INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
Prosinec 2020

č. 4/2020

Vážení a drazí spoluobčané, milí návštěvníci Dílů,
dovolte, abych se s Vámi v dnešním slavnostním adventním čase podělil o několik svých myšlenek
a názorů. Rád bych se rovněž ohlédl za právě končícím rokem 2020 a nastínil bych vize i cíle pro nastávající
období v novém roce 2021.
Asi nemohu začít jiným tématem než současnou koronavirovou krizí. Nechci Vás více zatěžovat dalšími
opatřeními a pesimistickými zprávami, kterých jsou stále plná média a všechny dostupné sdělovací prostředky.
Naopak bych Vás chtěl ujistit o tom, že obec Díly je dobře připravena v případě potřeby pomoci všem svým
obyvatelům. Snažím se o to, aby život na Dílech běžel v rámci vládou stanovených pravidel, díky nimž jsme
nemohli uskutečnit například tradiční předvánoční setkání. Pečlivě sleduji vývoj situace a pokud to bude jen
trochu možné, rád bych se s Vámi setkal alespoň pod širým nebem u dílské kapličky, byť při nealkoholickém
punči či svařáku, abychom mohli společně prožít atmosféru nadcházejících svátků. Věřím, že vše, co se děje
kolem nás, má svá pozitiva. Doufám, že si zvládneme udělat více času na naše blízké, na rodinu i sami pro sebe.
Dále bych Vás krátce informoval o situaci na obci. Bohužel, výpadek z daňových příjmů způsobený
pandemií, představuje téměř 25% očekávané částky. Kompenzace poskytnuté státem kryjí přibližně jednu
třetinu zmíněného deficitu. Pro nás všechny to znamená zvýšení životních nákladů. Nejspíše nás nemine vlna
zdražování služeb a poplatků. Jako příklad zmíním hospodaření s odpady. I zde náklady neustále narůstají
a v současnosti činí více než 500 000, - Kč. Částka 180 000,- Kč vybraná na poplatcích nepokrývá ani polovinu
těchto nákladů. Příjmy obce se pravděpodobně sníží i díky chystané daňové reformě se zrušením superhrubé
mzdy.
Změnily se i okolnosti provozu místní prodejny potravin. Uvědomuji si, jak je obchod v obci nezbytný
zejména pro naše starší spoluobčany. Nemovitost jsme odkoupili do obecního vlastnictví a dále hradíme náklady
související s provozem budovy vyjma mzdových prostředků. Po koupi domu jsme využili možnost čerpání krajské
dotace pro ZKD Sušice, jenž i nadále provozuje obchod. Před několika týdny jsme dokončili poslední větev
kanalizace i vodovodu do lokality „Statek“. Dokončena byla i nová část komunikace „U Svačinů“.
Podívejme se nyní na hlavní úkoly, co na nás čekají v následujícím roce. Především byla dokončena
projektová dokumentace a již byla podána i související žádost o územní rozhodnutí na výstavbu komunikace
v obytné zóně Z3 pod hřištěm. Podáváme i poměrně rozsáhlý projekt na přestavbu budovy bývalé mateřské
školy. Pokud bude projekt úspěšný, získáme potřebné prostředky na vybudování moderního multifunkčního
zařízení. Rádi bychom v roce 2021 zrekonstruovali další komunikace, a to vozovku v lokalitě „Statek“ i cestu
spojující „Prant“ s hlavní silnicí. Jak vidíte z předchozího výčtu, rozvoj naší krásné obce, pokračuje i přes složitá
opatření a probíhající krizi.
Z celého srdce Vám všem přeji vše dobré, hlavně stálé zdraví i pevné nervy v dnešní náročné době. Věřím,
že prožijete i přes veškerá omezení krásné i veselé svátky, a že šťastně vykročíte do nového roku 2021.
Titulní strana: V sobotu 26. září byl na novém
místě odhalen restaurovaný pomník na památku
Josefa Královce, první oběti nacismu na Chodsku.
Slavnostního aktu se zúčastnili čelní představitelé
obce, občané i zástupci Klubu 4. obrněné divize
Plzeň.
(foto redakce)

TJ Sokol Díly
Vážení spoluobčané,
za TJ Vás chci krátce informovat o plánu
budoucích činností. V měsíci listopadu 2020 slavíme
60. výročí založení naší organizace v obci Díly, kdy
k této příležitosti jsme měli v plánu v sále Obecního
úřadu zorganizovat Valnou hromadu, která měla být
spojena s posezením současných členů, veteránů TJ,
pozvaných hostů a široké veřejnosti obyvatel naší
obce. Chtěli jsme společně zavzpomínat, jak
tělovýchovná činnost v naší obci začínala, a především
nastínit plány do budoucna. Z důvodu mimořádných
opatření nařízených vládou ČR se tento plán bohužel
uskutečnit nepodařilo, nicméně tuto významnou akci

Váš Miroslav Rýdl

plánujeme i nadále. O termínu a programu budete
včas informováni.
Zároveň v příštím roce 2021 slavíme 50. let
pořádání přespolního běhu Osvobození na Dílech.
I k tomuto významnému výročí budeme po vzájemné
dohodě připravovat na den 08. května 2021 tradiční
závod, který je v poslední době hodně vyhledávanou
sportovní akcí a po vyhlášení výsledků bude
v odpoledních hodinách pro veřejnost plánovaný
doprovodný program při živé hudbě.
Za všechny pořadatele a výbor TJ jste srdečně
zváni. Pevně věříme, že se akce konečně podaří
a nezabrání nám v tom ani obávaná nemoc COVID 19
a s tím spojená mimořádná opatření.
Vzhledem k tomu, že se blíží čas Vánoc a Nový
rok, dovolte mi, abych Vám všem za celý výbor TJ
Sokol popřál pod stromečkem bohatého Ježíška a do
Nového roku 2021 hlavně pevné zdraví, pohodu,
optimismus a sportovního ducha.
S pozdravem Mgr. Petr Kuneš

2

Sbor dobrovolných hasičů
Díly
Vážení spoluobčané, sestry hasičky, bratři hasiči,
nastal adventní předvánoční čas a blíží se
konec roku. Uplynulá doba pro nás všechny nebyla
jednoduchá. Každý jsme měli své starosti, obavy
a mysleli jsme na věci, o kterých bychom jindy ani
neuvažovali. Chtěl bych sdělit všem občanům, že
i v této době jsme tu s vámi. Zásahová jednotka i sbor
jsou neustále akceschopní. Jednotliví členové jsou

spolu v telefonickém nebo e-mailovém kontaktu.
Zásahová jednotka byla jejím velitelem vybavena
požadovanými ochrannými prostředky a může kdykoliv
vyjet k jakémukoliv zásahu. Občané mohou především
telefonicky kontaktovat jakéhokoliv člena sboru
a požádat o pomoc. Telefonní čísla jsou jistě
v povědomí místních občanů.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem za sebe
a za celý výbor našeho sboru popřál krásné
a spokojené prožití svátků vánočních. Do nového roku
Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
A v novém roce ať máme všichni méně starostí a více
radostí.
Starosta sboru Pavel Knopf

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Díly konaného dne 21. 9. 2020
Schvaluje:
Navržený program veřejného
zasedání
2. Ověřovatele zápisu Antonína
Jelínka a Františka Škultéty.
3. Zapisovatelku pí. Hanu
Dudovou.
4. Uzavření
“Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace”
mezi obcí Díly a Plzeňským
krajem na věcné prostředky
a vybavení pro JSDHO Díly ve
výši 21.900 Kč a přijetí této
dotace do rozpočtu obce.
5. Uzavření smlouvy mezi obcí
Díly a Plzeňským krajem
o poskytnutí dotace z titulu
Ochrana přírody 2020
6. Přijetí finančního příspěvku ve
výši 491.250 Kč do rozpočtu
obce, který byl poskytnut dle
zákona č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním
bonusu
v souvislosti
s
krizovými
opatřeními
v
souvislosti
s výskytem koronaviru SARS
Cov-2, Díly.
7. Znění smlouvy o dílo mezi obcí
Díly a společností Henstav
s.r.o. Plzeň na dodávku stavby
“Vybudování
nové
místní
komunikace v obci”
8. Vyhlášení záměru obce č.
4/2020 na směnu obecního
pozemku KN p.č. 1532/183
v k.ú. Postřekov, vedeného na
LV 742 jako ostatní plocha
o celkové výměře 31m2 za
soukromý pozemek KN p.č.
2492 v k.ú. Díly, vedeného na
LV 69 jako ostatní plocha
o celkové výměře 119m2 .

1.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

1.

2.

Doporučení stavební komise,
kdy stavebník na pozemku p.č.
1636/1 v k.ú. Díly musí dodržet
při
výstavbě
oplocení
a opěrných zdí výšku betonu od
travnaté plochy 100 cm a výšku
oplocení
110
cm,
tedy
maximální celkovou výšku
oplocení ve směru od kapličky
210 cm.
Uzavření smlouvy o dílo se
spol. CHVaK Domažlice na
osazení digitálních vodoměrů
v ceně díla 424.050 Kč.
Rozpočtové
opatření
č.
4/2020.
Rozpočtové
opatření
č.
5/2020.
Žádost JSDHO Díly o navýšení
rozpočtu na akceschopnost
v roce 2020 o 25.000 Kč.
Proplacení faktur od PERSO
International, Neuměř za židle
a stoly ve výši 79.000 Kč
a CZECHMASTER Servis s.r.o. za
pneumatiky na CAS ve výši
23.944 Kč.

Pověřuje starostu obce :
Podpisem smlouvy mezi obcí
Díly a Plzeňským krajem
o poskytnutí dotace z titulu
Ochrana přírody 2020
Podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z dotačního titulu PSOV
PK 2020 s Plzeňským krajem
a provedením úhrady faktury č.
200020091 ve výši 492.278,60
Kč společnosti Henstav s.r.o.
Plzeň.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Vypracováním návrhu směnné
smlouvy na směnu obecního
pozemku KN p.č. 1532/183
v k.ú. Postřekov, vedeného na
LV 742 jako ostatní plocha
o celkové výměře 31m2, za
soukromý pozemek KN p.č. 2492
v k.ú. Díly, vedeného na LV 69
jako ostatní plocha o celkové
výměře 119m2 .
Podpisem smlouvy o dílo se
spol. CHVaK Domažlice na
osazení digitálních vodoměrů
v ceně díla 424.050 Kč
Provedením navýšení rozpočtu
pro JSDHO o 25.000 Kč.
Bere na vědomí:
Výčet kontroly plnění usnesení
Aktualizaci pořadníku uchazečů
o stavební pozemky v OZ Z3 Pod
hřištěm, kde je stále volná
jedna stavební parcela.
Informaci
o
termínu
slavnostního odhalení pamětní
desky dne 26. 9. 2020 v 10.00
hodin u Bobuků, která je
věnována památce čestného
občana obce Díly Josefu
Královcovi.
Podání žádosti o kolaudaci
stavby přeložky vodovodu nad
obecním vodojemem.
Program oslav u příležitosti 75.
Výročí osvobození domažlických
obcí, které se budou konat dne
26. 9. 2020.
Obsah písemné zprávy z 1.
Zasedání finančního výboru
obce v roce 2020
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Díly konaného dne 16. 11. 2020
Schvaluje :
1. Navržený program veřejného
zasedání.
2. Ověřovatele zápisu pí.
Kabourkovou a p. Anderleho.
3. Zapisovatelku pí. Hanu
Dudovou.
4. Plán inventur majetku obce
a složení
inventarizačních
komisí na rok 2020.
5. Znění příkazní smlouvy mezi
obcí Díly a DOMOZA projekt
s.r.o. Plzeň na zpracování
žádosti o dotaci v rámci
programu Ministerstva pro
místní
rozvoj
ČR
na
rekonstrukci objektu bývalé
MŠ.
6. Podání žádosti o dotaci do
programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - Podpora
obnovy a rozvoje venkova –
dotační titul „Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov“,
která bude zaměřena na
obnovu veřejné budovy bývalé mateřské školy pro
multifunkční dům.
7. Podání žádosti o dotaci do
programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - Podpora
obnovy a rozvoje venkova
z dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy
místních
komunikací
na
projekt
s názvem “Díly – oprava krytu
místních komunikací”.
8. Znění směnné smlouvy se
smlouvou o zániku věcného
břemene mezi obcí Díly a p.
R.K. dle vyhlášeného záměru
obce č. 4/2020.
9. Dodatky č. 1 k uzavřeným
veřejnoprávním
smlouvám
s obcemi
Česká
Kubice
a Postřekov, kdy předmětem
dodatků je posunutí termínů
vypořádání
dotace
na
financování bojové ukázky.
10. Dodatek č. 1 k uzavřené
veřejnoprávní
smlouvě
na
poskytnutí
neinvestičního
příspěveku ve výši 12.964 Kč na
výbavu a podporu činnosti SDH
Díly v roce 2020.
11. Smlouvu o dílo mezi obcí Díly
a Regionálním
sdružením
Šumava z.s.p.o. se sídlem
Stachy
na
zpracování
aktualizace “Strategie rozvoje
obce Díly” za cenu 27.000 Kč.

12. Rozvojové

13.

projekty obce na
období
2020
2022
a vyhodnocení plnění úkolů v r.
2017–2018
vyplývající
ze
strategického plánu rozvoje
obce Díly.
Rozpočtové opatření č. 6/2020
a 7/2020.
Proplacení faktur pro David
Pospíšil Postřekov ve výši
32.549 Kč, Ing. Zdeněk Havel
ve výši 30.000 Kč a ZEMPRA KL
s.r.o ve výši 72.650 Kč.
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 15. 12. 1999 se
ZKS a.s. Plzeň, kterým se
stanovuje cena za 1 svoz
popelnic na částku 4.483 Kč.

14.

15.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení ze
dne 21. 9. 2020.
Pověřuje starostu obce:
Zajištěním inventarizace dle
harmonogramu a k součinnosti
se členy DIK.
Podpisem příkazní smlouvy mezi
obcí Díly a DOMOZA projekt
s.r.o. Plzeň na zpracování
žádosti o dotaci v rámci
programu
Ministerstva
pro
místní rozvoj ČR na rekonstrukci
objektu bývalé MŠ.
Včasným
podání
žádostí
o dotaci do programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova
–
dotační
titul
„Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov“.
Včasným
podáním
žádosti
o dotaci do programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova z dotačního titulu
117D8210A - Podpora obnovy
místních komunikací a výběrem
administrátora žádosti o dotaci
dle
nejvýhodnější
cenové
nabídky.
Podpisem směnné smlouvy se
smlouvou o zániku věcného
břemene mezi obcí Díly a p.
R.K.
Podpisem
dodatků
č.
1
k uzavřeným
veřejnoprávním
smlouvám s obcemi Česká
Kubice a Postřekov.
Podpisem
dodatku
č.
1

8.

9.

10.

k uzavřené
veřejnoprávní
smlouvě
na
poskytnutí
neinvestičního příspěveku ve
výši 12.964 Kč na výbavu
a podporu činnosti SDH Díly.
Podpisem smlouvy o dílo mezi
obcí
Díly
a
Regionálním
sdružením Šumava z.s.p.o. se
sídlem Stachy na zpracování
aktualizace “Strategie rozvoje
obce Díly” za cenu 27.000 Kč.
Podpisem příkazů k proplacení
faktur pro David Pospíšil
Postřekov ve výši 32.549 Kč,
Ing. Zdeněk Havel ve výši
30.000 Kč a ZEMPRA KL s.r.o ve
výši 72.650 Kč.
Podpisem dodatku č. 12 ke
smlouvě o dílo se ZKS a.s. Plzeň.

Životní jubilea
Říjen–Prosinec:
Strasserová Lujza
Volfíková Miroslava
Konopíková Věra
Kuželková Anna
Pavlíčková Marie
Kapicová Marie
Petržíková Zdeňka
Škorík Peter
Pěnkavová Helena
Volfík Milan
Kuželka Antonín
Heran Miroslav
Anderle Milan
Mrázová Marie
Kotyzová Vlastimila
Dyrová Helena
Holubová Ludmila
Krutinová Anna
Hatalová Jaroslava
Volfíková Marta
Vavříček Bohuslav
Dufek Václav
Diamantová svatba:
23.4.2020 – Zdeněk a Marie Volfíkovi
(Chvojkouc)
Zlatá svatba:
13.6.2020 – Jiří a Anna Krutinovi
31.7.2020 – Václav a Helena
Vísnerovi
22.8.2020 – Jan a Jana Řezníčkovi
(Škarmancouc)
Narodili se:
Manželům Gabriele a Davidovi
Steinbergerovým se 11.10. 2020
narodil syn Benedikt.
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Vzpomínka na drahé zesnulé
Marie Sládková se narodila 17. ledna 1941 v Mlýnci v Postřekově. Vychovala zde dvě děti Růženu a Jiřího.
Dlouhá léta pracovala v Elpu v Klenčí pod Čerchovem, později v truhlářství v Postřekově. Celý život prožila
v Mlýnci v Postřekově. Na sklonku života, v roce 2018, se přistěhovala k dceři Růženě Šindelářové na Díly.
Zemřela ve věku nedožitých 80 let.
Poděkování rodiny: Chceme tímto poděkovat za příkladnou péči zdravotní sestře Antonii Buršíkové z Dílů.
Anděla Svobodová rozená Truhlářová se narodila 26.10.1962 v Domažlicích. S rodiči a bratrem žila na Dílech
v čp. 41. Vyučila se švadlenou a pracovala pro Šumavan Vimperk v závodě v Domažlicích. V roce 1984 šla za
prvním manželem do Boru u Tachova. V roce 1988 se přestěhovala zpátky na Díly do domu čp. 8, podruhé se
vdala a stala se matkou syna Františka a dcery Lenky. Po mateřské dovolené pracovala jako švadlena
v Postřekově, potom jako dělnice ve výrobní společnosti v Klenčí pod Čerchovem a naposledy jako dělnice
v EBM v Domažlicích. V roce 2017 onemocněla zákeřnou nemocí, které 12.11.2020 ve věku 58 let podlehla.
Dne 17.10.2020 nás navždy opustila paní Barbora Volfíková, roz. Kinclerová. Narodila se 24.2.1948
v Postřekově. Po základní škole se vyučila přadlenou ve Kdyni. V roce 1968 se provdala za Milana Volfíka
a odstěhovala se na Díly. Narodily se jim tři děti. Pracovala ve Kdyni v přádelnách, v Postřekově v tkalcovně
a v Klenčí ve Steatitu, kde byla až do důchodu. Celý život s láskou pečovala o svoji rodinu a známé. Největší
radost jí dělala vnoučata a pravnoučata.
Odešel dobrý člověk
Dne 11. listopadu letošního roku nás navždy
opustil pan Josef Sokol. Dovolte nám v několika
stručných větách připomenout jeho životní pouť.
Narodil se dne 17. září roku 1930 v obci Díly
č.p. 82 (u Hlínů), jako nejstarší ze čtyř dětí manželů
Anny rozené Kunešové a Štěpána Sokola. Na své
dětství vzpomínal rád. Vyprávěl, že sice žili ve velmi
chudých poměrech, ale ve vřelém vztahu jeden
k druhému a cítili se v tomto období šťastní
a spokojení. Základní vzdělání získal v obecní
dvoutřídce. V roce 1944 nastoupil do učení na slévače
a obráběče kovů v plzeňské Škodovce, které bylo
ukončeno po vybombardování závodu v roce 1945.
V závěru válečných let byl očitým svědkem náletu
spojeneckých letadel na Klenčí. Společně s kamarády
ze své dětské party nosil jídlo uprchlým válečným
zajatcům, kteří se ukrývali v lese. Byl i u příchodu
jednotek americké armády na Díly.
V roce 1945 odešel s celou rodinou osídlit
obec Vlkanov, kde pak obstarávali malé hospodářství.
Následně se v Domažlicích a Poběžovicích vyučil
a v roce 1948 získal tovaryšský list v oboru
automechanik. Po smrti matky v témže roce se musel
sám starat o hospodářství i mladší sourozence, neboť
otec odjížděl za prací. V roce 1951 se celá rodina
vrátila na Díly.
Ve stejném roce nastoupil základní vojenskou
službu u chemického praporu v Jaroměři. Chemie
a uniforma ho pak provázely celým profesním
životem. Absolvoval školu pro důstojníky v záloze
a byl převelen k Vojskům ministerstva vnitra.
Základní vojenskou službu ukončil v hodnosti
podporučíka
ve
funkci
zástupce
velitele
protichemické roty v Ústí nad Labem. Během vojenské
služby doznal zásadní změny i jeho osobní život, když
v roce 1953 poznal během chmelové brigády na
Žatecku svou budoucí manželku Jarmilu. V roce 1955

se, po účasti na vojenském cvičení, rozhodl stát
vojákem z povolání. V březnu téhož roku se v Ústí nad
Labem oženil. Z plánované velké svatby sešlo, neboť
několik dnů před jejím konáním tragicky zahynul otec
nevěsty. Museli vystačit s malým obřadem pouze se
svědky.
Společný život zahájili v Ústí nad Labem,
odkud vzápětí odešel za vzděláním do Brna. Zde
následně složil maturitu a byl přijat ke studiu na
Chemické fakultě Vojenské technické akademie.
V Ústí na Labem přišel v roce 1957 na svět prvorozený
syn Pavel. Aby mohli být spolu i během studií,
přestěhovala se rodina do Vyškova, kde v roce 1961
spatřil světlo světa druhý syn Martin. V roce 1962
ukončil úspěšně studium a získal titul inženýr. Po
škole byl převelen do Prahy na Štáb civilní obrany
spadající do rezortu Ministerstva vnitra, kde se
podílel na vývoji a koordinaci výroby prostředků
protichemické obrany. Zde se v roce 1969 narodil jeho
třetí syn Petr. V roce 1970 byl jmenován vedoucím
odboru a zástupcem náčelníka Štábu civilní obrany
ČSR. Následně působil ve Výzkumném ústavu civilní
obrany ČSSR, který v rámci reorganizace přešel v roce
1976 pod resort Ministerstva národní obrany. V roce
1979 dosáhl hodnosti plukovníka a vykonával funkci
zástupce náčelníka pro vědecko-výzkumnou činnost.
Jak je vidět z míst narození jednotlivých potomků, byl
vojenský život vždy spojován se stěhováním. To
poslední, v jeho pracovním životě, jej postihlo v roce
1983, kdy byl celý výzkumný ústav přestěhován
z Prahy do Pardubic. V této době se nesobecky rozhodl
nezatěžovat rodinu dalším stěhováním, odmítl
v Pardubicích nabízený byt a poslední pracovní roky
strávil na ubytovně. Za rodinou dojížděl pouze
o víkendech.
V roce 1989 odešel společně s manželkou do
starobního důchodu, který se rozhodli strávit v jeho
rodné obci Díly. Nebyl typem důchodce, který by
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dokázal trávit čas sezením doma a koukáním z okna.
Cítil potřebu být i nadále aktivní, být mezi lidmi a být
prospěšným pro své okolí. Společně s manželkou se
nadšeně věnoval chovu domácího zvířectva i pěstování
ovoce a zeleniny. V letních měsících brigádně pracoval
na sušičce obilí ve Státním statku ve Vlkanově. Rád
chodil na houby i na ryby. Také rád poseděl u piva či
vína s přáteli v místní restauraci a společně s nimi si
i rád zazpíval. Mnohokrát si pak doma vysloužil
nevlídný pohled a někdy i ostřejší slovo od manželky.
Léta aktivního odpočinku jim zpříjemňovaly i časté
návštěvy obou vnuček Petry a Alenky.
Jeho společenské aktivity ale byly mnohem
širší. Byl dlouholetým členem mysliveckého sdružení
v Postřekově, kde několik let vykonával funkci
předsedy. Po otevření hranic uplatnil svoji znalost
německého jazyka a mnoha uchazečům o práci v SRN
z Dílů
i z okolí pomohl se získáním pracovního místa
i s vyřízením potřebných povolení. Zůstal stabilní ve
svých názorech a byl i nadále aktivní v místní
organizaci KSČM. Zajímal se o historii obce a v této
souvislosti studoval místní kroniky, vyhledával
informace ve Státním okresním archivu a debatoval
s pamětníky. Ve spolupráci s OÚ Díly pak uspořádal
několik besed o historii obce a zpracoval získané
poznatky do celkem tří publikací. Zásadní měrou se
podílel i na publikaci o historii místního sdružení
Sboru dobrovolných hasičů, jehož byl čestným členem.
V roce 2001 stál i u zrodu místního časopisu „Dílčák“.
Společně s dalšími aktivními důchodci připravili řadu
společenských akcí a výstav, které bylo možné
navštívit zpravidla v rámci pouťových oslav. Jednou
z nejúspěšnějších akcí byla i výstava z díla
světoznámého malíře a grafika Jiřího Anderleho.
V letech 2001–2010 vedl místní kroniku. V roce 2006
byl zvolen do obecního zastupitelstva, kde zastával
i funkci místostarosty obce. Zde se věnoval především
problematice strategického rozvoje obce, přípravě
nového územního plánu a dotačním problémům.
Čas se nedal zastavit a věk si začal vybírat
svou daň na zdravotním stavu, který se začal postupně

zhoršovat u obou, ale zejména u manželky Jarmily.
Proto v roce 2011 uvítali, že penzion pro seniory
v Domažlicích vyhověl jejich žádosti o umístění
a naposledy v životě se přestěhovali. Na své Díly však
nezanevřeli a často se sem vraceli za rodinou i přáteli.
Jeho dlouhý život však nepřinášel pouze samá
pozitiva. Po smrti rodičů se postupně musel
vyrovnávat s předčasnými úmrtími svých dvou
mladších bratrů Štěpána a Václava. V posledních
letech také se smrtí své neteře Evy, snachy Jany
a v nedávné době i švagra Josefa. Nejtěžší ztráty ale
utrpěl v roce 2018, kdy jej po 63 letech společného
života opustila jeho žena Jarmila a v roce 2019, kdy
se musel vyrovnat s noční můrou všech rodičů
apochovat prvorozeného syna Pavla.
Životní elán mu naopak vlilo do žil narození
pravnučky Veroniky. Kdo viděl, v jaké je psychické
ifyzické kondici na oslavě svých 90 narozenin, nikdy
by si nepomyslel, že nás zakrátko navždy opustí.
Pamatujme si ho takového, jakým byl právě na této
oslavě. Skvělý řečník, veselý a družný společník,
s úsměvem na tváři, písní na rtu a sklenkou v ruce.
Josef Sokol (Hlínouc) byl skvělý manžel, otec
i prarodič. Byl to inteligentní, charakterní, nesobecký
a přátelský člověk, který prožil dlouhý, čestný
a užitečný život.
Omezující opatření, která musela být přijata
v souvislosti s šířením viru Covid -19 znemožnila
rodině uspořádat mu rozloučení, jaké by si zcela
určitě zasloužil. On sám by však byl jedním z těch, kdo
by disciplinovaně trval na dodržení nařízených
opatření. Jistě by nechtěl riskovat, že se na jeho
pohřbu někdo nakazí nemocí, která se výrazně
podílela i na jeho skonu. Jeho ostatky byly nejbližší
rodinou uloženy k poslednímu odpočinku v rodinném
hrobě v Klenčí pod Čerchovem. Pokud tam budete mít
cestu, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Děkujeme
Martin a Petr Sokolovi
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