Kronika 2014
Počasí
Nový rok 2014 začal velice optimisticky, ráno po Silvestru jsme se probudili do krásného
slunečného dne, jako stvořeného pro novoroční vycházku. Teploty v prvním lednovém týdnu
dosáhly až na 8 stupňů Celsia. Sněhu už jsme se tuto zimu nedočkali, pouze sem tam nějaká
námraza a náledí, kdy bylo obtížné vydrápat se autem do těch našich dílských kopců. Jaro bylo
teplotně příjemné, ale málo pršelo. Pole, louky i les byly vyprahlé po suché zimě bez sněhu. Stále
častěji se mluví o nedostatku vody v přírodě a o hrozícím dlouhodobém suchu. Pokud prší, deště
jsou přívalové – krátké a prudké. Voda se nestačí vsáknout do půdy a působí lokální záplavy, jako
tomu bylo i letos koncem května. 31.května se opět ozvalo zemětřesení. Na Dílech přesně
ve 12 hodin 38 minut. Bylo nejsilnější za několik let, místy dosáhlo síly 4,5 stupně Richterovy
stupnice. Epicentrum se nacházelo na Chebsku a otřesy cítili lidé v celých západních Čechách.
Dokonce došlo i ke škodám na majetku, na Kraslicku spadl komín a popraskaly zdi v několika
domech.
V létě převládalo takové to české letní počasí s průměrnými letními teplotami. První
červencový týden pršelo, jen se lilo, a hodně bouřilo. Koncem srpna se rychle začal hlásit podzim,
ale zato dlouho vydrželo babí léto. Tentokrát nás netrápily mlhavé a pochmurné podzimní večery,
které přinášívají depresi. Ještě v listopadu svítilo sluníčko, teploty se pohybovaly okolo 10 stupňů.
Svatý Martin letos nepřijel na bílém koni, sice se trochu ochladilo, dost často se nad krajem válela
mlha, ale bezsněžné počasí vydrželo až do 2.prosince. To nás překvapil mrznoucí déšť a ledovka.
U nás jsme na tom byli ještě dobře, ale z celé republiky, hlavně z Moravy, chodily zprávy
o kalamitním stavu silnic. V Praze kvůli námraze trolejí a kolejí nejezdily tramvaje, hodně
vlakových spojení bylo zrušeno, např. ve středu 3.prosince nebyl vypraven žádný vlak na
Slovensko. Nebezpečné byly i stromy, které se začaly lámat a padat pod tíhou ledu. Pak se oteplilo,
na Štědrý den sníh nebyl, ale na koledu už napadl a teploty klesly pod nulu. Do nového roku Díly
vstoupily v bílém.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel Dílů se oproti loňsku během roku poněkud snížil. Jen málo jich přibylo, o to
víc ubylo. Už tradičně budou další řádky především o narozených a o zemřelých.
Hned začátkem roku se 15.ledna narodilo rodičům Vladimíře Soukupové z Dílů čp. 141
a Michalu Sedláčkovi děvčátko Tereza Sedláčková. Rodina Irmy a Antonína Kuželkových
z čp. 102 se 25.září rozrostla o druhou dcerku, Elenu.
Do stavu manželského vstoupili tři mladí Dílčáci, dokonce všichni z jedné ulice: Martina
Šleisová z čp. 137, Jan Sokol z čp. 136 a Martin Rec z čp. 140.
Díly slavily i dvě zlaté svatby. 30.listopadu uspořádali zástupci obce v Hotelu Sádek malou
slavnost dvěma manželským párům, které uzavřely svá manželství před padesáti lety 21.listopadu
1954. Byli to Jaroslav a Marie Blažkovi z čp. 84 a Josef a Marie Kuželkovi z čp. 153.
V průběhu roku nás opustili tito naši spoluobčané:
Karel Mariánek, Valeria Sobotková, Anna Kuglová, Anna Martincová, Václav Mleziva, Jarmila
Havlová a Bernardina Eidelpesová.
Každému z nich věnujme krátkou vzpomínku:
Pan Karel Mariánek zemřel 6.června těsně po svých dvaasedmdesátých narozeninách.
Do naší obce se přistěhoval v roce 1975 s manželkou a třemi syny. Pocházeli z Karviné. Na Dílích
byli zaměstnáni na státním statku a žili tu v bytovce čp. 121. V roce 1999 pan Mariánek ovdověl.
Ve volném čase sledoval v televizi sport a rád vařil. Až do letošního ledna , kdy odešel do důchodu,
dojížděl pracovat na statek do Otova. Zaslouženého odpočinku si tedy moc neužil.
Paní Valeria Sobotková z bytovky čp. 120 zemřela 12.července. Původem byla ze Slovenska
od Nitry, kde se v roce 1931 narodila. Při osidlování českého pohraničí poznala svého muže

Václava Sobotku a v roce 1961 ho následovala na Díly, kam byl dosazen jako vedoucí zemědělské
farmy. Vychovali spolu tři děti. Paní Sobotková byla účetní na státním statku v Poběžovicích. Měla
ráda práci na zahrádce, zajímala se o léčivé byliny a byla zručná pletařka. Po smrti manžela v roce
1975 se upnula na své děti a vytvářela jim zázemí. Dcera a syn jí tuto péči opětovali, když
v posledních letech života trpěla bolestmi pohybového aparátu. Zemřela doma na Dílích mezi svými
nejbližšími.
Paní Anna Kuglová opustila tento svět 19.července. Narodila se v roce 1936 do chalupy
Anny a Karla Kapicových (Daňkuc). Po základní škole vystudovala dvouletou ekonomickou školu
v Domažlicích. Potom jezdila do práce v domažlické STS. Protože tehdy neměly Díly autobusové
spojení, dál denně šlapala kilometry na vlak do Postřekova nebo do Klenčí. V roce 1963 se provdala
za lesníka Jana Kugla a postupně se jim narodily tři dcery. Od roku 1972 pracovala dvacet let doma
v obci na MNV (později OÚ), až do důchodu. V době, kdy obec zase na čas spadala pod Postřekov,
jeden den v týdnu úřadovala na Dílích, v ostatní dny jezdila školním autobusem na úřad
do Postřekova. V obci se aktivně zapojovala do společenského a sportovního života. S přáteli se
ráda vydávala na pochody na Pivoň, na Vranov, pravidelně cvičívala v Sokole a hrávala kuželky.
Téměř do sedmdesátky jezdila na lyžích.
28.července podlehla těžké nemoci paní Anna Martincová, roz. Kuželková. Narodila se roku
1951. Pocházela z chalupy od Vaňků a do vesnice svého dětství se před lety vrátila. S manželem
Lubomírem Martincem si tu postavili nový rodinný domek. Paní Martincová si užívala nádherného
životního prostředí na Dílích, ráda se procházela a jezdívala na kole. Vrátila se k paličkování,
kterému se naučila od své babičky. Těšila se z návštěv svých tří vnoučat. Bohužel, poslední roky
svého života musela bojovat s vážnou nemocí, a boj nakonec prohrála.
Pan Václav Mleziva zemřel nečekaně doma 13.srpna. Narodil se 16.prosince 1936, byl
z Draženova. Vyučil se soustružníkem, jeho oblíbenou činností byl parašutismus v kroužku
Svazarmu. Po vojně se oženil s Marií Buršíkovou z Dílů a na Dílích se i usadil. S ženou si postavili
domek čp. 18. Měli dceru, tu jim však jako dospělou vzala krutá nemoc. Pan Mleziva byl skromný
a nekonfliktní člověk, uznávaný včelař. Svou práci soustružníka vykonával celých 54 let.
Ve věku 86 let zemřela 11.října paní Jarmila Havlová z chalupy u Dandů. Narodila se
v Klenčí jako prostřední z devíti dětí. Vyrůstala a žila na Dílích. V roce 1948 se provdala za Karla
Havla, spolu měli dceru Jaroslavu a syna Karla. Paní Havlová se podílela na výstavbě dílského
státního statku, kde i pracovala jako traktoristka. Několik let byla také zaměstnána v
Elektroporcelánu v Klenčí. Mezi její koníčky patřila zahrádka, les – houbaření. V důchodu měla
zase čas i na paličkování, kterému se naučila v dětství.
Paní Bernardina Eidelpesová zemřela na samém konci roku 30.prosince. Narodila se
10.prosince 1929 ve vesnici Bacúch u Banské Bystrice. Jako mladé děvče byla u partyzánů. Do
Čech přišla po válce, když bylo třeba osídlit pohraničí. Našla si tu manžela, zabydleli se na Dílích
a měli tři děti. Nejprve žili v bytě pro řidiče ČSAD vedle hasičské zbrojnice, v sedmdesátých letech
si postavili s mladými rodinný domek. Paní Eidelpesová pracovala v mlékárně, později v klenečské
továrně. V důchodu ještě pomáhala v H
otelu Sádek a ráda chodila do lesa na dříví.
V tomto roce se do naší obce přistěhovaly 2 osoby, 22 se odstěhovalo. Narodily se 2 děti, 7
občanů zemřelo. K 30.12.2014 měly Díly 365 obyvatel.
Pro zajímavost uvádím věkové složení k tomuto dni:
věk
počet
do 18
51
51 – 60
69
18 – 30
57
61 – 70
51
31 – 40
59
71 – 80
30
41 – 50
38
81 – 90
1
nad 90
1

Úprava obce
Kanalizace
Během roku se začaly jednotlivé nemovitosti připojovat na kanalizační řád. Vlastníci dostali
v předešlém roce od obce nabídku, že zajistí hromadné vyprojektování a vybavení
na Stavebním úřadě v Klenčí za poplatek 500,- korun. Této možnosti využila většina majitelů
domků. Někdo si pak s připojením nemovitosti pospíšil, třeba ti, co dosud využívali vyvážecí jímku.
Někteří, i když mají vyřízenu dokumentaci s fyzickým napojením vyčkávají a zatím užívají septik.
V polovině roku se úřadu podařilo zažádat a získat dotaci z ROPu (regionální operační program)
na opravu poškozených místních komunikací. Práce započnou na jaře příštího roku. Už se těšíme!
Nově se také mají z těchto dotačních peněz vybudovat komunikace nové, a to pod úřadem
před Krutinovými a k rodinným domkům proti bývalé MŠ.
Vylepšení obecního sálu
Obecní sál se dočkal tento rok nového kotle a zařízení v kotelně a zrekonstruovány byly i
pánské toalety. Část těchto úprav byla hrazena z dotací z krajského úřadu, ty činily 150 000,- Kč,
zbytek nákladů šlo z obecního.
Údržba silnice v zimních měsících
Obec od dlouholetého podporovatele naší vesničky pana Zdeňka Žídka, majitele firmy
GA ENERGO, dostala bezplatně k užívání traktor ZETOR Krystal. Ve firmě momentálně není
pro stroj využití, a tak může posloužit u nás. Jeho výhodou oproti stávajícímu obecnímu
ZETORU 7111 je náhon na všechna čtyři kola, což se hodí do našich podmínek. Údržbu silnic má
od letoška na starosti čerstvý důchodce pan Josef Konopík, řečený Špalek. Ten traktor zodpovědně
upravil, provedl jeho údržbu a připravil na zimní provoz.
Nové domky
V únoru letošního roku byl vydán souhlas s užíváním stavby (nový termín pro kolaudaci)
pro čp. 172 manželů Šebestových. Od září 2013 už je zkolaudován a užíván rodinný domek
manželů Dudových čp. 171. Po třech letech byl konečně schválen nový územní plán obce, platí
od 1.10.2014. Na základě změn v tomto plánu mohou stavebníci Jaroslav Sokol a Vlastimil Jílek
zahájit stavbu svých domků. Předtím totiž nedostali stavební povolení, protože jejich parcely byly
pro malou rozlohu v rozporu s územním plánem.

Hospodaření
Na začátku roku byly Dílům proplaceny dva dotační tituly, jejichž realizace byla dokončena
v roce 2013. Částka 505 731,70 Kč z Dispozičního fondu v programu přeshraniční spolupráce
na vybudování vyhlídky a částka 267 552,00 Kč ze SZIF – dotace z programu rozvoje venkova
na realizovanou akci Díly – přírodní galerie. Největší výdaje toho roku činila rekonstrukce sálu
a pořízení nového kotle do sálu,výběrové řízení s provedením projektové dokumentace na opravu
komunikace, zavádění kanalizačních přípojek a nákup pozemků. Naopak příjmy obce plynuly
z pronájmu nemovitostí, prodeje obecního lesa, prodeje pozemků, poplatků za komunální odpad
a dotací – již zmíněných – na vyhlídku, přírodní galerii a ještě z dotací od KÚ PK na rekonstrukci
sálu. Skutečné příjmy obce byly 5 763 273,00 Kč a skutečné výdaje 4 329 863,00 Kč.

Volby
Letos máme za sebou opět dvoje volby. Ve dnech 23. a 24.května jsme volili kandidáty
do Evropského parlamentu. Účast byla slabá, a to v celé republice. Na Dílích přišlo do volební
místnosti z 318 jen 75 voličů. Uvedu aspoň obsazení prvních tří pozic: 29 hlasů obdrželi TOP 09,
Starostové a Nezávislí, 18 hlasů dostala KSČM, třetí bylo hnutí ANO s 13 hlasy.
Podzimní volby do zastupitelstva byly pro občany zajímavější, neboť se týkají přímo chodu
a nasměrování obce. 10. a 11.října z možného počtu 316 odvolilo 199 občanů, což je 62,97%.
Vybrat si mohli pouze ze dvou kandidátek – Sdružení nezávislých kandidátů představilo 9
kandidátů, DSZ a NK (Demokratická strana zelených a Nezávislí kandidáti) měli kandidáty 3.
Do zastupitelstva obce se volí 7 členů. Tyto volby dopadly následovně (pořadí podle získaných
hlasů) :
.

1. František Škultéty
2. Petr Kuneš
3. Miroslav Rýdl
4. Alena Kabourková
5. Vlastimil Anderle
6. Antonín Jelínek
7. Radka Svitáková

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo 3.11.2014, si mezi sebou noví
zastupitelé zvolili neuvolněného starostu Vlastimila Anderleho a dva neuvolněné místostarosty
Miroslava Rýdla a Františka Škultéty. Takže na radnici nedošlo prakticky k žádným změnám. Nově
byla jako předsedkyně finančního výboru jmenována Radka Svitáková, předsedou kontrolního
výboru Mgr. Petr Kuneš, předsedou stavební komise Antonín Jelínek a předsedkyní komise pro
občanské záležitosti Alena Kabourková. Nově zvoleni jsou i členové jednotlivých komisí.

Kultura
Ještě než se rozepíšu o kulturních událostech, které letos proběhly, musím zapsat výsledky
Tříkrálové sbírky. 4.ledna naši ,, Tři králové ,, - Milan, Marie a Anička Dadovi, Anna Krutinová,
Tereza Kubatová, Vojtěch a Matěj Soukupovi a Anežka Sokolová, vybrali 12 988 Kč, což je
přibližně stejně jako loni a předloni. První společenskou událostí se stal Sokolský bál , na kterém
jsme se mohli pobavit 24.ledna. O týden později pořádali hasiči už 77. Hasičský bál. Oba plesy
měly plný sál hostů, místních i přespolních, (na hasiče dorazili opět i fotbalisté z Prahy), pěknou
tombolu i dobrou muziku. Stalo se již hezkou tradicí, že na hasičský bál chodí velká část žen
v chodském kroji. V neděli 9.března oslavily dílské ženy MDŽ. Oslavu uspořádala v budově bývalé
MŠ místní organizace KSČM za přispění obce a hasičů. Pohoštění ke kávě upekly paní Libuše
Reinigerová s paní Danou Buršíkovou. Jako vždy hrál na harmoniku pan Jarábek. Všech 20
přítomných žen se dobře a srdečně bavilo. 15.března připravily kuželkářky další oblíbený dětský
karneval, tentokrát na téma Vodní svět. Pořadatelky měly pro děti připravenu řadu soutěží, které
zpestřily maškarní rej. Ne nadarmo jsou dílské karnevaly vyhlášené i v okolí. Kuželkářky jsou
aktivní a uspořádaly také Velikonoční koulení pro děti a mládež, na které přišlo okolo dvaceti dětí.
Koncem dubna před blížícími se prvomájovými oslavami byl díky několika silákům a pomocí bagru
přemístěn ke kapličce těžký podstavec pro pamětní desku padlým Američanům, který už od
minulého roku čekal na své osazení na parkovišti u Tyrolky. Květnové oslavy proběhly tradičně.
Nejprve se občané sešli na malém pietním aktu u kapličky a pak se přesunuli k pomníčku nad Díly.
I tentokrát zavítali do obce členové Klubu 3.armády se svými džípy a vozidly.
Oslava dětského dne se kvůli špatnému počasí konala až 8.června. Děti s rodiči se sešli
na hřišti až v podvečer v 18 hodin, protože po soutěžení připravili letošní pořadatelé občanské
sdružení Rodiče za hřiště ještě noční hru. Když se děti vydováděly na velkém hřišti, přesunuly se

na dětské hřiště, kde si mohly opéct buřty, zazpívat při kytaře a vyčkat tak, až se zešeří. Pak
skupinky tvořené dvěma, třemi dětmi obešly svíčkami vyznačenou trasu a musely vyluštit
hlavolam, aby našly cestu k pokladu. Počasí bylo nádherné, děti si užily krásný večer, ba i trochu
noci, a rodiče hodnotili a uklízeli do pozdních nočních hodin.
Přišlo léto a s ním dílská pouť. Stalo se zvykem, že pouť se slaví už od pátku a že na každý
večer a den je přichystán program. Rok od roku je těžší vymyslet něco, co tu ještě nebylo, aby se
program neopakoval. Takže letos na pátek organizátoři pozvali kapelu až z Brna – AC/DC Czech
revival. Pódium na kamionu se osvědčilo, a tak i letos účinkující hráli na náklaďáku. Po divokém
koncertě následovala ještě rocková diskotéka, nic nevadilo, že trochu sprchlo, kdo chtěl mohl se
schovat vedle ve dvou spojených party stanech. V sobotu dopoledne se v kapličce sloužila
bohoslužba, po jejím skončení byla otevřena nová expozice v naší přírodní galerii. Výstava je
sestavena z prací dětí z devíti škol našeho kraje. Jejich výtvory popisují, jak si představují život
svých předků, jak vnímají folklórní tradice a zvyky. Jsou tu výkresy, různé koláže, ale i například
kopie slohových vyprávění. Výstava nese název Moje kořeny. ( Každý rok nové téma, to byla
podmínka pro dosažení dotace na panely přírodní galerie.) Přítomným se expozice líbila a tenhle
počin určitě zaujme i všechny návštěvníky obce nejen o pouti v létě. Ve 12 hodin vystoupilo
na pódiu u Tyrolky hudební těleso MaMaPiPi z Postřekova, pro vysvětlení Malzer a Malzer syn
spolu s Pivoňkou a Pivoňkou synem. Od 17 hodin zahrál před Hotelem Sádek Mastnej flek
z Klenčí. Večer si veřejnost trochu odpočinula od hlasité hudební produkce, ale velký zážitek byl
přichystán pro děti. Na jejich hřišti promítalo letní kino. V improvizovaném hledišti
na lavičkách pod plachtou byla schována kupa dětí a sledovala filmový hit Lego příběh, promítaný
na pěkně nabílenou stěnu bývalé školky. ,, Promítací plátno „ tatínkové vyrobili několika nátěry
bílé barvy, pěkně je orámovali šedomodrou barvou a ozdobili nápisem ,,Rodiče sobě ,, . Nedělní
pódium patřilo jako vždy dechovce Vrchovance, parkoviště bylo opět plné diváků. V podvečer zde
byli vyhlášeni vítězové 25. ročníku Pouťového turnaje, který probíhal od pátku na kuželníku. Již
počtvrté vyhrál Lukáš Pittr s náhozem 26 kuželek.
Zpestřit trochu dušičkovou náladu se rozhodly sestry hasičky. 1.listopadu uspořádaly na sále
Halloweenskou noc. Na zábavu dorazilo okolo 80 lidí, většina oděných v hrůzostrašné masky. Hrála
skupina MAKADAM z Prahy. Pořadatelky i hosté si tento první helloweenský pokus pochvalovali.
Na sobotu 22.listopadu připravila obec zájezd do Národního divadla. 40 občanů vyrazilo na
odpolední představení činohry Ze života hmyzu. 13. prosince proběhlo v sále tradiční předvánoční
posezení občanů. Byla přivítána malá občanka Elenka Kuželková, paní Ivana Ježová a Václava
Knopfová nacvičily s místními dětmi kulturní pásmečko, vystoupil Haltravan z Klenčí a k tanci
zahráli manželé Tesařovi. I letos se setkání vydařilo a snad se přítomní i dobře pobavili. Vánoční
čas na Dílích jsme uctili zpíváním u stromečku v neděli 21.prosince. Tentokrát je připravil
Mgr. Vladimír Foist. V kapličce vystoupily místní děti, ale i posily z poběžovické sboru Červánek a
domažlické umělecké školy. Pásmo složené ze staročeských i moderních koled posluchače uvnitř i
před kapličkou správně vánočně naladilo. Dlouho po skončení vystoupení postávali na trávníku
před kapličkou hloučky lidí, povídali si, popíjeli svařák či čaj a ochutnávali perníčky, které napekly
děti na kuželníku začátkem prosince. Tohle předvánoční setkání mělo i svůj lidský příběh. Mladý
houslista z Klenčí, Vojta Daniš, těsně před vystoupením v kapličce zjistil, že nemůže naladit housle,
upadl totiž několik dní předtím na blátě a přímo na pouzdro s houslemi. Poškození nástroje nejprve
nevypadalo tak vážně, ale ukázalo se, že drobná oprava nepomohla a bude nutná složitější a
pochopitelně dražší. Vojta byl smutný, žije sám s maminkou a bratrem a nákladná oprava by zasáhla
do jejich rozpočtu. Organizátoři se spontánně rozhodli věnovat chlapci jako příspěvek na opravu
houslí výtěžek za dobrovolné vstupné ve výši 1500,- Kč. Myslím, že je důležité tuhle událost
zaznamenat a také sdělit ji lidem, ne kvůli chlubení, ale jako protiváhu negativním zprávám, které
se nás odevšad hrnou.

Hasiči
Poprvé v novém roce se hasiči sešli v sobotu 11.ledna v sále obecního úřadu na
výroční valné hromadě. V oficiální části se hodnotila činnost sboru v uplynulém roce, byli oceněni
zasloužilí členové a nastínili se úkoly a plány pro rok letošní. S potěšením hasiči vyslechli zprávu
o založení dětského družstva, které trénují Sláva Mazanec ml. a Honza Sokol, a které se dokonce
zúčastnilo několika soutěží. Po skončení pracovní části valné hromady následovala volná zábava,
k tanci a poslechu zahrála muzika pana Kase ze Staňkova. Jak už jsem se zmínila výše, 31.ledna
hasiči pořádali svůj bál. No a teď bych se měla rozepsat o tom, co tato organizace dělala po celý
rok. Dílští dobrovolní hasiči jsou velice činní a výčet jejich aktivit by stačil na vlastní kroniku, takže
po poradě s jejich jednatelem p. Mazancem vybírám z jejich života stěžejní akce.
4.dubna provedli v rámci rekonstrukce obecního sálu brigádu, při níž zbourali pánské
záchodky, během odpoledne 6 pracantů vybouralo obklady, dveře i pisoáry . 12.dubna několik členů
zásahového družstva ( Petr Ježo, Pavel Knopf, Pavel Kouřík a Jan Sokol) absolvovalo a zkouškou
úspěšně zakončilo kurz na obsluhu motorové pily u HZS v Domažlicích. Tímto splnil sbor všechny
nové podmínky stanovené HSZ a může být i nadále zařazen do výjezdu pro potřeby operačního
střediska HZS Plzeň. Hasičský sbor může být pyšný na své mladé členy (bratry Kouříky, Václava
Buršíka), kteří se dost často zúčastňují různých soutěží, třeba závodů TFA, v překladu to znamená
železný hasič, a velmi dobře se umisťují. Důležitý je v této partě také Lukáš Knopf, který sice
nezávodí, ale dělá kamarádům z týmu jakéhosi custoda. I na Dílích proběhl druhý ročník soutěže
TFA Díly, a to 19.července. Závodilo 30 mužů z řad dobrovolných i profesionálních hasičů z celé
republiky. Úkolem závodníků bylo roztáhnout do svahu dvě nezavodněná hadicová vedení B, zdolat
překážkové okno, smotat dvě hadice B, uložit je do boxu, provést 80 úderů v hammerboxu, dále
vylézt po žebříku na lešení, pomocí lana vytáhnout 20 kg závaží, následovala dvoumetrová bariéra,
posunutí závaží po kolejnici, pak museli osmkrát převalit 90 kilovou pneumatiku, pomocí
Rautekova úchopu transportovat figurínu o hmotnosti 30 kilo na vzdálenost 30 metrů, přenést dva
plné kanystry a ještě s nimi projít tunelem. Celou trať měřící asi 400 m překonali soutěžící v kuse a
v kompletním třívrstvém oděvu, zásahových botách a s dýchacím přístrojem, a to panovalo ten den
velké horko. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první byla tzv. Šumavská liga, kam patřili závodníci,
kteří se zúčastnili předchozích kol TFA. Druhou kategorií byl Železný hasič Díly pro závodníky
okolních sborů, aby si svoji zdatnost také vyzkoušeli. Vítězem TFA Díly se stal Pavel Kouřík, Jan
Sokol byl 9., Václav Buršík 11., Patrik Kouřík skončil na 16. místě a Miloslav Mazanec na 19..
Během roku se soutěžilo samozřejmě i v požárním sportu. Vrcholem hasičské sezóny byla okresní
soutěž 20.září. Startovalo sedm nejlepších okrskových družstev a mezi nimi i družstvo dílských
mužů (Jiří Hnyk, Pavel Kouřík, Patrik Kouřík, Antonín Rendl, Sláva Mazanec ml.,Václav Buršík,
Jan Sokol, Lukáš Pivoňka, Lukáš Knopf). Soutěž se konala na atletické dráze a z disciplin přibylo
vedle štafety a požárního útoku ještě 100 metrů překážek. Hoši si vylosovali startovní číslo jedna,
takže všude začínali. Po odběhnutí štafet byli na třetím místě. Po krátké pauze je čekalo 100 metrů
překážek, kdy závodník musí co nejrychleji překonat bariéru, za ní si vzít smontované hadice,
přeběhnout kladinu, zapojit hadice do rozdělovače, připojit proudnici a proběhnout cílem. Po této
disciplíně se posunuli na druhé místo. O výsledném třetím místě našeho družstva rozhodla
královská disciplína – hasičský útok. Na nováčka v této soutěži je to umístění víc než slušné, v
příštím roce se hoši znovu pokusí postoupit na okres a zkusí svoji pozici ještě vylepšit.
Nesmím zapomenout napsat o 17.ročníku jarního cyklovýletu. Tentokrát cyklisté vyrazili
na severozápad Sedmihoří. Projeli Bělou, poobědvali na Sycheráku a zamířili do srdce Sedmihoří
pod vrchol Chlum. Zde si trochu odpočinuli a pokračovali přes Miřkov, Srby až do Postřekova. Po
osvěžení ve Špilarce dorazilo všech 25 účastníků zájezdu domů do Tyrolky. Trasu o délce téměř
80 km zdolali všichni bez problémů.
Hasiči také sbírali železný šrot, pomáhali několikrát odstraňovat z komunikací padlé stromy
a dělali i jiné dobré skutky. Například paní Mlezivová, které letos náhle zemřel manžel, je poprosila
o pomoc s natažením nového oplocení. 1.listopadu provedli prořezávku stromů a keřů podél silnice
na Klenčí a podél ulic v obci. Pomocí plošiny odstraňovali větve zasahující do drátů el. vedení.
Večer po práci se sešli v hasičárně, aby řádně uzavřeli sezónu.

Sokol
8.května pořádal Sokol Díly 43. ročník Běhu osvobození. Ve 20 kategoriích závodilo
rekordních 154 účastníků. Díly reprezentovalo 24 běžců a medaile vybojovali tito závodníci:
2.místo v kategorii předškolní hoši 100 m - Ondřej Bernard, předškolní dívky 1. místo - Zuzana
Rýdlová, nejmladší žactvo hoši 500 m - Samuel Macht, starší žáci hoši 2 km - 3. místo Štěpán
Konšel. Velkým přínosem byla pro průběh závodů moderátorka Marta Volfíková, která informovala
o dění na startu i v cíli. O občerstvení se postaral nově Hotel Sádek na svém parkovišti.
Jak už jsem se zmínila, o pouti proběhl na kuželníku tradiční Pouťový turnaj v kuželkách.
O týden později 12.července uspořádal Sokol Díly 9. ročník amatérského nohejbalového turnaje,
který má vždy vysokou účast. Přihlásilo se 21 družstev ze širokého okolí, což je nejvíc v historii
turnaje. Kvůli vysokému počtu účastníků byla družstva rozdělena do 3 skupin, ve kterých se hrálo
systémem každý s každým. Nejlepších 16 týmů postoupilo do play-off, kde už každá prohra
znamenala vyřazení. S tímto postupem se již po několikáté nejlépe popasoval tým z Babylonu.
Z Dílských byla nejblíže stupni vítězů trojice Radek a Tomáš Šindelářové s Markem
Faloutem (Horšovský Týn) . Během turnaje panovala dobrá nálada a po skončení sportovního klání
následovala zábava s kapelou Swervou.
Tak jako každým rokem první sobotu v září podnikli dílští turisté turistický zájezd,
tentokráte zamířili na Železnorudsko. První zastávka patřila nově vybudované rozhledně na vrcholu
Špičáku. Dalším vrcholem, který Dílčáci zdolali, byl Pancíř, pak pokračovali na Hojsovu Stráž,
kde neminuli útulnou hospůdku. Po krátkém vydechnutí vyrazili na Hamry. V malém penzionku
zakončili výlet příjemným posezením.
Odchovanec TJ Sokol Díly Vojta Kuneš se v červenci zúčastnil největšího mezinárodního
turnaje ve florbale PRAGUE GAMES 2014. Reprezentoval florbalový klub starších žáků
FBŠ KERIO Plzeň, který patří v současnosti mezi nejlepší v Plzeňském kraji. Tým obsadil krásné
bronzové místo.
Hokejová sezóna 2013/2014 se našim hráčům příliš nevyvedla. Je třeba ovšem připomenout,
že byli poprvé na základě dobrých výsledků zařazeni do skupiny C krajské soutěže mužů,
což znamená vyšší úroveň mužstev soupeřů, to už je prostě vyšší ,, level “. V tabulce se umístili
jako poslední a sestoupili zpět do skupiny D. Na podzim odstartoval nový ročník soutěže a našim
hochům se docela daří, zatím se drží ve středu tabulky.
Družstvo tenisu Sokola Díly hraje IV. třídu okresní soutěže neregistrovaných tenistů
Davis Cup. Letos naši tenisté obsadili 6. místo. Družstvo se, bohužel, potýká s nedostatkem hráčů.
Jsou čtyři (Antonín Kuželka, Miloš Buršík, Vladislav Buršík a Luboš Babka), a někdy mají
i problém odehrát utkání v plné sestavě. V obci je v současné době malý zájem o tento sport a hrozí,
že tenisové kurty budou ležet ladem, stejně jako už delší dobu fotbalové hřiště.
Na závěr informací ze světa dílských Sokolů ještě pár zpráv z nejsilnějšího a nejpočetnějšího
oddílu - od kuželkářů. V polovině dubna skončila soutěž družstev ročníku 2013/14. V Přeboru
Plzeňského kraje se naše Áčko umístilo na 11.místě se 14 body, což, bohužel, znamenalo sestup
do přeboru okresu. V okresním přeboru družstvo B – ženy obsadilo 5. místo s 22 body. Družstvo C
– muži skončilo na 8. místě s 15 body. Podzimní část ročníku 2014/15 se dohrála koncem listopadu.
V Okresním přeboru Domažlicka se naše tři družstva potýkala se zdravotními problémy několika
hráčů, což znamenalo, že k některým zápasům nastoupilo jen 5 hráčů. Družstvo A získalo 4. místo
se 14 body, Béčko skončilo se 13 body na 6. místě a družstvo C je na 9. místě a získalo 4 body.
Zde jsou jména našich nejlepších jednotlivců okresu po podzimní části soutěže. 1.místo Václava
Knopfová – průměr 429,6 kuželek na zápas, 2.místo Jana Kuželková – 423,8 , 3. místo Petr Konšel
– 423,8, 5. místo Iveta Kouříková – 420,7, 11. místo Josef Schwarz – 418,7, 12. místo Jaroslav
Jílek – 416,3). V průběhu roku kuželkáři připravili pro veřejnost několik akcí - dětský bál,
velikonoční koulení pro děti, pouťový turnaj a v prosinci Mikulášskou nadílku. Ta byla součástí
oslavy 25. výročí udržování přátelství s kuželkáři z Ottmarhausenu. Ještě musím zaznamenat jednu
zásadní změnu v životě dílského kuželníku, po letech věrné služby svoji práci na obsluze kuželníku

ukončila paní Anežka Sokolová. Potom se na jejím místě střídaly členky oddílu a koncem roku
žezlo převzala paní Jefrosinija Volfíková (Faina).

Rodiče za hřiště
Na podzim se na Dílích hodně mluvilo o chystané stavbě pece na chleba a zřízení pivovaru.
Sdružení se podařilo s projektem Sousedský pivovar a pec na chleba získat dotaci z nadace VIA
(Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem ,, souSedímesi“ ). Projekt byl vybrán
v konkurenci 77 dalších. Hodnotící komise se ho rozhodla podpořit v plné výši 94 780 korunami.
O co jde? Na dětském hřišti rodiče plánují postavit z hlíny a jílu pec, asi 10 m2 velkou, kde by se
mohl společně péct chleba nebo třeba vánočky, koláče či jiné pečivo při různých příležitostech.
V minipivovaru, což je nádoba o velikosti většího zavařovacího hrnce s příslušenstvím, by se mohlo
uvařit vlastní pivo, také různých příchutí a pro různé příležitosti. Obojí bude k dispozici všem, kteří
budou mít zájem. Členové sdružení se těší, že vyprovokují sdružování a setkávání při společném
vaření a pečení. Někdo může namítnout, že jsou důležitější a potřebnější věci. Ale prostředky na
tento projekt pochází ze soukromé nadace a jejich využití je striktně dáno, nedají se použít na nic
jiného. A když někdo nabízí finance, proč to nezkusit?
Pokud všechno klapne, první chléb a první pivo by se měly slavnostně pokřtít o pouti
v příštím roce.

Slovo závěrem
Podle slov odborníků už je snad zažehnána ekonomická krize a ekonomika se pomaličku
vzpamatovává. Bohužel se vynořili další strašáci, přibývá teroristických útoků, vynořují se
problémy s migrací obyvatel planety, roste počet utečenců a konflikt na Ukrajině ochladil vztahy
mezi USA a Ruskem. Doufejme, že lidstvo tohle všechno zase ustojí, a tak i my budeme moci
nadále žít spokojeně v naší milé malé vesničce.

