Kronika 2015
Počasí
Zima, ta pravá česká ladovská, se letos moc nepředvedla. Sníh napadl během ledna a února
párkrát, a dlouho nevydržel. Vypadá to, že naše děti za pár let budou znát zimní radovánky jen z
vyprávění. Začátkem února jsme se přece jen dočkali větší sněhové nadílky, takže se dalo vyrazit na
běžky a mohly se vytáhnout boby a sáňky. Silnice na Klenčí pak byla jako každou zimu hůře
sjízdná a uježděný sníh a led se tam držel dlouho. Moc nemrzlo, a tak se nedalo ani bruslit. Jaro
proběhlo tak, jak má ve střední Evropě být, ale léto bylo opravdu nečekaně horké a suché. Spoustu
dní, dalo by se říci i týdnů vládla tropická vedra přes 30 stupňů s minimem srážek. Bylo to úmorné.
A v této souvislosti se stále častěji hovoří o hrozbě nedostatku vody. Dochází ke změně klimatu,
průměrné denní teploty se zvyšují. Vodní toky, přehrady i podzemní vody jsou v deficitu, např.
hladiny řek klesly o několik metrů, přehrada Orlík místy až o 8 metrů. Neprší, srážek je málo a
vláhový deficit se nevyrovnává. V půdě je málo vody. Vláda už dokonce sestavuje krizový plán,
mají se realizovat přírodně dostupné postupy, které pomohou udržet vodu v krajině, např. budování
malých nádrží, zavlažovacích systémů, výsadba určitých plodin nebo stromů. Možná se také v
budoucnu přistoupí k regulaci odběrů vody, kupříkladu se nebudou napouštět bazény, používat
zasněžovací děla.
Podzim byl rovněž beze srážek. Je to sice příjemné, když je ještě v listopadu hezky,
slunečno, ale přece jen vody je potřeba. Koncem listopadu napadl sníh a to bylo v tomto roce
naposledy, kdy se děti mohly trochu povozit na bobech a saních. Za pár dní nadílka roztála a
následovalo teplé téměř jarní počasí, které vydrželo do konce roku. Na Silvestra v podvečer
najednou začal pršet mrznoucí déšť a opravdu to hodně klouzalo. Naštěstí pak slabě nasněžilo a
situace na silnicích a cestách se srovnala.
Rok 2015 je meteorology hodnocen jako nejteplejší rok v historii měření.
Obyvatelstvo
Tento rok můžeme označit jako velmi plodný. Mladí Dílčáci se činili a do obce přibylo 7
dětí. V dubnu se rodičům Lucii Sokolové a Tomáši Šabkovi narodila dcerka Vanessa Šabková, v
květnu manželům Marcele a Milanu Kuželkovým synek Mikuláš, v srpnu chlapeček Adam
manželům Haně a Jaromíru Dudovým, rodičům Barboře Tiché a Oldřichu Rendlovi malá Ema. Na
podzim přišel na svět ještě Adam Buršík Venduly a Václava Buršíkových, paní Radce Ozomové se
narodil syn Tobiáš a sedmým miminkem se stala Anetka Volfíková Kamily a Radka Volfíkových.
Naproti tomu v tomto roce odešli na věčnost 3 naši spoluobčané. 21. května nás opustila
paní Danuše Dudová, narozená 17. listopadu 1953. Na Díly se přistěhovala s rodiči jako dítě, jejíž
tatínek pan Eidelpes byl prvním autobusákem po zřízení tohoto spoje na Díly. Po ukončení
devítiletky nastoupila rovnou do ELPA v Klenčí. Seznámila se se svým budoucím manželem, který
sloužil v klenečských kasárnách, vzali se a měli dceru a syna. Manželé Dudovi nejprve bydleli v
Kašperských Horách a pak se vrátili na Díly, tady si společně s rodiči paní Danuše postavili domek.
Paní Dudová pracovala i na dráze a také v pohostinství, to ji velmi bavilo, měla ráda práci ,,na
place“, obsluhovala v Hotelu Sádek, po revoluci jezdila i do Německa. S manželem Jaromírem po
kolaudaci kuželníku v roce 1989 spravovali zhruba 3 roky ve volném čase kuželník.
30. září zemřel pan Jaroslav Blažek. Pan Blažek pocházel ze Dvora Králové, kde se 8.
března 1943 narodil, a na Díly se přiženil. Svoji ženu Marii (roz. Královcovou) poznal, když sloužil
na Čerchově jako voják. Usadil se na Dílích a postupně se jim narodili dva synové a dcera. Brzy
po přistěhování se zapojil do činnosti sboru dobrovolných hasičů, dlouho zastával funkci starosty
sboru (1985 – 1994) a později i založil družstvo veteránů. Pracoval v postřekovské tkalcovně. Byl
pracovitý a poctivý, i v důchodovém věku aktivně pomáhal hasičům s organizací jejich akcí.
Ve věku 84 let odešel pan Matouš Řezníček. Narodil se 12. května 1931 v Postřekově, kde
prožil i své dětství. Po válce s rodinou odešel osídlit do Vlkanova. Vyučil se zedníkem a tuto práci

vykonával celý život. Po vojně si v roce 1955 vzal Marii Tulačkovou z Dílů. Opravili si na Dílích
její rodnou chaloupku a zde hospodařili a vychovali dvě děti, dceru Marii a syna Pavla. Pan
Řezníček pracoval v Praze u Teplotechny a domů za rodinou jezdil na víkendy. Po odchodu do
důchodu v roce 1986 dělal krátce topiče v hotelu Sádek a hlavně se věnoval rekonstrukci své
chaloupky. Snažil se rodině vynahradit léta, kdy jezdíval za prací. Pomohl dětem se stavbou
rodinných domů a celé rodině byl oporou. Měl rád les a plně využíval jeho blízkosti k pravidelným
vycházkám a přípravě palivového dříví. Ještě stihl oslavit se svou ženou diamantovou svatbu, ale
krátce na to onemocněl a ulehl. Zemřel 13. listopadu.
Před dílskou kapličkou byl po dlouhých padesáti letech uzavřen sňatek. Za krásného
červnového počasí si řekli své ano slečna Zdeňka Kapicová z Dílů a její snoubenec Přemysl
Lahoda. 4.září se v hotelu Sádek slavily dvě diamantové svatby. 60 let společných let prožili
manželské páry, Josef a Jarmila Sokolovi a Matouš a Marie Řezníčkovi. Oběma párům už před tím
jejich rodiny připravily oslavy rodinné a v září byli jubilanti pozváni zastupitelstvem obce na malé
posezení.
K 31.12.2015 měly Díly 367 trvale hlášených obyvatel.
Hospodaření obce
V roce 2015 se podařilo pro obec získat z různých dotací téměř 17 milionu korun. Například
na zateplení sálu, zateplení úřadu, kanalizaci, opravy komunikací a i hasičský sbor obdržel finanční
příspěvek. Zde je třeba vyzdvihnout snahu těch, co tyhle dotace zařizují a vyběhávají po úřadech a
na vyšších instancích. Neumíme si představit, kolik papírů a potvrzení je potřeba předložit a vyřídit.
Navíc k získání jednotlivých dotací se potřebují rozdílné doklady a vypisují jiné formuláře.
Jistě se tomu musí věnovat spousta času a to i toho volného.
Rozpočet obce Díly byl přebytkový. Plánované rozpočtové příjmy byly 5.014.530,- Kč a
plánované rozpočtové výdaje činily 4 969 930,- Kč. Z přebytku byl dofinancován úvěr ČOV a úvěr
na obecní Dacii. Skutečné příjmy v roce 2015 činily 23.483.517,- Kč a skutečné výdaje byly
25.219.391,- Kč, kdy rozdíl ve výši 1.735.874,- Kč byl hrazen částečně ušetřenými prostředky z
minulých let a částečně novým úvěrem.
Úprava obce
Určitě nejviditelnější novinkou v obci jsou nové komunikace. Na jejich rekonstrukci byly
použity peníze z dotací (ROP) a na novou silnici od Soukupů (Flámů) k Recům a v průhonu si obec
musela vzít úvěr. Některé ulice byly dva roky kvůli probíhající stavbě kanalizace rozkopané a pouze
provizorně upravené a konečně byly nově zaasfaltovány. Silnice byly v některých místech
rozšířeny, aby mohla vzniknout podélná parkovací místa. V ulici pod Tyrolkou a naproti staré
školce jsou teď obytné zóny. Tam, kde se ještě pracuje, pochopitelně na novou silnici teprve čekají.
Počátkem června odstartovala 2. etapa výstavby kanalizace, dokončit by se měla v červnu 2016. Už
byly vyčerpány všechny dotační prostředky.
Letos byl také nově oplocen vodojem. Před tím si tam ještě hasiči udělali brigádu a terén
okolo vysekali a vyčistili.
Kultura
Jako vždy začnu tuto část zmínkou o Tříkrálové sbírce. Letos občané koledníkům (rodině
Dadových, p. Sokolové, p. Krutinové a dvojčatům Soukupovým) do kasiček věnovali 11 800 korun,
což je sice o pár stovek méně než předešlá léta, ale na malou obec pořád dobrý.
Již tradičně byly prvními kulturními akcemi v novém roce sokolský a hasičský bál. Jako
vždy byl sál po oba večery úplně zaplněný a plesající se dobře bavili. 7. února pořádaly tety
kuželkářky dětský karneval. Tentokrát k nám zavítaly postavy z českých večerníčků. Manka, motýl
Emanuel s Makovou panenkou, Mach a Šebestová i s Jonatánem, Beruška a Ferda mravenec, víla

Amálka a dokonce i pan Trautenberg, a ten byl opravdu povedený, se svou čeládkou. Odpolednem
plném soutěží a tancování provázel Večerníček v podání Vládi Foista a o hudbu se postaral DJ
Vašek Buršík.
8. března oslavily tradičním posezením ve školce dílské ženy svůj svátek. Pobavit se přišlo
pouze 22 žen, protože v obci zrovna řádila chřipka.
V dubnu finišovaly přípravy oslav 70. výročí osvobození. Chystalo se odhalení pamětní
desky padlým Američanům a obměna venkovní expozice pod kapličkou. Všechno muselo být
pečlivě připraveno a upraveno, protože na letošní prvomájové oslavy byla pozvána spousta
vzácných hostů.
1. května se u kapličky konal vzpomínkový akt, jehož součástí bylo i zmiňované odhalení pomníku
– pamětní desky padlým americkým vojákům. Zároveň byla otevřena výstava, která tentokrát
připomíná historii 90. pěší divize americké armády a jejích pluků podílejících se na osvobození
našeho kraje. Nese název TOUG OMBRES neboli Houževnatí hoši. Výstavu sestavili členové
Klubu 3. armády Plzeň a pracovníci muzea Patton Memorial Pilsen. Zahájení byli přítomni zástupce
amerického velvyslanectví p. Hill, hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs a členové Indianhead
Clubu Pilsen, kteří se na přípravě oslav také podíleli a mají na zbudování pomníčku také lví podíl.
Naše obec měla tu čest přivítat válečného veterána pana Vernona Schmidta, který se účastnil
osvobozování tady u nás a dokonce osobně znal padlé vojáky. Pan Schmid byl i přes svůj pokročilý
věk, 92, velmi vitální, do Čech dorazil se svým vnukem. Setkání s ním bylo milé a dojemné. Po
skončení oficialit, to jest aktu u kapličky a položení květin na místě tragické nehody v lese u Dobré
vody, se hosté i místní přesunuli do sálu, kde bylo připraveno pohoštění a k tanci i poslechu
country kapela Vysoká tráva. Ta podřídila výběr písniček k této příležitosti. Přítomní se opravdu
srdečně a příjemně bavili, ženy – hasičky se oblékly do chodských krojů a to ještě podtrhovalo
vyjímečnost této chvíle. Každý se chtěl seznámit s válečným veteránem a poděkovat mu. Takže
oslavy osvobození a skončení 2. světové války nebyly jen formální a povinné, ale byly opravdové.
A přišel červenec a s ním dílská pouť. Program ve dvou párty stanech na parkovišti u
Tyrolky začal letos až v sobotu, protože na pondělí vyšel svátek (mistr Jan Hus), takže se mohlo
slavit o den déle. V sobotu vystoupily Tři sestry Banditos, což je něco jako revival známé české
kapely. Zábava přilákala velkou masu lidí z Dílů i okolí. Poté následovala rocková diskotéka DJů z
Plzně a ta se protáhla skoro do ranních hodin. V neděli dopoledne pan farář Buček sloužil u
kapličky slavnostní mši. Od 15. hodin zahrála pro milovníky dechovky Horalka. V tu dobu také
probíhal na kuželníku 26. ročník pouťového turnaje o putovní sošku Jana Sladkého Koziny,
výsledky klání byli vyhlášeny v 18. hodin také na parkovišti. Večer po setmění se v letním kině na
dětském hřišti promítal dětský film Jak vycvičit draka. Diváci seděli na lavičkách, ale díky
tropickému počasí i polehávali na dekách před plátnem (zdí). V neděli po obědě patřilo pódium
postřekovskému hudebnímu tělesu MaMaPiPi. Na hřišti ,,tábořily“ po celý čas pouťové atrakce.
Jak už jsem se zmínila, počasí bylo velmi horké, velcí i malí se zdržovali spíše ve stínu a hledali
chládek, takže kolotočáři si na své moc nepřišli.
Horké léto uplynulo a přišel podzim. 28. října proběhl u pomníčku před kapličkou
vzpomínkový pietní akt připomínající vznik samostatného československého státu. Sešlo se jen 15
občanů.
Na 12. prosinec pozvalo zastupitelstvo obce občany do kulturního sálu na již tradiční
Předvánoční setkání. Součástí bylo i vítání nově narozených dětí. Pozvání přijalo hodně Dílčáků, sál
byl plný a bylo cítit, že se lidé vespolek dobře baví. Zábava se protáhla do ranních hodin. Zpívání u
stromečku se tentokrát konalo těsně před Vánocemi v úterý 22. prosince. Opět si je vzal na starost
Láďa Foist, který si přivezl posilu muzikantů a zpěváků z poběžovické školy, kde řediteluje.
Připravili si malé pásmo písniček i mluveného slova a diváci se mohli přidat. Zpívání probíhalo v
kapličce, ale lidé stáli i venku. K vytvoření správné vánoční atmosféry přispěly i dětmi napečené
perníčky, a čaj se svařákem.

Místní organizace hasičů a Sokolové jsou stále hlavními hybateli dění v obci.
Hasiči
10. ledna se v sále konala Výroční valná hromada hasičského sboru. Starosta obce zde
vyzdvihl aktivitu hasičů, pořádání nejrůznějších společenských akcí, brigád či soutěží. Byl zvolen
nový výbor pro období 2015-2020. Starostou hasičů je Pavel Knop, velitelem Petr Ježo.
Ještě v zimě hasiči několikrát vyrazili do terénu, odstraňovali stromy padlé přes silnici a
úspěšně také zlikvidovali požár osobního auta na statku. V dubnu se bratři Kouříkové zúčastnili
soutěže Výstup na věž v Domažlicích. Cílem je dostat se co nejrychleji s hasičskou výstrojí,
kyslíkovou bombou a hadicí až na vrchol věže kostela. Tento závod patří svou obtížností k
nejnáročnějším v republice. Naši reprezentanti byli velmi úspěšní. Pavel Kouřík obsadil ve své
kategorii 2. místo a Patrik 4.. Pavel Kouřík je vůbec velmi zdatný hasič, na kterého může být
domovský sbor právem pyšný, a proto mu zde věnuji pár řádek. Pavel (ročník 1993) je
profesionálním hasičem na stanici v Domažlicích. Hasičskému sportu se věnuje už od dětství. Tvrdě
trénuje a dobrá umístění na závodech mu vynesla nominaci do širšího výběru reprezentace ČR v
hasičském sportu. Na vlastní oči jsme jeho zdatnost mohli ocenit přímo na Dílích na soutěži
,,Železný hasič-TFA Díly“, který už po třetí dílští hasiči pořádali 18. července. Z našeho sboru
závodilo 5 mladých mužů: Pavel Kouřík, Patrik Kouřík, Jan Sokol, Václav Buršík a Miloslav
Mazanec, a právě Pavel Kouřík zvítězil. Náročnou trať absolvovalo za tropických teplot 29 dalších
dobrovolných a profesionálních hasičů.
Ale to jsem trochu přeskočila některé události ze života sboru. Ani letos nevynechali hasiči
jarní cyklovýlet, tentokráte na Horšovskotýnsko. Pořádali letošní dětský den. Ten proběhl 30.
května na hřišti a byl pojat jako hra pro jednotlivce. Děti musely obejít sedm stanovišť a
plnit různé vědomostní úkoly nebo vyzkoušet svoji zručnost. I když soutěžilo pouze 25 dětí, zřejmě
kvůli nepřízni počasí, oslava dětského dne se vydařila.
Během roku členové sboru absolvovali několik cvičení, např. čtyřdenní na Baldově a
několik soutěží v požárním sportu. 23. května bylo šest družstev našeho sboru nasazeno do
okrskové soutěže v Nemanicích. Mise byla úspěšná, všechna družstva se umístila na stupních
vítězů. Velkou radost udělalo dětské družstvo, které předvedlo vynikající útok a nechalo za sebou i
daleko zkušenější soutěžící. Začátkem září se v Postřekově konal Memoriál Václava Rojta a Jana
Gibfrieda. V této soutěži se požární útok vede trochu netradičně. Veškerý materiál se musí naložit
na vozík, odvézt na základnu, provést útok, vše zase sbalit a dopravit zpátky na startovní čáru, kde
musí každý závodník vypít půllitr piva, a teprve až všichni dopijí, čas se zastaví. Obě dílská
družstva, veteráni a děti (ony pijí limonádu), skončila na prvním místě.
Protože léto bylo horké a suché, přineslo hasičům několik výjezdů k požárům lesního
porostu. Naštěstí byly požáry nahlášeny včas a rychle zlikvidovány. Za tu dřinu si hasiči
naordinovali podzimní cyklovýlet. Vypravili se 26. září na Šumavu, konkrétně na Rokytu a odtud
podnikli výlet dlouhý bezmála 60 km.
Jak už jsem mnohokrát napsala, hasiči v obci nefungují jen kvůli hašení požárů, ale podílejí
se na chodu obce i jinými pracemi. 7. listopadu prořezávali na Dílích stromy, sama jsem viděla, že
je to těžká a nekonečná práce, protože u každé druhé chalupy je potřeba něco prořezat a tamhle chce
ještě někdo něco uříznout a tamhle taky. Takhle se vlastně letos přišlo k vánočnímu smrčku, u
Houšků u chalupy rostl pěkný vzrostlý smrček, který si majitelé přáli porazit. První adventní sobotu
hasiči stromek postavili a ozdobili před kapličkou a dělal tam až do Tří králů parádu.
Sokol
Zima byla na sníh skoupá, v únoru se ale usmálo na vyznavače bílé stopy štěstí a 7. mohli
podniknout každoroční dvaadvacet km dlouhý přejezd z německého Gibachtu na Díly. Akce se
zúčastnilo 41 běžkařů.
Jako každý rok 8. května organizovala tělovýchovná jednota běh osvobození. Letos už po
44. Závodu se v 16 kategoriích zúčastnilo 180 běžců, z toho 98 mužů a 82 žen. Dílských závodníků

bylo přihlášeno 26. Velkou skupinu tvořily děti do 10 let, těch běželo 86. Závod se rok od roku
rozrůstá, závodníků přibývá, a tak je třeba také větší pořadatelský aparát. Na přípravě se podílelo
přes 30 členů Sokola. Ještě uvedu jména úspěšných dílských běžců. V kategorii předškolních dívek
zvítězila Zuzana Rýdlová, mezi nejmladším žactvem - chlapci byl nejlepší Samuel Macht a mezi
nejmladšími žákyněmi byla 2. Veronika Rýdlová.
V sobotu 5. září uspořádal TJ Sokol Díly pro své členy a přátele Dílů zájezd na Šumavu.
Tentokrát na Luzný, k pramenům Vltavy, na Bučinu a Kvildu. 43 účastníků zájezdu vyrazilo
autobusem německou stranou. Dojeli pod vrchol Luzný a odtud stoupali kamenitým terénem až
nahoru. Pak se část turistů vydala k pramenům Vltavy a část na Bučinu. Prameny byly téměř bez
vody, což pamětníci nepamatují. Odpoledne se obě skupiny sešly v restauraci U černého vlka na
Kvildě, aby se řádně odměnily dobrým jídlem.
Co se týče našeho hokejového mužstva, za poslední rok hodně omladilo. Bohužel, počet
hokejistů přímo z Dílů klesá, a tak se muselo sáhnout po posilách odjinud, takže za Díly hrají mladí
hráči z Klatovska. V sezoně 2014/2015 obsadili naši hokejisté 4. místo po základní části Krajské
soutěže mužů plz. kraje skupina D, tím se dostali do play off, a tam skončili v semifinále. Podzim
zahájili poměrně úspěšně, na konci roku se drží na 2. místě soutěže.
Ze života kuželkářů
Během prvních měsíců jarní části soutěže ročníku 2014/2015 probíhaly zápasy v soutěži
družstev a 14 hráčů se zúčastnilo i přeboru jednotlivců pro rok 2015. Po skončení okresního přeboru
postoupilo družstvo A zpět do kraje a v probíhajícím ročníku 2015/16 je opět v Přeboru družstev
Plzeňského kraje. V polovině soutěže je družstvo A v tabulce na 8. místě s 8 body a průměrem 2
415 kuželek na zápas. Nejlepšího výkonu dosáhl náhradník Lukáš Pitr. V Okresním přeboru
družstev nového ročníku soutěží družstva B ženy a C muži. Ženy jsou teď v tabulce na 2. místě a
muži na 5. místě.
Dařilo se však i jednotlivcům. Třeba Jana Kuželková se na jaře probojovala na Mistrovství
ČR seniorek do Vracova u Brna a za vydatné podpory svých oddílových spoluhráček obsadila 20.
místo na 120 HS a 23. místo v kombinaci.
V celkovém hodnocení kuželkářských výsledků byl letošní rok bohatý jak na zápasy s velmi
zajímavým průběhem, tak i ve většině případů na pěkné výkony hráčů.
Kromě soutěžení pořádají kuželkáři také společenské akce, např. nezapomenutelný dětský
maškarák, o pouti probíhal 26. ročník Pouťového turnaje o putovní dřevěnou sošku Koziny, 5.
prosince na kuželníku naděloval Mikuláš a také tu před vánocemi maminky s dětmi pekly perníčky
pro Zpívání u stromečku. Sama bohužel nehraji kuželky, ale vidím a cítím, že tihle kuželkáři jsou
dobrá parta.
Rodiče za hřiště
Když tátové a mámy spojí síly, dají se dělat velké věci. To platí i o našem dětském hřišti a o
rodičích, kteří jsou ochotni přidat ruku k dílu a obětovat svůj volný čas pro své děti. Tento rok se
sdružení činilo a na hřišti vyrostla lanová pyramida a kousek dál venkovní pec na pečení chleba.
Také už funguje sousedský pivovar, o němž jsem psala minulý rok. V srpnu se ve výčepu na sále,
kde byla zřízena provizorní varna, vařila první várka Sousedského ležáku. Pivovar je vlastně
souprava nerezových nádob, ve kterých je možno připravit maximálně 50 litrů piva. Suroviny a
potřeby k uvaření byly součástí cele dodávky minipivovaru, jedná se o výrobek německé firmy
Spiedel. Vlastní proces vaření se skládá z několika fází, mutování, vaření, chlazení, kvašení a zrání.
Poslední jmenované akce musí probíhat v naprosto sterilních podmínkách za přísně určených teplot.
Správné odležení je rozhodující pro kvalitu nápoje. První ochutnávka byla naplánována na 5.září.
Pivo zrálo více než čtyři týdny ve školce v lednici. Tam je sice objevila žíznivá omladina a trochu
předem degustovala, ale naštěstí zbylo dost i na slavnostní ochutnávku. Od té doby jede pivovar na
plné obrátky a je k dispozici všem občanům a sousedům. Sládkové Vláďa Foist, Miroslav Rýdl se

ochotně podělí se o své nové zkušenosti a případným zájemcům poradí.
Díky grantovému programu ČSOB Sousedíme si, byla postavena i venkovní pec na pečení
chleba. Původně se počítalo s postavením malé pece z kamnářské dílny, ale postupem času byl
projekt upraven tak, aby vzniklo dílo trvalé hodnoty, ze kterého budou mít užitek i další generace. A
tak je tu prostorná pec, do které se vejde 20 bochníků chleba nebo lodna s masem. Počítá i s
uskladněním dřeva. Konstrukce pece je vystavěna z cihel a překlenuta betonovými překlady, které
nesou vlastní topeniště ze šamotových cihel. Důmyslně vestavěné průduchy a izolace z jílu a
drceného skla zajistí stabilní a vyrovnanou vysokou teplotu. Nyní musí jílová izolace dostatečně
proschnout, poprvé by se pec mohla vyzkoušet na Velikonoce 2016. Tahle akce stála zainteresované
spoustu času a sil, je to opravdu úžasné dílo, můžeme být na své tatínky pyšní.
Dětem hřiště obohatila nová atrakce. Na lanovou pyramidu vyběhal předseda sdružení
Miroslav Rýdl finanční dotaci, a tak, když tatínkové připravili terén, mohla odborná firma provést
vlastní montáž pyramidy o průměru 9 metrů. Opět vzniklo společnou prací a snahou pár jedinců
tahounů dobré dílo.
Slovo závěrem
Naše obec žila i v roce 2015 svým obvyklým způsobem, lidé pracují, po práci se baví,
hospodaří, prožívají radosti i starosti všedních dnů, něco se povede, něco nevyjde, někde se narodí
nový život, jinde naopak někdo odejde. Nedá se ale nesledovat, že v Evropě přitom probíhají
historické změny, do pochodu se dalo nebývalé množství lidí, náš starý kontinent zažívá obrovskou
migrační vlnu. Z arabských zemí sem prchají za lepším životem desetitisíce uprchlíků. Musíme
doufat, že se ten nápor opět nějak vstřebá a situace se v klidu ustálí.

