Pavla Faschingbauera z USK Praha
(1998,2001,2004,2005). V posledních létech
organizuje předseda lyžařského oddílu František Reiniger přejezdy na lyžích z Gibachtu
(SRN) na Díly, o které je veliký zájem. Pro
členy TJ organizuje lyžařský oddíl od roku
1975 každoroční pochody např. na Šumavu,
Přimdu a okolí.
Tenisový oddíl
Pro uspokojení zájemců o tenis začala TJ
v roce 1984 s výstavbou tenisových kurtů
u hřiště, která je hrazena z vlastních zdrojů
Tělovýchovné jednoty. Tenisové kurty dokončeny v roce 1987 a bylo na nich odpracováno
členy TJ 1535 hodin. V roce 1988 je založen
tenisový oddíl a družstvo ve složení Babka,
Mráz, Volfík Milan a Volfík Zdeněk začíná
hrát soutěž neregistrovaných s pokračováním
až do dneška. Tenisté každoročně pořádají
i turnaj v nohejbale. Jinak kurty slouží veřejnosti
a jsou pronajímány hotelu Sádek.

Lyžařský závod
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Kuželkářský oddíl
Je nejmladším v jednotě, byl založen v prosinci 1989 po dokončení kuželníku. Stavba
kuželny byla zahájena v dubnu 1988. V tomto
roce byla provedena hrubá stavba a odpracováno 3.385 brigádnických hodin a 10.listopadu 1989 byl kuželník slavnostně otevřen.
Celkové náklady stavby činily 980.000,- Kč.
Činnost oddíl zahájil již v lednu 1990, kdy na
kuželně uspořádal okresní přebory mužů a
žen. Prvním vítězem pouťového turnaje se stal

mužstvo fotbalového oddílu

HC Sokol Díly

Oddíl kuželkářů (2007)

Josef Špaček ze Sokola Pec, prvním přeborníkem jednoty se stal Karel Volfík (367 por.kuželek). Na podzim 1990 zahajuje družstvo mužů
okresní přebor. 15.12.1990 hrají Díly první
zápas s družstvem Ottmarshausenu (SRN).
Družba a spolupráce obou oddílů trvá do současnosti pořádáním turnajů v SRN, u nás ve
spojitosti s mikulášskou nadílkou. V okresní
soutěži od roku 1992 hraje i družstvo “B” a od
roku 1995 družstvo “C” – ženy. V roce 1996
postupuje družstvo “A” do krajského přeboru
a tuto soutěž hraje do současnosti. Od roku
1996 do roku 2004 hrálo soutěž OP i družstvo
dorostu “D”. Dílští kuželkáři a to zvláště ženy,
se po roce 2000 prosazují i v soutěžích jednotlivců. Iveta Kouříková vyhrává okresní přebor jednotlivců v ženách v roce 2001, 2004,
2006, Květa Konopíková v ženách v roce 2003
a v seniorkách v roce 2008,2009,2010, Václava Knopfová v ženách v roce 2005,2010.
V roce 2005 vítězí Květa Konopíková v krajském přeboru v ženách a na Mistrovství republiky v Prostějově obsazuje 15.místo, v roce
2007 v Kutné Hoře v seniorkách 11. místo
a v roce 2008 v Zábřehu 25. místo. V roce
2009 a 2010 se Iveta Kouříková stává krajskou přebornicí a na MR v roce 2009 v Praze
obsazuje 19. místo a v roce 2010 v Dobřanech
47. místo. Kuželková Jana se umístila na Mistrovství republiky v ženské kategorii v roce
2007 v Přerově na 36.místě a v roce 2009
v seniorské kategorii v Kosmonosech na
19. místě. V dorostenecké a juniorské kategorii naší TJ vzorně po několik let reprezentovala Dana Kapicová ml., která celkem 5x hrála
na Mistrovství republiky. Z mužů se významněji prosadil jen Jan Dufek, který se na MR
v roce 2008 v Horním Benešově v seniorské
kategorii umístil na 26.místě.
Hokej
Od roku 2001 hraje pod TJ Sokol Díly
okresní soutěž „Chodská liga“ družstvo hokejistů, v němž hraje 5 členů Tělovýchovné jednoty. Každoročně bojují o přední místa, v roce
2007 soutěž vyhrálo!
Práce Sokola to není jen činnost sportovní, ale i kulturní a společenská. Každoroční Sokolský bál, taneční zábavy a koncerty
(W. Matuška 1982, K.Černoch 1985, M. Tučný 1986) byly pro jednotu i ﬁnančním přínosem. Dále jsou to dětské bály, dětské dny,
za jejichž organizaci patří dík družstvu kuželkářek.
Za 50 let života Sokola se ve vedení vystřídali Kuneš Martin, Volfík František, Anderle
Antonín, Mráz Josef, Mareš Josef, Volfík
Milan, Volfík Zdeněk a Buršík Václav. Za
úspěšnou bilancí padesáti let je práce i všech,
kteří se vystřídali ve výboru Tělovýchovné
jednoty, za což všem patří poděkování.
(Jednatel TJ: Řezníček Jan)
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Oslavy 65 let od
konce 2. světové
války.
Dne 1.května se sešli dílští občané k pietnímu aktu věnovanému k poctě pěti amerických vojáků padlých při osvobozování obce
Díly a k poctě místních občanů umučených
v koncentračních táborech. Pietní akt se konal u místní kapličky a u pomníčku U Dobré
vody na místě tragédie, která se stala dne
1.května 1945.
Pietního aktu u kapličky se zúčastnilo kolem šedesáti občanů. K pamětním deskám
byly položeny květiny starostou obce a předsedou místní organizace KSČM. V předneseném krátkém projevu bylo vzpomenuto
těchto obětí i hrdinství a utrpení dalších
dílských občanů z období okupace.
Poté se účastníci pietního aktu přesunuli
k pomníčku věnovanému k poctě padlých
amerických vojáků. U Dobré vody se počet
účastníků rozšířil téměř na sto přítomných.
Starosta obce přivítal všechny příchozí, především pak delegaci velvyslanectví USA ve
složení npor. Lahan a pan Buriánek, členy
Military Car Clubu, starostu Postřekova a
další hosty. K pomníčku byly položeny věnce a četné kytice. Ve slavnostním projevu
pan starosta Vlastimil Anderle vzpomenul
události, které se staly před 65. lety při
osvobozování obce. Vzdal úctu všem spojeneckým vojákům, kteří v těžkých dnech 2.
světové války se zbraní v ruce bojovali za
naše osvobození a za nás, občany obce Díly,
poděkoval americké armádě za osvobození
naší obce. Poté vystoupil npor. Lahan, který
v krátkém a srdečném projevu poděkoval za
úctu, kterou u pomníčku občané naší obce
projevují padlým vojákům a že na jejich
oběti nezapomínáme.
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u kapličky

zástupce americké armády

Jeep z Military Car Clubu

