1. Informace o dění v obci
Zprávy z obecního zastupitelstva
Zasedání ZO ze dne 31.12.2009
Přítomni: 7 členů, 12 občanů
• projednání a schválení rozpočtu na rok
2010 – ZO souhlasí
• stanovení ceny vodného pro rok 2010 na
15,10 Kč + 10% DPH – 16,61 Kč/m3 – ZO
souhlasí
• stanovení ceny za provozování kanalizace
pro rok 2010 na 4,37 Kč včetně DPH – ZO
souhlasí
• proplacení faktury CHVaK Domažlice na
inženýrské práce a vyhotovení smluv
o smlouvách budoucích k akci „Díly – doplnění kanalizace“ a faktury za vodovodní
přípojky v obci – ZO souhlasí
• žádost o prodej části p.č. 1854/2 – u čp.
117, 118 – ZO souhlasí
• žádost o příspěvek TJ Sokol Díly na rok
2010 ve výši 50.000 Kč – ZO souhlasí
s částkou 40.000,-Kč
• změna v rozpočtu č. 6 – ZO souhlasí
• odpověď ZKD Sušice na požadavek

ﬁnancování provozu prodejny
• stanovisko Obce Díly k dopisu AK Gallivody ve věci nabídky k odprodeji části
vodovodu u p.Martince
• smlouva o využívání IS VIRTUOS

Zasedání ZO ze dne 18.2.2010
přítomni 6 členů ZO, ostatní 22
• schválení usnesení na zadání nového ÚP
pro obec Díly – ZO souhlasí
• projednání a schválení dotačních titulů
pro rok 2010: dotace na opravu kapličky,
dotace na vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci
„Díly – doplnění kanalizace“, dotace
pro využití volného času dětí a mládeže
různých věkových skupin na Dílech – ZO
souhlasí
• úhrada zádržného ﬁrmy Skanska na akci
ČOV Chodská liga – ZO souhlasí
• ujednání TJ Sokol Díly a Obec Díly – ZO
souhlasí

• žádost o příspěvek TJ Sokol Díly na dětský
bál – ZO souhlasí
• žádost o příspěvek KSČM na MDŽ – ZO
souhlasí
• informace o výsledku výběrového řízení na
místo účetní OÚ Díly – byla vybrána paní
Květuše Konopíková
• zadání na vypracování nového kanalizačního řádu – ZO souhlasí
• dodatek č. 1/2010 k uzavřené smlouvě
o poskytnutí příspěvku ve výši 15 080 Kč
na dopravní obslužnost – ZO souhlasí
• schválení zápisu do obecní kroniky za rok
2009 – ZO souhlasí
• informace o dodatečném povolení
a kolaudace stavby kanalizace a vodovodu
v obci Díly
• informace o dílčím jednání s AK Gallivoda
– zřízení věcného břemene na vodovodní
řad E na pozemku p.Martince

Ostatní informace
V tomto vydání Dílčáku bychom rádi
zveřejnili krátký přehled o hospodaření
v oblasti vodního a odpadového hospodářství.
1. Obecní vodovod a kanalizace
Chodské vodárny a kanalizace a.s.
předložila výpis hospodaření za rok 2009,
z kterého vyplývá následující: Obec Díly za
rok 2009 odebrala 22 011 m3 podzemních
vod. Z tohoto množství občané a podnikající
osoby spotřebovali 16 317 m3, za které bylo
vybráno 215 068 Kč. Náklady na provoz ,
údržbu a opravy
- materiál, práce a cestovné 28 669,39 Kč
- poplatek státu za odběr vody 44 022 Kč
- rozbory a režijní náklady 82 179,84 Kč
- nájem obecního vodovodu 78 000 Kč
Celkové nálady ﬁrmy Chvak a.s. činily
232 871,23 Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že z celkového
množství odebrané vody činí ztáty 5 694 m3,
což je poměrně značné množství. Platby
obce Díly na provoz vodovodu v roce 2009
činily 8 258 Kč a na účet obce byly ﬁrmou
Chvak a.s. připsána částka za pronájem
78 000 Kč.
Poplatek za provozování obecní kanalizace činil v roce 2009 4,37 Kč/m3 odebrané
vody dle domovního vodoměru a za tento
rok bylo vybráno 56 546,- Kč.Tento poplatek
vybířá pro obec ﬁrma Chvak a.s. a vrací se do
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obecní pokladny. Na provoz stávající kanalizace bylo vydáno 14 443 Kč, vybudování
nového odvodnění pod budovou OÚ stálo
190 073 Kč a na pořízení projektové dokumentace pro celkové odkanalizování obce
bylo v loňském roce uvolněno 298 763 Kč.
V měsíci únoru letošního roku bylo
dosaženo významného úspěchu v činnosti
obecního zastupitelstva a obecního úřadu.
Po velmi náročné činnosti, která spočívala
ve vyhledávání značného množství starých
podkladů a mnoho, mnohdy neúspěšného
jednání s bývalými aktéry akce „Dostavba kanalizace“, bylo dosaženo vydání
kolaudačního rozhodnutí na celou tuto akci
a dokonce i vydání dodatečného stavebního
povolení na některé dílčí části těchto staveb.
Tímto dokumentem, vydaným odborem
životního prostředí, odpadlo nebezpečí
případného vrácení částí dotací, které byly
na tuto stavbu vydány.
V rámci těchto staveb byla řešena i vodovodní trasa, vedoucí od statkových bytovek
k parcele pana Petra Konopíka, která byla
vybudována po pozemcích bratří Pittnerů
paní Vlasty Ledvinové.
Tuto trasu na své náklady nechal vybudovat pan Konopík. Při zajišťování podkladů
pro dodatečné stavební povolení a kolaudaci bylo nutné získat souhlas s věcným
břemenem majitelů pozemků, v nichž je

stavba tohoto vodovodu uložena. Vzhledem
k tomu, že pozemky paní Ledvinové získal
nový majitel, pan Martinec, který považuje
toto vodovodní potrubí v části vedoucí po
jeho pozemku za svoje vlastnictví, a při
jednání, která vedl s obcí prostřednictvím
advokátní kanceláře, s počátku odmítal
souhlasit s udělením věcného břemene,
nebylo možné tuto stavbu do dodatečného
stavebního povolení a do kolaudačního
řízení zařadit. Rodina Martincova po
několikerém jednání souhlasí s bezplatným
věcným břemenem do konce roku 2011,
požaduje ale, aby do té doby byla tato vodovodní větev vedena po obecních pozemcích.
Protože obec má zájem uvést celou tuto
problematiku do souladu s příslušnými
normami, bude nutno v tomto termínu, tj.
do konce roku 2011 připravit a provést tuto
neplánovanou investiční akci, která dosti
zatíží rozpočet obce.
2. Odpady
V roce 2009 se v naší obci vyprodukovalo
následující množství odpadů:
- tuhý komunální odpad (popelnice + velkoobjemový kontejner) - 81,5 t, náklady na
jeho likvidaci činily 192 369 Kč, od občanů
bylo vybráno 145 988 Kč, obec doplácí
46 381 Kč
- nebezpečný odpad – náklady na likvidaci

17 685 Kč, podíl občanů 0
- sklo, papír, plast – náklady na likvidaci
činily 32 565 Kč, podíl občanů 0
Srovnáme-li rok 2009 s rokem 2008,
tak občané vyprodukovali v loňském roce
o 12,94 t méňe TKO, naproti tomu se zvýšily
náklady na likvidaci NO o 3261 Kč a skla,
plastů a papíru o 5 938 Kč, z čehož vyplývá,
že občané začali více třídit odpad, což je
třeba pochválit.
Za třídění odpadů jsme dostali zpětně od
ﬁrmy EKO-KOM 13 705 Kč.
Termín jarního sběru nebezpečných
odpadů je 27.–28.4. a bude opět přistaven
velkoobjemový kontejner na objemné odpady. Upozorňujeme občany, že poplatky za
odpady pro letošní rok se vybírají do konce
března, rovněž tak polatek za psy.
Opět apelujeme na obyvatele obce, aby
neodkládali igelitové tašky, krabice a plasty
vedle naplněných kontejnerů. Dochází k rozfoukávání odpadů po obci a vývozová ﬁrma
je mnohdy ani neodveze.
3. Informace o pohybu obyvatelstva
v roce 2009
K 1. lednu 2009 měla naše obec 375 obyvatel. V průběhu roku se narodily 4 děti,
zemřeli 4 občané, odhlásili se z trvalého pobytu 3 občané a k trvalému pobytu se nově
přihlásilo 5 občanů.
K 1. lednu 2010 měla tedy naše obec
377 obyvatel. Z toho je 22 dětí do 15 let, v
obci žije 193 žen a 184 mužů, průměrný
věk je 43 let. K tomuto datu bylo v obci 25
nezaměstnaných občanů. Obec zajišťuje ro-

zvoz obědů kolem 15 – 20 denně. Celkové
náklady na tento rozvoz v roce 2009 činily
41 tisíc Kč.
4. Ostatní
Stanovení kategorií občanů a výše
poplatků za rozvoz obědů od 1.1.2010:
Na základě usnesení ZO č. 1/2010 schváleného dne 18.2.2010 se stanovují níže
uvedené kategorie občanů a výše poplatků,
kterým se realizuje dovážka obědů ze strany
pracovníka OÚ Díly od 1.1.2010.
Kategorie č. 1 :
• občané pobírající starobní důchod
• občané pobírající invalidní důchod
• ženy nebo muži na mateřské dovolené
• občané vedení na úřadu práce po dobu
nezaměstnanosti
Kategorie č. 2:
• ostatní občané trvale bydlící nebo žijící
v obci Díly
Výše poplatku za dovoz l oběda činí:
• 5,- Kč kategorie č. 1
• 15,- Kč kategorie č. 2
Poplatky za dovoz obědů budou vybírány
na konci každého měsíce pracovníkem OÚ
Díly zajišťující distribuci jídla. S ohledem
na kapacitní místo vozidla pracovníka OÚ
budou upřednostněni občané v kategorii č. l.
Dle sdělení ZŠ a MŠ Masarykova v Klenčí
pod Čerchovem, odkud se obědy dováží,
dochází od 1.2.2010 k úpravě ceny za oběd z
důvodu změny plátce DPH, kdy výše 1 oběda
do jídlonosiče činí 49,- Kč. Za stravování
v jídelně je účtování částka ve výši 53,- Kč.
Distribuce obědů bude odmítnuta těm,

kteří jsou vedeni na místním OÚ jako
dlužníci vůči OÚ. Po prokázaném zaplacení
výše dluhu bude dodávka obědů obnovena.
Na dodávku oběda není právní nárok.
Poděkování:
Chtěla bych poděkovat všem dílským
občanům i OÚ Díly (pomáhá při organizaci), kteří se s námi podílejí na „Tříkrálové
sbírce“. Letos jsme koledovali už po sedmé a
s potěšením musím přiznat, že nás to baví
stále víc. I děti se zapojují, chtějí pomáhat,
rády s námi zpívají a také si přijdou na své.
I my dospělí si přijdem na své a když se
blížíme k domu, kde už nás vyhlíží nebo si
s námi i zazpívají, nálada je výborná pro obě
strany. Děkuji vám všem, protože výtěžek ze
sbírky se pořád zvětšuje (letos obnos činil
10 069,- Kč), a tak je vidět, že nikomu není
lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc a
ti co ochotně pomáhají, mají pocit dobrého
skutku. Pro mě osobně to znamená, že když
dávám, je mi líp, než když dostávám.
Letos v 1. skupině chodily Terezka Kubatová, Ivetka Havlovicová a Karolínka Ježová
+ vedoucí Anežka Sokolová a Anna Krutinová. Ve 2. skupině chodili manželé Milan a
Marie Dadovi s dcerou Aničkou.
V předešlých letech ještě chodili Jakub
Cerha, Klárka Anderlová a Barbora
Volfíková.
My všichni všem děkujeme a těšíme se na
další spolupráci v roce 2011.
Jak jinak zakončit než „Dej a bude ti dáno,
přej a bude ti přáno“.
Anna Krutinová

2. Zprávy o práci složek v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V uplynulém období byla hlavní pozornost místních hasičů věnována především
přípravě a provedení Valné hromady sboru a
přípravě 73. hasičského bálu. Tato pozornost
a práce především výboru sboru, věnovaná
těmto dvoum akcím, přinesla své ovoce. Valná hromada, která se konala 9.ledna za velké
účasti členů i hostů velmi náročně zhodnotila práci sboru v roce 2009, hodnocení bylo
doloženo bohatou fotodokumentací a byly
stanoveny úkoly na tento rok. Úkoly pro
rok 2010 byly stanoveny stručně ale jednoznačně : Udržovat aktivitu sboru a jeho
soutěžních družstev, starat se o kulturu
v obci a organizovat brigády ve prospěch
zvelebení obce.
Na valné hromadě byly provedeny volby
ke změně složení výboru. Novým starostou
sboru byl zvolen Pavel Knopf, novým členem

Kompletně rozebraná zadní část hasičského auta.
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výboru Jan Sokol a obsazení ostatních funkcí
zůstalo stejné. Na valné hromadě byla předána řada ocenění, mezi nejvýznamnější pak
byla členům sboru panu Antonínu Kuželkovi, Jaroslavu Sokolovi a Jiřímu Krutinovi
předána medaile za věrnost – 40 let členství
a práce ve sboru, Zdenkovi Kunešovi pak
medaile za zásluhy. Oceněna byla i 15letá
práce ve funkci starosty sboru pana Jana Volfíka, který pro práci v zahraničí nemohl tuto

funkci dále vykonávat. Ke dni konání valné
hromady měl sbor 106 členů.
Dne 5. února se konal již 73. hasičský bál,
kterého se zúčastnilo 209 místních i přespolních občanů, bylo na něm vyhráno 451 hodnotných cen, které byly získány od 43 ﬁrem,
společností i jednotlivců za což touto cestou
hasiči všem děkují. Účastníkům bálu vyhrávala až do 4 hodin ráno kapela Vrchovanka
a k hezké zábavě přispěla i kulturní vložka –

Silvestrovské hippies vystoupení sester

ukázky latinsko-amerických tanců.
Při výčtu kulturní činnosti sboru nejde opomenout ani silvestrovskou zábavu
s bohatým kulturním programem, kterou
připravily sestry hasičky. Na této zábavě
byl pokřtěn umělecky provedený kalendář,
s fotograﬁemi jednotlivých členek soutěžních družstev. Na fotograﬁích tohoto kalendáře, velmi cudně a umělecky dobře provedených aktech, se podílel místní občan pan
Petr Konšel. Výtěžek z prodeje kalendáře
věnovaly sestry hasičky dětskému domovu
„Šneček“ v Plzni.
Hasičky připravují na 27.března Pyžamový bál, na který zvou všechny přátele dobré
zábavy.
Nepříznivého počasí pro nácviky využili
velitel sboru Petr Ježo, starosta sboru Pavel
Knopf za občasné pomoci jednatele sboru
Miroslava Mazance k časově velmi náročné
úpravě nového hasičského auta. Jedná se
o opravu čerpadla a o rozšíření úložného prostoru. Této práci věnují téměř veškerý svůj
volný čas.
Dne 20. března se 18 členů sboru zúčastní
exkurse k záchrannému zásahovému sboru
na letišti v Ruzyni, v měsíci květnu budou
již opět zahájeny soutěže družstev, na měsíc
červen počítají členové sboru s cyklistickým
zájezdem, někteří určení členové sboru se zúčastní štábního cvičení na Baldově, po roztátí sněhu počítají hasiči opět s úklidem středu
obce a tak aktivně vstupují do roku 2010.

TJ Sokol Díly
Lyžování:
Ani sněhová vánice, která se přehnala přes
naše území a přinesla velké množství sněhu,
neodradila účastníky každoročního přejezdu
na lyžích GIBACHT – DÍLY.
V sobotu 30.1.2010 odjíždělo 35 lyžařů
autobusem do Gibachtu. Všichni byli překvapeni dobře upravenými tratěmi z německé
i české strany, a když se k tomu přidalo pěkné
počasí v nádherném prostředí Českého lesa,
byli lyžaři nadmíru spokojeni.
V polovině přejezdu přišlo vhod občerstvení na chatě Domažlických lesů, které si
někteří z účastníků značně prodloužili. Po
absolvování posledního nejtěžšího úseku Capartice – Díly už nic nebránilo tomu, pochutnat si na dobré polévce v restauraci Tyrolka
a vyhodnotit celou akci jako velice zdařilou.
Na závěr patří velký dík všem, kteří se na
této akci podíleli:
- německému lyžařskému spolku, který
upravil rolbou trať z Gibachtu
- Sněhařům z Domažlic (Ing. Janovcovi,
Karlu Ledvinovi a panu Skalovi) za úpravu tratě na české straně
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- Ing. Janu Bendovi za propůjčení chaty
Městských lesů Domažlice
- Pavlu Řezníčkovi ml. za úpravu tratě
z Capartic na Díly sněžným skútrem
- Václavu Holubovi za uvaření chutné
polévky
- Martě Volfíkové za pomoc při občerstvení
- obětavému funkcionáři TJ Sokol Františku Reinigerovi, který celou akci od začátku do konce zorganizoval a připravil
TJ Sokol věří, že se za rok zúčastní ještě
větší počet lyžarů a na měsíc září připravuje
pro své příznivce zájezd do zajímavých částí
Šumavy spojený s turistickým pochodem.
Kuželky:
Výsledky kuželkářských soutěží:
V přeboru Plzeňského kraje si naše Áčko,
za vydatné pomoci hráčů z družstva B a C,
vede úspěšně.
Po 17. kole je na 4. místě se ziskem 16ti
bodů a průměrem 2455 kuželek na zápas.
Nejlepším hráčem na 6. místě v kraji je
Kuneš Zdeněk s průměrem 433 kuželek
na zápas.

V Okresním přeboru družstev si lépe vedou ženy – družstvo C, které jsou po 11. kole
na 2. místě s 13ti body a průměrem 2363
kuželek na zápas. Nejlepšími hráčkami jsou:
Kouříková Iveta s průměrem 421 kuželek na
zápas (2. místo v okrese) a Knopfová Václava
s průměrem 418 kuželek na zápas (3. místo
v okrese).
Družstvo B – muži, je na 7. místě se 4 body
a průměrem 2227 kuželek na zápas. Nejelepším hráčem je Pittr Lukáš s průměrem 383
kuželek na zápas (25. místo v okrese).
Okresní přebory jednotlivců pro rok 2010
proběhly 30. ledna 2010 a byly pro náš oddíl
velmi úspěšné. Na naší domácí kuželně hráli
muži. Do krajského kola, které se bude hrát
v neděli 21.3.2010 na nové kuželně v Dobřanech, postoupil z 2. místa Pittr Jaroslav a ze
7. místa Ochotný Jiří.
Senioři hráli v Havlovicích, kde se přeborníkem stal Dufek Jan a bude hrát Krajský
přebor v sobotu 20.3.2010 na kuželně SK
Škoda VS Plzeň.
Ženy a seniorky hrály na Peci. Přebornicí
v ženské kategorii se stala Knopfová Václava

a dalšími postupujícími jsou Kapicová Dana
a Kouříková Iveta. I seniorskou kategorii vyhrála naše hráčka – Konopíková Květa.
Všechny ženy si zahrají Krajské přebory
v sobotu 20.3.2010 na nové čtyřdráhové kuželně v Dobřanech.
Celkem se Okresních přeborů jednotlivců pro
rok 2010 zúčastnilo 5 žen a 8 mužů, a do kraje
postupují 4 ženy a 3 muži. Všem přejeme hodně
úspěchů i případný postup „na republiku“.
Dětský bál:
Na Díly zavítali sněhuláci!
Už po jedenácté uspořádaly kuželkářsky
TJ Sokol Díly 20. února 2010 dětský maškarní bál. Letošní téma bylo „ZIMA“. A tak
bál zahájilo devět kuželkářek v převleku za
sněhuláky. Potom už se soutěžilo, tancovalo a mlsalo. Přišlo asi 100 dětí a z toho přes
devadesát masek. Každá byla odměněna při
promenádě cenou. Celé odpoledne probíhalo
v příjemné atmosféře.
Velký dík patří sponzorům, díky kterým
byly děti odměňovány sladkostmi při soutěžích a tombolou při vstupu. Také poděkování
za ochotu zaměstnancům hotelu Sádek, kteří
poskytli prostory k převlékání rozměrných
sněhuláků.
A co že chystají kuželkářky příští rok? Tak

Krásné kostýmy sněhuláků

to je zatím tajemství. Přijďte se podívat!
Hokej:
V sezoně 2009-2010 hráli hokejistě HC
Sokol Díly opět soutěž Chodská liga. Na počátku sezóny počítali hokejisté s umístěním
na spodních místech tabulky, kvůli velké
konkurenci úspěšných 6ti soutěžících družstev. Díky velké podpoře dílských fanoušků,
kteří hokejisty podporovali na každém zápase, se nakonec HC Sokol Díly umístil na
pěkném 3. místě. Celá sezóna se odehrála ve
čtyřech kolech, odehrálo se dvacet zápasů,
ve kterých dílští devětkrát zvítězili, čtyřikrát
remizovali a sedmkrát prohráli. Celkově
nasbírali 31 bodů a skóre 65:61. Nejlepším
střelcem družstva byl Michal Smutný, který
nastřílel 23 branek. Úspěšnou sezónu pak
zakončili hokejisté spolu s fanoušky v restauraci Tyrolka. Ještě jednou děkujeme všem
našim fanouškům. Podrobnější informace
o mužstvu se dozvíte na internetové adrese:
www.hcsokoldily.tym.cz.
Dne 6.3.2010 hráči HC Sokol Díly úspěšně zakončili sezonu 2009/2010 Chodské
ligy, kdy hráli proti týmu HC Sokol Kanice a
tento zápas naši vyhráli 6:3 za velké podpory
svých věrných fanoušků. Naši získali celkem

31 bodů a to stačilo na velmi pěkné 3. místo.
Po zápase převzali hráči Dílů pohár a bronzové madaile. Po té všichni hráči i fanoušci
odjeli na Díly do místní restaurace Tyrolka,
kde bylo připraveno pohoštění – vepřové
hody. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě oslavy podíleli a také obsluze, kterou
zajišťoval místní personál a věrné fanynky.
Ještě jednou poděkování našemu hokejovému týmu, který v letošní sezoně oslavil už
10. výročí založení a úspěšně reprezentuje
naši obec. Už se těšíme na sezonu dalšíl!
„HOŠI DĚKUJEME“
Jak je vidět, o hokej je v naší obci velký
zájem a vzájemná podpora v různých sportovních klání je důležitá. Všechny nás jistě
úspěchy hokejistů těší.
Věrné fanynky.
TJ Sokol Díly žádá občany o zapůjčení jakéhokoliv materiálu , který se vztahuje k 50.
výročí založení TJ Sokol Díly - fotograﬁe,
oblečení, výstroj, sportovní pomůcky, náčiní,
diplomy apod.
Vítány jsou hlavně předválečné artefakty.
Zapůjčené věci můžete přinést vždy v úterý
od 20 hod na kuželník, nebo si pro ně rádi
přijdeme sami. Vše bude v pořádku vráceno
svým majitelům.

Tým HC Sokol Díly

KSČM
Mezinárodní den žen
V sobotu 6. března se sešlo 20 žen na
oslavě MDŽ, kterou pro ně uspořádala už
podesáté MO KSČM, tentokrát v budově bývalé mateřské školy. K dobré náladě přispěl
opět harmonikář Josef Jarábek, který přijel i
s manželkou z Kouta na Šumavě a vyhrával
k poslechu, zpěvu a tanci až do večerních

hodin. Přítomné ženy ocenily také účast
starosty obce p. V. Anderleho, který je přišel
pozdravit a který se tohoto setkání zúčastnil
poprvé.
Hasiči už tradičně zakoupili pro ženy karaﬁáty, Obecní úřad Díly a Okresní výbor
KSČM poskytly příspěvek na občerstvení a
ženy zaplatily cestovné pro harmonikáře.

Moučníky ke kávě upekla paní Marie Anderlová s paní Holubovou, topení v budově zajistil pan Václav Buršík.
O organizaci celé akce a obsluhu při podávání občerstvení se postarali p. D. Milisderfer, Ing. Josef Sokol, Jan Řezníček a Jiří
Anderle.
Přijďte se příště pobavit s námi!
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3. Životní jubilea
V prvním čtvrtletí letošnílho roku oslavili
svoje narozeniny:
Leden: Kuttenberg Jakub, Volfík Zdeněk,
Kugl Jan, Pillmaier Václav, Anderle Jan
Únor: Kreuzová Hedvika, Havlová Jarmila,
Kunešová Anna, Peklo Josef
Březen: Sobotková Valeria, Kotyza Jindřich, Jindrová Marie, Kuneš Josef
Mezi nové občánky vítáme Matýska
Škultéty, přejeme mu hodně zdraví a rodičům
jen a jen radost ze svého potomka.
V tomto období nás opustila paní Dorota
Marešová. Uvádíme malou vzpomínku na
naši rodačku.
Své učitelské poslání vždy plnila svědomitě, s vytrvalou snahou dobře naučit děti

nejen předepsanou látku, ale trpělivě je vedla
i k tomu, aby z nich vyrostli rovní, čestní lidé
a dobří Češi.
Takovou ji poznali všichni její žáci, dnes
již dospělí, nejen v Domažlicích, Postřekově,
Kramolíně, nejdéle v Klenčí p/Č., ale v začátcích i ve Zbiroze.
Jako my všichni i po dlouhých letech vzpomínáme s uznáním a láskou na své dávné dobré, byť i přísné, ale přece laskavé učitele. I ona
je generacemi svých bývalých žáků vzpomínána s uznáním a vděčností za její svědomitou
snahu vychovat ze svých svěřenců dobré lidi.
Bohužel, dnes už jí to nikdo z jejích
bývalých žáků nemůže povědět a tak
zústává jen tvrvalá vzpomínka na dobrého člověka.

Obecní zastupitelstvo chce touto cestou informovat občany o systému blahopřání k významným životním výročím jako jsou narozeniny, zlaté svatby a narození nových občánků.
Od dubna letošního roku budou osobně navštíveni obyvatelé, kteří slaví své narozeniny
a to: 70, 75, 80 a každý další rok.
Rozhlasem popřejeme písničkou k výročí
narození: 50, 55, 60, 65, 70 a každý další rok.
Občánky přivítáme jako už tradičně závěren roku při setkání občanů v místním sále.
Manželské páry, kteří slaví 50 let společného života, chceme pozvat k malému posezení
se členy obecního zastupitelstva.

5. Kulturní události
Vánoční zpívání
Poslední adventní neděli se sešly celé Díly
u kapličky, aby si všichni zazpívali nebo
jen poslechli koledy.Už několik týdnů před
se scházeli malí i velcí zpěváci a muzikanti
na kuželně. Pod vedením Hanči Krutinouc
se sestavoval repertoár, nacvičovaly koledy
a vánoční písničky. Vše se mělo uskutečnit před kapličkou, ale protože zima byla
opravdovou zimou, muselo se „zpívání“
natěsnat dovnitř. Úvodní báseň přednesla
paní Marie Volfíková a pak už se rozléhala
vánoční atmosféra.
Venku se podávalo svařené víno, horký čaj
a perníčky napečené na kuželně.
Poděkování patří Obecnímu úřadu, který
přispěl ﬁnančně na občerstvení.

Při odchodu každý dostal zapálenou
prskavku, nebo si mohl odnést „Betlémské
světlo“.
Na letošní rok se plánuje ozvučení, protože
většina lidí se dovnitř nevešla. A že na Dílích
máme tolik šikovných muzikantů a zpěváků,
hlavně z řad dětí, chceme si u naší kapličky
zazpívat a zahrát i v létě. Věříme, že naše
„zpívání“ bude pokračovat i v příštích letech
a v tak hojné účasti.
Termín dílské poutě
je plánován na základě výsledků ankety
občanů na sobotu a neděli 10. a 11. července
2010.
O programu budou občané informováni v
přístím čísle Dílčáku.

Zpívání v kapli

6. Zajímavé události
Blíží se 65. výročí ukončení 2. světové války.
Budeme opět vzpomínat na její hrůzy, uctívat památku padlých a vzpomínat na hrdiny této války.
V našem časopise jsme v minulém roce jednoho
z těchto hrdinů, našeho občana pana Smudka,
vzpomněli. Chceme dnes připomenout dalšího
hrdinu 2. světové války, našeho rodáka a čestného
občana naší obce, pana Jakuba Kreuze.
Se souhlasem jeho dosud žijící manželky paní
Hedviky Kreuzové jsme vybrali některé části z
jeho pamětí, ve kterých velmi podrobně popisoval svoji šestiletou činnost v době 2. světové
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války. Jakub Kreuz se narodil jako jeden z osmi
sourozenců v roce 1910. Vyučil se malířem pokojů, absolvoval večerní uměleckou školu v Plzni, pracoval jako dělník v lese, později se zaškolil
na obsluhu obráběcích strojů ve Škodovce v Plzni a tam pracoval se svým, o rok starším bratrem
Karlem, až do roku 1938.
Byl vynikajícím sportovcem, závodil a vyhrával v bězích na lyžích v rámci naší obce, okresu,
kraje i republiky a mnohokrát úspěšně reprezentoval naší republiku. V lyžařském světě byli v té
době bratři Kreuzové sportovní špičkou.

V roce 1938, po zabrání Chodska, se se svým
bratrem rozhodli, že opustí republiku a půjdou
bojovat za její osvobození.Tato etapa jeho života
začíná útěkem, z rodné vsi, přes nové hranice
okolo Hrádku do Domažlic, vlakem do Prahy, dále vlakem do Horní Lideče, odtud pěšky
přes slovenské hranice do Půchova, vlakem
do Popradu, taxíkem do Tatranské Lomnice, a
pak do Polska. Popis jednoduchý, vlastní cesta
ale složitá, plná nebezpečí z prozrazení. Cesta
trvala celkem 4 dny. Před odchodem se loučí
s maminkou, která s jejich odchodem souhlasila.

Jakub Kreuz
Opět ji uvidí až za 6 let, otec se jejich návratu
nedožil.
V Polsku, po zjištění, že se jedná o známé
lyžaře, byli přijati velmi vřele. Po výměně několika ubytovacích míst skončili v Broněvicích
u Krakova, kde se tvořil základ československých zahraničních jednotek. Bratři Kreuzové
chtěli emigrovat do Sovětského svazu, to se jim
však nepodařilo a dne 1. června 1939 odjížděli
do Francie. Jejich skupina čítala kolem 1200
mužů rozhodnutých bojovat na straně Francie
proti fašistickému Německu. Umístili je do kasáren ve městě Lille. Zde je navštívil vojenský
představitel našeho zastupitelství v Paříži a sdělil
jim, že vzhledem k tomu, že Francie není dosud
ve válce, nesmí se na jejím území koncentrovat
cizí vojska, a je proto jediné východisko – podepsat smlouvu do Cizinecké legie.. Bylo to jejich první zklamání na cestě k boji za svobodu.
V pamětech pana Jakuba Kreuze následuje popis střídání míst a posádek na území Francie
a v Alžírsku. V září 1939 byla čs. část posádky cizinecké legie přemístěna zpět do Francie,
umístěna v městě Agde a utvořilo se zde, po
vyhlášení mobilizace všech čechoslováků, bydlících ve Francii, „Soustřeďovací a výcvikové
středisko čs. Vojska ve Francii“. Zde absolvovali
bratří Kreuzové poddůstojnickou školu. Počátkem roku 1940 byl čs. útvar nasazen na frontu.
Dostali novou výstroj a pluk byl nasazen u města
Coulommiere severně od Paříže. Brzy oba bratři
zjistili, že žádná souvislá obrana neexistuje.Četa,
které velel Jakub Kreuz a ve které sloužil i jeho
bratr Karel, byla vyslána jako předsunutá jednotka s úkolem zachytit první úder. Než však došlo
k boji, přišel rozkaz k ústupu, který trval několik
dní. Četa, která ztratila spojení s ostatními jednotkami pluku, byla mnohokrát napadena, měla
značné ztráty, zraněn byl i bratr Karel, kterého se
podařilo s ostatními zraněnými odsunout. Oba
bratři se pak setkali až po skončení války v Anglii. K ustupující četě se postupně přidávali další
„ztracenci“ čs. pluku a velitel čety, Jakub Kreuz,
je přivedl až do města Limages, kde se setkali
s ostatními členy útvaru. Projevil zde mimořádnou rozhodnost a statečnost a zachránil tak

mnoho lidských životů.
Po sloučení s útvarem bylo oznámeno, že se
přesunují vlakem do přístavu Sette a odtud lodí
do Anglie. Toto odmítl. Odmítl proto, že nevěděl
kde je jeho bratr.. Domníval se, že je v nějakém
vojenském zdravotnickém zařízení, protože,
jak uvádí ve svých pamětech „my jsme si řekli
s bratrem, že se budeme navzájem hlídat, a jeden druhého neopustí, dokud jeden z nás nepadne. Později jsem se dozvěděl, že i on se po mně
sháněl, a když mu tvrdili že jsem padl, souhlasil
s opuštěním Francie.“
Jakub Kreuz pak odejel zpět do města Agde,
postupně navštívil i další místa, kde předpokládal, že může bratr ležet. I při tomto hledání svého bratra se projevily jeho dobré charakterové
vlastnosti – soudružnost a snaha pomoci ostatním. Vydal se do 300 km vzdáleného města Marseille, kde bylo sídlo našeho konsulátu, aby zde
získal potřebné doklady pro své spolubojovníky,
kteří nestačili pustit Francii a byli drženi bez dokumentů ve vojenském táboře v Agde.. Na konsulátu mu bylo sděleno, aby se staral především
o sebe, a že mu umožní odjezd do Anglie. K tomu
uvádí ve svých pamětech. „Kdybych se chtěl zachránit a starat se vždy jen o sebe, mohl jsem
to udělat již v roce 1938. Nepřítel nám nabízel,
budeme-li závodit za Německo, všestranné výhody a pomoc. Kdybychom to byli přijali, mohli
jsme dneska být možná váženými a bohatými
občany a vymluvit se, že jsme tenkrát museli…..
Tím bychom ale zradili nejen sebe, ale celý národ
a všechny naše ideové zásady….. Nemohlo tedy
být jinak, než že jsem odmítl a vrátil se zpět do
Agdy, kde na mně čekali vojáci, kteří mne věřili…“. Vrátil se pak zpět do Marseille. Zde se pohyboval již v civilu. Ubytoval se s několika Čechy
v zařízení Armády spásy, protože byl již přesvědčen, že bratr nežije, snažil se opustit Francii, což
se mu ale nepodařilo. V té době bylo v jižní Francii zřízeno „Československé středisko pomoci“.
Jeho zřizovatel Dr. Dubina se znal s bratry Kreuzovými ze společné služby u čs. Útvaru. Po zjištění, že Jakub Kreuz zůstal ve Francii, jmenoval
ho vojenským velitelem tohoto střediska. Tím
střediskem pak prošly stovky čechoslováků, žijících v této části Francie. Jakub Kreuz k tomu ve
svých pamětech uvádí: „….To ani není hrdinství
zachraňovat stovky a stovky našich příslušníků v
cizině…Bylo třeba starat se o tyto rozptýlené, demoralizované vojáky, upevňovat jejich morálku,
likvidovat negativní jevy…, a když jsme je trochu
dali dopořádku, posílali se ilegálními cestami
do Anglie…“. Tuto záslužnou činnost prováděl
Jakub Kreuz až do podzimu 1942. Vzhledem
k vývoji situace, kdy měla být Němci obsazena celá jižní Francie, byl vyslán do města Tulla
k převzetí několika farem které měl připravit
na to, aby sem mohli jednotky střediska být
převedeny. Zde navázal spolupráci s vedením
„francouzského hnutí odporu“ na tomto území
a začal organizovat budování skrýší pro zbraně
a zásoby, a v říjnu 1942 k tomuto hnutí přešel.

O přijetí do francouzského hnutí odporu ve
svých pamětech píše : „….přišla spojka, která
mně předala druhé, a tak to šlo dál, až nás odvedli
do domku na samotě, asi 20 km od města Brive,
kde nás s otevřenou náručí přivítal již starší muž,
který se představil jako důstojník francouzské
armády. Měl krycí jméno Josef. Prohlásil : „To
jsem rád, že jsem dostal československé vojáky,
já jsem bojoval s vašimi táty v 1. světové válce
a vím, jací to byli dobří vojáci“. Zavedl nás pak
do jednoho tábora, kde nás přivítalo 17 mladých vlastenců. Francouzský důstojník jim řekl:
„Konečně jsem vám přivedl dlouho očekávaného velitele a kamaráda, kterého nyní budete poslouchat. Byl již na frontě a bude vás připravovat
pro boj proti Němcům“….. Dostal jsem krycí
jméno Leon…. Ať si každý srovná, jak je možné, že já, taková nepatrná osoba z kraje Chodů,
bez titulů, jsem si získal důvěru a francouzské
vedoucí orgány mi svěřily v nejhorší době svoje
vlastní lidi. Měl jsem o nich rozhodovat a měl
jsem v rukou jejich životy. Na to jsem byl hrdý
a budu stále….“ Pan Jakub Kreuz ve svých pamětech popisuje svoji činnost ve Francouzském
hnutí odporu, kde vedl vojenský výcvik mnoha
francouzských vlastenců, byl jejich velitelem
(velel jednotce, která měla více než 300 mužů),
zúčastnil se bojů s okupanty i se zrádci v řadách hnutí, zúčastnil se zajetí německé posádky
v městě Tulle, velel jednotce hnutí odporu složené z cizinců, sám byl zraněn, z boje však neodešel. Jakub Kreuz pak po kapitulaci Němců v
této části Francie odjíždí do Paříže, je vyslán do
města Toulouse, kde opět organizuje shromažďování našich vojáků v kasárnách a je jmenován,
již jako poručík francouzské armády, velitelem
čs družiny ve Francii.
Koncem roku 1944 se spolu s ostatními příslušníky Čs.družiny přesunul do Anglie. Tím se
uzavírá další etapa života Jakuba Kreuze, našeho rodáka. Při přesunu do Anglie působil ještě
ve vedoucí funkci, měl francouzskou uniformu
a hodnost poručíka francouzské armády. Na
nádraží ve městě Southen on Seax, kam dorazil
5. ledna 1945,
čekali transport důstojníci našeho Vládního
vojska, přesunutí sem z Itálie a nařídili nastoupit
do trojstupu k přesunu do kasáren. Poručík francouzské armády Jakub Kreuz – Leon odmítl se
podřídit těmto důstojníkům a prosadil, že svoje
vojáky, kterým velel ve Francii, dovede do míst
nové posádky sám. Po příchodu do kasáren mu
bylo sděleno, že to, co dělal ve Francii zde neplatí, rovněž že neplatí jeho důstojnická hodnost.
Dostal hodnost svobodníka, kterou odmítl nosit.
Tím ale jeho ponižování neskončilo. Z francouzského vojenského velitelství dostal pozvánku
aby, se dostavil k převzetí odměny, která mu byla
za jeho činnost ve francovském odboji udělena
a k vyplacení peněžních náhrad za tuto službu.
Odcestovat do Francie mu však nebylo povoleno. Rozhodl se proto, že tyto peníze věnuje pozůstalým rodinám po padlých partyzánech. Musel
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pak absolvovat šestinedělní výcvik a působil dále
ve výcvikovém středisku jako instruktor. V říjnu
1945 se spolu s ostatními vracel zpět do vlasti,
byl přidělen do posádky v České Lípě a zde požádal 22. prosince o propuštění do zálohy.
Pobyt Jakuba Kreuze v Anglii byl krátký, necelých 10 měsíců. Zanechal však v něm tolik
hořkosti a pocitu nespravedlnosti, která byly
vůči němu zde páchány, že to zanechalo u něj
pocit celoživotní křivdy. To však ještě nevěděl,
co ho čeká doma. Nebyla mu započítána léta kdy
působil u francouzských partyzánů, o vrácení
získané hodnosti nebyla ani řeč, musel vrátit
demobilizační příspěvek 17 000 Kč, který mu byl
vyplacen při odchodu do zálohy, musel zaplatit
i vojenský plášť (2000 Kč), o který požádal při
odchodu do zálohy, protože mu byla zima a na
koupi nového neměl.
Nepomohla ani intervence francouzských
orgánů u min. zahraničí. Stěžoval si na ÚV
KSČ a žádal jako dlouholetý komunista o
pomoc. Až v roce 1956 dostal od ÚV KSĆ
odpověď, že jeho žádost byla vyřízena a byla mu
započítána všechna válečná léta. Demobilizační příspěvek mu ale vrácen nebyl. Když žádal
o vrácení hodnosti poručíka, bylo mu od MNO
v roce 1947 sděleno, že musí složit předepsané
zkoušky. Navíc bylo po něm požadováno, aby
zdůvodnil,proč zůstal ve Francii.
Zkoušky vykonal, důvody vysvětlil, nic se však
nezměnilo.. Byla mu přiznána hodnost četaře
v záloze. Jak bolestně znějí jeho slova v pamě-

tech: „ Když mne propouštěli v roce 1944 Francouzi, ponechali mne celou kompletní uniformu, jednu dobrou deku a dali mě 1000 franků.
A u nás, po tolika letech odloučení a bojů ?....“
Takovému vlastenci jakým Jakub Kreuz byl,
který obětoval 6 let života, riskoval život, byl
zraněn, podlomil si zdraví, se dostalo kopanců ze všech stran. Jeho reakce na tyto křivdy
je uvedena v jeho pamětech: „Moji snahou je
zachytit události z let 1939-1945, které se mi
vtiskly do paměti a které jsem prožil s tisíci lidmi,
o jejichž osudy se nikdo nezajímá. Ale s tím se
nemůžeme smířit – již v zájmu příští generace,
v zájmu všech, kteří ve jménu svého národa,
dobrovolně šli bojovat….Mnoho lidí nemělo
a nemá potuchy, co se dělo za hrůzu, kolik obětavosti a statečnosti bylo nutno u těch, kteří bojovali, a kolik lidí to zaplatilo životem, fyzickým
a morálním zmrzačením….Dnes se ozývají
i hlasy, že jsme tam nemuseli chodit. Jaký charakter mohou mít lidé, kteří dnes takto hodnotí
naši činnost.
Celá řada francouzských vlastenců si mě
vážila, nezapomněli na jejich spolubojovníka, na čechoslováka Leona, když se udělovaly odměny a vyznamenání.. Zde v pamětech
nemohu uvést nějaké vyznamenání, pochvalu uznání od představitelů našeho národa…
V roce, 1939 jsme se zařadili tam, kde bylo
třeba bojovat i obětovat životy. Nakonec jsme
byli poraženi doma a to nejhorším způsobem –
mravně, a to je horší než dostat kulku do hlavy…

Kdybych věděl, do jakého mravního bahna se
dostanu, nikdo by mne z Francie nedostal. Kdyby mohla uniforma francouzského poručíka,
která mě byla v Anglii odebrána mluvit, musela
by říci: „Veliteli partyzánských oddílů, ozbrojených vojenských jednotek francouzské vnitřní
armády, veliteli 1. roty mezinárodní jednotky
ve Francii, cos to ze mne udělal? Ty, frontový
bojovník, jež jsi bojoval v prvních řadách spolu
s vojáky, kterým jsi velel – s Francouzi, Španěly, Poláky, Jugoslávci, sovětskými vojáky - proti
společnému nepříteli – německému fašismu,
s vojáky, kteří k tobě měli důvěru a svěřili ti své
životy – ty odkládáš toto nejvyšší ocenění, které
jsi dosáhl?. Ano, je to možné, nesloužil jsem ve
Vládním vojsku, abych si mohl uniformu důstojníka ponechat…. Nikdy jsem nevyužil protekce, mohl jsem zajít na francouzské vyslanectví
v Praze a jejich prostřednictvím by se vše vyřešilo. Copak jsem to ale mohl udělat ? Domyslí si
někdo, co by to bylo za ostudu pro náš národ?
Svému národu jsem hanbu nikdy neudělal….“
Pan Jakub Kreuz zemřel 4. prosince 1991.
Zemřel člověk, o jehož hrdinství, odpovědnosti, vřelému vztahu k vlasti, obětavosti
a dalších kladných vlastnostech věděli snad
jen jeho spolubojovníci, o jeho problémech
a bolestech snad věděl jen jeho deník. Z jeho rodáků, s kterými žil druhou část svého života, to
věděl málokdo. Zemřel člověk, jehož práce pro
vlast nebyla nikdy doceněna.

Příloha: Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočet Obce Díly na rok 2010 – PŘÍJMY - (v tisících Kč)
1111
Daň z příjmu ze závislé činnosti
1112
Daň z příjmu fyzických osob
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů
1121
Daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obec
1211
Daň z přidané hodnoty
1337
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1341
Poplatky za psa
1343
Poplatky za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatky ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
4116
Neinvestiční přijaté transfery – ÚP
4112
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
1019
2131
Pronájem pozemku
2310
2111
Voda – pronájem infrastruktury
2321
2111
Kanalizace – stočné 57
3319
Kultura – pronájmy
3612
Byt – pronájem
3722
Popelnice – prodej
3725
Separace odpadu
4351
Donáška obědů
6171
2132
Správa obce – pronájmy
6310
2141
Úroky
6310
2142
Dividendy, podílové fondy
Příjmy CELKEM
Vydává OÚ Díly, Díly 75, 344 01 Domažlice, IČ: 00572586
e-mail: dilcak@obec-dily.cz, reg. číslo: MKČR E 17792
Redakční rada ve složení: B. Anderlová, M. Heran,
L. Holubová, P. Konšel, Ing. J. Sokol
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500
100
37
550
0
900
146
4
1,5
1
28
0,5
53
9
9,1
0,9
78
11
9
6
12
10
157
3
134
2817

Rozpočet Obce Díly na rok 2010 – VÝDAJE - (v tisících Kč)
2212
Komunikace
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
6349
Kanalizace – akce ČOV Chodská liga
2321
6121
Kanalizace – projekt
2321
Kanalizace – úroky, odvodnění II.etapa u OÚ
3111
5321
Příspěvky MŠ
3113
5321
Příspěvky ZŠ
3314
Knihovna
3319
Kulturní záležitosti
3326
Kaple
3349
Dílčák
3399
SPOZ
3419
5222
TJ Sokol příspěvek
3631
Veřejné osvětlení
3635
Územní plán
3639
5011
Kom. rozvoj a územní rozvoj – Zdanovcová
3721
Sběr a svoz nebezp.odpadů
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ost.odpadu
3745
Péče o vzhled obce a zeleň
4351
Pečovatelská služba
5512
SDH
6112
Zastupitelé obce
6171
Činnost místní správy+oprava čp.74
6310
Úroky, poplatky bance
6320
Pojištění majetku obce
Výdaje CELKEM
Výsledek rozpočtu
Financování – úvěr ČOV + úvěr dostavba kanalizace

35
15,1
40
127,3
300
120
91,5
105,5
23
90
30
7
30
40
50
30
11
18
200
27
60
50
60
280
672
6
6,2
2524,6
292,4
292,4

