Kronika 2019
Počasí
I když na Nový rok nepanovalo přímo zimní počasí, hned v prvním lednovém týdnu
jsme se dočkali sněhové nadílky. Sníh se pak udržel až do poloviny února. Jaro bylo krásné,
na velikonoční svátky, které letos byly koncem dubna, vyšlo slunečné a teplé počasí. V létě nebylo
tolik horko a sucho jako předešlé roky, na podzim také průměrně pršelo, ale stejně množství srážek
nestačilo pokrýt deficit vody v půdě. Začátkem prosince napadla slabá vrstvička sněhu, ale nebylo
to ani na bobování nebo jiné zimní radovánky. Vzápětí to roztálo a pak přišlo dlouhé období bez
sněhu a v podstatě bez srážek s výjimkou vánočních svátků, kdy zapršelo vydatně. Tyto řádky píši
koncem ledna 2020 a zatím se sníh neukázal. Takovouto zimu bez sněhu si vlastně nepamatuji.
Obyvatelstvo
V tomto roce počet obyvatel nepatrně stoupl, k 31. prosinci 2019 jich bylo 377. Osm
lidí se v průběhu roku odstěhovalo, jedenáct přistěhovalo, narodilo se pět dětí, tři občané zemřeli.
Nejprve uvedu nové přírůstky. V dubnu se manželům Šabkovým z čp. 16 narodila druhá dcerka
Nella. V květnu přibyla další holčička Diana manželům Sokolovým z čp. 175. Malá Lilly manželů
Ševčíkových z čp. 40 přišla na svět v červnu a pak se narodili dva chlapci - v červenci Alexandr
Giblo z čp. 23 a Vojtíšek manželů Kalinových z čp. 71.
Mezi radostné události patří jistě uzavření sňatku našich občanů. Na sklonku léta
31. srpna vstoupili do svazku manželského Nicole Jasanová a Petr Řezníček “mladej Tulačka”. Své
ano si řekli u nových rybníčků, které si sami na lukách pod Díly vybudovali. Bylo to moc
romantické. Další zahradní svatbu uzavřeli 15. září Kateřina Šmídová a Michal Kalina noví
majitelé chalupy U Švejnohů, a to přímo pod vrbou na zahradě u oddávajícího místostarosty
Škultétyho. A do třetice, do Prahy na Staroměstskou radnici se 15. listopadu zajeli nechat oddat
Martin Sokol a Libuše Šafaříková.
Vzpomínka
Tento rok nás opustili 3 občané. Tyto řádky ale věnuji také dvěma lidem, kteří na Dílích
nyní neměli trvalý pobyt, ale s naší vesničkou byly jejich životy úzce svázány. 12. ledna zemřela v
nedožitých 94 letech naše bývalá občanka paní Hedvika Kreuzová z čp. 40. Pocházela z Fuksovy
Hutě. Na Díly se přivdala v roce 1947 a s manželem Jakubem Kreuzem vychovali 3 děti. Pracovala
jako pomocná kuchařka, prodavačka, byla dělnice v lese nebo v ELPU. V důchodu ještě chodila do
lesa a pomáhala v kuchyni v Hotelu Sádek. Ovdověla v roce 1991 a sama v domku na Dílích
bydlela až do svých 90 let. Poslední roky strávila v domě pro seniory v Domažlicích. Paní Kreuzová
byla dlouholetou členkou Českého červeného kříže, obětavě se starala o svého vážně nemocného
manžela, ale také denně docházela k nevidomému panu Jirkovskému. Mezi její koníčky patřila
zahrádka, pletení ponožek a rukavic, vaření a pečení. Ráda zpívala.
15. února náhle zemřel pan Pavel Sokol, který, ač se narodil v Ústí nad Labem a žil v
Praze, celý život jezdil se svou ženou a dcerou do rodné vesničky svého otce pana Josefa Sokola.
Pracoval na letišti Ruzyně v Praze, nejprve u vládní letky jako technická obsluha letadel, později se
vypracoval a vykonával náročnou činnost palubního mechanika. Byl povýšen do hodnosti kapitána
policie a stal se platným členem kolektivu Záchranné služby Ministerstva vnitra a Policie ČR.
Odešel v nedožitých 62 letech.
Opustil nás také pan Drahoslav Milisderfer z čp. 106, a to 20. února. Z Českých
Budějovic se v roce 1954 na Chodsko přiženil. S manželkou Annou roz. Řezníčkovou měli dvě
děti. Nejprve žili v Domažlicích a v roce 1979 se přistěhovali na Díly. V roce 1993 ovdověl. Radost
mu dělalo pět vnoučat a sedm pravnoučat. Jeho koníčkem byla turistika, dlouhá léta chodil
značkovat turistické trasy. Zapojoval se do chodu obce, pracoval na jejím zvelebování.. V letech
1986 – 1990 vykonával funkci předsedy MNV. Byl také dlouholetým členem redakční rady
Dílčáku. Do konce svých dní byl stále aktivní. V září by oslavil devadesátiny.
2. srpna zemřela paní Zdeňka Zmeškalová z čp. 129. Paní Zmeškalová se před lety

přistěhovala z Chodova ke svému synovi. 22. září odešel na věčnost pan Vladimír Petržík, který se
do obce také přistěhoval poměrně nedávno, a to do čp. 159 po manželech Kapicových.
Kultura
V lednu a únoru proběhly na sále tradiční Sokolský a Hasičský bál. Dílští rádi plesají,
sál byl vždy zaplněn do posledního místečka. Oslava MDŽ se tento rok nekonala, protože koncem
února náhle odešel jeden z hlavních a dlouholetých organizátorů pan Milisderfer. 16. března Rodiče
za hřiště pořádali maškarní bál pro děti. Tentokrát maminky na začátku zahrály dětem pohádku o
Sněhurce a sedmi trpaslících a v duchu tohoto příběhu se pak nesl celý karneval.
Májové oslavy proběhly jako každý rok, důstojně a za účasti velkého počtu dílských i
občanů z okolí. Nechyběli ani zástupci americké ambasády a uniformovaní hosté z Plzně. Povedla
se i dílská pouť, 5. až 7. července bylo na Dílích živo. V pátek se věřící sešli v kapličce na
bohoslužbě a pak až do neděle zněla na návsi, myslím tím parkoviště pod Tyrolkou, hudba.
Tentokrát k nám zavítali Abba Stars Band, Moby Dick a MamaPipi z Postřekova. Samozřejmě se
hrál i kuželkářský turnaj o putovní sošku J.S. Koziny, kterou získal Jan Dufek.
V září k nám po roce opět zavítali ,,komedianti" z Poběžovic, aby zde odehráli novou
hru Kurs efektivního rodičovství. V sále se sešlo cca 140 diváků. Všichni se dobře bavili a po
představení si někteří ještě společně s herci poseděli nad dobrým jídlem a pitím. A pak se občané
setkali na sále v prosinci. Nejprve v sobotu 7. prosince na už 4. vánočním trhu rukodělných výrobků
a domácích produktů. Své zboží přišlo vystavit a prodávat 36 prodejců, z toho 27 místních, ale i 9
přespolních. Hned po otevření vešlo do sálu během 10 minut asi 120 lidí. Celkem v průběhu dne
jich dorazilo rekordních 700. Jmenovat vše, co zde bylo k dostání, by bylo obtížné. Prvním, kdo
měl po chvíli vyprodán svůj sortiment, byl Michal Kalina se svými klobásami a zabijačkovými
dobrotami. Po vánočním máslovém cukroví Marušky Mikulenkové se také brzy zaprášilo. Navíc si
návštěvníci mohli ve výčepu zakoupit chlebíčky nebo třeba štrůdl, dorty Johanky Pillmaierové a
Marty Volfíkové. Obsluhující děvčata se měla co otáčet. Ale pak tu byla především spousta
vánočních dekorací, přírodních produktů, lidé mohli naživo shlédnout práci na kolovrátku, tkaní na
stavu či výrobu peroutek. Ještě něčím byl ten letošní ročník výjimečný. Organizátoři se dohodli, že
dobrovolné vstupné bude po odečtení nákladů rozděleno mezi klenečský Robinson, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, a sociálně terapeutickou dílnu sv Josefa v Meclově. Organizátoři,
dílské ženy a spousta pomocníků před lety určitě nečekali, že se vánoční trh stane tak vyhledávanou
akcí. Jeho popularita rok od roku roste, a to v blízkém okolí, ale i za hranicemi okresu.
Setkání občanů spojené s vítáním občánků se letos konalo až 21. prosince. Možná, že to
bylo těmi blížícími se svátky, ale zdálo se mi, že do sálu přišlo méně lidí než obvykle. Atmosféra
byla ale vánoční a přítomní se dobře bavili. K tomu jim dopomohlo vystoupení Haltravanu,
osvědčených muzikantů z Postřekova a snad také divadelní představení, které s dětmi zase nacvičili
manželé Foistovi a Kateřina Škultéty. Hra se jmenovala Vánoční dárek a šlo už o textově a
dramaturgicky náročnější kousek. Jako vždy se obec postarala o dobré pohoštění. Hned druhý den,
v neděli 22. prosince jsme si u kapličky společně zazpívali vánoční koledy. Děti napekly na
kuželníku perníčky, a tak si je mohli všichni zakousnout k podávanému svařáku.
V záznamech z předchozích let jsem úplně opomněla napsat o počínající tradici
silvestrovského ohňostroje. Už po třetí byl na hřišti odpálen v nočních silvestrovských hodinách
několikaminutový ohňostroj. Tentokráte to bylo ve 22.00, aby se mohly přijít podívat i mladší děti.
Organizátoři se pokusili produkci oživit i hudebním doprovodem z veřejného rozhlasu, Smetanovou
Vltavou, kterou zpíval Karel Gott, ale v prostoru nad hřištěm, kde stála většina diváků, (a nebylo
jich málo), to trochu zaniklo v ohlušujících petardách. Ohňostroj sestavila profesionální firma a
zaplacen byl dobrovolnými přispěvateli.
Ještě jedna věc stojí za zaznamenání. Málokdo ví, že vánoční strom republiky, který
zdobil v prosinci 2019 domažlické náměstí, vyrostl na Dílích. Nádherný stříbrný smrk Domažlicům
věnovala rodina Řezníčkova ( u Malíčků). Poražení a doprava letitého krasavce nebyla jednoduchá,
a tak se zapojil obecní úřad Díly.

Ze života našich složek
Hasiči
Jako obvykle zahájili hasiči sezonu valnou hromadou 5.ledna a 8. února Hasičským
bálem. Hned v den valné hromady museli vyjet k padlému smrku na komunikaci do Klenčí.
Takových výjezdů pak měli během roku ještě mnohem více. Je to tzv. technická pomoc, odstranění
stromu nebo překážky či likvidace obtížného hmyzu. Od února začaly tréninky na sále a příprava na
blížící se sezonu hasičských soutěží. 25. května se v Postřekově konala okrsková soutěž. Dílští
nasadili šest týmů, děti, ženy, muži, muži nad 35 let, veteráni a dvoje veteránky. Celkově dopadl
sbor docela úspěšně. Muži, ženy a 1. tým veteránek obsadili 2. místo a 1. se umístili veteránky č. 2
a veteráni. Následovaly další soutěže, Chodská noční hasičská liga, soutěž v Oprechticích,
memoriál v Osvračíně a v Postřekově. V celkové tabulce CHNHL nakonec naši skončili na 7. místě
se 79 body a nejlepším časem 17.82 z 20 týmů v kategorii Sport, což je skok z 15. místa oproti
předchozímu roku.
Samozřejmě pokračuje úspěšná éra dílských hasičských sportovců v individuálních
soutěžích. Uvedu jenom zlomek toho, co v tomto roce dokázali. Pavel Kouřík se v období od 6.
srpna do 19. srpna účastnil s českou reprezentací Světových policejních a hasičských her v Číně.
Tam Pavel Kouřík v obdobě soutěže TFA skončil v silné konkurenci z celého světa na 3. místě.
Pak se svými kolegy zvítězili ve štafetě a jako pátý vyběhl v kompletním zásahovém vybavení 53
patrovou budovu. Pro nás nepředstavitelné, klobouk dolů.
Vynikající je i mladý Petr Ježo, který závodil na několika soutěžích Šumavské a
Chodské ligy v TFA a zúčastnil se i mezinárodních závodů Firefighter Combat Challenge v Jihlavě.
Vyhrál závod v Horažďovicách, na České Kubici a v Přešticích, tam bylo hlavní cenou zapůjčení
auta Mercedes-Benz třídy X na víkend.
Sokol
Náš hokejový oddíl oslavil dvacátou sezonu své existence. Za tu dobu týmem prošla
spousta hráčů a hrály se různé soutěže. Aktuálně tým hraje soutěž mužů plzeňského kraje skupinu C
a daří se mu, drží se v horní polovině tabulky. Je pravda, že bylo nutné více rozšířit hráčskou
základnu, protože se občas na ledě nesešel ani minimální počet hráčů.
Oddíl kuželkářů opět zažil rušný a poměrně úspěšný rok. V dubnu skončily soutěže
družstev. V krajské soutěži obsadilo Áčko medailové 3. místo, v okresní soutěži vyhrálo družstvo B
- ženy. Družstvo C ukončilo soutěž na 6. místě. V obou soutěžích byl jako jednotlivec nejlepší
Lukáš Pittr, který obsadil obě 4. místa. Z žen měla nejlepší průměr Iveta Kouříková a v okresní
soutěži skončila na 8. místě.
Jak už je u kuželkářů dobrým zvykem, i letos měli zastoupení na Mistrovství republiky.
Na Mistrovství 4. května v Prostějově se za seniorky probojovala Jana Kuželková. Podpořit se ji
vypravilo téměř celé družstvo spoluhráček. Mohutně ji povzbuzovaly a držely naší reprezentantce
pěsti. Nakonec ve finále obsadila 24. příčku.
V podzimní části soutěže družstev se Áčko v kraji umístilo na 10. místě. V souteži
okresní bylo Céčko muži na 6. místě a Béčko ženy na 9. místě.
7. prosince na kuželníku proběhla oslava 30. výročí přátelení s oddílem z německého
Ottmarshausenu. Skupina hráčů v čele s řezníkem Karlem Sýkorou pro tuto příležitost připravila
zabijačku a v pátek před slávou zpracovali maso z jednoho celého prasete na lahodné zabijačkové
pochoutky, které pak potešily nejeden kuželkářský žaludek. V sobotu nejprve Mikuláš s andělem a
čertem nadělil dvacítce dětí dárečky a pak následoval zápas šestičlenných družstev na 6 x 60 HS. Po
delším čase vyhráli domácí. Protože by všem kuželkářům, aktivním i už nehrajícím, českým i
německým, byl kuželník malý, večer pokračoval na sále. Zde byly vyhlášeny výsledky a vyměněny
dárečky. Hlavním dárkem byly dvě fotoknihy sestavené ze snímků ze společných akcí. Každý
kuželkář obdržel i víno s nálepkou 30. výročí utužování přátelství.
První zářijovou sobotu uspořádal turistický oddíl pro své členy a příznivce zájezd do
malebného kraje kolem Kašperských hor. Na cestu se autobusem vypravilo 49 turistů. První

zastávkou byla obec Anín, odtud vystoupali na vrch Mouřenec, kde stojí kostelík sv. Mořice,
nejstarší svatostánek v této oblasti Šumavy. Po té následoval náročnější výstup na hrad Kašperk.
Počasí výšlapu příliš nepřálo, bylo sychravo a mlhavo, proto část účastníků dojela na hrad
autobusem. Společně se pak všichni sešli v penzionu na Hamrech, ve Štefanově dvoře, kde jsou
dílští turisté už dobře známi, a kde na ně čekalo milé domácí prostředí. Zpívalo se, tančilo a nikomu
se nechtělo rozjetou zábavu ukončit a vydat se na cestu k domovu.
Rodiče za hřiště
Rodiče měli tento rok na starosti organizaci dětského bálu a oslavu Dětského dne. O
bále jsem se zmínila už v řádcích o něco výš. Den dětí vyšel pěkně na sobotu. Organizátoři
připravili lesní stopovačku se soutěžemi a po jejím zdolání se děti mohly nechat odvézt koňským
spřežením na hřiště, kde na ně čekala obří klouzačka a došlo i na opravdovou bitvu vodními
pumami z balónků.
12. října zkusilo sdružení rodičů připravit po delší době pyžamový bál. I když moc
plesajících nedorazilo, bál se povedl a přítomní se vyřádili. Některé nápadité noční úbory tanečníků
a tanečnic by si jistě zasloužily být předvedeny ve světle ramp světových modních přehlídek.
Sychravou podzimní sobotu 2. listopadu si děti s rodiči zpestřily malou oslavou
importovaného svátku Halloween. Ve školce se vyráběly různé podzimní dekorace, dlabaly se dýně,
řádilo se a z venku od pece to příjemně vonělo pečeným chlebem a jehněčím. Po setmnění
následovala lampionová procházka po obci.
Hospodaření obce
Hospodařilo se s tímto rozpočtem : příjmy 7.659.000,- Kč, výdaje 7.054.000,-Kč +
605.000,- Kč splátky úvěrů.
Získali jsme dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu ve výši 180.000,- Kč, celkové
náklady na akci byly 299.898,50 Kč. Dále se opravovaly jímky a svodné potrubí za celkovou cenu
916.794,-Kč, z toho část činila dotace 400.000,- Kč. Dělala se také nová silnice v ulici okolo
Zdanovců za 449.784,-Kč, část opravy pokryla dotace v hodnotě 240.000,- Kč.
Na základě novelizace Zákona o odpadech musí každá obec od prosince zajistit
možnost sběru použitých potravinářských olejů a tuků. Na Dílích se rozhodli vyřešit to takto: olej
musí občané nalít do plastových uzaviratelných nádob, třeba do PET lahví, a následně je předat
zaměstnanci úřadu. Ten odpad uloží do speciálně upravené popelnice, která je pro tento účel ve
sklepě.
Příroda
Lesy kolem nás mění svou tvář. S velkým suchem, které trvá už několikátý rok, přišla
do našich luhů a hájů kůrovcová kalamita. Sucho a teplo kůrovci vyhovuje a za sezónu se stihnou
vylíhnout až tři jeho generace. Obrovské přemnožení ničí rozsáhlé porosty smrčin. A je to zlé.
Smrky na hřebenech Sádku a Haltravy schnou jeden za druhým, Lesy ČR i soukromí vlastníci musí
hodně kácet. Nově vysazené stromky se ale, bohužel, na vzniklých pasekách dost často neujmou,
protože zem je vyschlá a moc neprší. Nezbývá nám jen doufat, že si s tím příroda nějak poradí.
Slovo závěrem
Tento rok byl štědrý, ekonomika zatím vzkvétala, myslím, že se převážné většině
obyvatel naší obce dařilo dobře. Jen kdyby nás netrápilo to sucho a ten kůrovec. Příroda rozhodně
není v pořádku a lidem dochází hrozně pomalu, že musí změnit svoje životní zvyky a způsob
života.

