INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
červen 2018

č. 2/2018

DĚTSKÝ DEN SI UŽILI I DOSPĚLÍ

Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Usnesení z 2. veřejného zasedání
ZO Díly ze dne 23. 4. 2018

Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
„Protokol o schvalování účetní
závěrky za rok 2017“ včetně
předložených
podkladů
pro
schválení účetní závěrky –
rozvahou, výkazem zisku a
ztráty, přílohou a závěrečným
inventarizačním zápisem vše k
31. 12. 2017.
•
Dodatečně podání žádosti o
dotaci na rozšíření systému pro
separaci odpadů v naší obci
prostřednictvím
JIP–PROJEKT
servis,
s.r.o.
Přemyslovská
1482/32, Praha 3 – Žižkov.
•
Dodatečně podání žádosti o
dotaci ve výši 878.822 Kč z
programu Plzeňského kraje 2018
na akci „Díly – Havarijní stav
jímacích objektů a svodného
potrubí“.
•
Dodatečně podání žádosti o
dotaci ve výši 59.936 Kč z
programu Plzeňského kraje 2018
na akci „JSDHO Díly 2018 - věcné
vybavení“.
•
„Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě“ se SÚS PK, která
se týká pozemků p.č. 2267/2 v
k.ú. Díly a p.č. 2406/82 v k.ú.
Postřekov – přivaděč k ČOV
Postřekov.
•
Smlouvu č. 015/2018 na dodávku
a montáž svislého dopravního
značení s PasProRea s.r.o.,
Holkov 32, 382 32 Velešín a
proplacení konečné faktury ve
výši 86.147 Kč vč. DPH.
•
Návrhy na uzavření „Smlouvy o
smlouvě budoucí o
zřízení
věcného břemene“se Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov na akci „Díly – statek
vodovod
a
kanalizace“
a
zaplacení věcného břemene na
kanalizační zařízení ve výši 1.200
Kč a vodovodní zařízení ve výši
640 Kč.
•
Uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene“ na pozemcích v k.ú.
Díly
p.č.
2243/1,
2254/2,
1629/24, 2254/3, 2254/1, 1545/2

a 1545/1- kanalizační přípojka k
novostavbě ing. J.H.
•
Vyhlášení „Záměru č. 1/2018“ na
směnu pozemků v k.ú. Díly p.č.
1943/1 o celkové výměře 1526
m² vedený jako orná půda a p.č.
2216/10 o celkové výměře 528
m² vedený jako ostatní plocha ve
vlastnictví obce Díly za soukromý
pozemek p.č. 1559/2 o výměre
2269 m² vedený jako trvalý travní
porost v k.ú. Díly.
•
„Dodatek č. 1“ ke Smlouvě o
sdružených službách dodávky
plynu č. P001361 a „Dodatek č.
1“ ke Smlouvě o sdružených
službách dodávky plynu č.
P001360 s Carbounion Bohemia,
spol. s r.o., Václavské náměstí
846/1, 110 00 Praha 1 – Nové
Město.
•
Rozpočtové opatření č. 2/2018.
•
Požadovat složení zálohy ve výši
300.000 Kč od zájemců na
stavební parcelu v „Zóně Z 3“.
•
Prodejní cenu stavební parcely v
„Zóně Z 3“ ve výši 750 Kč/m².
•
Nevyužít nabídky získat od PK
sazenici lípy v rámci projektu
„Lípy republiky 2018“.
•
Oslovit autorizované architekty
na zpracování „Změny č. 1
Územního plánu Díly“.
•
Poskytnutí v roce 2018 každému
místnímu včelaři finanční dar ve
výši 500 Kč.
•
Nevyužít nabídky od p. A. F.,
Euroadiutor, Přeštice – Zastávka
2 – problematika GDPR.
Bere na vědomí:
•
Kontrolu plnění usnesení z 26. 2.
2018.
•
Informaci
o
vypracování
geometrického
plánu
na
rozdělení parcely p.č. 1852/3 v
k.ú. Díly.
•
Změny jízdního řádu na lince č.
400634 Díly – Postřekov – Trhanov
– Domažlice a lince č. 400640
Klenčí pod Čerchovem – Díly –
Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu obce p. Vlastimila
Anderleho:
•
Administrací a vedením akce
„JSDHO Díly 2018 - věcné
vybavení“.
•
Podpisy
„Smluv
o
zřízení
služebnosti inženýrské sítě“ s

vlastníky pozemků – Přivaděč k
ČOV.
•
Podpisem smlouvy na dodávku a
montáž
svislého
dopravního
značení s PasProRea s.r.o.
•
Podpisem „Smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného
břemene“se
Státním
pozemkovým úřadem na akci
„Díly – statek vodovod a
kanalizace“.
•
Uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú.
Díly
p.č.
2243/1,
2254/2,
1629/24, 2254/3, 2254/1, 1545/2
a 1545/1 – kanalizační přípojka
ing. J.H.
•
Vyhlášením „Záměru č. 1/2018“
na směnu pozemků v k.ú. Díly
p.č. 1943/1 o celkové výměře
1526 m² vedený jako orná půda a
p.č. 2216/10 o celkové výměře
528 m² vedený jako ostatní
plocha ve vlastnictví obce Díly za
soukromý pozemek p.č. 1559/2 o
výměre 2269 m² vedený jako
trvalý travní porost v k.ú. Díly.
•
Oslovit autorizované architekty
na zpracování změny č. 1
Územního plánu Díly.
•
Poskytnutí daru ve výši 500 Kč
pro
každého
registrovaného
včelaře
Pověřuje
1.
místostarostu
p.
Miroslava Rýdla:
•
Administrací a vedením akce
„Rozšíření systému pro separaci
odpadů v obci Díly“
•
Administrací projektu a k jednání
se žadateli v rámci akce „Obytná
zóna Z3 v obci Díly
Pověřuje
2.
místostarostu
p.
Františka Škultétyho:
•
Administrací a vedením akce
„Díly – Havarijní stav jímacích
objektů a svodného potrubí“
•
Administrací a vedením akce
„Díly – statek vodovod a
kanalizace
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HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ROZVOJOVÉ PROJEKTY OBCE DÍLY NA ROK 2018 - 2020

Ostatní informace
POZVÁNKA NA „SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBČANŮ A PŘÁTEL OBCE DÍLY“
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POZVÁNKA NA DÍLSKOU POUŤ
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DÍLSKÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ
Jako každý rok proběhla dne 1. 5. 2018 tradiční oslava u příležitosti „73. Výročí osvobození obce Díly americkou
armádou“.

Za účasti zástupců z amerického velvyslanectví začal v
prostoru u místní kapličky v 10:00 hodin pietní akt
pokládání květin u pamětní desky věnované obětem
okupace 2. světové války umístěné na kapličce Cyrila a
Metoděje a u nově instalované pamětní desky věnované
šesti padlým americkým vojákům, kteří osvobozovali obec
v květnu 1945, kdy přítomné přivítal a přednesl úvodní
projev 2. místostarosta obce Fr. Škultéty.
V 11.30 hodin následně provedl klub 4. obrněné divize
Plzeň dynamickou rekonstrukci události na skutečném
místě tragedie „U Dobré vody“, kterou shlédli přítomní
občané a hosté.

Ve 12.00 hodin následoval závěrečný pietní akt za účasti
zástupců domažlické policie ČR plk. Mgr. Petra Kuneše a
npor.
Bc.
Petra
Šmída
a
ostatních
členů
vojenskohistorických klubů spojený s kladením věnců a projevem starosty obce Vl. Anderlem a ředitelkou finančního a
personálního odboru amerického velvyslanectví paní Jennie Young.

Počasí celým oslavám přálo a my všichni jsme mohli důstojně vzdát čest osvoboditelům a padlým hrdinům.
Oslavy byly zakončeny v místním sále, kde se podával výborný guláš a k tanci a poslechu všem zahrála skvělá
bluegrassová horšovskotýnská kapel High Grass neboli Vysoká tráva.
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RUMBURSKÁ VZPOURA – NÁVŠTĚVA OSLAV 100. VÝROČÍ UDÁLOSTI V NOVÉM BORU
Dne 2. května 2018 byla do kanceláře obce doručena pozvánka od starosty města Nový Bor, Mgr. Jaromíra Dvořáka, k
účasti na celodenní program oslav 100. výročí událostí připomínající akt Rumburské vzpoury, která vypukla v Rumburku
21. 5. 1918. Hlavním důvodem vzpoury bylo přesvědčení o nesmyslnosti válečného běsnění a protest proti bídě a utrpení
jak vojáků, tak i civilního obyvatelstva.
Jedním z aktérů tehdejší vzpoury byl i dílský občan Jakub Bernard, tehdy voják
náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. Za
odepření poslušnosti svým velitelům byl odsouzen stanným soudem k trestu
smrti zastřelením a 29. 5. 1918 byl ve svých 32 letech v Novém Boru nedaleko
hřbitova popraven.
Na základě pozvání se dne 20. 5. 2018 těchto nedělních dopoledních oslav
zúčastnil i dílský starosta Vlastimil Anderle, kterému se dostalo vřelého
přivítání. V průběhu pečlivě připraveného ceremoniálu, kterého se zúčastnili i
další zástupci měst a obcí včetně hejtmana libereckého kraje, obdržel pamětní
medaili vydanou k 100. výročí Rumburské vzpoury a na toto téma nově vydanou
knihu „Vojenská vzpoura v Rumburku 1918“. Pro dílské občany bude tato velice
zajímavá a obrazově doplněná kniha k dispozici v místní knihovně.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení Pily Maštálka z Klenčí/Č. tímto velice děkuje za včasný a velice profesionálně účinný zásah všem
členům jednotky SDH Díly, kteří se podíleli na odstraňování následků při opakovaných záplavách objektu pily
způsobenými dešťovými lijáky v měsíci červnu 2018.
Jaroslav Maštálka, Klenčí pod Čerchovem 70

Zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
7. dubna

Výstup na domažlickou věž

Již 15. ročník extrémního závodu ve výstupu, ale spíše ve výběhu, na domažlickou věž Arciděkanského kostela proběhl
v sobotu 7. dubna na domažlickém náměstí. Tradičně se jej účastní i členové našeho sboru. A nejedná se pouze o účast,
naši „borci“ tradičně bojují o stupně vítězů, což v minulosti potvrdili např. Patrik a Pavel Kouříkovi. Letos hned na
začátku této soutěže bylo jasné, že ani Patrik, ale ani Pavel v tomto ročníku startovat nebudou. O to větší překvapení
bylo, že dílský hasič na stupních vítězů stál. Petr Ježo mladší se ukázal jako skvělý nástupce a obsadil neuvěřitelné 3.
místo. Stejně skvělé bylo i 17. místo Václava Buršíka. Jaké výsledky přinese následující, 16. ročník, kterého se
pravděpodobně zúčastní jak Venca Buršík, Péťa Ježo, ale i oba „Kouřové“, na to se můžeme jedině těšit.

8. dubna

Sběr železného šrotu

Na datum 8. dubna připadla „železná“ neděle. Od 10 hodin se místním občanům odvážel vyřazený železný šrot. A bylo ho
tolik, že po pár zastávkách panovala obava, aby jeden valník stačil. Nakonec se vše do valníku vešlo a celá brigáda
pomohla dílským zbavit se překážejících železných věcí.

28. dubna

Výlet Praha

V poslední době je moderní tzv. teambuilding, neboli tmelení týmu. Výbor dílských hasičů toto tmelení provozuje již
hezkou řádku let a ani letos toto nechtěli vynechat. Tradiční cíl: Praha. Jako vždy se
vyjelo v sobotu brzo ráno tak, aby se z Prahy co nejvíce užilo. A užilo se dost. Kromě
pěšího výletu s krásnými výhledy např. z Letenské pláně, si výbor užil i skvělé jídlo a
zrzavé pití. Celá akce proběhla v klidu a pohodě a opět dokázala, že dílští hasiči jsou
skvělá parta jak na Dílích, tak i v hlavním městě.

6

28. dubna

TFA Poběžovice

Nejen na Dílích, ale i v Poběžovicích, znají soutěž nejtvrdších hasičů - TFA. Zápolení, během něhož závodníci překonávají
obtížné, až extrémní překážky, přivítalo 30 přihlášených účastníků z okolních soborů, ale účastnil se i soutěžící z Kralup
nad Vltavou. Ve velice silné konkurenci o sobě dali znát i hasiči z Dílů. Petr Ježo mladší navázal na svůj úspěch
z Domažlic a obsadil opět skvělé 4. místo. Bohužel Venca Buršík si vybral kopec smůly a tento závod nedokončil. O to
větší bude mít jistě motivaci zabojovat a umístit se na TFA Díly. A jak dopadne Petr Ježo? A jak loňský vítěz Pavel
Kouřík? To uvidíme v sobotu 23. června.

26. května

Okrsková soutěž Trhanov

Okrskové soutěže již tradičně slouží k měření sil mezi nejbližšími hasičskými sbory. Letos se soutěžilo v Trhanově.
Závodníky přivítalo skvěle připravené hřiště a počasí bylo až kýčovitě krásné. Díly opět přijeli se silným výběrem. Do
soutěže se přihlásila družstva veteránek a veteránů, dále družstvo mužů a také dětské družstvo. Všechna družstva
bojovala a soupeřům nedala nic zadarmo. I přes to to ani v jednom případě zlatem neskončilo. Ale právě proto si každý
tým domů na Díly odvezl medaili. Veteránky, veteráni a muži stříbrné. Děti pak ty z bronzu. Obzvláště mužskému
družstvu vítězství uteklo o pár sekund. Ale díky i za to. Není přeci lepší motivace do dalších zápolení, než krůček od
vítězství.

30. května

Technická pomoc pila Maštálka

Počasí letošního jara bylo v mnoha ohledech extrémní. Ať už vysokými teplotami, tak i suchem. A právě vyschlá půda
nebyla schopná absorbovat přívalový liják, který přišel ve středu 30. května večer. V 19:20 vyjela zásahová jednotka SDH
Díly na technickou pomoc na pilu Maštálka do Klenčí. Zde bylo třeba odčerpat vodu,
která zalila katry a další vybavení pily. Bylo až s podivem, kolik vody se valilo do areálu
pily. Celá akce skončila v 21:15, kdy jednotka ohlásila příjezd na základnu.
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1. června

Technická pomoc

Opět technická pomoc a opět kvůli rozmarům jarního počasí. Tentokrát v pátek 1. června dopoledne byla naší jednotce
nahlášena žádost o technickou pomoc. Bylo třeba odstranit naplavené překážky, které bránily provozu na silnici KlenčíDíly. I přes to, že se jednalo o dopoledne v pracovním dnu, zásahová jednotka se sešla v 10:36 vyjela likvidovat překážky.
Na místě bylo třeba rozřezat a odtahat větve a stromy naplavené z blízkého lesa. Zpět na základnu jednotka dorazila
v 12:40.

2. června

Dětský den

Téměř přesně na den byl letos Sborem dobrovolných hasičů Díly pořádán dětský den. Letošním tématem byla Cesta kolem
světa. Program začal ve 14:30 na místním hřišti. Děti navštívily deset stanovišť, kdy každé reprezentovalo jednu zemi a
soutěže tematicky zaměřené na zvyklosti této země. V Norsku se lovily ryby, v Brazílii kopalo na branku a třeba na
Bahamách potápělo. Kromě soutěží bylo připraveno i opékání buřtů, jízda na koni a samozřejmě sladké odměny. To, že
se den povedl, bylo vidět především na spokojených dětech.

3. června

150. let založení sboru v Rötzu

Bavorské město Rötz je nejen partnerem naší obce, ale i tamní hasičský sbor je partnerem SDH Díly. Bylo tak naprosto
jasné, že se zástupci našeho sboru zúčastní oslav 150. let založení hasičského sboru v Rötzu. Uniformovaní zástupci
dílských hasičů se zúčastnili průvodu, v němž nesli dílský prapor. Po průvodu a proslovech následovalo posezení u muziky
s typickými bavorskými tupláky. Celá oslava se velice povedla a byli jsme rádi, že se ukázalo, že spolupráce mezi hasiči
funguje i bez ohledu na státní hranice.

23. června

TFA Díly

Další ročník TFA Díly proběhl v sobotu 23. června na dílském hřišti. Toto, mezi diváky i účastníky oblíbené zápolení,
nabídlo i letos spoustu nervy drásajících, špičkových výkonů. Trať byla výborně připravena, překážky správně náročné a
počasí sice chladnější, ale pro závodníky jedině dobře. I letos jsme měli několik velice žhavých kandidátů na vítězství. A
právě dílští diváci nemohli být po skončení soutěže nespokojeni.
Výsledky:
Kategorie nad 35 let
1. David Kuboš 311,92
2. Antonín Rendl 322,96
3. Pavel Hauer 475,21

Kategorie do 35 let
1. Pavel Kouřík 269,472
2. Michal Brousil 284,66
3. Lukáš Macht 354,97

Naši borci
7. Václav Buršík 403,63
8. Jan Sokol 422,49
13. Jiří Závodný 497,47

Závod se povedl. Atmosféra byla již tradičně skvělá a všichni budeme rádi, když se opět potkáme v podobně hojném
počtu i příští rok.
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TJ Sokol Díly z.s.
Kuželkářský oddíl
V polovině dubna skončily kuželkářské soutěže družstev.
Každé soutěže (krajské i okresní) se zúčastnilo 12 družstev. Našim třem družstvům se lépe dařilo na domácí kuželně. Z 33
domácích zápasů bylo 25 vítězných a z 33 zápasů venku bylo vítězných pouze 14.
Domažlický okresní přebor vyhrálo družstvo Zahořany „A“ se 40 body.
Celkem 34 bodů nasbíralo na družstvo Díly „B“ společně s družstvem Havlovice „D“. Rozdíl šesti dílčích bodů rozhodl, že
ženy nakonec obsadily „medailové“ 3. místo (průměr 2 426 kuželek na zápas). A třetí místo si svými výkony v
jednotlivcích vybojovala i Iveta Kouříková s průměrem 428,1 kuželek na zápas. Nad průměr 400 kuželek na zápas se
dostaly i další hráčky: Václava Knopfová (420,4 k., 7. místo), Milena Pittnerová (413,8 k., 13. místo), Jana Kuželková
(413,4 k., 14. místo) a Dana Kapicová (400,6 k., 34. místo).
Družstvo Díly „C“ – muži si po celou soutěž udržovalo střed tabulky a tomu odpovídá i konečné umístění: 7. místo, 22
bodů a průměr 2 338 kuželek na zápas. V jednotlivcích měl nejlepší průměr na zápas Jan Sokol – 424,4 kuželek, 6. místo
v okrese. Nad průměr 400 kuželek na zápas se dostal i Jaromír Duda (415 k, 12. místo) a Karel Řezníček (405,2 k, 24.
místo).
Přebor Plzeňského kraje se podle Rozpisu soutěže hraje tak, že na dvoudráhových kuželnách se hraje 2x50 HS a na
čtyřdráhových kuželnách
4x30 HS. Proto jsou průměry na zápas u družstev i jednotlivců nesrovnatelné s okresem.
Družstvo Díly „A“ vyhrálo přesně polovinu svých zápasů a tak s 22 body a průměrem 2 644 kuželek na zápas skončilo na
pěkném pátém místě. V jednotlivcích se nejlépe vedlo Jaroslavu Pittrovi, který svým průměrem 461,4 kuželek na zápas
obsadil 13. místa v kraji.
Je třeba zdůraznit, že k celkovým výsledkům výrazně přispěli i „náhradníci“ z družstev „B“ a „C“.
V letošní soutěži sice jednotlivé rekordy nebyly překonány, ale:
Nejlepší výkon družstva A – doma 2 660 kuželek (Pittr J. 424, Kuželková 432, Byrtus 440, Jílek Jar. 440, Duda 457
a Kouříková 467)
Nejlepší výkon družstva B – doma 2 599 kuželek (Kunešová A. 382, Kapicová 424, Knopfová 426, Pittnerová 432,
Kuželková 460 a Kouříková 475)
Nejlepší výkon družstva C – doma 2 489 kuželek (Kočí 369, Dufek 388, Anderle 411, Kuneš Martin 414, Řezníček
K. 440 a Duda 467)

Soutěž jednotlivců – Mistrovství ČR – 4x30 HS
Ve dnech 5. a 6. května 2018 se MČR zúčastnili čtyři hráči z Dílů.
V ženské kategorii si účast na MČR v Třebíči vybojovala Iveta Kouříková. Tam v silné konkurenci 48 převážně ligových
hráček obsadila výkonem 533 kuželek 28. místo.
V kategorii seniorek hrála Jana Kuželková v Kroměříži. V kvalifikaci, kde hrálo 36 hráček, se umístila na 16. místě
s výsledkem 524 kuželek. Druhý den pak ve finále s celkovým náhozem 974 kuželek (součet obou výsledků) skončila na
24. místě.
V nové kategorii senioři 60+ jsme měli dva zástupce. V Přerově Jaroslav Jílek náhozem 512 kuželek obsadil z 36
soutěžících 30. místo. Jaroslav Pittr se v kvalifikaci umístil na 9. místě výkonem 563 kuželek. Druhý den pak ve finále
s celkovým náhozem 1052 kuželek (součet obou výsledků) skončil na 21. místě.
Děkujeme všem hráčům, kteří se za početné podpory svých spoluhráčů rozjeli po republice, za hráčské výkony a
reprezentaci našeho oddílu i obce.
POZVÁNKA NA POUŤOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH,
který se bude konat v sobotu 7. 7. 2018 od 12:00 do 20:00 hodin a v neděli 8. 7. 2018 od 10:00 do 17:45 hodin.
Veřejné vyhlášení výsledků bude v 18:00 hodin v rámci programu pouťových oslav na parkovišti u OÚ.

Lyžařský oddíl TJ Sokol Díly
Turistický přechod Gibacht – Díly
Letošní, na sníh velmi skoupá zima nepřála lyžařskému oddílu TJ Sokol Díly uskutečnit každoroční lyžařský přejezd
Gibacht – Díly. To ovšem neodradilo pořadatele, kteří uspořádali v
sobotu 21. 4. 2018 turistický přechod Gibacht – Díly.
Od restaurace na Gibachtu směřovali účastníci na státní hranici.
Neopomněli se zastavit u Kamenné schránky s kamennými dvířky ve
skále a zakrátko již účastníci pochodu dorazili ke Třem znakům. Po
seznámení s historií si udělali pár nezbytných fotek. K chatě Městských
lesů Domažlice, kam všichni směřovali, to nebylo daleko. Opečená
klobása, čaj a pivo přišlo unaveným poutníkům vhod. Závěrečný úsek
cesty z čerchovských strání přes Capartice na Díly absolvovali všichni
bez úhony. Tečkou za vydařenou akcí byla dobrá polévka v hospůdce
Tyrolka na Dílech.
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TJ Sokol Díly
BĚH OSVOBOZENÍ
Běh osvobození pořádaný dílskými Sokoly se těší každoročně velké oblibě. Letošní, již 47. ročník, překonal magickou
hranici dvou set a na start se tentokrát vydalo 214 závodníků ve 12 kategoriích. Běžcům, organizátorům i divákům přálo
hezké počasí, a tak celé závody proběhly opět v hezké atmosféře a sportovním duchu.
V cíli na závodníky čekalo občerstvení v podobě tatranky a čaje a na nejrychlejší v jednotlivých kategoriích opět
hodnotné ceny sponzorů.
Poměr pohlaví závodníků se drží přibližně na půlce, letos s mírnou převahou žen (97 mužů / 117 žen). Nejmladšímu
závodníkovi byly 2 roky, nejstaršímu pak úctyhodných 75 let. Věkový průměr závodu se dlouhodobě drží kolem 18-19 let.
Na startu nechyběla a svojí návštěvou nás poctila i Kateřina Beroušková, reprezentantka ČR v běhu na lyžích, účastnice
MS v klasickém lyžování a ZOH 2018 v Pchjongčchangu, rodačka z Postřekova, která zde ve své kategorii (Ženy do 35let,
3km) získala zlatou medaili.
O organizaci závodů se staral takřka 30 členný tým lidí, který každoročně zajišťuje jejich bezproblémový průběh ať už
hlídkami na jednotlivých stanovištích na tratích, časomírou na startu a v
cíli, moderním počítačovým odbavením a registrací závodníků v místní
kuželně, přípravou balíčků a pohárů pro vítěze, koordinací dětí při
doběhu, zajištěním zdravotníka a dalšími nutnými činnostmi.
Závody provázel a o informovanost všech účastníků se výborně staral Petr
Kuneš, na kterém také byla hlavní zodpovědnost časoměřiče všech
kategorií. Celá akce byla doprovázena také reprodukovanou hudbou.
Všechny dojmy a postřehy se pak na závěr ještě probraly v místní
hospůdce, kde bylo pro všechny organizátory připraveno malé pohoštění ve
formě piva, buřtů a guláše a kde se již rodily nápady na vylepšení závodů
na příští rok.
Na závěr patří velké poděkování pořadatelům a celému organizačnímu týmu, dále poděkování celému zastupitelstvu obce
Díly za podporu, součinnost a obětavost při poskytnutí prostor a techniky, poděkování Sboru dobrovolných hasičů obce
Díly za součinnost a zápůjčku auta na zdravotní asistenci a v neposlední řadě poděkování všem sponzorům za poskytnutí
hodnotných darů.
Za pořadatele akce Vladimír Pavlíček
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Přimda 2018
Ve dnech 15. - 16. června 2018 se uskutečnil již tradiční 67. pěší pochod z Dílů na Přimdu, který jako každoročně
pořádali členové Tělovýchovné Jednoty Sokol Díly v čele s panem Františkem Reinigerem. V letošním roce se pochodu
zúčastnilo rekordních 25 mužů z Dílů a okolních obcí, různých věkových kategorií. Po cestě nechyběla dobrá nálada,
pohoda a klid. Cesta tam i zpět se obešla bez vážnějších problémů, i když u některých účastníků to bylo opravdu na
hraně možností. Opět si dal pořadatel záležet na počasí, protože už několik ročníků se šlo se sluníčkem v zádech. Letošní
nováček Sláva Pitr si podle jeho slov dlouhou cestu, protkanou všemi možnými nástrahami také užíval a bylo vidět, že má
natrénováno. Pořadateli panu Františku Reinigerovi za všechny účastníky moc děkujeme, vše vyšlo podle plánu a už teď
se zase těšíme na příští ročník a pevně doufáme, že tradice bude zachována i do budoucna a řady pěších turistů z Dílů a
okolních obcí se ještě rozšíří.
Mgr. Petr Kuneš

Životní jubilea
Anderle Jiří, Anderlová Marie, Blažková Marie, Krutina Jiří, Pavlíčková Anežka,
Řezníček Pavel Strnadová Hana
květen: Babková Jaroslava, Kuželka Josef, Řezníček Jan, Vargovčík Jan
červen: Buršíková Antonie, Hronková Marie, Jílková Marta, Pavlíček Václav, Řezníčková Jana

duben:

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Opustili nás
V sobotu 2. června 2018 zemřela paní Jarmila Sokolová.

VZPOMÍNKA
Paní Jarmila Sokolová se narodila 14. 1. 1936. Vystudovala obchodní akademii a po jejím absolvování začala
pracovat ve spořitelně v Litoměřicích. V roce 1954 poznala svého budoucího manžela, za kterým se následně
přestěhovala do Ústí nad Labem, kde nastoupila do místní pobočky spořitelny. Žili společně v Praze a vychovali
tři syny Pavla, Martina a Petra. Po dosažení důchodového věku se společně s manželem odstěhovali do jeho
rodné chaloupky v obci Díly. Zde strávili nádherná léta aktivního odpočinku obklopeni zvířaty, která byla její
láskou. Díky své vstřícné povaze se brzy začlenila i mezi místní občany a našla si zde mnoho kamarádek. V roce
2010 už jí zdravotní stav nedovolil dále setrvat na milovaných Dílech a museli se s manželem přestěhovat do
penzionu pro seniory v Domažlicích. Společně se zde dožili i oslavy diamantové svatby.
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