zpravodaj
2
2012

mestyse DALEŠICE
prosinec

Malé ohlédnutí
Vážení spoluobčané
Čas běží jako voda, opět tu
máme vánoční svátky a konec
kalendářního roku 2012. V životě
každého z nás i v životě našeho
městyse se mnohé událo.
Dovolte mi malé ohlédnutí a zhodnocení odcházejícího roku z pohledu
starosty městyse.
Mám upřímnou radost, že se nám
letos pro městys podařilo získat
několik dotací.
- Z dotace EU a SFŽP jsme pořídili
traktor s čelním nakladačem a štěpkovač, díky kterému mohlo být
zahájeno kompostování odpadu
v nově zřízené kompostárně u čističky
odpadních vod.
- Další dobrá zpráva byla, že jsme
získali akceptaci na pořízení samosběrného zametacího stroje.
- Skupina ČEZ poskytla finanční
podporu na postavení kamenné
podezdívky a šesti vitrín před úřadem
městyse, které informují o dění v obci.
- Za finanční podpory z Energoregionu 2020 jsme pořídili čelní zametací kartáč na odklízení sněhu.
- Kraj Vysočina finančně přispěl
z Programu obnovy venkova na pořízení veřejného osvětlení v Kozině.
- Koncem roku jsme obdrželi
potvrzenou Smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí. Finanční
podpora bude využita pro Základní
školu Dalešice na zateplení severní
části budovy, zateplení stropů,
výměnu oken a výměnu zdroje tepla.
Stávající elektrické vytápění akumulačními kamny bude nahrazeno
úspornějším tepelným čerpadlem.
Realizace této nákladné investice se
uskuteční v příštím roce.

Nová technika při premiérovém použití
- Dobrou zprávou nejen pro náš
městys, ale pro převážnou většinu měst
a obcí ČR, je přijetí novely RUD (rozpočtové určení daní) Poslaneckou
sněmovnou v pátek 13. 7. 2012. Tato
novela přinese již od příštího roku, více
peněz do obecních pokladen.

Během celého roku úřad městyse
zajišťoval každodenní běžnou činnost
spojenou s výkonem státní správy
a samosprávy, provoz ZŠ a MŠ,
požární zbrojnice, veřejného osvětlení
a svoz odpadů.
(dokončení na straně 3)

Vážení spoluobčané,
jménem celého zastupitelstva, Úřadu městyse Dalešice
a jménem svým Vám přeji
radostné a spokojené vánoční svátky.
Do nadcházejícího roku 2013 přeji všem pevné zdraví,
hodně úspěchů, spokojenosti,
vzájemnou úctu a toleranci.
Srdečně Vás všechny zvu k novoročnímu přípitku
na Městečku u kašny v prvních minutách roku 2013.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse
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Dalešice obrazem

Z návštěvy v polských Daleszycích

Sázení Lípy přátelství

Moravská vlajka na úradu městyse

Volby 2012 - volební komise...

... a nejstarší volič p. Otakar Stejskal (93 let).

Žehnání adventního věnce na Městečku

Sokolíci na XV. všesokolském sletu
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Malé ohlédnutí
(dokončení ze strany 1)
Zaměstnanci městyse spolu s pracovníky na VPP a veřejné služby
vykonávali různé stavební práce, údržbu
zeleně a hřbitova i práci v kompostárně.
V zimním období udržují dle možností
místní komunikace a chodníky.
Zastupitelstvo se pravidelně scházelo
na schůzích zastupitelstva.
Při pietním aktu u pomníku padlých
7. května jsme spolu se základní školou,
chrámovým sborem a za účasti veřejnosti
uctili památku obětem obou světových
válek.
První červencovou neděli jsme zajistili
oslavy tradiční Petropavlovské pouti
v Dalešicích.
V září navštívilo zastupitelstvo městyse naše přátele v polských Daleszycích.
Spolu se Sborem pro občanské
záležitosti a Mateřskou školou Dalešice
jsme přivítali nově narozené občánky.
Navštívili jsme naše občany starší 80 let
u příležitosti jejich kulatého jubilea.

V době adventní jsme zajistili výzdobu
vánočního stromu a adventního věnce na
Městečku.
Blíží se konec roku a proto bych chtěl
na závěr poděkovat za dobrou celoroční
činnost místním organizacím – hasičům,
myslivcům a sokolům.
TJ.Sokol Dalešice obhájil již po osmé
prvenství v rámci celé župy v sokolské
všestrannosti.
Poděkování patří také Základní škole
a Mateřské škole, Akciovému pivovaru
Dalešice, Agrochemě Studenec - středisko Dalešice, Římskokatolické farnosti
Dalešice a všem místním podnikatelům
za dobrou spolupráci a velmi dobré
vztahy s Úřadem městyse Dalešice.
Děkuji i všem občanům, kteří s námi
spolupracují, zajímají se o dění v našem
městysi a záleží jim na tom, aby se nám
v Dalešicích dobře žilo.
Jaroslav Zadražil
starosta městyse

Víte, že...
- Řidičské průkazy vydané v rozmezí od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
- Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost
speciálních označení vozidel „01“. Od
Nového roku je nahradí parkovací průkazy,
které budou označovat vozidla přepravující
osoby těžce zdravotně postižené. Výměnu
spec. označení za průkazy provádí Městský
úřad Třebíč, odbor sociálních věcí, Masarykovo nám. 116/6.
- Dne 14. 12. 2012 schválilo Zastupitelstvo
městyse Dalešice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku na
příští rok zůstává zachována ve výši
500,- Kč na osobu a rok. Splatnost tohoto
poplatku je do 30. 4. 2013
- Tradiční tříkrálová sbírka se uskuteční
v Dalešicích dne 4. 1. 2013 v odpoledních
hodinách.
- Loď Horácko vyplouvá z přístaviště
Kramolín ve dnech 23., 25., 26., 31. 12.
2012 a 1. 1. 2013 vždy ve 13.00 hod., dále
pak bude plout každou sobotu a neděli.
JZ

Nový rynek v polských Daleszycích
V partnerských polských Daleszycích
prožívali ve dnech 29. a 30. září 2012
významné slavnostní okamžiky. Slavnostně
se otevíralo a po dvouleté rekonstrukci bylo
předáno do užívání veřejnosti centrální
náměstí, neboli po polsku - rynek. Zároveň
se konala pouť, neboť místní kostel je
zasvěcen sv. Michalovi a vše doprovázel
velký jarmark.
Této slavnosti se zúčastnila také
delegace zastupitelů našeho městyse.
Několikeré srdečné pozvání na dlouho
dopředu avizovanou akci se nedalo
odmítnout. Proto se v sobotu 29. září časně
z rána miniautobus firmy V-stav, který nám
ochotně zapůjčil Ing. Bronislav Vala, vydal
na 550 kilometrů dlouhou cestu z našich
Dalešic do Daleszyc polských.
V delegaci byl i duchovní správce
farnosti P. Petr Holý, zatímco správce
pivovaru musel kvůli zdravotním potížím
účast odříci.
Chtěl bych zde ve stručnosti popsat
průběh celé návštěvy.
Cesta proběhla v poklidu a asi po osmi
hodinách dorazilo naše vozidlo do cíle.
Zaparkovali jsme v sousedství zrenovovaného rynku a hned jsme si jej prohlédli.
Na ploše už bylo připraveno velké kryté
pódium, byla zde řada prodejních stánků
a také pouťové atrakce.
Zde jsme se potkali s řadou lidí, kteří už
v našich Dalešicích byli a srdečně se s námi
zdravili.
Vlastní slavnostní pořad začal až
v pozdějším odpoledni. Zahájil jej burmistrz
Wojtek Furmanek a přivítal zahraniční
hosty. Těmi jsme byli my a skupina
Portugalců, kteří tam byli na výměnném
pobytu v rámci programu EU Comenius.
Významným okamžikem bylo zasazení Lípy

přátelství, kterou jsme z Česka přivezli
spolu s jejím rodokmenem a kamennou
deskou s tabulkou, na níž byl text tohoto
znění: LÍPA PŘÁTELSTVÍ – dar obyvatelům
polských Daleszyc . Tento text byl uveden
ještě v polštině, a to vše bylo doplněno
českou vlajkou a znakem našich Dalešic
s letopočtem.
Místo k zasazení bylo předem určeno
a rýč na vyhloubení jámy už čekal na
starostu našeho městyse. Za velkého
zájmu tamních občanů byla lípa zasazena,
kámen s nápisovou deskou usazen, vše
požehnáno P. Petrem. To vše doprovodila
naše pěvecká skupina svým zpěvem.
Do Polska jsme dovezli také tři sudy
dalešického piva, které pro obyvatele
Daleszyc sponzorsky věnoval správce
pivovaru MVDr. Ladislav Urban. Po
oznámení, že v určeném stánku se zdarma
točí pivo z dalešického pivovaru, vytvořila
se ihned fronta a první sud byl vyprázdněn
ve velmi krátkém čase. Další dva jsme
nechali na neděli, kdy se očekávalo ještě
větší množství návštěvníků.
Na pódiu probíhal do pozdních nočních
hodin zábavný program s vystoupením
zpěváků a hudebních skupin. To vše za
velké účasti mladých i starších. Pouťové
atrakce byly neustále v permanenci a k
našemu překvapení jsme zjistili, že s nimi
do Daleszyc přijeli jejich majitelé z Česka,
konkrétně z Olomouce.
V neděli po ránu jsme využili milé pozvání od místního pana faráře Francziska
Beraka a zúčastnili jsme se posezení
s pohoštěním ve společenské místnosti
jeho fary. Následoval odjezd do nedalekého
krajského města Kielce, kde jsme
absolvovali spolu se zmíněnými Portugalci
jeho prohlídku.

Hlavní nedělní pořad začal v pravé
poledne na novém rynku slavnostní mší
svatou, kterou za velké účasti obyvatel
celého regionu celebroval s místním
knězem i náš duchovní správce P. Petr.
Spoluúčinkovala i mládežnická kapela, nám
známá z červnového vystoupení na
festivalu dechovek v pivovaře a také naše
hudební skupina.
Následovalo slavnostní přestřižení
pásky a podpis dokumentu, který byl pak
spolu s dalšími památečními věcmi uložen
ve schránce pod dlažbu rynku a zakryt
kamennou deskou.
Na těchto aktech se spolupodíleli
i hosté, kterým byl maršálek, poslanci
i zastupitelé a různí funkcionáři wojwodství,
jímž bylo z podia burmistrem poděkováno
za pomoc mimo jiné při získávání financí na
přestavbu rynku. Pro představu uvádím, že
tamní rynek je prostranství asi dvakrát větší,
než naše Městečko. Kromě zajímavé kašny
se na něm nachází hodiny, kamenný
obelisk se znakem Daleszyc, sluneční
hodiny a z původního rynku zůstala
zachována socha Panny Marie. Menší část
rynku je zatravněna a osazena několika
stromy. Větší část plochy je vydlážděna
Při pouťovém veselí se na pódiu střídala
jedna hudební, pěvecká či taneční skupina
za druhou.
V pivním stánku se také začalo zdarma
čepovat ze zbylých dvou sudů naše
dalešické pivo. Zájem byl veliký. Dvakrát
zatočená fronta se rozptýlila po třičtvrtě
hodině, když se oba sudy vyprázdnily.
Lidé se dobře bavili, krkolomné pouťové
atrakce byly neustále v obležení, ani
stánkaři si nemohli stěžovat na nezájem
kupujících.
(dokončení na str. 4)
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Nový rynek v polských Daleszycích
(dokončení ze strany 3)
Všemu slavnostnímu dění v Daleszycích po oba dva dny mimořádně přálo
počasí.
Večer byl odpálen ohňostroj, ale zábava
na rynku utichla až v pozdních nočních
hodinách.
Během návštěvy jsme si prohlédli
prostory tamního gymnázia, kostela sv. Michala, novou budovu mateřské školky se
zahradou a hřištěm na její střeše a také
nové hřiště u školy v nedalekém Syrakowě,
který je součástí Gminy, neboli regionu
Daleszyce. U nás byl čas prohibice, ale
v Polsku jsme si museli několikrát připít
a zapět Živijó, živijó a vyslechnout obdobné
polské Sto lat, sto lat….
V pondělí ráno nastal na Úřadě Miesta
a Gminy čas závěrečnézho loučení a také
děkování za mimořádnou pohostinnost, za
velkou péči o nás a také za to, že jsme mohli
být přítomni při doslova historických chvílích
v dějinách partnerských Daleszyc. Na dálku

Zajímavosti 2012

do Polska je třeba poděkovat všem, kteří se
o nás starali a kteří nám připravili nezapomenutelné chvíle prožité v polských
Daleszycích. Nelze je vyjmenovat, seznam
by byl velmi dlouhý.
Je třeba také poděkovat těm, kteří nám
pomohli tuto cestu uskutečnit. Především
panu Ing. Bronislavu Valovi za zapůjčení
vozidla. Správci pivovaru MVDr. Ladislavu
Urbanovi za poskytnutí tří sudů piva a za
další souvenýrové předměty z pivovaru.
Paní Renatě Vonešové za její cukrářské
výrobky, zvláště pak za perníky se znakem
našeho městyse. Dík patří i našim hasičům
za různé dárky a EDU za poskytnutí
několika souvenýrových předmětů.
Zvláštní zmínku a poděkování zaslouží
i naši osvědčení řidiči, kterými byli pánové
Milan Čaněk st. a Petr Čaněk. Za přípravu
vozidla před cestou i za bezproblémovou
a bezpečnou jízdu. Oběma patří velké díky.
Rudolf Špaček
místostarosta městyse

Parkování na komunikacích
Když se rozhlednete po Dalešicích, zjistíte, že na řadě míst parkují vozidla takovým
způsobem, že porušují ustanovení § 25, bodu 3, Zákona o provozu na pozemních
komunikacích, který zní: „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh nejméně
3 metry široký pro každý směr jízdy“. A to se v žádném případě na našich komunikacích
neděje. Nesprávný způsob parkování vozidel, které nedodržuje ustanovení zákona, se
stále více rozmáhá. Nejen že toto nepředpisové parkování ohrožuje bezpečnost silničního
provozu, ale navíc způsobuje komplikace při údržbě a úklidu jak v zimě, tak v létě.
Na místních komunikacích platí rovněž toto zákonné ustanovení, s tím rozdílem, že
musí být volný jeden jízdní pruh v šíři 3 metry. Při čtyřmetrové šířce našich místních
komunikací a na nich odstavených vozidlech toho nelze docílit.
Je nutno mít na paměti, že tato stojící auta jsou překážkou nejen údržbě a úklidu, ale
také ztěžují, nebo znemožňují, eventuální průjezd těžké požární techniky.
Množící se stížnosti na tento nesprávný způsob parkování bylo nuceno projednat na
svém zasedání Zastupitelstvo městyse.
Rozhodlo se obeznámit s touto nedobrou situací všechny, kdo se porušování
ustanovení § 25 silničního zákona dopouští. Zastupitelstvo městyse věří, že naši majitelé
vozidel dokáží zareagovat na toto upozornění a vyvarují se nesprávného stání na
komunikacích a proto nebude nutné přikročit k následnému pokutování Policií ČR, či odtahu
vozidel.

Zdá se nám to mnoho...
Letos zažily Dalešice mnoho smutných okamžiků. Nečekaná zpráva o úmrtí někoho,
kdo od nás navždy odešel, vždy bolestivě zasáhne do navyklého dění v našem městysi.
Letos z našeho společenství navždy odešlo devět spoluobčanů, se kterými jsme se
naposledy loučili na našem hřbitově a nebo v obřadní síni na hřbitově v Třebíči. Toto
neskutečně vysoké číslo doslova vyvolává mrazení v zádech, protože proti této tvrdé
skutečnosti a majestátu smrti se nelze nijak vzepřít.
Pohledem do dřívějších záznamů ale zjistíme, že byly roky, kdy čísla zemřelých byla
ještě vyšší, než je to letošní.
V letech 1978, 1983 a 1996 jsme se loučili dokonce se 13 našimi spoluobčany.
Dvanáctkrát pak v roce 1981 a jedenáctkrát v letech 1979, 1987 a 1995. Nejméně
bolestných chvil jsme zažili v roce 2008, kdy byly pohřby dva.
V letech 1992, 1994 a 1998, pak každý rok tři.
Statistika je to velmi smutná a dokládá, že to letošní vysoké číslo bylo v uplynulých 35
letech několikrát ještě vyšší.
S pokorou je třeba přijímat tyto skutečnosti. Je také třeba vzpomínat s úctou
a vděčností na ty, kteří nás předešli a také jim děkovat za hodnoty, které po sobě zanechali.
RŠ

l V prosinci otevřela u hřiště novou
provozovnu kadeřnictví paní Lenka Palátová. Provozní doba je v pondělí, středu
a v pátek vždy od 9 do 15 hodin, v sobotu dle
domluvy. Je možné i telefonické objednání
na čísle 603 244 592.
l Nové místo svého působení má
provozovna „Občerstvení nad pivovarem“,
pí Mgr. Romany Mašíčkové. Z prodejny
stavebnin byla přemístěna do objektu
bývalé modlitebny Církve československé
husitské č.p. 147. Jak ukazují reklamní
poutače, v nabídce je opět pivo Steiger
a nově pivo Černá Hora.
l Společnost Aikon provozující lodní
dopravu na Dalešické přehradě s lodí
„Horácko“, přepravila v letošním roce na její
palubě více jak 21 tisíc pasažérů. I v příštím
roce bude tato společnost provozovat
výletní plavby po jezeře naší přehrady.
l V srpnu naše Dalešice navštívila
minidelegace z Dalešic u Jablonce nad
Nisou - místostarosta pan Josef Hujer
a tamní kronikářka paní Marie Nedomlelová. Prohlédli si všechny naše pamětihodnosti a také zajímavosti v okolí - Infocentrum v EDU, přečerpávací vodní
elektrárnu, svezli se lodí po přehradě,
navštívili Třebíč, Kralice n/Osl, Náměšť
n/Osl. atd. O Dalešicích a našem okolí se
vyjadřovali velmi pochvalně.
l Když se někomu přihodí taková
nemilá věc, že se mu podaří něco ztratit, je
dobré pozeptat se na Úřadě městyse, zda
nějaký poctivý nálezce tam ztracenou věc
neodevzdal. Ať jsou to klíče, brýle, či jiné
předměty. Často jsou tam nalezené
předměty odevzdány. Roztrpčení může
vystřídat radost, když postižený svoji věc na
úřadě objeví. Když něco ztratíte, zkuste se
tam zeptat. Poctivých nálezců je v Dalešicích docela dost.
l Při letošním již III. adventním
koncertě v našem kostele předvedli své
mistrovství nejen hlavní účinkující, kterými
byli šéfvarhaník ze Strahovského kláštera
v Praze pan Vladimír Roubal a pěvkyně
Jana Kautská, ale také část scholy našeho
kostela. Společně zapěli jednu ze skladeb
takovým způsobem, že to byl pro všechny
opravdový zážitek a navíc sklidili i uznání
samotné umělkyně.
l Student Tomáš Vyletěl neustále
zdokonaluje své mistrovství v yoyování.
V poslední době se zúčastnil také
mistrovství Slovenska, kde skončil na 11.
místě. A že opravdu umí, o tom svědčí
několik pozvání na veřejné vystoupení. Své
umění předvede také v Dalešicích 26. ledna
na V. pivovarském plese.
l Už po několik let se manželé Vlčkovi
v jarních měsících ujímají úpravy zeleně na
prostranství před Úřadem městyse. Vyhrabují, zastřihují a upravují vše, co po zimě
vegetace potřebuje. Za toto jejich
dobrovolné, iniciativní zahradnické
zkrášlování okolí naší radnice zasluhují
nejen pochvalu, ale také poděkování.
l Boží muka stojící v poli v úrovni
rybníka Bezděkova nedaleko silnice na
Valeč, zdobila po dlouhá léta soška Panny
Marie. Už nezdobí. Přestože to byla obyčejná sádrová soška, hodila se některému
nenechavci. K čemu?
l Jedna dobrá zpráva na konec: I když
skoro všechno je již zpoplatněno a všude
kam přijdeme po nás chtějí peníze, tak
zatím nebudeme platit daň z toho, že
dýcháme veřejný vzduch.
RŠ
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Volby do krajského zastupitelstva a do senátu 2012
Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva v Dalešicích ve dnech 12. a 13. října 2012
Počet osob zapsaných v seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů
Volební účast
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD
Pro Vysočinu
ODS
Pravý blok
Starostové pro občany
Strana zelených
Strana soukromníků
Česká pirátská strana
Moravané
Strana Práv občanů ZEMANOVCI
SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové pro Vysočinu
Strana svobodných občanů

485
210
190
43,3 %
60 hlasů
60 hlasů
31 hlasů
13 hlasů
8 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Volební účast v krajských volbách Kraje Vysočina byla 41,05%. Prvenství obhájila Česká strana sociálně demokratická se
staronovým hejtmanem Jiřím Běhounkem. V období roku 2012-2016 bude vládnout Kraji Vysočina ČSSD za podpory KSČM,
kterou si vítězná strana zvolila za koaličního partnera.
Složení krajského zastupitelstva podle počtu mandátů:
ČSSD
17 mandátů
KSČM
11 mandátů
KDU-ČSL
7 mandátů
ODS
5 mandátů
Pro Vysočinu
3 mandáty
TOP-09 starostové pro Vysočinu
2 mandáty
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v Dalešicích, konané ve dnech 12. a 13. řjna 2012 - I. kolo
Počet osob zapsaných v seznamu voličů
485
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
210
Volební účast
43,3%
1.
Josef Zahradníček
KSČM
66 hlasů
2.
Josef Herbrych
KDU-ČSL
40 hlasů
3.
Vítězslav Jonáš
ODS
33 hlasů
4.
František Bublan
ČSSD
28 hlasů
5.
Vlastimil Bařinka
STAN
13 hlasů
Do druhého kola volebních obvodů 53 –Třebíč postoupil František Bublan a Josef Zahradníček.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v Dalešicích, konané ve dnech 19. a 20. října 2012 - II. kolo
Počet osob zapsaných v seznamu voličů
483
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
126
Počet platných hlasů
126
Volební účast
26%
1.
František Bublan
65 hlasů
2.
Josef Zahradníček
61 hlasů
Vítězem druhého kola se stal František Bublan, který bude po dobu šesti let senátorem volebního odvodu Třebíč.
JZ

Moravská vlajka na dalešické radnici
Státní orgány a územně samosprávné celky jsou povinny při příležitosti
státních svátků vyvěšovat státní vlajku.
Možná jste si povšimli, že ve dnech 5. 7.
a 28.10. 2012 byla poprvé na budově
úřadu městyse vyvěšena společně se
státní vlajkou, také vlajka moravská.
Tyto dva svátky úzce souvisí s historií
Moravy.

- 5. července si připomínáme příchod
slovanských věrozvěstů, bratří svatého
Cyrila a Metoděje roku 863. Jejich
zásluhou se Morava stala kolébkou
slovanské knižní vzdělanosti. Svatí Cyril
a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy.
- 28.října slavíme nejen vznik Československé republiky r. 1918, ale také

svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. V letech 862 - 863 vyslal
kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi
III., se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Svatý Rostislav je patronem
Moravy a moravského národa.
JZ
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Z činnosti hasičů
Milí čtenáři Zpravodaje,
nastal opět čas, kdy se ohlížíme zpátky za uplynulým rokem
a hodnotíme, jaký vlastně ten právě končící rok byl. My vám zde
přinášíme stručný přehled činnosti dalešických hasičů za druhé
pololetí roku 2012.
V letních měsících a období prázdnin vyjížděla naštěstí naše
jednotka k požáru pouze jednou, a to 10.8.2012, kdy se jednalo
o požár stohu soukromého zemědělce, v blízkosti areálu
Agrochemy Studenec v obci Dalešice.
3. prosince chvíli před obědem se rozhoukala siréna a SMS
zprávy v našich mobilech nám ohlásily, že došlo k požáru kotelny
rodinného domu v Dalešicích. Včasným zásahem profesionálních
hasičů z Hrotovic a za asistence dobrovolných hasičů z Dalešic byl
požár úspěšně uhašen a zabránilo se tak dalším škodám.
V polovině měsíce září jsme započali s přípravami k dobudování hasičské garáže v hale na hřišti, kdy se jednalo o zhotovení podlahy, vnitřních omítek a dotažení elektroinstalace
a zabezpečení. Přípravám před betonáží podlahy předcházelo
vyklizení celé garáže, vybagrování a zpevnění podloží
makadamem (tzv. kufru) a položením železných kari sítí. V sobotu
13. října jsme provedli vybetonování garáže. Po vytvrdnutí betonu
jsme uspořádali další z brigád, na které byly provedeny vnitřní
omítky. Vyjmenovaných prací se zúčastnili nejen členové
hasičského sboru, ale ruku k dílu a pro dobro věci přidali i někteří
naši spoluobčané, kterým zde vyslovujeme velký dík.
Zvláštní poděkování patří p. Leoši Solařovi, který se nejen
podílel na výše uvedených pracích, ale ve svém volném čase
zhotovil veškerý elektronický systém, mezi který patří elektronické

zabezpečení garáže, dále jsou vrata opatřena elektronickým
zámkem, teplota vzduchu (hlavně v zimním období) je hlídána přes
počítač, hlídán je i výpadek elektrické energie, kdy v tomto případě
přichází na řadu záložní zdroje. Při vyhlášení poplachu se
automaticky spouští vzduchový kompresor k doplnění vzduchu do
vzduchové soustavy hasičského vozidla a zároveň se aktivuje
i vnitřní osvětlení garáže po dobu 10 minut. Ano, tímto vším se dnes
můžeme pochlubit a věřím tomu, že by nám leckteré hasičské sbory
mohly závidět. Nové prostory garáže mohou sloužit nejenom nám,
hasičům, ale i dalším organizacím při pořádání jakékoli kulturní,
sportovní a společenské akce.
Měsíc prosinec je pro hasiče ve znamení konání výročních
členských schůzí, která se uskuteční i u nás a na kterou bychom
chtěli touto cestou pozvat členy SDH v Dalešicích. Výroční schůze
se uskuteční 30. 12. 2012 ve 14.00 hodin v hospodě " U Romana".
V příštím roce opět uspořádáme tradiční masopustní průvod
masek a to v sobotu 2. 2. 2013 od 09.30 hodin. Všechny masky jsou
srdečně vítány! Přesně tři týdny po této akci, tj. v sobotu 23. 2. 2013,
se uskuteční v místní sokolovně již IX. HASIČSKÝ PLES, na kterém
nám tentokrát zahraje legendární skupina OLD ARCUS. Příznivci
dechovky nemusí mít obavy, protože i pro ně je připravena celá
škála písní v rytmu valčíku i polky.
Závěrem nám dovolte ještě jednou poděkovat členům Sboru
dobrovolných hasičů v Dalešicích za odvedenou práci a Vám všem
popřát krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2013
hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejenom pracovních.
Za SDH Dalešice
Jana a Petr Čaňkovi

Myslivecké sdružení v roce 2012
Je to jako včera, ale je to vlastně už pět let, co se dalešické
Myslivecké sdružení přestěhovalo do prostor nově vybudované
Myslivny Pod pivovarem. Ano, je to už pět let, co bylo úspěšně
dokončeno to, co si myslivci předsevzali. Přesvědčili tak mnoho
pochybovačů o tom, že nemluví do větru. Dokázali si z opuštěné
staré ruiny zbudovat doslova reprezentativní stánek. Nebylo to
vůbec jednoduché, protože co sobota, to pracovní brigáda a navrch
brigáda ještě někdy i v jiných dnech. Odpracované brigádnické
hodiny se počítaly na tisíce.
Ani po dostavbě Myslivny členové sdružení nesložili ruce v klín.
Bylo třeba pokračovat v budování zázemí a dalších potřebných věcí
k odchovu bažantů.
S pomocí sponzorů vznikla další provozní budova, sklad krmiv,
venkovní pergola, postupně byly na místě stržených starých voliér
postaveny tři nové. Průběžně jsou vylepšovány a udržovány okolní
venkovní prostory. Takže tento kdysi zanedbaný a odlehlý kout se
nyní stal chloubou Dalešic.
V druhé polovině roku myslivci dokončili právě tu třetí voliéru
v pořadí a nadále pokračovali ve zvelebování svého areálu. Při těchto
brigádách odpracovali letos 1869 brigádnických hodin. Podařilo se

Úspěšný včelař
Již několikrát jsme na stránkách Zpravodaje četli o pěstitelských
úspěších pana Petra Dobrovolného, které byly oceněny na
celostátní výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, převážně v kategorii „Raritní výpěstek.“ Letos žádnou raritu nevypěstoval,
pochlubit se však může jiným oceněním. Získal zlatou medaili za
med, zaslaný do soutěže „Český med 2012“. Toto ocenění vydává
Výzkumný ústav včelařský ve spolupráci s Českým svazem včelařů
na základě rozboru medu, který včelaři k analýze zašlou. Pokud
vzorek medu splňuje všechny stanovené normy po stránce
fyzikálních a chemických parametrů, po stránce čistoty, konzistence
a senzorických vlastností, jedná se o med výborné kvality. Tento
produkt obdrží zlatou medaili a certifikát opravňující včelaře
označovat svůj produkt titulem „Med roku 2012“.
I když vinou počasí byla letošní včelí snůška o mnoho slabší než
loňská, má med od včel Petra Dobrovolného potvrzení té nejvyšší
kvality. Třináct včelstev, které obhospodařuje, mu snad, jak doufá,
v příštím roce letošní výpadek snůšky vynahradí.
Z včelího vosku vyrábí nejen svíčky různých tvarů a velikostí,
ale z včelího vosku vyrábí i ozdoby k zavěšení na vánoční stromek.
RŠ

jim od Agrodružstva Studenec zakoupit nepoužívaný chladící box,
který po opravě najde využití k uskladnění odlovené zvěře.
Na podzim zorganizovali tři poplatkové hony za účasti
zahraničních střelců, kteří odstřelili 285, 325 a 245 bažantů. Ten
čtvrtý hon spojený s Poslední lečí byl určen pro členy sdružení a při
něm bylo odstřeleno 210 bažantů.
V honitbě je znát úbytek srnčí zvěře a také bylo zaznamenáno
řádění pytláků v našem regionu. Stavy černé zvěře se oproti loňsku
v podstatě nezměnily. Přemnožení lišek a kun je většího rozsahu.
Když se liškám podařilo vniknout do voliéry k odchovávaným
bažantům, poznali myslivci jejich řádění na „vlastní kůži“, když přišli
o několik desítek bažantů.
Aby v nastalé zimě zvěř nestrádala, budou se myslivci starat
o její přikrmování.
A jaké plány má dalešické myslivecké sdružení do příštího
roku? Plánují obnovit další čtvrtou voliéru a zhotovit několik zařízení
pro přikrmování zvěře v honitbě. Tak ať se jim podaří tyto plány
přetavit ve skutečnost.
Dle informací p. Václava Sobotky a Jana Klusáčka
sepsal Rudolf Špaček

Český slavík v předstihu v Dalešicích
Různé koncerty i za účasti špiček českého šoubyznysu se
každoročně odehrávají v dalešickém pivovaru.
Počátkem srpna se svou skupinou přijel a na vyprodaném
pivovarském nádvoří zahrál a zapěl sympatický mladý zpěvák
Tomáš Klus. Idol mladých ani zde nezklamal. Aplaus měl bouřlivý
a v programu nemohl chybět ani jeho nejznámější hit s názvem „Za
co, Pane Bože, za co?“.
Při listopadovém vyhlašování letošních výsledků v anketě
Český slavík dostal překvapivě nejvíce hlasů v kategorii „zpěvák“
právě Tomáš Klus. Umístil se na prvním místě a získal Zlatého
slavíka. Vystřídal tak Mistra Karla Gotta, který první místo v této
anketě suveréně obsazoval po mnoho let.
Kdo v srpnu zavítal na koncert Tomáše Kluse v pivovaru, viděl
v předstihu na vlastní oči „Zlatého slavíka 2012“.
K dokreslení situace je třeba dodat, že koncem srpna koncertovala v pivovaře také Hana Zagorová, devítinásobná Zlatá
slavice. Jak vidět, do Dalešic jsou zvány a místním divákům
a posluchačům předvádí své umění opravdové špičky naší
soudobé hudební scény.
RŠ
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Názvy ulic a částí Dalešic
Žádné oficiální názvy ulic v Dalešicích sice nemáme, ale
pro některé části, nebo ulice určité pojmenování používáme.
Jsou to pojmenování vžitá a ani se nepozastavujeme nad tím,
proč zrovna tak se ta která část našeho městyse jmenuje.
Používáme tato označení zcela automaticky, aniž bychom nad
tím nějak přemýšleli.
Dá se vystopovat původ těchto našich místních pojmenování?
Některé názvy je obtížné vysvětlit, protože je používali už naši
dávní předkové a pak plynule přecházely z generace na generaci
a dochovaly se do dnešních dnů.
U většiny názvů lze místní pojmenování vhodně vysvětlit. Ale
z jaké příčiny se celá část od sýpek směrem ke Stropešínu jmenuje
zrovna Kordula?
Tam, kde je dnes socha sv. Rocha, možná stávala socha
sv. Korduly. Zda to tak bylo, či nebylo, to je ale jen čirá spekulace.
Nebo jiné vysvětlení - kordulka, neboli, část kroje, má to něco
společného?
Lépe vysvětlitelný je název ulice V lipech. To je ulice od fary
směrem ke kapli. Zde, co jsou dnes stodoly, opravdu bylo po pravé
straně lipové stromořadí. Jednak tyto lípy byly už za zenitem své
životnosti a jednak hospodáři potřebovali přístřešky pro úschovu
své úrody a pro úschovu nářadí, proto byly postupně lípy vykáceny
a ulice byla rozšířena do dnešní velikosti. Postupně byly místo nich
vystaveny stodoly a po lipovém stromořadí zůstal jen ten název.
Také Kozina dostala svůj název proto, že tamní chudší
obyvatelé chovali ke své obživě jenom kozy, protože chovat krávu si
vzhledem ke svému majetkovému postavení nemohli dovolit.
Říkalo se jí kdysi Kozí ulička, posléze Kozina.Pokus přejmenovat
Kozinu na ulici Sokolskou se nesetkal s úspěchem.
Zajímavý je název Přimasla. V tomto názvu má „prsty“ údajně
velmi kvalitní voda, která se z tamní studny odebírala. Německé prima wasser – se časem zkomolilo na Přimaslu. O prima kvalitě
vody lze pochybovat.
V minulosti se žádný rozbor vody nedělal a když se uvažovalo
o vodovodu z této studny, tak přišedší hygienik tyto záměry rychle
zarazil. Stačila mu obhlídka okolí studny. Voda prý opravdu byla
chutná, prý nejvíce ze všech studní v Dalešicích. Zřejmě
přimaslovské vodě dodávaly ten prima šmak průsaky z hnojišť
a močových jímek z okolních stavení.
Dolánky dostaly název od své polohy. Jsou dole, v dolíku. Název
je to prastarý a je uváděn v nejstarších dochovaných pramenech.

pojmenování Na kopcích. Je to ta část u kaple.
Městečko je centrem našeho městyse. Toto pojmenování je
velmi staré a po staletí neměnné.
Nová ulice je ulicí, která začala vznikat počátkem dvacátých let
minulého století. To si své domky začali postupně stavět
deputátníci, což byli zaměstnanci u zdejšího statku. Na holé pláni
začal vznikat jeden domek za druhým. Jedenáct nových domků
vytvořilo ulici, které se začalo říkat Nová.
Když se řekne po dalešicku na Druhým koncu, je každému
jasné, že je to ulice od zámku směrem k Hrotovicím. Proč zrovna
toto je ten druhý a ne první konec lze těžko soudit. V roce 1900, kdy
se rakouský císař dožil sedmdesáti let, bylo podél cesty po levé
straně na počest Františka Josefa I. vysázeno stromořadí a toto
pojmenováno jeho jménem. Pojmenování se však neujalo a se
zánikem Rakouska - Uherska byly stromy odstraňovány a silnice
rozšiřována. Pojmenování Druhý konec však zůstalo.
Další vžité pojmenování jako Pod pivovarem, U sýpky, či Ke
Slavěticím, nám blíže označují místo určení.
Zvláštně je pojmenována nově vystavěná ulice rodinných
domků. Pro ní se užívá název Ulice za Novou ulicí.
V Dalešicích máme také dva kopce, na kterých se v časech, kdy
ještě v zimě býval sníh, provozovalo sáňkování. Jsou to Škoďák
a Nezybák. Názvy kopce dostaly dle jmen rodin, které v blízkosti
bydlely. Jinak se sáňkování odehrávalo i na Kozině a na kopečku do
Dolánek.
V Dírách. Toto pojmenování vzniklo dle toho, že v tomto domě
byly malé byty sestávající z malých místností a byly obydlené
početnými rodinami pracovníků místního statku. Zkráceně se jim
říkalo také deputátníci či štraficíři.
Za tímto domem je patrová budova, dnes nabízená k prodeji,
našimi předky nazývaná Babylón. Toto pojmenování zaniklo.
V Koutě. Místo je součástí Městečka a protože je zasunuté a je
mimo pravidelný tvar náměstí, hodí se na ně toto pojmenování. Po
našem V Kótě.
Pojmenování, která zanikla a ztratila svoji funkčnost - to je na
příklad název U tří prdů – to bylo pojmenování skupinky tří malých
domečků v ulici ke Slavěticím. Před časem byly nahrazeny
novějšími domky a tak zanikl i tento přiléhavý název
Cirkótn - to je v podstatě zámecký park a prostor u kostela, na
jehož části se nyní nachází prodejna smíšeného zboží. Dříve byl
tento prostor obehnán zdí.
RŠ

Zrovna tak nejvýše položená část Dalešic má přiléhavé

Komunitní kompostárna
Vážení spoluobčané, jak jsem již
v minulém čísle zpravodaje uvedl, byla
u čističky odpadních vod zřízena kompostárna. Za podpory OPŽP - životní
prostředí jsme pořídili traktor s čelním
nakladačem a štěpkovač.
Od července 2012 zahájila kompostárna svůj provoz. Občané sem nyní
mohou sami vyvážet odpad vhodný ke
kompostování-trávu, listí, hobliny, kůru,
větve apod. (Větve zvlášť, odděleně od
zeleně). Kromě toho provádí zaměstnanci městyse sběr zeleného odpadu,
každou poslední sobotu v měsíci v období
duben-listopad.
V poslední době se rozšířil nešvar, že
někteří občané likvidují odpad ze zeleně

vyvážením na hromadu před svůj dům,
nebo ještě lépe před dům svého souseda
a to během celého měsíce. (Já mám
doma čisto, co je před domem mě nezajímá, ať se obec stará).
Upozorňuji znovu, že svoz odpadů ze
zeleně je každou poslední sobotu
v měsíci duben- listopad. Odpad je
možno uložit na obecní pozemek
nejdříve v pátek, den před dnem svozu.
Porušení tohoto nařízení bude bráno
jako nepovolené užívání veřejného
prostranství, které může být dle obecně
závazné vyhlášky zpoplatněno.
Dle výše uvedených možností
likvidace bioodpadu logicky vyplývá, že
by se žádná tráva neměla objevit

v popelnicích, které jsou určeny pouze
pro tuhý vytříděný odpad. Za každou
vyvezenou popelnici městys platí svozové firmě.
Na základě nového zákona o místních poplatcích mají obce možnost
navýšení poplatků za svoz a likvidaci
odpadu (popelnice) ze současných
500,- Kč až na 1.000,- Kč za osobu a rok.
V našem městysi jsme ponechali
původní, nezvýšenou sazbu 500,- Kč.
Záleží jen na nás všech, zda budeme
odpad důsledně třídit a do popelnice
ukládat jen to, co tam patří, nebo raději
platit vyšší poplatky.
JZ
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Pes, přítel člověka,
ale také starost

Zprávy ze Sboru pro občanské záležitosti
Svá kulatá výročí oslaví v roce 2013 tito naši spoluobčané:

Pes je v mnoha ohledech podobný člověku a patří mezi jeho
nejlepší zvířecí kamarády. Člověk a pes, to je odvěká dvojice. Je
ochoten žít s člověkem ve společné „smečce“,
má ale svoje
potřeby a je třeba se mu řádně věnovat.
V dnešní době kdy je módní, aby kde kdo vlastnil psa a pokud
možno větší velikosti, se stále dokola vyskytuje nešvar, že někteří
majitelé nejsou schopni svého miláčka uhlídat, nejsou schopni
zabezpečit to základní a sice, aby psi volně nepobíhali po ulicích
a na jiných prostranstvích a tato místa neznečišťovali.
Výmluvy, že by právě ten váš pes neublížil ani mouše, se míjí
účinkem, protože jsou lidé, kteří se psů bojí a setkání s volně
potulujícím se psem je pro ně stresující. Nemusí se jednat o setkání
se psem jen velkého plemena. Nepříjemné může být i setkání
s malým „voříškem“. A jak příjemná musí být situace, když menší
dítě se dívá z očí do očí neznámému volně pobíhajícímu psu.
Skutečnost, že „páníček“ jde na procházku a jeho volně
pobíhající pes je 50 a více metrů od něho a samozřejmě nemá
náhubek, vůbec neodpovídá pravidlům pro pohyb psa na volném
prostranství. Více ohleduplnosti vůči druhým je třeba projevit, neboť
ne každý má psy rád a volně pobíhající pak nikdo.
Stejně tak není nikdo nadšený z „hromádky“ od vašeho psa.
Necháváte rozseté „hromádky“ i na vlastní zahradě, či vlastním
dvorku? I ta hromádka patří k vašemu psu, takže je vaše, tak proč
ji neuklidit. Jestliže vám to nevadí, tak spoustě lidí to právě vadit
může. Hromádky, někdy doslova i hromady jsou na trávnících před
domy, na chodnících, dokonce i na hřbitově a v areálu kaple. Jak
potom vypadá sečení trávy zaneřáděné psími výkaly si lze snadno
představit. Navíc, kde je nějaká důstojnost a estetika pietního místa
hřbitova a kaple?
Naskýtá se otázka, co s tím? Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010 o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství
v městysi Dalešice je v platnosti a alespoň ty základní ustanovení je
třeba dodržovat.
Je jasné, že kdo má psa rád, chce mu umožnit řádné
proběhnutí. Žijeme přece na venkově. Ale všichni jistě chceme mít
Dalešice pěkné a pro všechny bezpečné.
RŠ

Před pěti lety...
Dalešice zažívaly v roce 2007, tedy před pěti lety, plno změn
a událostí. Není to tak dávno, ale většina z nás už na to zapomněla.
Co se tedy událo?
- byla zbudována nová asfaltová komunikace v ulici za Novou
ulicí
- farní kostel Petra a Pavla dostal nové noční nasvícení.
Zahájení obstaral velký ohňostroj
- zámek získal v dražbě nového majitele. Stala se jím
společnost Wessels z Veselí nad Moravou
- v ulici V lipech byly instalovány nové pouliční svítilny veřejného
osvětlení.
- sokolovna se dočkala přístavby a zbudování nových WC
- hasiči oslavili na Městečku 110 výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů celodenní slavností
- na hladinu Dalešické přehrady byla spuštěna loď Vysočina
a začaly se provozovat pravidelné výletní lodní plavby
- Myslivecké sdružení dokončilo a slavnostně otevřelo Pod
pivovarem novou víceúčelovou budovu s názvem
Myslivna
- poprvé se uskutečnila návštěva v polských Daleszycích
- v pivovaře otevřeli společenský sál a bylo dobudováno
hotelové zařízení
- skončila rekonstrukce mostu přes Moclu na silnici Dalešice
– Hrotovice
RŠ

šedesátníci
Ondráček František, Hrůza Miroslav, Šimková Jiřina, Šimek
Drahoslav, Horáková Jitka, Solařová Jana, Fialová Alena, Káčer
Karel, Král Karel
pětašedesátníci
Solař Libor, Čurdová Bronislava, Vlčková Zdeňka, Kosíková Marie,
Maštera Stanislav, Coufal Karel, Veleba Josef, Coufalová Marie,
Juránek Lubomír, Malý Bohumír, Jíchová Božena, Čaňková
Danuše, Dobrovolná Eva
sedmdesátníci
Zadražil Vladimír, Fiala Josef, Okřina Josef, Cibulková Blanka,
Dvořáková Marie
pětasedmdesátnice
Khorová Verona, Holoubková Marie, Macáková Ludmila
osmdesátnice
Plíšková Vlasta
pětaosmdesátníci :
Skála Ladislav, Hájek Josef, Krejča Bohumil, Jurdová Libuše,
Remeň Ladislav, Valová Ludmila, Dufková Jiřina
Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
spokojenost a pevné zdraví.
Nejstaršími občany našeho městyse jsou:
paní Božena Fialová 93 let a pan Otakar Stejskal 93 let
Ve druhé polovině roku 2012 se narodila : Jana Hladká, Janičce
přejeme krásné dětství.
Ve druhé polovině roku nás opustili:
Ryšánek Miroslav, Pýcha Jaromír, Pýchová Věra, Hájková Marie,
Král Ladislav, Macková Jaroslava, Vorel Pavel
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
BS

Pouťové ohlédnutí
Naše letošní pouť byla trochu jiná než v minulých letech. Mohlo
za to především počasí. Přáli jsme si hezkou slunečnou neděli, ale
nečekali jsme, že sv. Petr nám na oslavu svého svátku připraví
neděli doslova tropickou. Sluníčko pálilo již od samého rána
a odpoledne se vyšplhal teploměr několik stupínků nad třicítku.
V takovém parnu je tak trochu hrdinství pohybovat se po venku pod
palčivými slunečními paprsky. Přes tyto složité podmínky vyrazilo
na pouťovou obchůzku ze seřadiště na Městečku spolu s dechovou
hudbou Dubňankou více jak dvacet párů mládežníků. Nezalekli se
mimořádného horka a pouťovou obchůzku perfektně zvládli. Nutno
říci, že ji zvládli s humorem a ve vší slušnosti. Za to, že se zúčastnili
bezmála čtyřhodinové cesty po Dalešicích i za bezproblémový
průběh si všichni stárci i stárkové zaslouží obdivné uznání
a poděkování.
Poděkování patří i Obecnímu úřadu v Krhově a tamnímu
starostovi panu Bohumilu Pelánovi. Velmi operativně reagovali na
naši prosbu a zapůjčili nám velké slunečníky, které pomohly
návštěvníky Městečka ochránit před žhnoucími slunečními
paprsky. Bez těchto slunečníků by pobyt na Městečku byl
k nevydržení.
Poděkovat je třeba též pracovníkům Úřadu městyse a dalším
brigádníkům a pomocníkům, kteří v ono časné pouťové ráno
zabudovávali slunečníky na plochu Městečka.
I pro muzikanty z Dubňanky to bylo náročné. Během obchůzky
se museli neustále občerstvovat a jednou dokonce absolvovali
důkladnou osvěžující sprchu ze zahradní hadice.
I přes tyto extrémní podmínky se pouť 2012 díky všem, kteří
jakkoliv přispěli k jejímu zdaru, vydařila.
Rudolf Špaček
místostarosta městyse
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Sokolíci na sletu v Praze i doma v Dalešicích
Můj minulý článek v pouťovém Zpravodaji končil pozváním na
XV. všesokolský slet, který se konal 1. – 7. července 2012 v Praze.
Našich 16 cvičenců úspěšně vystoupilo ve skladbě „Návštěvníci“.
Jejich cvičení se odehrálo v silné bouři, která zrovna v té době řádila
nad Prahou. Kromě nácviků skladby si spolu s osmičlenným
doprovodem ještě stihli prohlédnout Prahu a její pamětihodnosti.
Navštívili ZOO, Tyršův dům, Staroměstský orloj, Karlův most,
pokochali se Křižíkovou fontánou a také se vydováděli v rozlehlém
bazénovém komplexu Aquaparku Čestlice. Za vynaložené úsilí
a reprezentaci naší T.J. jim uděluji velkou pochvalu.
Od září 2012 se rozběhl další cvičební rok a opět jsme pro velký
zájem dospělých i dětí museli zavést třídenní provoz. To je
samozřejmě velmi náročné na vytápění, spotřebu elektřiny, atd….
Jak tedy cvičíme? V úterý od 16 do 17 hodin je cvičení pro
předškoláky a všestrannost pro chlapce ( vedou E. Čtvrtníčková,
J. Potůček, J. Zadražil), další hodinu cvičí dívky (V .Špačková,
M. Potůčková), vystřídá je florbal dívek a mladších žáků
(V. Špačková, O. Kos) a úterní kolotoč je zakončen novinkou,
kondičním cvičením pro ženy do 19 do 20 hodin (Monika Kosová).
Středa je zcela zasvěcena florbalu. Od 16 do 20 hodin se
v sokolovně postupně vystřídají minižáci, starší žáci, dorost. Trénují
O. Špaček a L. Urban. a J. Dufek. Junioři a muži trémují dle domluvy
pod vedením J. Dufka.
Pátek patří divadelníkům. Nejdříve nacvičuje pohádku dětské
divadlo (M. Potůčková, V. Špačková), které po hodině a půl vystřídá
náš divadelní soubor DUSOT (M. + B. Potůčkovy). A nakonec
od 20 do 21.30 hodin si dospělí i dorostenci zapinkají volejbal
(E. Čtvrtníčková).
Naše aktivity se neomezují jen na prostor ohraničený čtyřmi
stěnami naší sokolovny. Například už v polovině září jsme se
zúčastnili XX. ročníku Běhu M. Žďárského a přivezli jednu zlatou
(J. Padělková) a tři stříbrné medaile (M. Fialová, L. Čtvrtníčková,
L. Dobrovolná).

Organizačně nejnáročnější akce nás čekala 13. října, kdy jsme
byli pořadateli Župního přeboru v přespolním běhu. Pro 97
závodníků jsme zajišťovali barevné vytyčení 5ti různých tras
v lesních i polních úsecích, dostatek občerstvení, příjem přihlášek,
zpracování výsledků, napsání diplomů, měření časů atd…
Počasí nám přálo a tato akce dopadlo k velké spokojenosti
všech.
Bronzovou medaili si z naší jednoty odnesli M. Fialová,
D. Macků a O. Kos. Stříbrnou M. Máša, J. Tomek, K. Vildomcová,
P. Padělek, L. Dobrovolná, T. Tóth a zlatou pak M. Křížová, T. Kříž
a J. Čtvrtníček.
Kromě medailí a diplomů závodníci získali i hodnotné věcné
dary, za což děkujeme našim sponzorům – pivovaru Dalešice, paní
Renatě Vonešové, paní Boženě Veselé a pánům Miroslavu Mašíčkovi, Luboši Bazalovi a Pavlu Valovi.
Zatím poslední soutěží byl listopadový Župní přebor v plavání,
kde ze 131 závodníků byl ve své kategorii první M. Máša a T. Kříž,
druhý J. Tomek a třetí D. Macků a J. Balvín. I naše štafeta byla první,
takže vzhledem k našim plaveckým podmínkám jsme byli na výsost
spokojeni.
Běží také župní florbalová liga a naši reprezentanti zatím
absolvovali dva turnaje a to v Náměšti n/Osl. a v Třebíči.
Závěrem vás chci pozvat na naši tradiční divadelní pohádku, tentokrát s názvem „O princezně, která snášela zlatá
vejce“. Budeme ji hrát v sobotu 22. 12. v 17 hodin a repríza bude
v sobotu 29. 12. opět v 17 hodin v sokolovně.
Na jaře se můžete těšit na další situační komedii našeho
divadelního souboru DUSOT.
Všem přeji hodně zdraví a přemíru vánočních dobrot
vykompenzovanou dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu!
Nazdar!
RNDr. Josef Potůček
starosta TJ. Sokol Dalešice

Základní škola a mateřská škola
Jako každý rok i letos Vás informuji, co je nového v naší škole.
V září do prvního ročníku nastoupilo pět žáků. Jsou to – Nikola
Blechová, Vojtěch Sobotka, Matěj Olič, David Konrád a Filip
Nožička. Slavnostní přivítání proběhlo v I. třídě, kde prvňáčky
přivítal pan starosta Jaroslav Zadražil a popřál jim i rodičům hodně
úspěchů a samé pěkné známky. Hned první den jsme se pustili do
práce a společně jsme se naučili říkanku o medvídkovi. Nyní už žáci
umí říkanky na všechna písmena, která se naučili. Také žáci
ostatních ročníků nezaháleli a plnili učební plány. Kromě výuky se
žáci zúčastnili několika akcí. Např. besedy se školním metodikem
prevence na téma – šikana, kyberšikana, škodlivost kouření.
V rámci environmentální výchovy žáci třídí odpad, sbírají papír
a baterie. Ve školní družině chovají několik drobných zvířátek, o
které se svědomitě starají.
Žáci také pracovali na několika projektech. Např. na Světový
den výživy sestavili jídelníček na zásadách zdravé výživy a připravili
si jednoduchý zdravý pokrm. V rámci projektu Halloween žáci plnili
různé úkoly ve všech předmětech a odměnou byla diskotéka
masek, na které probíhaly různé soutěže.
V rámci bezpečnosti silničního provozu se děti pravidelně
účastní výcviku na dopravním hřišti v Třebíči. Tady si vyzkoušely
své řidičské schopnosti v jízdě na kole a seznámily se s pravidly
silničního provozu.
Nezanedbali jsme ani kulturu. Žáci shlédli dvě divadelní
představení v Třebíči.
Škola je zapojena do projektu Evropské peníze do škol, který
bude ukončen v listopadu 2013.

Je také přihlášena do programu Škola podporující zdraví
a v současné době vypracováváme školní projekt. Program ŠPZ
pomáhá školám, aby si týmovou spoluprácí stanovily dlouhodobou
a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitní
proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělání. Z tohoto
projektu bude škola čerpat finanční prostředky, pomocí nichž
bychom chtěli i nadále zlepšovat prostředí tříd i školní zahrady.
O dalších akcích se můžete dovědět z vývěsky školy, která je
umístěna před obecním úřadem a z našich nových webových
stránek, které jsou zatím ve vývoji a doufáme, že již brzy budou
vypadat podle našich představ. Zde si také můžete prohlédnout
fotografie. Adresa webových stránek je:
www.zs-a-ms-dalesice3.webnode.cz .
Nejoblíbenějším programem u žáků je projekt Vánoce. Žáci jsou
seznamováni s lidovými zvyky a tradicemi, pracují s přírodním
materiálem a vyrábí různé vánoční výrobky.
Ve třídách jsou ozdobené stromečky, zpívají se koledy a všichni
se těší na Štědrý večer.
Projekt je ukončen vánoční besídkou, na které žáci předvedou
svůj program, který si připravili. V této krásné předvánoční době se
děti těší na Štědrý den a dárečky, které najdou pod stromečkem.
Závěrem bych chtěla Všem popřát krásné Vánoce a hodně
zdraví v novém roce.
Alena Stupková, řed.školy
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Pozvánka do dalešického pivovaru
na rok 2013

Něco z (ne)dávné
historie pivovaru
Vznik novodobého Československého státu po skončení
I. světové války nutně přinesl také změnu vlastnických vztahů půdy
i nemovitostí. Dle nových zákonů nové republiky byl pivovar a vše,
co k němu náleželo, v roce 1919 statkáři Dreherovi vyvlastněno
a připadlo do správy Státního pozemkového úřadu. Pachtýřem,
neboli nájemcem pivovaru byl v té době Antonín Vladyka.
V říjnu v roce 1921 byla v Hrotovicích založena „Zemědělská
jednota“, společenstvo s obmezeným ručením. A jak je uvedeno
v jejich stanovách, s působností v celém obvodu tehdejšího okresu
Hrotovice. Předsedou byl hrotovický rolník Josef Votava,
jednatelem advokátní úředník Leopold Brixl a pokladníkem byl
nájemce hostince č. 19 v Dalešicích Josef Krejča.
Účelem této Zemědělské jednoty (dále jen ZJ) byla podpora
a zkvalitňování zemědělského a lesnického hospodářství,
pěstování plodin, chov dobytka a také nájem i nákup budov,
pozemků, luk a lesů.
Hned v následujícím roce se do hledáčku zájmu tohoto
společenství dostal také dalešický pivovar. Jak dosvědčuje zápis
protokolu ze schůze Ředitelství a dozorčí rady ZJ ze dne
20. července roku 1922, bylo rozhodnuto, aby byl odeslán ofert
neboli nabídka na dalešický pivovar Státnímu pozemkovému úřadu
do Prahy. Zemědělská jednota nabídla za odkup pivovaru do svého
vlastnictví 250.000 Kč.
19. října 1922 odjeli na pozvání Pozemkového úřadu zástupci
ZJ na jednání o pivovaru do Prahy. Odjeli s pověřením jednat nejen
o vlastnictví pivovaru a budov k němu příslušejících, ale i zmole za
Kordulou z důvodu, aby voda z tamních pramenů mohla být
svedena do pivovaru, dále aby horní rybník připadl k pivovaru a bylo
na něm umožněno ledování. A nejen to. Nároky ZJ byly daleko větší.
Jednalo se především o různé pozemky nejen v okolí pivovaru,
o louku, cestu, také o ležácký sklep v Myslibořicích a o právo ledovat
i na rybníku ve Slavěticích a v Myslibořicích.
Cesta do Prahy byla vcelku úspěšná, i když ZJ musela 27. října
zaslat na Pozemkový úřad do Prahy zvýšenou nabídku za pivovar,
a to na 272.000 Kč. Průtahy v jednání o prodeji pivovaru se nelíbily
dozorčí radě ZJ, která poukazovala na poškozování pivovaru, neb
za nerozhodnutého stavu pronikaly do regionu s pivem jiné pivovary
a v Dalešicích byl dokonce založen sklad cizího piva. Tím pádem
nebylo také rozhodnuto o ledování, což ohrožovalo výrobu piva pro
celý příští rok.
Konečně bylo dne 28. prosince 1922 v Praze rozhodnuto.
Konečná cena za pivovar, různé pozemky a myslibořický sklep je
stanovena na 280.000 korun.
ZJ na nic nečeká a hned na Silvestra, 31. prosince 1922, zasedá
dozorčí rada a rozhodnutí i stanovenou cenu přijímá a toto
rozhodnutí oznamuje do Prahy Státnímu pozemkovému úřadu.
V té době byl pivovar prakticky mimo provoz, protože další
silvestrovské jednání se týkalo pojištění pivovaru, objednávky uhlí
a dříví, opravy sudů, přijetí nového sládka a dalších zaměstnanců
atd. A také, a to především, kde a u které instituce opatřit úvěr na
splácení dohodnuté ceny.
Dosavadní nájemce pivovaru Vladyka v pivovaře skončil a jako
nový sládek nastoupil Karel Oliva.
To vše se odehrálo na sklonku roku 1922, tedy před devadesáti
lety. Pivovar se tak stal majetkem Zemědělské jednoty Hrotovice.
Jejími členy postupem doby byli i rolníci z Dalešic, Slavětic i
Stropešína.
Přídělová listina pro Zemědělskou jednotu Hrotovice pak byla
definitivně vyhotovena a podepsána v Praze dne 23. června 1923.
RŠ

V červnu jsem informoval o připravovaných aktivitách pivovaru
zejména ku příležitosti desátého výročí uvaření první novodobé
várky piva.
Pivovar za těch deset let prošel kompletní rekonstrukcí. Každý,
kdo chodí kolem, si všimne.
Také celý letošní rok jsme pilně pracovali.
Zejména na dokončení přípomocí souvisejících s novou
techologií (pořízenou v loňském roce).
Opraveny, případně znovu postaveny byly zdi kolem spodní
pivovarské zahrady a probíhá oprava zdi a plotu u hlavní silnice.
Na horní zahradě u vjezdu do parkoviště jsme vysadili nový
švestkový sad.
Jakmile to počasí zase dovolí, budeme pokračovat v terénních
úpravách nad pivovarem a v dalších pracech.
I na příští rok se snažíme připravit nabídku kulturního,
společenského a sportovního setkávání a těšíme se, že si z nabídky
vyberete a kromě ostatních návštěv pivovaru využijete i těchto
speciálních příležitostí.
Nevynechejte tradiční pivovarský ples. Tentokrát na něm nově
vystoupí i Tomáš Vyletěl a jeho yo-yo.
Na jaře si můžete přijít zahrát na turnaje v mariáši a v šachu.
Zaslechl jsem, že pivovarský koloběh (nové pojmenování pro
duathlon) snad bude mít i kromě pivovarského i další dalešický tým.
Loni překvapily sousední Hrotovice s týmem Pomalý bar, tak možná
ta šuškanda přinese další hvězdy koloběhu...
Na léto připravujeme tenisovou ligu, takže všem zájemcům
doporučuji se včas přihlásit a hlavně nezapomenout trénovat.
V červnu se můžete těšit na tradiční Postřižinské slavnosti
a o týden dříve vystoupí známý zpěvák Vojta Dyk se skupinou Bside band - to tedy bude velká swingová pecka... :-)
O dalších vás budeme průběžně informovat.
Přeji všem požehnané svátky vánoční a vše dobré v příštím
roce 2013.
za pivovarskou chasu
MVDr. Ladislav Urban
váš správce AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE

Silvestrovsko-Novoroční pozvání
Zveme všechny dalešické občany ke společnému přivítání
nově příchozího roku 2013, které se uskuteční jako loni u kašny na
Městečku. Vítání nového roku proběhne za každého počasí a první
den nového roku přivítáme svařeným vínem, které nepoteče
z vodotrysku, ale do vyčerpání zásob bude k dispozici na obrubě
kašny pod sálavým teplem plynového deštníku.
Po několika svátcích a dnech volna nebude na škodu večerní
procházka na Městečko. Vysedáváním na návštěvách, či u televize
a počítačů si rozhýbáte ztuhlé údy a prospějete také celému
zažívacímu traktu přesycenému sladkostmi a „dobrými“, ale dle
mínění zdravotníků, nezdravými pokrmy.
Přijďte si vzájemně popřát vše dobré do dalších dnů
v nastávajícím roce.
Jsou to vzácné a neopakovatelné chvíle, kdy lidská srdce jsou si
blízko a přání jsou opravdu upřímná. Přijďte si prožít tyto vzácné
okamžiky, které se nám nabízejí. Další možnost bude až za rok. Nic
to nestojí, jen trochu námahy. A každý kdo přemůže pohodlnost
a únavu, bude odměněn pěknými chvilkami vzájemné pospolitosti.
Ve svátečních okamžicích Silvestrovsko – Novoroční noci, kdy
se láme letopočet, budeme vstupovat do letopočtu s třináctkou na
konci. S třináctkou šťastnou, či nešťastnou? Ať tak či onak,
navzájem si dodáme sílu, odhodlání a dobrou pohodu, což bude
dobrým vykročením do prvních dnů nového roku. Všichni jste
u kašny vítáni.
RŠ
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Jedna z brigád SDH - úprava podlahy před betonáží

Štěpkování na komunitní kompostárně

Členové MS při výřadu úlovků

Zakončení honu pro zahraniční lovce

Žáci ZŠ

Letošní pouťové veselí na Kozině

Pouťoví stárci a stárkové s Dubňankou u kašny

Život dalešické farnosti v roce 2012
Prožíváme advent, který nás už brzy dovede k vánočním
svátkům, a tím i ke konci roku 2012. Co jsme prožili a co se událo
v naši farnosti, to se dozvíte v následujících řádcích.
Už tradičně se v zimě a na jaře uskutečnily tyto akce. Na
začátku nového roku Vás navštívili koledníci při Tříkrálové
sbírce a proběhl, za velké účasti dětí i dospělých dětský farní
karneval v Koněšíně. Také letos jsme se o jarních prázdninách
vydali na hory a lyžování na faru v Branné v Jeseníkách, kde
jsme strávili krásný týden. Před Velikonocemi jsme jeli na
setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v katedrále.
V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě.
Tentokrát jsme zamířili mimo kontinentální Evropu, a to do
Anglie a Skotska. Koncem května se na Vranově u Brna
uskutečnilo setkání ministrantů a dětí z farnosti. I letos jsme
organizovali spolu s dalešickým pivovarem Dětský den, kde
s programem podobně jako loni pomohl herec a komik Michal
Nesvadba.
Na začátku letních prázdnin se na Vranovské přehradě
uskutečnil týdenní pobyt pro rodiny s dětmi. V polovině července
se konala malá pouť do Kostelního Vydří.
Opět proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor
v Orlických horách a po něm týdenní tábor pro menší děti,
poprvé ve Štítarech u Vranovské přehrady. S mládeží jsme
v srpnu vyrazili na týden do rakouských Alp. Po návratu
z Rakouska jsme jeli s dětmi na tradiční cyklopouť do
Hlubokých Mašůvek.
S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je
vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky ve

Valči, páteční plavání apod. V září se také už tradičně jelo na
poutní Zlatou sobotu do Žarošic. Koncem října proběhla ve Valči
na louce za farou Drakiáda s následným programem a posezením na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili na Žďársko do
Bobrové u Nového Města, odkud jsme podnikali výlety po okolí.
Začátkem prosince navštívil naše děti ve farním kostele
sv.Mikuláš a anděl s malou nadílkou. Před Štědrým dnem se
vydáme do lesa a připravíme vánoční pochoutky pro zvířata
v lese. Děti se také celý advent připravují na představení Živého
Betléma ve Valči.
Dovolte mi na závěr opět poděkovat za spolupráci i za vaši
přízeň a podporu a popřát vám všem krásné a opravdové prožití
vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti
P.S. Také si vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní
bohoslužby o vánočních svátcích v našem dalešickém kostele,
ale i na Živý Betlém, který bude ve Valči před kostelem na Boží
hod vánoční (25.12) v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:
24.12. - Štědrý den – mše sv. ve 16,00 hod.
25.12. - Slavnost Narození Krista – mše sv. v 9,30 hod.
26.12. - sv.Štěpána – mše sv. v 9,30 hod.
1.1. 2012 - Nový rok – mše sv. v 9,30 hod.

Cyklostezka
Ve spolupráci se Skupinou ČEZ a zúčastněných obcí
byla v roce 2009 vypracována vyhledávací studie k vybudování 30 km dlouhé cyklostezky, která povede z Třebíče
do Dukovan. Trasa cyklostezky povede částečně souběžně
s hlavní silnicí a částečně využije i vedlejší méně
frekventované komunikace. Nová cyklostezka bude sloužit
k bezpečné přepravě cyklistů mezi obcemi, zlepší dostupnost k Dalešické přehradě i k jiným turisticky zajímavým
cílům.
Projekt byl rozdělen do několika etap. V současné době
probíhá příprava I. etapy a ta je rozdělena na tři úseky: rybník
Bezděkov - Slavětice, Slavětice - Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Dukovany - Dukovany obec.
Dne 23. 8. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby na první etapu cyklostezky Dalešice - Slavětice.
Jedná se o vyasfaltovanou cestu, širokou 3 m a dlouhou
6514 m. Z toho úsek na katastru Dalešic měří 3750 m.
Cyklostezka povede od hlavní silnice po stávající polní cestě
k rybníku Bezděkov, po přejetí hráze dále podél Olešné
k Velkému a Malému rybníku, kde v tomto úseku končí.
Pokračujeme po místní komunikaci kolem pivovaru nebo
zámku přes Dalešice. Dále cyklostezka pokračuje po polní
cestě za farou k lesíku Březí, odtud do Slavětic, pak po staré

polní cestě k Jaderné elektrárně, kde v místě stojících Božích
muk tato etapa končí.
Neprodleně po nabytí právní moci územního rozhodnutí
byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení.
Vzhledem ke složitým majetkovým vztahům další etapy v k.ú.
Dukovany se situace řeší. Po získání finančních prostředků
například od Skupiny ČEZ, případně z jiného dotačního titulu
by se mohlo s realizací stavby začít v roce 2014.
JZ

Na závěr...
Pokud jste dočetli Zpravodaj až po tyto řádky, je jasné, že jste přežili předpovídaný konec světa. Ani 12. 12. 2012,
ani 21. 12. 2012, ani jiné datum nepotvrdilo pravdivost tohoto proroctví. Předpovědi se minuly účinkem. Další
vhodné datum k určení nějaké katastrofy je daleko, předaleko. Proto do roku, který je před námi, vstupme
s optimismem, elánem a nenechme se ničím, ani nikým, znechutit.
Přeji všem dobrý rok 2013!
RŠ
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