Kronika 2018
Počasí
Zima byla skoupá na sníh. Nový rok jsme oslavili na blátě, 3. ledna sice přišlo silné sněžení,
ale sněhová pokrývka dlouho nevydržela, jarní prázdniny začátkem února měly děti na suchu.
Nástup jara nebyl úplně hladký, potrápily nás velmi nízké teploty. Ale od dubna se počasí
překonávalo, jen srážek bylo poskrovnu. Vydatnější vícedenní srážky dorazily až na konci července.
Ale ani ty nestačily zvednout hladiny řek. Podle meteorologů jsme v srpnu prožili 24 tropických
dní. Ale zase to sucho, některé části republiky byly takřka celé léto bez kapky. V září sice pršelo ale
vzhledem k předchozímu suchu se to v přírodě moc neprojevilo. Jen snad, že si houbaři letos
opravdu přišli na své. Ta úroda hřibů! 28. října ráno nás překvapila vydatná sněhová nadílka, těžký
mokrý sníh v lese a u cest ohýbal stromy, na kterých bylo ještě listí, a dost větví a slabších stromů
popadalo. Bílých vánoc jsme se ale nedočkali. Rok 2018 je hodnocen jako teplotně mimořádně
nadnormální. Stal se nejteplejším rokem zaznamenaným na území ČR od roku 1961.
Obyvatelstvo
Naše obec měla k 31.12.2018 372 obyvatel. Během roku se 12 lidí přistěhovalo a 12 naopak
odhlásilo. Narodily se 4 děti a 2 občané vydechli naposledy.
Nejprve to veselejší. V únoru přišla na svět Evelyn Václavovicová z čp. 18, jejíž rodiče měli
pak v létě u kapličky svatbu. V čp. 90 oslavili Barbora Tichá a Oldřich Rendl narození synka Vítka.
U Dyrů v čp. 11 se dubnu narodil malý Pavel a v červnu rozšířila osazenstvo chaloupky čp. 63
Dorothea, dcera Rozálie Strenkové. Všechny děti byly slavnostně přivítány na Setkání občanů v
prosinci.
A nyní krátká vzpomínka na pana Jana Kugla a paní Jarmilu Sokolovou, kteří nás tento rok
opustili.
Po dlouhé nemoci zemřel 3. ledna pan Jan Kugl z čp 67. Narodil se 25. ledna 1937 v
Trhanově jako druhý syn. Rodina s pěti dětmi bydlela v nájmu a po druhé světové válce jako mnoho
dalších využila možnosti a šli osídlit prázdný dům ve Vlkanově. Po skončení základní docházky v
Poběžovicích vystudoval dvouletou lesnickou školu. V dubnu 1963 se přiženil na Díly do chalupy u
Danků. Celý život pracoval v lese jako hajný. S manželkou Annou vychovali 3 dcery. Měl rád
přírodu, zahradničil a rád zašel na pivo mezi kamarády. Posledních devět měsíců života strávil v
domově v Černovicích, kde po dlouhé nemoci v nedožitých 81 letech zemřel.
Jarmila Sokolová se narodila 14. ledna 1936. Vystudovala obchodní akademii a po jejím
absolvování začala pracovat ve spořitelně v Litoměřicích. V roce 1954 se seznámila s budoucím
manželem Josefem. Žili v Praze a vychovali tři syny, Pavla, Martina a Petra. Na důchod se
přestěhovali do manželových rodných Dílů. Zde strávili nádherná léta aktivního odpočinku. Díky
vstřícné povaze se paní Sokolová brzy začlenila mezi místní občany a našla si zde i mnoho
kamarádek. V roce 2010 už jí zdravotní stav nedovolil dále žít v chaloupce na Dílích a s manželem
se odstěhovali do penzionu pro seniory v Domažlicích. V roce 2015 spolu ještě oslavili
diamantovou svatbu. Paní Sokolová zemřela 2. června.
Místo před kapličkou letos opět ožilo svatebním obřadem, když si tu 18. srpna řekli své ,,
ano“ Lukáš Václavovic z Dílů a Jana Valentová z Hostouně. Možná stojí ještě za zmínku, že
koncem srpna byl v kapličce Cyrila a Metoděj pokřtěn malý Matouš Řezníček od Tulačků, což je
také nebývalá událost pro místní svatostánek.
Ještě jedno radostné výročí si připomněli naši dva občané. Manželé Milan a Barbora
Volfíkovi 31. srpna dovršili 50 let společného života a oslavili tedy zlatou svatbu. Zastupitelé je při
této příležitosti pozvali na malé posezení do hotelu.

Kultura
Na tomto místě kroniky se vždy informuje o Tříkrálové sbírce. Tentokráte obě tradiční
skupiny: Dadovi a p. Krutinová s Anežkou Sokolovou + děti vybraly zase o něco víc než předchozí
rok, a to 16 717 Kč.
Bálovou sezonu odstartoval sokolský bál 12. ledna, hasičský bál pak proběhl 2. února. Oba
se povedly a vše bylo tak, jak má na správném vesnickém bále být. Rodiče za hřiště se ujali
pořádání dětského karnevalu a první březnovou sobotu sál patřil všemožným mořským živočichům,
mořským pannám, námořníkům a pirátům. Na pódiu dokonce kotvila pirátská plachetnice, na děti
čekal také nefalšovaný pirátský poklad. Děti soutěžily, tančily a náležitě si svůj maškarák užily.
V neděli 11. března uspořádala místní organizace KSČM tradiční přátelské posezení k MDŽ
pro místní ženy. Sešlo se jich jednadvacet. 1. května Díly slavily osvobození. Počasí nám ten den
přálo. Nejprve proběhl pietní akt u kapličky a pak se lidé přesunuli k pomníčku u Dobré vody, kde
klub 4. obrněné divize Plzeň předvedl rekonstrukci tragédie 1. května 1945. Po té následoval
vzpomínkový akt k uctění památky zemřelých vojáků. Oslavy opět navštívili zástupci amerického
velvyslanectví. Všichni se nakonec přesunuli do sálu, kde s podával guláš a k tanci a poslechu hrála
bluegrassová kapela z Horšovského Týna Vysoká tráva.
20. května se starosta Dílů Vlastimil Anderle zúčastnil oslav 100. výročí tzv. Rumburské
vzpoury. Tehdy 21. května 1918 odepřel 7.střelecký pluk rakousko-uherské armády v severočeském
Rumburku poslušnost vojenskému vedení na protest proti nesmyslnosti válečného běsnění, proti
špatnému zásobování, bídě a utrpení nejen vojáků ale i civilistů. Vzpoura byla potlačena a hlavní
aktéři byli popraveni. Jedním z nich byl i náš dvaatřicetiletý občan Jakub Bernard, narozený na
Dílích 23.11. 1886, jehož jméno je uvedeno i na našem památníčku obětem 1. světové války.
Tento rok opět vyšly červencové státní svátky krásně na čtvrtek a pátek, takže naše dílská
pouť se zase slavila 4 dny. Hned ve čtvrtek 5. července proběhlo Setkání rodáků, občanů a přátel
obce Díly. Byla to veliká událost. Nejprve prošel obcí průvod. Zábava pokračovala na sále, kde se
všichni výborně bavili až do rána. V pátek se tradičně hrálo pod stanem na parkovišti, vystoupila
bigbeatová kapela Ragulin ze Stříbra. Tahle muzika je spíš pro fajnšmekry a milovníky bigbeatu 60.
let. Publikum jí přijalo vlažně. Za to sobotní večer se lidé vyřádili na Moby Dicku z Domažlic. Opět
se hrál pouťový turnaj o putovní sošku J.S. Koziny. Podruhé v historii se celkovou vítězkou stala
žena, a to Dana Tomanová a na rok získala putovního Kozinu. Nedělní odpoledne patřilo
parkoviště harmonikářům z Mrákova.
V sobotu 6. října opět na Díly zavítali divadelníci z Poběžovic, tentokrát s detektivní
komedií Paní Kolombová v akci. Sál byl zaplněný do posledního místečka.
Prosinec byl nabitý událostmi, každý víkend se něco dělo. Setkání občanů se konalo už
2. prosince. Pozvání přijalo na 150 místních. Nejprve byli oceněni dlouholetí pracovníci ,, pro
obec“, bývalý starosta Vlastimil Anderle a paní Květa Konopíková, která odešla do důchodu. Pak
byli přivítáni noví občánci. Kulturní vložku obstaraly zase dílské děti, které pod vedením
Foistových a Kateřiny Škultéty nacvičily divadelní pásmo o tom, jak se slavily Vánoce od roku
1918 v průběhu posledních sta let. Představení sklidilo velký potlesk. ( Děti ho předvedly ještě
jednou těsně před Štědrým dnem na statku v obci Štíchov u Holýšova.) O další kulturní vložku se
postaral mužský pěvecký sbor z Klenčí a muzikanti z Postřekova. Lidé se bavili až do pozdních
nočních hodin. Další sobotu, 8. 12., na vánočně vyzdobeném sále proběhl už v pořadí třetí vánoční
trh. Opět byl parket plný prodejců prezentujících své rukodělné výrobky. Zároveň si návštěvníci
mohli hned pochutnat na domácích dobrotách a svařáčku. Spolu s nějakou maličkostí si jistě odtud
odnášeli příjemnou vánoční náladu.
V sobotu 15.12. se konal v Tyrolce turnaj v oblíbené křížové sedmě. Ke stolu zasedlo
10 dvojic milovníků této karetní hry. Největší štěstí ve hře nakonec měla dvojka Josef KonopíkJaroslav Pittr.
Ani letos jsme nezapomněli na vánoční zpívání v kapličce. V neděli 23. prosince
odpoledne se Dílští sešli před kapličkou, zazpívali si společně koledy a okusili perníčky napečené

dětmi. Bylo to jako pokaždé velmi příjemné zpestření předvánočního času.
Hasiči
Členové Sboru dobrovolných hasičů Díly tento rok zase nezaháleli. Udatně poskytují
technickou pomoc tam, kde je třeba odstranit překážky, např. stromy či naplaveniny na silnici.
Takových výjezdů bylo několik. Také pomáhali odčerpávat vodu na pile p. Maštálky v Klenčí. Po
přívalovém lijáku tu 30. května voda zalila katry a další vybavení pily. V letních měsících
zneškodňovali sršní hnízda. Vyjížděli likvidovat nebezpečné ropné látky na komunikacích. Hasili
požár výrobní haly v areálu kovovýroby v ZD Čerchov v Klenčí a požár polního porostu v
rekreační oblasti Capartice. Zorganizovali brigádu na sběr železného šrotu. Mimo to musí zásahová
jednotka absolvovat výcvikové cvičení jako třeba listopadový výcvik s dýchací technikou v
zakouřených prostorách .
Úspěšní jsou naši chlapci i v požárním sportu. Extrémního závodu Výstup na domažlickou
věž se nemohli zúčastnit bratři Kouříci, ale skvěle je zastoupil mladý Petr Ježo, který obsadil
neuvěřitelné 3. místo. Vedlo se mu i na TFA Poběžovice, kde v silné konkurenci obsadil 4. místo.
Nemohu se nezmínit o účasti Pavla Kouříka na Světových hasičských hrách v Jižní Koreji v září
tohoto roku. Startoval v závodě běhu do schodů, zde obsadil 3. místo. Absolvoval hlavní závod, a to
TFA, v něm skončil 5. V běhu na 5000 m vybojoval 2. místo. Z Asie si přivezl tedy stříbrnou a
bronzovou medaili, což je obrovský úspěch kluka z Dílů, klobouk dolů.
Okrskové soutěže tradičně slouží k měření sil mezi nejbližšími hasičskými sbory. Letos se
soutěžilo v Trhanově. Od nás soutěžila družstva veteránů, veteránek, muži a dětské družstvo.
Všechna družstva bojovala a nedala soupeřům nic zadarmo. Každý tým si nakonec domů vezl
medaili. Veteráni s veteránkami a muži stříbrnou a děti bronzovou.
V poslední době je moderní tzv. teambuilding, neboli tmelení kolektivu. To naši hasiči
provozují už hezkou řádku let. Vyjeli si např. 28. dubna na výlet do matičky stověžaté. Hasičky
veteránky zase vyrazily na podzimní víkendovou expedici do Sušice, kde dokonce sjížděly Otavu.
Takhle se panečku tuží kolektiv.
Nedá mi to, abych nezaznamenala , že v sobotu 25. srpna uzavřeli v Horní Plané u Lipna
svůj sňatek dva členové dílských hasičů, Jiří Hammerle a Alena Smolíková. I přes nejvyšší možné
utajení termínu a místa svatby se veteránkám podařilo svatebčany pěkně překvapit a uspořádat
řádné zatahování.
V neděli 2. prosince hasiči ozdobili před kapličkou vánoční strom. Poprvé naparádili
vzrostlý živý stromek, který byl před kapličkou vysazen po vichřici, která vyvrátila původní stříbrné
smrky. Teď už je vysoký téměř pět metrů.
Sokol
Protože zima byla letos skoupá na sníh, nemohl lyžařský oddíl uspořádat každoroční
lyžařský přejezd Gibacht – Díly, místo toho tedy připravili turistický přechod. 21.dubna se na třicet
turistů vypravilo na pěší tůru z Gibachtu s obvyklými zastávkami u Tří znaků a na chatě Městských
lesů Domažlice na Malinovce. Tečkou za dobrou akcí byla polévka servírovaná v Tyrolce.
Ve dnech 15. a 16. června se uskutečnil tradiční, letos už 67., pěší pochod z Dílů na Přimdu.
Na trasu vyrazilo rekordních 25 mužů z Dílů a okolních obcí. 1. září vyrazili dílští Sokolové na
výlet do sousedního okresu. Navštívili jeden z vrcholů Českého lesa, Havran, nadm. výška 895 m.
Pak absolvovali desetikilometrový pochod krajem lesů a rybníků Tachovska. Cílem cesty byly
Světce, kde se nachází dnes již bývalá největší jízdárna v republice. Je to architektonicky ojedinělá
a krásná stavba, prohlídka s průvodcem byla zajímavá.
A co se dělo tento rok u kuželkářů?
Kuželkářský oddíl stále funguje na 100 %.
V polovině dubna skončily soutěže družstev. Naše družstvo ,,B“ nakonec obsadilo medailové 3.

místo. Družstvo,,C“ se drží ve středu tabulky na 7. místě. V krajské soutěži ,,A“ vyhrálo přesně
polovinu zápasů a patřila mu 5. příčka.
Čtyři hráči se zúčastnili soutěže jednotlivců Mistrovství ČR. V ženské kategorii si účast na
republice v Třebíči vybojovala Iveta Kouříková a v silné konkurenci 48 převážně ligových hráček
obsadila výkonem 533 kuželek 28. místo. Za seniorky hrála na MRČ v Kroměříži Jana Kuželková.
V kvalifikaci, kde bylo 36 hráček, se umístila na 16. místě s výsledkem 524 kuželek. Ve finále pak
skončila na 24. místě. V nové kategorii senioři 60+ jsme měli dva zástupce. V Přerově nás
reprezentoval Jaroslav Jílek a s náhozem 512 kuželek obsadil 30. místo ze 36. Jaroslav Pittr se
kvalifikoval do finále a s celkovým náhozem skončil na 21. místě. V prosinci skončila podzimní
část soutěže družstev ročníku 2018/2019. V přeboru Plzeňského kraje skončilo ,,A“ na 9. místě.
Nemoci a zranění si vyžádaly velkou pomoc hráčů z nižší soutěže, ti odehráli celou třetinu zápasů.
V Přeboru domažlického okresu si vedou dobře obě družstva. Díly B (ženy) jsou na 2. místě a Díly
C (muž) na 5. Ženy kralovaly na domácí kuželně, kde ani jednou neprohrály a překonaly hranici
2500 kuželek celkem čtyřikrát. Vynikající trhák se povedl mužům v Holýšově, kde naházeli 2595
kuželek: Jan Dufek - 350, Daniel Kočí - 429, Martin Kuneš - 456, Lukáš Pittr – 450, Karel
Řezníček – 463 a Jan Sokol – 447 kuželek. O skvělých výsledcích našich vypovídá i tabulka
jednotlivců. Mezi prvními deseti jsou čtyři kuželkáři od nás. Na prvním místě Jan Sokol, na 3. Karel
Řezníček, na 7. místě Lukáš Pittr a na 8. Milena Pittnerová.
O pouti 7. a 8. července proběhl na kuželně 29. ročník Pouťového turnaje. Po druhé v
historii se celkovou vítězkou stala žena, a to Dana Tomanová. Celkem si přišlo zahrát 11 mužů a 6
žen.
Rodiče za hřiště
Sdružení se po celý rok zapojovalo do akcí obecního úřadu a spolupracovalo i s dalšími
organizacemi na Dílích. V březnu pořádalo už zmiňovaný dětský karneval. Na začátku léta se vítaly
prázdniny. Na hřišti byla v provozu nafukovací skluzavka, děti se mohly projet na koni, zastřílet si
ze vzduchovky, z luku a shlédnout výcvik psů. Povedenou akcí bylo podzimní dlabání dýní spojené
s pouštěním draků a pečením chleba. Jinak se také konalo několik brigád na údržbu dětského hřiště
a okolí. V prostorách školky pak oslavili už po druhé rodiče s dětmi společně Silvestra.
Volby
5. a 6. října proběhly v celé naší republice Volby do zastupitelstev obcí, tzv. komunální
volby. V obci byla velmi vysoká účast, podpořit své kandidáty přišlo do volební místnosti – školky308 voličů, což je 69,81 % z celkového počtu voličů. Vybrat si mohli na dvou sestavených
kandidátkách, Sdružení nezávislých kandidátů a Demokratická strana zelených a nezávislí
kandidáti. Volí se 7 zastupitelů. Občané zvolili 6 jmen z 1. kandidátky a 1 mandát získala
kandidátka DSZ a NK. Zde jsou přesné výsledky:

1. František Škultéty

182 preferenčních hlasů

2. Miroslav Rýdl

181

3. Alena Kabourková

171

4. Ing. Jana Sobotková

164

5. Vlastimil Anderle

132

6. Antonín Jelínek

116

7. Libuše Reinigerová

DSZ a NK

66

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Díly, 22. října, byl v přímém způsobu volby

jako neuvolněný starosta zvolen Miroslav Rýdl. František Škultéty se stal neuvolněným
místostarostou. Byl odhlasován tříčlenný finanční a kontrolní výbor. Složení finančního výboru:
předseda Vlastimil Anderle, Jana Kuželková, Marie Havlová, složení kontrolního: předsedkyně Ing.
Jana Sobotková, Marie Mikulenková a Mgr. Vladimír Foist. Stavební komise bude pracovat v této
sestavě: předseda Antonín Jelínek, Martin Sokol, Miroslav Heran, Libor Soukup a Vlastimil
Anderle. Předsedkyní komise pro občanské záležitosti je Alena Kabourková a členové: Květuše
Konopíková, Marie Mikulenková, Marie Jelínková, Antonín Jelínek a Libuše Reinigerová.
Hospodaření obce
Na rok 2018 byl schválen rozpočet: příjmy 6.437.000,- Kč a výdaje 5.833.000,- Kč.
Skutečné příjmy pak byly 9.133.646,59 Kč a skutečné výdaje 7.783.077,95 Kč.
Důležitým krokem v hospodaření bylo rozhodnutí zastupitelstva o navýšení ceny vodného v
obci na rok 2019. K tomuto kroku je vedlo dlouhodobě trvající sucho, ale i nárůst nákladů
spojených s dodávkou pitné vody. Dalším důvodem je požadavek Ministerstva zemědělství, aby si
obce vytvářely tzv. fond rezerv pro případné řešení havarijních poruch a nutných oprav
vodovodních řadů. Navýšením o 2,06 Kč/m³ , tedy na 23,- Kč/ m³, bude fond doplněn sumou 32
000 Kč za rok. Už tento rok byly zahájeny práce na rekonstrukci jímek v místech prameniště, které
výrazně zlepší kvalitu pitné vody na Dílích. Akce probíhá za dotační podpory Plzeňského kraje.
Slovo závěrem
Rok 2018 utekl jako voda. Myslím, že jej pro nás můžeme hodnotit jako poklidný, bez krizí
a katastrof. Přinesl nám ovšem další suchou sezonu s nezvykle vysokými teplotami a malým
množstvím srážek, což začíná být znepokojující. Ve svém vlastním zájmu budeme muset změnit
svůj přístup k užívání vody a budeme se muset naučit s vodou lépe hospodařit.

