Počasí 2013
Nový rok jsme přivítali beze sněhu, ten byl pouze na Čerchově, teploty se pohybovaly okolo
nuly. Později v lednu sněžilo a následovala klasická středoevropská zima. Sněhu nebylo moc ani
málo a řidiče na Dílích zase trochu potrápilo náledí a hladké silnice. O jarních prázdninách,
tentokrát v týdnu od 11.února, si děti užily zimní radovánky a zima se držela až téměř do dubna.
Malinký záchvěv jara jsme prožili o víkendu 9. a 10. března, ale pak opět přišly nízké teploty.
Neohřáli jsme se ani v květnu, na májku pršelo a 1.května jsme se probudili do skoro listopadového
počasí, den byl mlhavý a sychravý. První letní měsíc pršelo tak vydatně, že se na mnoha místech
republiky rozvodnily toky, hlavně sever a jih Čech postihly mohutné záplavy a povodně jako v
letech 1997 a 2002. Nám v kopcích se tato katastrofa vyhnula, ale občanům nebyla tíživá situace
druhých lhostejná. Ve sbírce na pomoc postiženým se vybrala spousta užitečného úklidového
materiálu a nářadí. Tentokrát to putovalo do zatopeného Hřenska. Co se dělo s počasím v květnu a
červnu – absence slunečního světla a paprsků, přívaly deště - připomínalo apokalypsu, blížící se
konec světa.
Hezké letní počasí přišlo právě včas, lidé už začali být pesimističtí. Od pouti jsme si užívali
krásné léto. Září bylo teplotně podprůměrné, sem tam se po ránu už musela škrabat auta. Druhá
polovina i závěr října se vyvedla nad očekávání, v republice padaly teplotní rekordy, prodloužený
víkend se svátkem 28.října byl krásný, slunečný s teplotami okolo dvacítky. Jen jedinkrát do konce
roku napadl sníh, a to 6.prosince. Sněhové srážky byly opravdu vydatné, za malou chvíli napadlo
dobrých půl metru, což působilo nemalé problémy na silnicích. Děti si mohly přes sobotu a neděli
na sněhu zadovádět, ale pak přišla obleva. Vánoce i závěr roku byly na blátě, se sluníčkem a jarními
teplotami.
Domažlicko zažilo zemětřesení
14.10.2013 ve 22.36 zaregistrovaly seismologické stanice ve střední Evropě zemětřesení s
magnitudem 2,3 a s epicentrem západně od Domažlic, u Nemanic. Pocítili jsme je i u nás na Dílích.
Více lidí se shodlo, že v uvedenou dobu skutečně zaslechlo hučení, hřmění, jakoby obcí projížděla
nějaká těžká vojenská technika nebo letěl velmi nízko letoun. Byl to tedy spíše vjem sluchový.
Většinou se běžely hlavy rodin podívat do sklepa, zda se nestalo něco s kotlem. Následně obdržel
obecní úřad žádost Geofyzikálního ústavu Akademie věd o vyplnění makroseismického dotazníku s
prosbou k občanům, kteří zemětřesení pocítili, o podání zprávy. Pracovníci ústavu nás ujistili, že
zemětřesení této síly nepůsobí nijaké škody.
Obyvatelstvo
V průběhu roku se přihlásilo k trvalému pobytu 7 občanů, 7 se jich odstěhovalo. Narodily se
2 miminka a 3 občané zemřeli. K 30.12.2013 tedy bylo na Dílech hlášeno 390 obyvatel.
Radostnou událost slavili letos Stanislav a Marie Krutinovi z čp. 169, narodila se jim malá
Deniska. Dále přišel na svět Vojtíšek Škopek maminky Aleny a tatínka Karla Škopkových z čp. 79.
Manželství uzavřely tyto 4 páry: Jiří Jílek z čp. 147 a Lucie Pivoňková, Jana Hašková z čp. 99 a
Radek Buršík, Milan Pittner z čp. 6 a Jindřiška Krejčová a Jitka Krinesová z čp. 115 s Petrem
Karáskem. Byly slaveny také dvě zlaté svatby. 50 let spolu prožili Jan a Anna Kuglovi z čp. 67 a
Václav a Marie Pavlíčkovi z čp. 115. Dvě manželství se naopak rozpadla. Rozvedli se manželé Petr
a Ivana Ježovi a také Antonín a Hana Anderlovi.
Nakonec věnuji i několik řádků občanům, kteří nás tento rok opustili. 27.října 2013 ve
věku nedožitých 85 let navždy odešla paní Marie Šindelářová rozená Konopíková z čp. 2. Paní
Šindelářová prožila celý život na Dílích, pracovala jako malířka chodské keramiky, později dělala
poštovní doručovatelku v Postřekově. Vychovala dva syny, Jana a Karla, dlouhá léta se obětavě
starala o svého těžce nemocného muže. S láskou na ni budou vzpomínat nejen čtyři vnoučata, která
u ní našla vždy radu a pochopení, a rodina, ale i ostatní, kteří jí znali. O den později 28.října zemřel
v 75 letech pan Bohuslav Vavříček z čp. 122. Pan Vavříček se na Díly přistěhoval v sedmdesátých
letech minulého století, s manželkou vychoval 3 děti a až do důchodu pracoval v klenečské továrně

STEATIT.
Na sklonku roku, 12.prosince, odešel ještě pan Bohuslav Vlček, bylo mu 81 let. Pan Vlček
pocházel z Horní Vsi v jižních Čechách a na Díly se přiženil. Se svojí ženou Marií roz. Krutinovou
(od Štefků) měli dvě dcery, Marii a Danu. Pan Vlček pracoval na Ministerstvu vnitra, a tak rodina
trvale žila v Praze. Po odchodu do důchodu se manželé Vlčkovi vrátili užívat zasloužený odpočinek
do chaloupky na Díly.
Nové auto pro občany
Vzhledem k potřebě nejen dovozu a rozvozu obědů občanům, ale i k zajištění dalších
nutných služebních cest, obec zakoupila nové vozidlo DACIA DUSTER s pohonem na všechna
čtyři kola.V minulém roce obec ušetřila finanční prostředky, které teď mohla ke koupi použít.
Celkové náklady na pořízení vozu činily 350 900 Kč a měly by být zaplaceny do konce volebního
období stávajícího zastupitelstva. Nové auto se osvědčilo již tuto zimu, kdy bez problémů zdolalo i
v zimním období nepřístupné cesty naší vesničky. Dříve se rozváželo soukromými vozidly a to byl
často problém.
Úprava obce
V zápisu o předešlém roce jsem zmiňovala přenosnou výstavu na panelech před kapličkou.
Tento rok o pouti byla slavnostně otevřena nová výstava, tentokrát připomínající řemesla
provozovaná v naší obci. Výstavní plocha se rozrostla ještě o dva nové panely.
Nové je i zastřešené odpočívadlo pod kaštany u parkoviště. Kvůli zpřehlednění dopravní
situace byl poražen jeden kaštan u křižovatky nad hřištěm. Zbytek kmenu, lépe řečeno vyšší pařez
nyní slouží jako podstavec pro květináč nebo truhlík a vedle firma Zempra Klenčí upravila terén,
aby zde šlo postavit stůl s lavicemi a také stojan na kola. Vše je pochopitelně vyrobeno z kulatiny,
obsypáno kačírkem a hezky to sem zapadá. Kousek pod tím byl přes silnici vydlážděn žlab, který
odvádí vodu přes cestu do vsaku. Léta totiž docházelo při silnějším dešti k vymílání krajnice a
vyplavování kamenů a země na silnici. Někomu se možná zdá, že koryto je poněkud hlubší, ale v
těchto místech přece každý jezdí pomalu a je lepší jet opatrně než uklouznout na kamení. Všechny
výše vypsané úpravy hradila obec.
Také byly zřízeny nové plakátovací plochy na autobusových čekárnách. Pokračovala
rekonstrukce veřejného osvětlení, v rámci této akce byla nově osazena lampa veřejného osvětlení a
hlásič (reproduktor) místního veřejného rozhlasu před domky na statku.
Tyrolka
Na podzim všechny překvapil dlouholetý hostinský v Tyrolce Tomáš Volman, který
se rozhodl z Dílů k 30. listopadu odejít. 11. listopadu proto obec vyhlásila záměr na pronájem
pohostinství Tyrolka a zároveň sestavila ze zástupců jednotlivých složek výběrovou komisi.
Zájemci se mohli přihlásit do 27.listopadu. Poslední listopadový týden hospoda po předání osiřela.
Do ,,výběrového řízení “ se na poslední chvíli přihlásil jeden zájemce, ,, zasloužilý“ dílský
chalupář Lubomír Minařík řečený Hrobař, z Dílů čp. 80, jinak z Domažlic. Tyrolka byla znovu
otevřena 13.prosince.
O další překvapení se postaral pan Pavel Řezníček (Tulačka), který jako řidič
obecního traktoru několik let pečlivě a zodpovědně udržoval v zimě místní komunikace. Začátkem
prosince podal výpověď. 13.prosince jeho místo převzal mladý Jiří Foist z Dílů čp. 20, jinak
zootechnik ve VS Čerchov v Postřekově.
Změna v jízdním řádu
Díky houževnatosti a vytrvalosti naší občanky paní Moniky Konšelové se konečně podařilo
upravit jízdní řád autobusu tak, aby se žáci a studenti dostali ráno na osmou do Domažlic do škol. I

když to není stav úplně konečný, hledá se ještě lepší řešení bez přestupů a aby vyhovovalo v
ostatních obcích, je to výrazná úleva pro rodiče školáků a vůbec pro cestující. Paní Konšelová
zorganizovala podpisovou akci, kdy občané mohli podpisem podpořit nutnost změny jízdního řádu.
Žádost podloženou podpisy pak obec zaslala na krajský úřad – odbor dopravy, ten však vydal
zamítavé stanovisko. Paní Konšelová se proto obrátila přímo na zřizovatele veřejné dopravy a
oslovila firmu POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) a ČAD v Domažlicích a po
složitých jednáních se tak podařilo zřídit ranní autobus, který z Dílů vyjíždí po sedmé a po půl osmé
je v Domažlicích. Mohou ho využít i dojíždějící z Postřekova a Klenčí.
Hospodaření obce
I nadále je výstavba kanalizace v obci prioritní záležitostí a pro obec také největší finanční
zátěží. Zatímco v roce 2012 se na stavbu kanalizace využily dotace, v roce 2013 se stavělo za
obecní peníze. Byla dokončena stavba přečerpávací stanice v Prantu na pozemku pana Blažka.
Trasa vedení kanalizace musela být změněna, protože pan Jindra nesouhlasil s jejím vedením přes
svůj pozemek, tudíž musel být přepracován i celý projekt. Nicméně v červnu byla 1. etapa
zkolaudována a tím se odstartovala výstavba kanalizačních přípojek. Obec rozhodla, že na veřejné
části (na obecním pozemku) přípojky profinancuje kvůli plánovaným opravám místních
komunikací. Jinak má vlastník nemovitosti, když zplnomocní obecní úřad Díly, možnost za 500,-Kč
získat projektovou dokumentaci a veškerá povolení pro výstavbu kanalizační přípojky.
Rozpočet pro letošní rok byl schodkový. Skutečné výdaje 7. 577.850,- Kč převýšily
skutečné příjmy 5. 793.400,- Kč, přičemž schválený rozpočet výdajů byl stanoven na 5. 291.600,Kč + 112.400,-Kč (úvěr ČOV), po změnách 5. 992.600,-Kč, a schválený rozpočet příjmů byl
5.404.000,-Kč, po změnách 5. 601.015,-Kč. Byly zapojeny rezervy – finanční prostředky na
spořících účtech a schodek bude také kryt z přebytků minulých let.
I letos obecní úřad zaměstnával dvě pracovnice na veřejně prospěšnou práci, paní Alenu
Kabourkovou na plný úvazek a paní Marii Zdanovcovou na poloviční. Tři měsíce takto pracoval
ještě František Svoboda, ale pak mu byla ve zkušební lhůtě dána výpověď. Na plat těchto
zaměstnanců přispívá měsíčně Úřad práce.
Na školství se ještě letos poukázaly peníze za naše dojíždějící žáky školám: 10.000,-Kč do
ZŠ Mašovice, 12.964,-Kč do ZŠ Poběžovice a 13.297,-Kč do MŠ v Poběžovicích. Jiným školským
zařízením se peníze neposílaly, a to na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 178,
odst.6, kdy končí povinnost obcí hradit za žáky s místem trvalého pobytu na jejím území, kteří plní
povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí.
V roce 2013 bylo ze školní jídelny v Klenčí pod Čerchovem dovezeno 4. 662 obědů. Jejich
cena zůstala nezměněna, obec si počítá ze dovoz 5 korun ( důchodci, invalidé a ženy na MD) a
ostatní 15 korun. Tuto službu využívá kolem 23 občanů, někdo každý den, někdo si obědy bere
určité dny v týdnu.
Kultura
Záznam začnu informací o tříkrálové sbírce, která bývá vždy v prvních dnech roku. Letos
bylo vybráno 12 998 Kč, což je ještě o téměř 200 korun více než loni. V záplavě spíše negativních
zkušeností s lidskou solidaritou, je to potěšující zpráva.
Plesovou sezónu zahájili svým bálem 18.ledna Sokolové, následoval hasičský bál, na který
zavítali i hasiči z Rötzu a tým fotbalistů z Prahy. Jejich trenér byl atmosférou bálu natolik nadšený,
že napsal pochvalný článek do Domažlického deníku. Kuželkářky uspořádaly 23. února dětský
karneval. A protože to byl bál ,,čertovskej´´, hemžilo se to v sále samými čertíky. I tety kuželkářky
se vydováděly coby pekelnice. V dubnu ještě sestry hasičky připravily Pyžamový bál a tím bylo
zakončeno letošní bálování.
Nedělní odpoledne 10.března patřilo ženám, které se sešly v budově bývalé školky k

posezení při harmonice. Oslavu opět pořádala místní organizace KSČM, ale příspěvek na
občerstvení poskytla i obec a zakoupením karafiátů přispěli hasiči. Výborné moučníky ke kávě
upekly paní Jana Řezníčková a paní Johanka Pillmaierová, na harmoniku 23 dílským ženám
vyhrával jako vždy pan Jarábek z Kouta.
V dubnu proběhla v budově bývalé školky sbírka ošacení, obuvi a lůžkovin, o kterou
požádalo občanské sdružení Diakonie Broumov. Vybrala se spousta věcí, jež mohou pomoci
sociálně slabým spoluobčanům.
Májovým oslavám počasí tento rok nepřálo. 30.dubna byla zima a oblačno, takže posezení
u májek bylo trochu mokré, a prvomájové ráno bylo sychravé, studené , skoro jako v listopadu.
Nicméně pietní akty u kapličky a posléze i u pomníku padlých Američanů proběhly důstojně a s
velkým počtem účastníků. K tomu musím napsat, že sbírka na zhotovení pamětní desky padlým
vojákům už byla letos v dubnu uzavřena. Vybralo se 11 500 Kč. Pomocí těžké techniky byl do obce
dopraven kámen, o kterém jsem psala v minulém roce – vybraný v lese v okolí tragédie jako
podklad pro pamětní desku. Kámen zatím odpočívá u parkoviště a čeká na opracování a převezení
ke kapličce.
11.května navštívil dílský sál žesťový orchestr z Belgie, který vystupoval na Domažlicku na
pozvání obce Klenčí. Byl to pěkný hudební zážitek, zajímavé bylo složení orchestru ,od mládeže po
seniory. Jen těch posluchačů mohlo být víc.
Za kulturou do Prahy vyrazilo 25.května 30 dílčáků. Obecní úřad uspořádal zájezd do
divadla Radka Brzobohatého na představení Klec bláznů. Z domova vyjeli účastníci zájezdu ve 14
hodin odpoledne, absolvovali vycházku po matičce Praze, pak představení a chvíli po půlnoci se
vrátili zpět.
Začátkem července se konala tradiční Cyrilometodějská pouť. Na pátek vyšel státní svátek,
takže dílské letní slavnosti opět mohly být třídenní. 5. července byla v kapličce sloužena slavnostní
mše, po jejímž skončení následovala vernisáž výstavy pod širým nebem nazvaná Řemesla v naší
obci a okolí, na jejímž autorství se významně podíleli místní občané paní Marta Volfíková a Petr
Konšel. Jak už jsem se zmínila do přírodní galerie tento rok přibyly ještě dva výstavní panely.
Fotografie z nedávné historie, ale i archivní, dokumetují, čím se zabývali naši předci, která řemesla
byla tradiční pro kraj pod Čerchovem. Kdo dnes rozumí slovům jako kríplování nebo okřín, co to
bylo škatulkářství? Právě to, se dozvíte, projdete-li se naší galerií. Večer patřilo improvizované
pódium na kamionu na parkovišti skupině Starý psi. I letos tu složky vztyčily velké zahradní stany s
občerstvením a lavicemi, kde seděli Ti, kdož zrovna netancovali.
V sobotu nás čekalo slavnostní otevření ,, Česko – německé vyhlídky“ na budově obecního úřadu.
A u tohohle bodu se trochu zdržím a věnuji mu více řádek. Minulý rok v dubnu zastupitelé rozhodli,
že se zapojí do projektu realizace vyhlídkových míst, který připravil Svazek Domažlicko. Bylo
zažádáno o dotaci a na základě této žádosti podepsána ,, Smlouva o financování projektu v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013,
Dispoziční fond Euroregionů“. Tomu předcházelo uzavření dohody s partnerským městem Rötz.
Bez nároku na honoráře byl vypracován návrh stavby a projektová dokumentace. Než však mohly
začít montážní práce na samotné vyhlídce, bylo třeba připravit a upravit místo stavby, provést
terénní a odvodňovací úpravy. To zajistili místní, zástupci složek a podnikatelské subjekty z okolí.
Došlo i na zastřešení terasy naší hospůdky, bez přispění financí z Dispozičního fondu by bylo
zaplacení zastřešovacích prací obtížné. Samotnou vyhlídku zhotovila firma Martina Marouška z
Blatnice. Stavba přišla na 570 036 Kč, ze 70% by náklady měla pokrýt dotace. Slavnostního
otevření se zúčastnili i starosta partnerské obce, pracovníci a zástupci firem, kteří se na stavbě
podíleli a přišla spousta místních a přespolních občanů. Výhled je opravdu okouzlující, za pěkného
počasí prý až na vrch Tok v Brdech, což je vzdušnou čarou 89 km. Výhodou je, že vstup není
časově omezen otevíracími hodinami a vyhlídka je volně přístupná. Dostanete se k ní uličkou mezi
hasičskou zbrojnicí a úřadem, pokračuje se po točitém schodišti, přičemž v prvním patře můžete
vystoupit na hospodskou terásku nebo pokračovat výš na vyhlídkovou terasu. Vyhlídka sestává z
kovové konstrukce obložené dřevem. Popřejme si, aby se stala častým cílem vycházek a lákadlem
pro návštěvníky Dílů.
Sobotní odpoledne pokračovalo vystoupením country kapely Elixír před

Sádkem a večer měla na parkovišti koncert skupina Zrcadla. V neděli ještě pro milovníky
dechovky zahrála z kamionu Horalka, vystoupily dílské břišní tanečnice a potom byly na place u
Tyrolky ještě slavnostně vyhlášeny výsledky 24. ročníku turnaje v kuželkách o putovní sošku Jana
Sladkého Koziny. V průběhu konání pouťového programu se děti mohly pobavit atrakcemi na
fotbalovém hřišti. I počasí bylo na jedničku, takže se letošní slavnosti povedly.
15.července navštívila naši obec vzácná církevní delegace v čele s bývalým kardinálem
Miroslavem Vlkem, biskupem P. Františkem Radkovským a vysokými hodnostáři z Německa a
Rakouska. Prošli si naší vesničku a v kapličce Cyrila a Metoděje se podepsali do obecní knihy.
Další významnou kulturní akcí na Dílích bylo 14. prosince tkzv. Předvánoční setkání občanů
. Letos pozvání využilo okolo 120 Dílských. Součástí bylo tradičně přivítání 3 nových narozených
občánků ( 1 miminko u nás není trvale hlášeno, ale tatínek je z Dílů, uvádím na vysvětlení, aby
seděl počet narozených dětí), vystoupení místních dětí, Haltravanu a k tanci a poslechu zahráli
manželé Tesařovi. Ti přestali s produkcí po 21. hodině, ale našli se vytrvalci, kteří v zábavě
pokračovali do pozdních hodin. O Zlaté neděli 22.prosince se občané sešli v kapličce na tradiční
vánoční zpívání. Zájem byl letos tak velký, že ani nestačil svařák, který se před kapličkou spolu s
čajem podával. Děti začátkem prosince na kuželníku napekly a nazdobily pro tuto příležitost
perníčky a ty se teď rozdávaly. Vánoční atmosféru trochu kazilo uplakané počasí.
Konec roku mohli Dílští oslavit na sále, kde Hotel Sádek pořádal ,, Silvestr „. Místních tam
moc nebylo, slavili především hosté hotelu. Ale proč se o tom zmiňuji? Kolem 23. hodiny někdo
úmyslně zapálil před vchodem do sálu kontejner na plasty. Požár se podařilo uhasit bez hasičského
zásahu. Žháře zachytily bezpečnostní kamery hotelu, takže vše je nyní v šetření policie. Pokud se
podaří viníka odhalit, určitě to do kroniky zapíšu. Nejedná se totiž o první podpálený kontejner, o
pouti v červenci hořel plastový kontejner v dolní části obce u garáží. Nový kontejner stojí přibližně
18 000 korun, takže škoda není zrovna zanedbatelná.
Knihovna
V knihovně došlo ke změně. Pan Viktor Dočkálek musel v srpnu ze zdravotních důvodů
knihovničení zanechat. Od 1.listopadu ho nahradila paní Marie Hronková. Výpůjční hodiny zůstaly
stejné, vždy ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Hasiči
Rok dílští hasiči zahájili 12.ledna valnou hromadou, které se zúčastnilo 92 členů a
pozvaných hostů. Bylo opět co hodnotit, neboť sbor má nyní sedm soutěžních družstev, tři mužská,
dvě ženská a veteránky i veterány. Jak vyplynulo ze shrnutí činnosti v uplynulém roce, hasiči jsou
stále velkými tahouny dění v obci. Jedním z hlavních úkolů pro příští roky je zaměření na práci s
dětmi, aby se vychovali následníci, protože současný věkový průměr členů sboru je 44 let.
Během roku hasiči pilně pracovali. Jezdili na různá cvičení,shromáždění, soutěže a také
několikrát zasahovali, takže kdybych měla všechno vyjmenovat a vypsat, bylo by to na několik
stránek. Uvedu tedy větší akce.
5.května hasiči tradičně provedli sběr železného šrotu v obci. 11.května uspořádali jarní
cyklovýlet za krásami Českého lesa. Letos vyjeli už po šestnácté, tentokrát na Nemanice, Mýtnici a
zelený přechod Untergrafenried do Rötzu, našeho ,, družebního '' městečka. I když počasí nebylo
zrovna nejlepší, ba přímo psí, trasu 75 km dlouhou zdolali všichni a odměnou jim byla příjemně
vytopená Tyrolka s občerstvením. V sobotu 26.května se v Trhanově konala soutěž v požárním
sportu našeho okrsku. Za Díly soutěžilo 5 družstev a ta získala 4 poháry. Veteránky za 1. místo v
útoku, veteráni za 2. v útoku, muži – štafeta obsadili 3. místo a muži nad 35 let – útok 3. místo.
V neděli 7. července večer byla jednotka hasičů povolána k požáru kontejneru na plasty ve
spodní části obce. 23.července zase lokalizovala spolu s domažlickými hasiči požár lesní hrabanky
na silnici na Vranov. V tu dobu bylo velké sucho, a kdyby se požár v lese rozšířil, byl by to velký
malér.
Velkou událostí v životě hasičů byl 1.ročník soutěže TFA – železný hasič, uspořádaný na

Dílích 20. července. Na tuto soutěž jednotlivců přijelo 30 závodníků z různých sborů. V plné
zásahové výstroji s dýchacím přístrojem na zádech musel soutěžící absolvovat 8 disciplin. Po startu
roztáhnout hadici typu ,,B'' i s proudnicí na určenou vzdálenost, pak přeběhnout ke dvěma
rozbaleným hadicím, které naopak musel sbalit a umístit do boxu. Třetí disciplinou byl hammer
box, závodník provedl střídavě 80 úderů ( 40 nahoru a 40 dolů), čtvrtou přeskok dvoumetrové
bariery, za páté se vytahovalo 25ti kg závaží do svahu pomocí lana. Šestý úkol spočíval v přenesení
figuríny po trase a při sedmé disciplíně čekalo závodníky přenesení kanystrů s vodou. Před cílem
ještě bylo třeba posunout palicí kolejnici z bodu A do bodu B. Celá trať měřila 300 metrů. Nutno
napsat, že ten den vládlo velké horko, takže to nebyl žádný med. Barvy místních hájili Pavel a
Patrik Kouříkové, Miloslav Mazanec a Petr Konopík. Všichni se umístili v první desítce, což je
velký úspěch. Pořádání takovéto soutěže je dost náročné, ale organizátoři to zvládli výborně a
přemýšlejí, že by tuto akci připravovali každoročně.
Jednotka hasičů byla také několikrát povolána k odstraňování stromů padlých přes silnici a
provedla preventivní prořezávku stromů nalomených po bouřce. Dokonce na žádost starosty hasiči
likvidovali 5. srpna pod koupalištěm u silnice na Postřekov vzrostlé bolševníky, aby se příliš
nerozmnožily a nezamořily okraj obce.
V listopadu dostali hasiči do užívání pracovní stroj Unimog a budou ho využívat při
kalamitních situacích, při pádech stromů, vyprošťování vozidel a částečně i při zimní údržbě
komunikací. Už začátkem prosince pomáhal Unimog při zprůjezdnění silnice a se zásobováním
místních Potravin při sněhové kalamitě.
Stavění vánočního stromu byla opět práce hasičského sboru. 30.listopadu vztyčili pomocí
vysokozdvižné plošiny firmy GA Energo na krásném místě u kapličky vysoký smrk, darovaný
jedním z hasičů z vlastního lesa. Strom byl vkusně ozdoben a určitě byl ozdobou vánoční dílské
návsi.

Sokol
Jako každý rok, tak i letos uspořádal TJ Sokol 16. února lyžařský přejezd Gibacht - Díly. Že
je o tuto každoroční akci zájem, přesvědčila účast 41 lyžařů. Autobus dovezl lyžaře do Gibachtu a
odtud už musel každý sám. Bylo pěkné zimní počasí a trať nádhernou zimní přírodou perfektně
připravená. Na první zastávce – chatě Městských lesů Domažlice – čekala na projíždějící klobáska a
tekutiny, také návštěvu restaurace v Caparticích si po náročném sjezdu z Čerchova neodpustila
většina běžců. Zde se psychicky připravili na závěrečný úsek trati , sjezd z Capartic na Díly. V
Tyrolce si pak dopřáli dobrou polévku od pana Holuba. Akce byla vyhodnocena jako zdařilá,
krkolomný sjezd na Díly odnesly naštěstí je dvě zlomené hůlky. Pokaždé když píši do kroniky o
tomhle lyžařském přejezdu, nechápu, jak to ti běžkaři všechno za jeden den stihnou při tom jak se
odpoledne dělá brzo tma.
2.března se konala valná hromada, na kterou přišlo 31 členů. A hodnotilo se. Velmi dobře
pracuje kuželkářský oddíl, jednak kuželkáři dosahují pěkné výsledky v soutěžích okresu i kraje, a
pak se podílejí i na přípravě řady nesportovních akcí v obci, jako dětský maškarák nebo třeba
dětský den. Lyžařskému oddílu se podařilo zorganizovat přejezd z Gibachtu, pěší pochody a výlety
na Šumavu. Daří se i hokejistům, v loňské sezóně, která končila na jaře, obsadili 1. místo skupiny D
v krajské soutěži mužů a tím postoupili výš do Céčka. Tam se už ale pochopitelně hraje trochu ,,
jiný“ hokej, na vyšší hráčské úrovni, tak snad se jim bude dařit. Oddíl tenisu se potýká s malým
zájmem mládeže a náročnou údržbou tenisových kurtů. Večerní cvičení nebo lépe řečeno rekreační
sport také upadá. Scházejí se jen ženy a břišní tanečnice. V listopadu se obnovilo cvičení rodičů s
dětmi, tak uvidíme. Funguje ještě floorbal, nadšenci se scházejí v neděli dopoledne na sále, ale
podle posledních zpráv už původní zájem opadá a počet hráčů se snižuje. Stojí za zapsání, že
odchovanec TJ Sokol Díly Vojta Kuneš, který nyní trénuje a hraje za starší žáky v Horšovském
Týně, se jako jediný z okresu úspěšně probojoval do užšího výběru reprezentace starších žáků za
Plzeňský a Karlovarský kraj a odehrál za ně mistrovství starších žáků ČR. A teď už více o akcích

během roku.
8.května proběhl na Dílích již 42. ročník Běhu osvobození. Počasí celkem vyšlo až na malou
přeháňku na startu. V 18 kategoriích soutěžilo celkem 119 závodníků, z toho 32 dívek, 39 hochů, 11
žen a 37 mužů. Za nás startovalo 12 závodníků a nejlépe dopadl Samuel Macht, který obsadil ve své
kategorii nejmladší žactvo 1. místo.
O pouti se na kuželníku ještě odehrál pouťový turnaj o sošku Jana Sladkého Koziny. pak tam
probíhala výměna desek ložiskových křížů pod kuželkami, úprava dopadliště koulí a výměna
kuželek. Kuželkáři na těchto opravách odpracovali desítky hodin. O náklady se podělili
tělovýchovná jednota 20 tisíci, hráči 10 tisíci a obec rovněž přispěla 20 tisíci korunami. A jak se
vůbec kuželkářům dařilo? Mistrovství družstev 2012/2013 skončilo 20.dubna. V Přeboru
Plzeňského kraje se Áčko vyšplhalo na 5.místo se ziskem 21 bodů a průměrem 2 462 kuželek na
zápas, v Přeboru Domažlického okresu skončilo družstvo B – ženy také na 5. místě se 14 body a
průměrem 2 456 kuželek. Družstvo C – muži obsadilo 7. místo s 8 body a průměrem 2 333 kuželek
na zápas. Hráč za dílské seniory Jan Dufek se dostal až na Mistrovství ČR jednotlivců ve Valašském
Meziříčí. Obsadil krásné 26. místo. Podzimní část ročníku 2013/2014 skončila na přelomu listopadu
a prosince, ale tentokrát se našim kuželkářům moc nevedlo. V přeboru Plzeňského kraje obsadilo ,,
Áčko“ 9. místo, v přeboru Domažlického okresu jsou ženy v tabulce na 6. místě a muži na 8..
TJ Sokol byl letos pořadatelem Dne dětí. Měl naplánovaný Pohádkový les v přírodě, ale
kvůli uplakanému počasí organizátoři zvolil suchou variantu na sále. Kuželkářky se převlékly za
pohádkové hrdiny a zadávaly na svých stanovištích dětem úkoly a po úspěšném splnění i odměny.
Místo závěrečného opékání buřtů se buřtíky připravily na grilu. Děti i dospělí tak strávili příjemné
odpoledne.
V sobotu 13.července pořádali sokolové 8. ročník nohejbalového turnaje. Soutěžilo 19
tříčlenných družstev. Naši dílští Kamikadze ve složení bratři Šindelářové a Jan Sokol obsadili 3.
místo. Nejužitečnějším hráčem se stal Luboš Reiniger, který vynikal hlavně při večerní zábavě ve
stanu s kapelou Mastnej Flek. O tom, že se klání povedlo, svědčí dvě zkonzumovaná selátka a
pětkrát tolik vyprázdněných sudů pivního moku.
Stalo se pravidlem, že vždy v září pořádá Sokol Díly pro členy a občany Dílů nějaký
zajímavý zájezd. Tentokrát se jich 7. září více než čtyřicítka vypravila na Šumavu. Počasí bylo
nádherné. Dvaadvaceti kilometrovou trasu z Prášil, přes Prášilské jezero, Poledník na Modravu
všichni zdolali a vraceli se domů spokojeně ušlí.
Mikulášská nadílka na kuželníku probíhala opět v režii přátel z Německa – kuželkářů z
Ottmarshausenu, kteří připravili pro dvacítku dětí spoustu dárečků. Následovalo přátelské utkání, ve
kterém zvítězili hosté. Při posezení se pak plánovala příprava oslav 25. výročí spřátelení našich
sportovních klubů, jež by měly být v příštím roce.

Volby
Tento rok nás v České republice ,, postihly“ dvoje volby. Začátkem roku proběhla první
přímá volba prezidenta. O hlavě státu se rozhodovalo ve dvou kolech. Z prvního, konaného 11. a
12. ledna vzešli v celé republice dva kandidáti, Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. U nás na
Dílích se hlasovalo takto:
1. Miloš Zeman 60 hlasů
2. Jan Fišer
59 hlasů
3. Karel Scharzemberg 43 hlasů
4. Jiří Diensbier 19 hlasů
5. Vladimír Franz 17 hlasů
6. Jana Bobošíková 10 hlasů
7. Zuzana Roithová 9 hlasů
8. Přemysl Sobotka 8 hlasů
9. Taťana Fišerová 6 hlasů

Účast voličů byla překvapivě vysoká, 70,6 % - z celkového počtu 327 voličů jich volilo 231.
Ve druhém kole o 14 dní později jich přišlo k volební urně 194, což je 61,3 %. K vítězství Miloše
Zemana přispěli 105 hlasy. Karel Schwanzerberg dostal 89 hlasů.
Během roku se situace na české politické scéně vyhrotila a semlela tak, že prezident Miloš
Zeman vyhlásil předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Ty se konaly 25. a 26.
října. Zúčastnilo se jich 207 dílských voličů z celkového počtu 325 t.j. 62,8,%. Zde jsou výsledky:
1. KSČM
40 hlasů
2. ANO 2011 34 hlasů
3. ČSSD
31 hlasů
4. TOP 09
31 hlasů
5. ODS
23 hlasů
6. KDÚ-ČSL 14 hlasů
7. Úsvit Tomia Okamury 13 hlasů
8. Česká pirátská strana
5 hlasů
9. Strana svobodných občanů 3 hlasy
10. Hlavu vzhůru – volební blok 2 hlasy
11. Strana zelených 2 hlasy
12. Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 hlasy
13. politické hnutí Změna 1 hlas
14. Suverenita – Strana zdravého rozumu 1 hlas
15. Strana Práv Občanů Zemanovci 1 hlas
16. LEV 21 – Národní socialisté 1 hlas
Na konci roku mohu k výsledkům voleb poznamenat, že vítězným stranám se doposud nepodařilo
sestavit vládu.
Slovo závěrem
Jak zhodnotit právě skončený rok? Zápisy v kronice ukazují, že Díly i nadále žijí naplno.
Lidé stále ještě obětavě pracují pro rozvoj a dobré jméno obce, dovedou se bavit, věnují se kultuře a
čile sportují. Ale v naší zemi zdaleka není všechno dobré a v pořádku. Stále více pociťujeme
důsledky trvající celosvětové krize. Nejistota a podráždění způsobuje, že vztahy mezi lidmi jsou
napjatější, zapomíná se dobré mravy, hůře se komunikuj. Leccos funguje spíše setrvačností nebo
dokonce špatně. Snad s novým rokem přijdou nadějnější vyhlídky, které přinesou uvolnění, více
spokojenosti a zase se budeme častěji usmívat.

