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Slovo starosty k mimořádné situaci v obci
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás v dnešní nelehké situaci povzbudil několika slovy. O pandemii způsobené novým typem
koronaviru přináší každý den média další a další informace. Nechci opakovat výzvy a nařízení, a ani
sáhodlouze rozebírat působení a účinky viru. Přesto si, coby starosta Dílů, kladu určitě podobné otázky jako Vy
a sdílím Vaše obavy i naděje. Ze všeho, co jsem se o nákaze dočetl i doslechl, pro mne vyplývají některé zcela
nejdůležitější poznatky. I když naše obec leží stranou překotného dění, přesto nejsme před virem chráněni
našimi hustými lesy ani naší jedinečnou polohou. Okres Domažlice, bohužel, patří k těm regionům, co jsou
infekcí nejvíce postiženy. Číslo nakažených stále narůstá a virus se šíří takzvaně komunitně. I když obraz naší
vylidněné obce, kde se jen pár náhodných chodců potkává s rouškami zahalujícími tváře, budeme mít ještě
dlouho zarytý v naší paměti, jsou jedině opatrnost a ohleduplnost naše nejsilnější zbraně proti šíření nemoci.
Měli bychom mít stále na paměti, že nejohroženější jsou naši dříve narození spoluobčané a s nimi i podstatná
část ducha naší obce. Apeluji proto na nás všechny, abychom nebrali situaci na lehkou váhu a zodpovědně
dodržovali nezbytná hygienická a preventivní opatření. Zaručuji se, že já i moji spolupracovníci na obci
uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vás co nejlépe ochránili a podpořili. Prozatím jsme zajistili
roušky i desinfekční materiál a neustále informujeme o aktuálních změnách i nařízeních. V této složité době
se odehrává celá řada bezejmenných hrdinských skutků a není možné dostatečně poděkovat všem. Proto bych
rád poděkoval všem obětavým občanům, kteří se starají o zajištění chodu obce i o naši bezpečnost. Přeji nám
všem dostatek trpělivosti i příslovečné štěstí a společně si držme palce, aby naše Díly co nejdříve žily svým
plným životem.
Váš Miroslav Rýdl

Ohlédnutí za oslavou
Mezinárodního dne žen
Obecní úřad Díly a dílské ženy děkují
organizátorům panu Lubomíru Minaříkovi,
Jiřímu
Anderlemu,
Janu
Řezníčkovi
a Františku Reinigerovi za uspořádání oslavy
Mezinárodního dne žen konaného v neděli
8.3.2020 v budově bývalé mateřské školy.
Pobavit se přišlo 22 žen, pro které bylo
připraveno výborné pohoštění. O zábavu se
postarali harmonikáři pan Štěpán Kopecký
a Miroslav Soukup. Celé odpoledne se hrálo,
zpívalo, povídalo a dobře bavilo. Po 19.
hodině se všichni zúčastnění rozešli
s dobrou náladou do svých domovů.
(oú)

SDH Díly
V sobotu 4.1.2020 od 15 hodin se v sále obecního
úřadu uskutečnila Valná hromada našeho sboru.
Valné hromady se účastnilo 69 členů našeho sboru
a 18 hostů. Letošní Valná hromada byla volební na
další pětileté období. Stávající výbor sboru byl
jednomyslně schválen a bude pracovat i nadále ve
stejném složení v čele s obětavým starostou Pavlem
Knopfem. Výbor byl také doplněn a několik mladých
členů, kteří budou postupně přebírat jednotlivé
funkce ve výboru, aby byli řádně zaškoleni a plynule
mohli následně převzít vedení našeho sboru. Na valné
hromadě oznámil velitel zásahové jednotky našeho
sboru Petr Ježo, že po třiceti letech v této funkci
z důvodu velké vytíženosti skončí. Petr Ježo je
nadále okrskovým velitelem a velitelem celého
našeho sboru. Novým velitelem zásahové jednotky
byl jmenován Pavel Kouřík. Výbor sboru Petru Ježovi
poděkoval za dlouholetou práci a ocenil jeho úsilí při
budování sboru, a především zásahové jednotky.
Petrovi se podařilo téměř z ničeno vybudovat v naší
obci zásahovou jednotku na špičkové úrovni a vybavit
jí skvělou technikou. Zajistil školení a výcvik pro její
členy, což vždy nebylo jednoduché. Jeho úsilí
a dobrá práce byla oceněna i vedením naší obce
a vedením Územního odboru hasičů v Domažlicích. Po
oficiální části programu valné hromady jsme se
občerstvili a dobře pobavili s kapelou Pepi Turečka.

Na příští období jsme si vytýčili spoustu nových
a náročných úkolů a jsme rádi, že do toho s námi jde
spousta našich mladších kolegů, kteří se nezříkají
zodpovědnosti za náš sbor. To je záruka toho, že sbor
a zásahová jednotka budou i nadále na takové úrovni,
jako jsou v současné době.
V pátek 7.2.2020 jsme pořádali již 83. hasičský bál.
Sál obecního úřadu byl zaplněn do posledního
místečka, přišlo 203 platících hostů. Ty na náš bál
jistě přilákala i bohatá tombola, kde bylo bez mála
400 velmi hodnotných cen. Především k tanci
vyhrávala dechová kapela Horalka. Celý bál se nesl ve
velmi veselé náladě a málo komu se nad ránem
chtělo domů. Opět těšíme na další bál, který se
uskuteční 5.2.2021 a vyhrávat bude kapela
Vrchovanka. Pevně doufáme, že opět bude velmi
povedený.
V sobotu 14.3. 2020 od 10 hodin jsme se účastnili
společné brigády složek naší obce, kterou pořádal
obecní úřad. Pracovalo se na výřezu náletových
křovin u střelnice bývalého Svazarmu. Vyřezané
křoviny se ihned na místě pálily, aby vše bylo
uklizeno. Prostor u střelnice se vyřezával z důvodu
ukázky bitvy historických vojenský klubů při
osvobozování Dílů na konci druhé světové války.
Brigáda byla ukončena v 15 hodin, kdy proběhlo malé
občerstvení.
(Miroslav Mazanec)

Vedení hasičského sboru by chtělo sdělit všem občanům obce, že i v trvání složité situaci v naší republice
v souvislosti s šířením viru Covid 19, jsou zásahová jednotka i sbor neustále akceschopní. Jednotliví
členové jsou mezi sebou 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 podvědomí místních občanů, nebo je najdete na stránkách obce a našeho sboru.

Obecní úřad Díly sděluje, že usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 30.12. 2019 a 2.3.2020 jsou vzhledem
k současné situaci dostupné na webových stránkách obce. Za možné komplikace se předem omlouváme. (oú)

Životní jubilea
V lednu oslavili významné životní jubileum pan Zdeněk Volfík, paní Markéta
Ditrichová, pan Václav Pilmajer, paní Marie Sládková, pánové Pavel Dyr
a Jaroslav Kuttenberg, paní Alena Sanseverinová a pan Jan Anderle. V únoru paní
Barbora Volfíková a pánové Václav Vondraš, Václav Holub a Josef Peklo
a v březnu paní Marie Jindrová, pan Josef Kuneš, paní Marie Kuželková a paní
Božena Kuželková.
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Na svět jsme přivítali
9.2. 2020 se narodila rodičům Miroslavu Schimmerovi a Ivaně Haškové (č.p.99) dcera Anička Schimmerová.
Celé rodině přejeme spoustu štěstí a radosti ze společného života.
Milí občané Dílů, dnešní Dílčák vychází s ohledem na nouzový stav celého Česka v omezeném vydání.
Omlouváme se přispěvovatelům, jejichž články či fotografie se nedostaly do tohoto čísla. Vše otiskneme
v dalším vydání a zpřístupníme na webu obce. Přejeme hodně štěstí i sil, a hlavně zůstaňte všichni zdrávi!
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