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mestyse DALEŠICE
prosinec
Proměna „Koziny”

Pátek 30. října 2011 nebyl pro Dalešice běžným všedním
dnem. Naopak. Přiřadil se mezi významné dny, kdy se něco na
podobě městyse mění, kdy vzniká něco, co má trvalou hodnotu
a má přesah i do života následující generace, což se právě v tento
den událo.
V toto páteční odpoledne proběhlo v Dalešicích slavnostní
otevření nově zrekonstruované ulice v místní části „Kozina“.
A bylo co oslavovat. Ulice s novým živičným povrchem,
s chodníkem, s parkovacími místy pro auta a novým pouličním
osvětlením vypadá skutečně nádherně ve dne i za noci.
Tankodrom, jak hlásal nápis vzniklý na zbytcích asfaltu v noci na
loňskou pouťovou neděli, už je minulostí. Naopak. Kozina se stala
další částí našeho městyse, kterou se můžeme komukoliv
pochlubit.
Slavnostní přestřižení pásky provedli starosta a místostarosta
městyse spolu se zástupcem Skupiny ČEZ paní Kristýnou
Vohlídkovou a oficiálně předali zrekonstruovanou „Kozinu“ do
užívání občanům.
Hned poté otestovali novou vozovku žáci místní Základní
a Mateřské školy jízdou na kolečkových bruslích, na koloběžkách
a ti nejstarší jízdou zručnosti na silničních kolech. Místo
obvyklého dětského malování na chodníku se malovalo tentokrát
na silnici. Při této výtvarné činnosti žáků dostala vozovka
zajímavou, neotřelou výzdobu.
Samozřejmě nemohl v tuto slavnostní chvíli chybět ani
symbolický přípitek a pohoštění v podobě výborných koláčků.
Výstavka historických fotografií spolu se záběry z průběhu
rekonstrukce byla zajímavým doplněním slavnosti.
Pro obyvatele této ulice tak skončily potíže a omezení, které
každá stavební činnost přináší. Skončená rekonstrukce byla
opravdu gruntovní, neboť se při ní vybudovala i oddílná dešťová
kanalizace a provedlo se přeložení telekomunikačního kabelu.

O toto zkrášlení Dalešic a spokojenost občanů se také
zasloužila Skupina ČEZ svým spolupodílením se na nákladech
stavby, což zdůraznil ve svém úvodním proslovu i starosta městyse
Jaroslav Zadražil.
Dalešice nemají jen známý pivovar. Máme zde zrenovované
Městečko, opravený kostel sv. Petra a Pavla, z daleka viditelnou
dominantu kapli sv. Kříže, víceúčelové hřiště a tenisové kurty,
opravuje se místní zámek a přes Dalešice vede řada zajímavých
cyklotras.
K několika již zrenovovaným
ulicím přibyla od 30. října 2011 také
ulice v „Kozině“. Vzhled našeho
městyse se tak opět vylepšil, o čemž se
může přesvědčit každý návštěvník.
Rudolf Špaček, místostarosta městyse

Vážení spoluobčané,
Máme již téměř za sebou dobu adventní a vánoční svátky jsou
za dveřmi. Vrcholí přípravy na toto krásné období. Předvečer
narození Krista je Štědrý den, kdy se snaží rodiny být spolu v užším
kontaktu u vánočního stromečku, který je symbolem vánoc.
Příchod narození Spasitele je něco nádherného, co by se mělo
odrazit i v nitru každého z nás. Vždyť i mudrcové se přišli z daleka
poklonit narozenému Ježíškovi a přinesli mu vzácné dary.
Také se snažíme obdarovat své blízké něčím pěkným, udělat
dobrý skutek, prostě něco takového, co zahřeje u srdce nejen toho,
kdo dárek dává, ale také toho kdo dárek přijímá.
Je to velmi pěkná tradice, ale je třeba si uvědomit, že ne všichni
žijí v takovém prostředí, kdy mají možnost se obdarovávat dary.
Jsou velmi šťastní, že jsou zdraví a spolu. Jsou různé oblasti, kde

jsou si lidé cizí a vzdálení. Podle statistiky patří české země mezi
ateistické. Křesťanství, které dalo základ vánočním svátkům, je
pomalu odsouváno do pozadí. V dnešní době z něj zůstávají jen
materiální hodnoty a duševní jsou opomíjeny. Přitom by to mělo být
obráceně. Vánoční svátky a hlavně Štědrý den prožívají nejvíce
malé děti, kdy se jim snažíme udělat radost dárky, na které
vzpomínají celý rok. Je třeba se vracet k tradicím a udržovat je. Je
však také třeba si uvědomit jejich podstatu, ve které je ukryta
duchovní a mravní síla. Čas adventní – očekávání může každý z nás
prožít svým způsobem. Narozením Krista začíná opět nová doba,
plná nových očekávání, nadějí a víry po dobu celého nového roku,
o kterém Vám všem přeji mnoho zdraví, štěstí, vzájemné lásky
a porozumění.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse
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Sdružení místních samospráv SMS ČR
To, co bylo před šesti lety pouhým snem a zbožným přáním většiny
starostů, se dnes stává skutečností. Do vlády a parla-mentu míří novela
zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Připomeňme si, co tomu
předcházelo. Na začátku byl výrok soudu reagující na stížnost skupiny
senátorů ohledně diskriminační povahy zákona o RUD. Zněl
jednoduše takto: RUD není diskriminační, jeho změna je otázkou
politické soutěže. (Tehdy rozdíl v daňových příjmech na občana mezi
malou obcí a Prahou, Brnem, Ostravou a Plzní činil 6,5 násobek.)
Staros-tové si tento výrok vzali k srdci. Dvě malé odvážné obce na
Zlínsku, Vysoké Pole a Suchá Loz podaly žalobu ke Štrasburskému
soudu kvůli diskriminaci ze strany zákona RUD. Jejich odvaha
vyvolala u starostů vlnu podpory.
V roce 2007 přes 1500 obcí a měst ze 13 krajů ČR se společně
rozhodly bojovat za odstranění daňové diskriminace občanů menších
měst a obcí. Ministerstvo financí tehdy v čele s Miroslavem
Kalouskem připravilo výměnou za stažení žaloby přechodnou novelu
zákona o RUD, která byla přijata v r. 2008. Rozdíl se zmenšil na 4,5
násobek. Propast 6,5 násobku rozdílu se sice snížila, ovšem i
ministerstvo financí uznalo, že přes pozitivní dopady novely zákona je
třeba připravit zákon zcela nový. Starostové se proto rozhodli vytvořit
sdružení nové - Sdružení místních samospráv ČR (SMS), které bude
usilovat o odstraňování daňové diskriminace.
31. ledna 2008 se konalo v Jihlavě Ustavující Republikové
Shromáždění Sdružení místních samospráv ČR,na kterém byly
zvoleny orgány sdružení, předseda, předsednictvo a členi do
ministerských komisí.
Za dobu existence sdružení se podařilo dosáhnout významného
pokroku. Tolik potřebná legislativní změna však stále nebyla přijata.
V současné době míří do vlády novela zákona o RUD, kterou by
měl v příštím roce schvalovat Parlament. Novelu předložil ministr
financí Miroslav Kalousek. Podle jeho návrhu by se měly rozdíly mezi
nejchudší a nejbohatší obcí ČR snížit ze současného 4,5 násobku na
maximálně trojnásobek a přiblížit se tak standardům běžným v zemích
EU. Příjmy ze 6241 obcí v nichž žije 80 procent obyvatel, mají být
posíleny přerozdělením 13,5 miliadrd korun. Z toho necelých 5 miliard korun má být ubráno čtyřem největším městům Praze, Brnu,
Ostravě a Plzni, které si dosud žijí nad poměry a na úkor menších měst
a obcí . S tímto návrhem nesouhlasí ODS a čtyři největší města.
Proto na podporu zákona z dílny Ministerstva financí svolalo
Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova
demonstrační setkání starostů na den 21.9.2011. Od 11.00 hod.
pochodovala více než tisícovka starostů z nám. Jana Palacha k Úřadu
vlády, kde byl předán předsedovi vlády Petru Nečasovi požadavek na
přijetí novely zákona. K jaké dohodě mezi vládní koalicí dojde se

pravděpodobně dozvíme v lednu příštího roku.
Jak podporoval městys Dalešice hnutí starostů od jeho
založení ?
- Podepsáním smlouvy proti daňové diskriminaci
- Vstupem do Sdružení místních samospráv (SMS) ČR schváleno
Zastupitelstvem městyse Dalešice dne 21.11. 2007
- Účastí na ustavujícím Republikovém shromáždění SMS ČR v Jihlavě
dne 31.1. 2008
- Účastí na krajských a okresních setkáních SMS
Jak podporoval městys Dalešice celo-státní akce vyhlášené
předsednictvem SMS proti daňové diskriminaci menších měst a
obcí ?
- Umístěním cedulí při vjezdu do obce „Diskriminovaná obec“ (květen
2009)
- Zasláním klíčového dopisu p. premiérovi Petru Nečasovi o prosazení
zákona o RUD (6.9. 2011)
- Účastí na demonstrační akci starostů v Praze na podporu novely
zákona RUD z dílny Ministerstva financí (21.9.2011)
- Vyvěšením černobílé vlajky před Úřadem městyse na podporu
reformy financí (od 1.11. do 16.12. 2011)
V současné době Sdružení místních samospráv ČR čítá přes 1100
obcí z celé České republiky, jejíž převážná část se aktivně zapojuje pro
změnu zákona o RUD. Co udělá pro změnu zbylých zhruba 5000 obcí?
Mají zřejmě dostatek finančních příjmů do obecní kasy, nebo jak se
lidově říká – „Stojí za bukem a čekají až jim samy spadnou do klína“.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse

Dalešice na návštěvě v Dalešicích
Ano, je to tak. Poslední červencový víkend navštívila náš městys
čtrnáctičlenná skupina občanů z Dalešic u Jablonce nad Nisou.
Návštěvu dohodla a k nám přivedla tamní starostka paní Hana Vélová.
V prosluněném sobotním dopoledni dorazila čtyři auta s návštěvou
na parkoviště před Horybou. Na úřadě městyse ji přivítal starosta
Jaroslav Zadražil, kde při nedlouhé neformální besedě byli hosté
seznámeni s historií i současností našeho městyse a byl jim představen
program, který byl pro jejich pobyt u nás připraven.
Po ubytování na ubytovně v areálu Agrochemy se celá skupina
prošla městysem až ke kapli sv. Kříže. Po prohlídce kaple následovala
pěší obchůzka po Dalešicích s krátkou návštěvou kostela. Poté přišlo
na řadu občerstvení v pivovaře, načež se skupina přesunula pod hráz
Dalešické přehrady a absolvovala exkurzi v přečerpávací vodní

elektrárně. Program prvního dne návštěvy byl završen v Informačním
centru v Jaderné elektrárně Dukovany. Závěr dne byl věnován
prohlídce pivovaru a degustování dalešického piva při posezení v
pivovarské restauraci do pozdnějších nočních hodin.
Nedělní docela časná snídaně nedovolila návštěvě z českých
Dalešic dlouhé vyspávání, neboť bylo třeba nezmeškat odjezd výletní
lodě k projížďce po naší přehradě. Lodní projížďce přálo počasí a
plavba malebným údolím je kouzelná v každém ročním období. Bylo
tomu tak i v ono nedělní dopoledne. Po návratu do Dalešic následovala
ještě návštěva pivovaru a rozloučení s přáním dobré a bezpečné cesty
do českých Dalešic, kam se večer všichni v pořádku vrátili.
Jaké dojmy si od nás odnesli? Jelikož jsem je po celou dobu
doprovázel, mohu říci, že velký dojem na všechny udělala návštěva
přečerpávací elektrárny a především exkurze v Infocentru Jaderné
elektrárny. Tolik všemožných zvídavých otázek jako při návštěvě
„daleščáků“ z Čech zřejmě tamní průvodkyně už dlouho nemusela
zodpovídat. Velká spokojenost byla též s plavbou po přehradě, která
byla nečekaně okořeněna koupajícími se nudisty, navíc překvapivě
staršího věku. Samozřejmě nám pochválili celý městys, zvláště pak
Městečko a pivovar.
Velmi spokojeni byli i s ubytováním, starostlivostí a ochotou
tamní paní správcové.
Starostka paní Vélová učinila pochvalný zápis i do obecní kroniky
a pozvala dalešické občany k návštěvě jejich Dalešic. Tímto Vám
všem její pozvání tlumočím.
Rudolf Špaček
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Velká událost u našich přátel v Daleszycích
V našich partnerských polských Daleszycích se v září odehrála velká slavnost. Otvíralo se
nové předškolní zařízení spolu s novým dětským hřištěm. Na slavnostní otevření přijel velmi
významný a vzácný host, kterým byl místopředseda polské vlády Waldemar Pawlak. Dalšími
účastníky slavnosti byli různí poslanci, kandidáti na senátora, také funkcionáři wojwodstva a
samozřejmě funkcionáři Miesta a Gminy Daleszyce spolu s rodiči, místními občany i lidmi z
okolních obcí.
Po celé řadě proslovů a požehnání od místního faráře Fracizska Beraka byla přestřižena
páska a nové předškolní zařízení bylo předáno do užívání. Vše natáčela celostátní polská
televize a na následné tiskové konferenci vyzvedl místopředseda vlády práci místní
samosprávy a dal ji za příklad ostatním.
Účastníci slavnosti si mohli prohlédnout výstavu o historii předškolních zařízeních v
Daleszycích a také zhlédnout film o Ziemi Daleszyckiej. Obojí připravila prezidentka TPZD
paní Anna Oszczepalska.
Toto moderní předškolní zařízení, jehož výstavba stála 1.5 miliónu zlotých, v Daleszycích
dlouhodobě chybělo.
Koncem srpna se v Daleszycích uskutečnila regionální dožínková slavnost a v místním
gymnáziu si připomněli výročí zvolení Jana Pavla II papežem. Pro tuto školu je to vždy
významný den, protože Jan Pavel II byl patronem školy a stále nese jeho jméno.
Nadále pokračuje přestavba centrálního rynku. Už dlouhotrvající přestavba je opravdu
komplexní, neb zahrnuje stavbu nové kanalizace a dalších sítí, nových rozšířených vozovek a
chodníků, nového osvětlení a v neposlední řadě parkové úpravy. Vše pokračuje podle
harmonogramu a tato velká stavba by měla být dokončena na podzim příštího roku. Zatím
jejich rynek vypadá podobně jako naše Městečko při rekonstrukci před lety. Je to staveniště a
uprostřed halda zeminy.
Místní chrámový sbor z kostela sv. Michala Archanděla se zúčastnil pěveckého festivalu v
nedalekém Swietokrzyzském klášteře.
Daleszyčtí občané starší 62 let mají letos zdarma očkování proti chřipce. Poplatek za
očkování bude za ně uhrazen z obecní pokladny.
V době dušičkových svátků proběhla sbírka na opravu zapomenutých a poškozených
náhrobků na místním hřbitově. Mezi těmi, kdo u hřbitova žádal návštěvníky o příspěvek, byl i
burmistrz W. Furmánek i prezidentka TPZD A. Oszczepalska. Vybralo se takřka 6 tisíc zlotých,
které budou použity na renovaci starých náhrobků u hrobů dávno zemřelých kněží, důstojníků
armády a jiných zapomenutých, ale pro Daleszyce významných osob.
V Daleszycích není ale vše růžové. I tam se potýkají s různými problémy, které zřejmě
neznají hranice mezi státy a národy. Jak si posteskl burmistrz Wojtek Furmanek v článku pro
Glos Daleszyc, s nadpisem - Pro koho obec buduje? Ne pro burmistrza, ale pro své občany. Má
na mysli výše zmiňovanou přestavbu rynku a jeho okolí. Při rozšiřování vozovek nebo rovnání
zatáček se radnice setkává s nepochopením. Zatímco na jedné straně ulice nemá občan námitky
a zadarmo věnuje 2 metry svého pozemku, na druhé straně jiný odmítá ustoupit o 20centimetrů
u své předzahrádky. Další občan jeden den slíbí, že nutnou část pozemku odprodá, druhý den už
o tom neví a do rána ještě vše ohraničí ostnatým drátem. Zrovna tak se stavbou kanalizace jsou
problémy. Občan nedovolí, aby přes jeho zahradu šlo potrubí kanalizace, což zdůvodňuje tím,
že přece sousedova “g . . na“ nepotečou přes jeho pozemek. Takových smutných případů je
celá řada. Musí se předělávat technická dokumentace a stavba se prodražuje a opožďuje. Takže i
v polských Daleszycích mají veselo.
RŠ

Pozvání pro každého
Poslední den v roce má dle kalendáře
svátek Silvestr, což je den, kdy je tak nějak
předepsáno se veselit, dobře pojíst a dobrým
mokem přivítat nastávající rok. A když se
láme noc, je nebe zaplaveno různobarevnými
světelnými efekty a náš sluchový aparát je
obšťastňován řadou dunivých výbuchů a
následně zoufalým
štěkotem a vytím
vyplašených psů.
To patří ke koloritu loučení se s
odcházejícím rokem a vítáním roku nového.
Mnoho z nás se na tu ohňovou záři dívá
oknem z pěkně vytopeného obýváku a za
zády nám bliká televizní obrazovka, která se
svým vysíláním celý večer pokoušela natlačit
do našich příbytků tu nejveselejší atmosféru.
Tak to probíhá každoročně takřka stereotypně
po dlouhá léta.
Co takhle něco trošičku změnit? Máme
pěkné, prostorné, osvětlené Městečko, tak
proč toho nevyužít? Proč nevytáhnout paty z
domova a nesejít se před novoroční půlnocí u
kašny? A proč si nevychutnat všechny ty
nabízené světelné a zvukové jevy právě tam,
pod hvězdnatou oblohou? Proč si nepopřát
navzájem šťastný nový rok? A když někdo
náhodou sebou vezme doma přebytečnou
tekutinu vhodnou k přípitku, může se
přivítání nového roku i decentně zapít.
Vím, že to chce překonat naše
pohodlíčko, ale proč to nezkusit? Odměnou
Vám bude zajímavý a příjemný zážitek,
procházkou provětrané plíce a také vylepšené
trávení přesyceného zažívacího traktu. Po
společném absolvování těchto zlomových
chvil se pak samozřejmě už v roce 2012
určitě dostaví příjemný a vydatný spánek.
No nejsou to jen samá pozitiva? Určitě jsou.
Proto přijměte, prosím, pozvání na
předpůlnoční setkání na Městečku u kašny
na přivítání nového roku 2012.
Bude to naprosto neformální a nedlouhé
setkání bez jakýchkoliv oficialit v centru
našeho městyse při vznešených okamžicích
příchodu dalšího roku 21. století. Třeba tím
u nás započne nová tradice. Záleží i na Vás.
RŠ

Sběrné dvory
Města a obce zřizují sběrné dvory proto, aby se v nich přijímaly a
shromažďovaly odpady,které je zakázáno odkládat do nádob na
směsný komunální odpad (popelnice). Aby dvůr zcela splňoval svoji
funkci a motivoval občany k odkládání odpadů musí splňovat určité
požadavky a náležitosti. Z těchto důvodů Svazek obcí „Skládka TKO“
v loňském roce dokončil modernizaci sítě sběrných dvorů v našem
regionu a v letošním roce započal se zaváděním nového systému
provozu na těchto dvorech.
Zastupitelstvo městyse Dalešice schválilo dne 29.11. 2011 novou
smlouvu na možnost využívání sběrného dvora v Hrotovicích.
Smlouva je podepsána s novým provozovatelem Sběrných dvorů
ESKO-T, s.r.o.
Od 1.1.2012 obyvatelé Dalešic mohou jako doposud využívat
sběrný dvůr v Hrotovicích.
Na sběrný dvůr můžete ukládat kovový odpad, odpad ze zeleně,
dřevo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečný odpad, monočlánky,
pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, zářivky a
ostatní odpady dle provozního řádu.

Na sběrný dvůr se zavádí nový způsob poplatků. Za uložení
odpadu bude provozovatel dvora účtovat městysi Dalešice 140,- Kč
za jednu osobu při každé návštěvě.
Z tohoto důvodu Vás chci požádat, pokud se rozhodnete k
návštěvě sběrného dvora, abyste pokud možno využili tuto návštěvu k
hromadnému odvozu více odpadů najednou.
Například za návštěvu s jedním kusem televizoru se naúčtuje
poplatek 140,- Kč stejně, jako když přivezete odpadů plný vlek za
auto.
Na prvním místě byste ale měli využívat stávající odpadový
systém, který máme v Dalešicích tj. kontejnery na tříděný odpad u
prodejen potravin, mobilní svozy nebezpečného odpadu, železného
šrotu, velkoobjemového odpadu a svozů odpadů ze zeleně.
Děkuji všem, kteří využíváním místního odpadového systému
budou šetřit obecní pokladnu.
Provozní doba sběrného dvora v Hrotovicích
Středa 13.00 - 17.00 hod. sobota 10.00 - 15.00 hod.
J.Z.
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Rekonštrukcia zámockého areálu v Dalešiciach z pohľadu majiteľa a investora
O projekte rekonštrukcie Zámku v Dalešiciach sa na stránkach
Zpravodaja už písalo. Cieľom súčasného príspevku je poskytnúť
aktuálne informácie o dianí, ako aj uviesť niektoré fakty na pravú
mieru.
Zámok v Dalešiciach kúpila naša spoločnosť Wessels s.r.o. v roku
2007 vo verejnej dražbe ako dobrú investičnú príležitosť. Po prevode
zámku do vlastníctva sme zabezpečili základné udržiavacie práce –
opravu strechy a odkvapov, s cieľom ochrany vonkajšieho plášťa
budovy pred poveternostnými vplyvmi. V závere minulého roku sa k
zámku prikúpil aj susedný objekt bývalého majiteľa zámku i s
priľahlou záhradou.
Vychádzajúc zo zámerov a istých skúseností s projektom
rekonštrukcie Zámku vo Veselí nad Moravou, ktorý spoločnosť
rovnako vlastní, sme zadali na jar 2010 spracovať štúdiu obnovy
zámockého areálu (objektu zámku a hospodárskych krídel)
rovnakému architektonickému tímu – Studiu Anarchitekt z Prahy.
Našim záujmom a cieľom je rekonštrukcia zámockého areálu a jeho prestavba na hotel 3*, s kapacitou
minimálne 50 lôžok, s reštauračnými, konferenčnými a wellnes službami. História zámku bude tiež vhodným
spôsobom a v primeranom rozsahu v zámku zastúpená. Zámocký park bol dlhodobo zanedbávaný a nie je v
dobrom stave. Potrebuje základnú údržbu, v istom rozsahu rekonštrukciu a celkové oživenie. To sa však,
okrem základného ozdravenia parku, ktoré sa pravdepodobne uskutoční v budúcom roku, bude logicky
realizovať až v závere projektu, po ukončení samotnej rekonštrukcie objektov.
Obyvateľom Dalešíc a ich návštevníkom určite neunikol pohľad na vynovenú hlavnú bránu zámockého
areálu (foto č.1). A niektorí si dúfam všimli, že podobný osud „stihol“ aj vedľajšiu bránu (foto č.2).
Studio Anarchitekt s.r.o. na jar tohto roku pripravilo a predložilo žiadosť o finančnú dotáciu na Kraj
Vysočina (Fond Vysočina) na reštaurovanie kamenosochárskych prvkov, ktorú sa aj podarilo získať. Pôvodný
zámer a rozsah projektu sme však redukovali, pretože okrem zmienených dvoch brán obsahoval aj
reštaurovanie hlavného vstupného portálu do zámku a sochy v zámockom parku. Vzhľadom na ešte len
pripravované rekonštrukčné práce, sme reštaurovanie týchto objektov považovali za nepatričné a po dohode s
riadiacou zložkou kraja – oddelením pamiatkovej starostlivosti, sme ich nezrealizovali. Oficiálna kolaudácia
tohto diela, ktorá prebehla 10.11.2011, bola pozitívnym ukončením projektu, kde všetci zainteresovaní,
investor, pamiatkári, i poskytovateľ dotácie mohli konštatovať spokojnosť. A dúfame, že aj městys Dalešice.
My sme spokojní hlavne s kvalitnou a rýchlou prácou týmu pána reštaurátora Josefa Krososku.
Spoločnosť Wessels s.r.o. ako majiteľ a investor má samozrejme prejednávania s dotknutými orgánmi a organizáciami dokumentácie
svoje predstavy a očakávania z pripravovaného projektu. Okrem pre územné rozhodnutie,
- spracovaná bola dokumentácia pre stavebné povolenie pre tzv.
všeobecného využívania uvedených služieb predpokladáme, že
existencia takéhoto zariadenia, v bezprostrednom susedstve s prehliadkovú trasu, ktorú je momentálne potrebné zmysluplne a
kostolom sv. Petra a Pavla môže byť dobrým cieľom či už domácich, racionálne dopracovať pre celý komplex budov;
- s podporou fondu kraja Vysočina, sa zrealizoval projekt
tak aj „cezpoľných“ záujemcov o zmenu občianskeho stavu. A
celkove, že by existencia takýchto služieb v Dalešiciach mohla reštaurovania kamenosochárskych prvkov,
- spracováva sa ekonomický prepočet celého projektu, ktorý má
objektívne zvýšiť atraktivitu obce.
umožniť jednoznačne určiť priority a projekt ekonomicky racionálne
Zhrnutie doterajších aktivít:
- v úvodných častiach projektu sa pomerne veľa času venovalo definovať predtým, než sa spustia prípravné práce samotnej
zhromažďovaniu východiskových podkladov (historické materiály, realizácie.
Záver
archívne rešerše,...),
Vykonanej práce už bolo relatívne dosť, málo je zatiaľ viditeľné. V
- zrealizovaných bolo už nemálo prieskumných a prípravných
doterajšom postupe nastal trošku problém hierarchizácie skutočných
prác,
(Oba tieto body podrobnejšie popisuje článok v predchádzajúcom priorít. Preto v posledných niekoľkých mesiacoch dochádza k ich
prehodnocovaniu.
vydaní Zpravodaja.)
Ing. Eva Hamašová-Prvá, Wessels, s.r.o.
- projekt sa momentálne nachádza vo fáze ukončovania

Dalešická mluva II
V krátkosti se chci vrátit k článku v minulém Zpravodaji. Určitě
jsem tehdy nevyčerpal všechna specifická slova a trefné slovní obraty,
které používali naši rodiče i prarodiče a které se ještě užívaly do
nedávné doby. Nyní je ale vymazala „moderní“ doba s mluvou těm
starším těžko srozumitelnou.
To když se řeklo „kdo smažel te véce, dyť só jak kondrfále“, tak
bylo jasné, jak moc že jsou usmažené.
I nadávky byly takové kulantní, lidské a přitom výstižné. „Te
knedlo, co s tém děláš?“ , nebo „ Ta naša Anča, to je hréto, na rovině
zakupla a celá se dodřela“. Že je to lepší než dnešní slogan
vyjadřující totéž, který se obvykle používá - hodila držku . Nebo
poslání na správné místo rčením „Di do kchélo!“ bylo jistě
přijatelnější než současné Jdi do ……
I glosování různých životních situací bylo vyjadřováno jiným
stylem a kladla důraz na jiné hodnoty. Častá rada, kterou dívčinu si
vzít za ženu zněla - „ To si vem, to je dobrá hospodyň“, dnes by se řeklo
Tý se drž, tam mají prachy.
Tak jako nyní i v minulosti se stávaly zapeklité a překvapivé
životní situace.
Cákryšk, to bel ho nás virvál. Slota hlópá, nedala si řict a teď

bodeme chystat svarbo a křtine najednó. Na toto má gebire, ale jinak
nehomí nic. Samosebó se s tó svarbó mosíme tumlovat.“ Toto
nepotřebuje žádné vysvětlivky.
Dala by se jmenovat ještě řada výrazů a slovních obratů, dnes už
takřka nepoužívaných, ale v minulosti užívaných naprosto běžně.
Roli měl samé péř, kór na tem, co má ho relpána. Což přeloženo
značilo, že pole má zarostlé plevelem, pýrem, především to pole, co má
U modřínu.
Včera bel na homřiti a deš mo ničkum votrnulo, tak už córá po
forhózo. A zakončím úvahu o zanikajících slovech a průpovídkách
zvoláním jedné babičky za odcházející vnučkou na koupačku k
rybníku – Kačo, esli se hotopiš, tak nechoď dum.
Dalešická mluva je měkká, dobře se poslouchá. Je naprosto jedno
jestli mluvíme spisovně česky, či nám do řeči vklouznou ty naše
dalešické výrazy.
Důležité je, abychom si navzájem rozuměli,
abychom jeden druhého pochopili. Nezapomínejme ale, že je třeba se
bedlivě držet stoprocentně platného přísloví, které praví : Nevhodně
vyřčené slovo nevtáhneš zpátky ani párem volů.
RŠ
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Informace ze Sboru pro občanské záležitosti
V neděli 6. listopadu proběhlo na Úřadě městyse Dalešice vítání občánků do života.
Přivítali jsme dvě děti, které se narodily v červnu 2011.
Natálii Novotnou a Adama Jonáše
Malým občánkům zazpívaly děti z Mateřské školy pod vedením paní učitelky Lady
Čapounové a za hudebního doprovodu Terezy Zadražilové.
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme krásné dětství.
Ve druhé polovině roku 2011 uzavřeli sňatek :
Michaela Boháčková a Radek Polák
Dana Boháčková a Libor Dobrovolný
Kateřina Kosová a Miloslav Zadražil
Lenka Holoubková a Miroslav Tomi
Novomanželům blahopřejeme.
Životní jubileum oslaví tito naši spoluobčané :
šedesátníci :
Trojan Josef, Fiala Dušan, Loukotová Jana, Loukota Jiří,
Juránková Marie, Kaisler Jiří, Hohberger Milan, Malášková Milada
pětašedesátníci:Schupler Otakar, Špačková Marie, Čurda Josef, Velebová Milada,
Vaněk Josef, Vlček Zdeněk, Horáková Marie
sedmdesátiny oslaví:
Zadražil Zdeněk
pětasedmdesátníci: Holoubek Pavel, Chocholouš Zdeněk, Macko Mikuláš, Teplá Zdeňka
osmdesátníci : Vorlová Pavla, Nováčková Danuška, Čurdová Marie,
Chalupský Bohumil,
pětaosmdesátníci :
Plachý Josef, Stejskalová Marie, Ondráčková Vlasta
devadesát let oslaví :
Zadražilová Jarmila
Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany :
Sedláčková Marie
Nováček Jaroslav
Koudelka Josef
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Během roku 2011 se do Dalešic přistěhovalo 11 občanů a 8 občanů se odstěhovalo
Dalešice mají ke dni 15.12. 2011 600 obyvatel

Lípa milénia
Tak zněl titulek článku ve druhém čísle Zpravodaje ročníku 2001. Informoval o tom, že byl v den
státního svátku 28. října 2001, tedy v prvním roce nového tisíciletí, na prostranství u kostela vysazen
útlý stromek lípy, který k tomuto účelu věnovali manželé Pavla a Pavel Vorlovi. Ti jej po dobu osmi let
vypiplávali na své zahrádce. Stromek na novém stanovišti dobře zakořenil a dnes, po deseti letech, už
je z něj pohledný elegán.
A proč zrovna lípa? Lípa je českým národním stromem. Má širokou oblibu i u jiných slovanských
národů. Ačkoliv nepatří mezi státní symboly, přesto je symbolem národním a je protiváhou
velkoněmeckému dubu. Je mnoho druhů lip. Ta, kterou dobře známe ze svého okolí je lípa srdčitá. Její
krásně vykrojené listy s tvarem srdce zdobí celou řadu úředních listin, dokumentů, či starých obrazů
s národní tematikou.
Stromu lípy si většinou povšimneme na jaře, když nás upoutá intenzivní svěží vůně květenství a
bzukot tisíců včel v její koruně. Čaj z lipového květu je nejen chutný a voňavý, ale i léčivý. Navíc lipové
dřevo slouží k výrobě lýka a je ideálním řezbářským materiálem.
Kdysi bývaly lípy kolem každé venkovské usedlosti. Celé aleje lemovaly prašné cesty, stávaly na
hrázích rybníků nebo jako solitéry na památných místech.
V Dalešicích máme ulici, která je známa pod názvem V Lipech. Je to ulice od zámku ke kapli a v
minulosti byla lemována právě těmito stromy. Lípa se zde žádná nedochovala, zachovalo se pouze
ono pojmenování. Ještě u nás žijí lidé, kteří si toto lipové stromořadí pamatují. Pět lip rostlo také „U
svatýho“ kolem bývalé sochy sv. Šebestiána. Dnes tam díky neustálému odorávání, asi kvůli
rozšířování zemědělské půdy, živoří jedna mladá lipka a místo zničené sochy tam stojí pouze křížek.
V současnosti jsou u nás lípy ještě na několika místech. Největší koncentrace jich je u sýpek,
kolem cesty ke hřbitovu, u sokolovny a jsou také na Korduli u sochy sv. Rocha. Všechny tyto lípy jsou
velmi staré a i nejstarší pamětníci si na ně vzpomínají už jako na vzrostlé stromy. Odhadem by jejich
stáří mohlo dosahovat až 130let a jsou na hranici své životnosti. Postupně jsou prořezávány, některé
musí být skáceny úplně.
RŠ

Stručně
! Před úřadem našeho městyse vlála
několik dnů černobílá vlajka. Byla
vyvěšena na protest proti nespravedlivému rozpočtovému určení daní. Dlouho
se o této problematice jedná a vláda pouze
slibuje, kličkuje a spravedlivější rozdělení
peněz je stále v nedohlednu. Doposud
Praha, Brno, Ostrava a Plzeň dostávají 31
700 korun na obyvatele, ostatní sídla, mezi
nimi i Dalešice pouze 6 800 korun na
obyvatele. Z toho vyplývá, že velká
města dostávají 5x více peněz na
obyvatele, než všichni ostatní. I u nás je
třeba pro občany nově budovat, opravovat
a také vylepšovat řadu věcí pro dobrý
život. Nejsme přece občané druhé,
podřadné kategorie.
Proto se takto
diskriminované obce a menší města
rozhodly protestovat proti
této
nespravedlnosti a především
proti
liknavosti politiků v řešení problému
tímto způsobem.
! Červencovému Dětskému dnu, který
pořádal pivovar spolu s místní farností,
nepřálo počasí. Neustálý déšť přinutil
organizátory přesunout vystoupení
oblíbeného populárního herce a mima
Miloše Nesvadby z pivovarského nádvoří
do sálu sokolovny. Tak neuvěřitelně
přeplněná sokolovna především dětskými
diváky snad za dobu své existence ještě
nebyla. Celá řada zájemců se dovnitř
vůbec nedostala a zklamaně odjela.
! Párek čápů, kteří se letos po pěti letech
usadili na pivovarském komíně, zdárně
vypiplal dvě mláďata. 19. srpna pak
poslední ze čtveřice nadobro opustil
komín i dalešický vzdušný prostor a vydal
se na dalekou cestu do vzdálených
afrických končin.
! Letos už potřetí se v pivovarském sále
uskutečnila soutěž v kouření dýmky.
Tohoto klání se zúčastnilo 85 kuřáků.
Mezi nimi byl i známý herec a bývalý
moderátor televizní soutěže „Milionář“
Vladimír Čech. Vedl si vcelku úspěšně.
Obsadil 25. místo.
! Po návštěvě na vojenské letecké
základně v Náměšti nad Oslavou se
ministr obrany vlády ČR Alexandr Vondra
zastavil v našem pivovaře.
! Adventní koncert v našem kostele 13.
prosince uspořádal pivovar Dalešice. Na
varhany mistrovsky koncertoval Vladimír
Roubal, šéfvarhaník Strahovského
kláštera a pěvecké árie přednesla Jana
Bínová – Koutská. Oba dokázali, že jsou
špičkovými umělci a v dalešickém kostele
se představili po loňské premiéře už po
druhé.
! Dalešice u Jablonce nad Nisou vydávají
1x ročně svůj Zpravodaj. V tom posledním
bylo též podrobné povídání o našich
Dalešicích spolu s několika fotografiemi
našeho městyse.
! Všem známá rozhledna Babylón na
Zeleném kopci nedaleko Kramolína
získala letos titul nejkrásnější rozhledna v
kraji Vysočina.
RŠ
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Odhalené tajemství
Tragické bombardování v květnu roku
1945 přineslo do naší obce mnoho bolesti,
utrpení a velké materiální škody na zničených
budovách. Přineslo ale také jedno odhalené
tajemství v poničeném kostele sv. Petra a
Pavla. Jedna z bomb zasáhla také čelní, tedy
východní stěnu kostela. Zničila nejen gotické
okno s barevnými vitrážemi, ale opadaná
interiérová omítka odhalila něco, o čem
neměl do té doby nikdo ani potuchy. Pod
omítkou se objevily zbytky vzácných fresek
starých několik století, které se pod vrstvou
omítky po dlouhé časy skrývaly. Kostel byl
samozřejmě vyřazen z provozu a bohoslužby
se konaly v kapli sv. Kříže u hřbitova.
V této poválečné době bylo mnoho
důležitějších a přednějších věcí, na které se
musela upřít pozornost, přesto se tento
náhodný a unikátní objev nepřešel jen
mávnutím rukou.
Malby přijela obhlédnout komise ze
Státního památkového ústavu v Brně již 29.
července 1945. Komise se usnesla, aby byly
provedeny sondy i na ostatním zdivu a zjištěn
celkový rozsah maleb. Provedením těchto
prací byl
v září toho roku pověřen
akademický malíř a restaurátor Otto Stritzko
ze Staré Říše.
Ten odkryl malby na ploše celkem 47 m2.
Malby byly většinou v barvě červené, černé a
nepatrně žluté. Odkryté části maleb zajistil,
zatmelil a zafixoval. V květnu 1946 pak bylo
započato s jejich restaurováním. Dochované
kontrolní zápisy a
korespondence
Památkového úřadu s Ottou Stritzkem svědčí
o významu objevených fresek v dalešickém
kostele.
Nejzachovalejší část maleb je na jižní
stěně kostela a představuje Pašijový cyklus,
který tvoří dva pásy kruhových medailonů s
výjevy Kristova utrpení a ukřižování. Úplně
v kraji obnovených fresek je velká postava sv.
Kryštofa. Poměrně zachovalé jsou části
fresek i na čelní, východní stěně, kde je
zobrazena P. Maria - Ochranitelka, Kristus Soudce, apoštolové atd. Na severní stěně byly
dochovány pouze
fragmenty maleb. Je
usuzováno, že autorem celé freskové výzdoby
byl jeden malíř. Místo po vybouraném okně
bylo zazděno a na tuto nově vzniklou volnou
plochu restaurátor namaloval patrony kostela
sv. Petra a Pavla.
Restaurování maleb, které pocházejí z
konce 13. a začátku 14. století dokončil Otto
Stritzko na podzim roku 1946. V té době byla
také dokončena stavební obnova kostela a
stavba nové sakristie. Nic nebránilo tomu,
aby kostel mohl opět sloužit svému účelu a
přesunuly se sem bohoslužby dosud konané v
kapli.
Restaurátor Otto Stritzko odvedl při práci
v dalešickém kostele velmi kvalitní a precizní
práci. Svědčí o tom fakt, že odborníky vysoce
ceněné fresky doposud nepotřebovaly za
celou dobu 65 let žádný velký odborný zásah,
či větší opravu.
Po skončení restaurátorských prací napsal
Stritzko na zeď na volnou plochu tento nápis:
„Malby restauroval a sv. Petra a Pavla
nově namaloval Otto Stritzko ze Staré Říše
1946“

Jako zajímavost lze uvést, že Otto
Stritzko byl rodákem z Jaroměřic nad
Rokytnou. Měl tři sourozence a všichni měli
umělecké vlohy. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a po sňatku se
přestěhoval za manželkou do Staré Říše, kde
setrval až do své smrti. Byl velmi pracovitý a
činorodý a jeho dílo čítá stovky obrazů i
litografií. Mnoho let věnoval restaurování
maleb na zámku Bítov. Zemřel před 25 lety v
roce 1986. Jeho dcera si za manžela vzala
známého bouřliváka, básníka, disidenta a
také kritika současných poměrů Martina
Jirouse, přezdívaného „Magor“, který zemřel
v listopadu tohoto roku.
Slavnost před 65 lety v Dalešicích
Před 65 lety, 6. října 1946 se konala v
Dalešicích slavnost – biskupské posvěcení
opraveného kostela. Do Dalešic přijel nově
jmenovaný brněnský biskup ThDr Karel
Skoupý, aby provedl ono posvěcení. Dle
pamětníků to byl den typicky podzimně

nevlídný. Chladno, poprchalo, blátivo.
K tomuto památnému dni byla vydána
památeční kartička s tímto textem.
Na památku biskupského posvěcení
chrámu Páně v Dalešicích – 6. X. 1946
Při odjezdu z Dalešic jistě pan biskup
netušil, že do naší obce opět zavítá až za 22
let, neboť už v brzké době mu bylo zabráněno
svůj úřad vykonávat. Jeho další návštěva v
Dalešicích se uskutečnila až koncem srpna
v roce 1968, kdy zde
udílel svátost
biřmování. Bylo to v době politického
uvolnění, kdy mohl opět ve svém úřadě
působit. Biskupská návštěva však proběhla
ve spěchu a nejistotě, neboť se uskutečnila
krátce po příchodu sovětských vojsk a vojsk
armád Varšavské smlouvy do Československa. K další návštěvě zmíněného
biskupa v Dalešicích již nikdy nedošlo, neb
v době normalizace byl opět internován, a v
internaci také v roce 1972 zemřel.
RŠ

Oceněná zahrádkářská kuriozita
Letos už po 35. probíhala v Litoměřicích
zahradnická výstava Zahrada Čech. Tato
zářijová výstava se vždy těší velkému
návštěvnickému zájmu a i letos si ji přišlo
prohlédnout na 90 tisíc návštěvníků. A co má
výstava v Litoměřicích společného s Dalešicemi? Odpověď je jednoduchá. Na této výstavě
byl už několikrát a to v letech 2004, 2005 a 2007
za své výpěstky porotou oceněn náš spoluobčan
pan Petr Dobrovolný. Ani letos nevyšel
naprázdno.
Na výstavišti každoročně probíhá soutěž
s názvem „Příroda čaruje, zahrádkář zírá“ a jednou z kategorii je „Nejzajímavější kuriozita.“
Právě do této soutěžní kategorie Petr Dobrovolný zaslal svůj kuriózní výpěstek, kterým byla
cuketa prorostlá do trubky, komisí pojmenovaná jako „cuketa s výfukem“. Do této kategorie
kuriozit se sešlo 48 výpěstků a dalešické cuketě
přisoudila porota třetí místo. Při veřejném
vyhlašování výsledků soutěže v Litoměřicích si
pan Dobrovolný osobně převzal cenu, kterou
mu předal známý bavič a komik Josef
Náhlovský. Zdá se, že úspěšný pěstitel je na
podiu v areálu litoměřického výstaviště jako
doma, protože již po čtvrté si na ně přišel přebrat
ocenění za „medailové“ umístění. To nejlepší
bylo v roce 2007, kdy se svoji raritní slunečnicí
tuto kategorii vyhrál.
Jak je na této výstavě v Litoměřicích
zvykem, jsou tato přední soutěžní umístění
odměňována různými hodnotnými cenami.

Jedná se převážně o nářadí, zahradnické potřeby
a různé pomůcky pro pěstitele. Nebylo tomu
jinak i letos a z Litoměřic si takové hodnotné
věci přivezl i pan Petr Dobrovolný.
Málokdo o této zajímavosti spojené s
celostátní zahradnickou výstavou a našim
městysem ví. Přímo v areálu výstaviště, které
letos navštívilo 90 000 lidí, ale i v časopise
Zahrádkář je prezentován nejen popis
vypěstované rarity a jméno vyhodnoceného, ale
i jméno našeho městyse.
Kdo zajde do ulice ke Slavěticím, zjistí, že
Petr Dobrovolný též včelaří a vyprodukovaný
med nabízí k prodeji, což dosvědčuje mini
reklamní cedulka na jeho domě čp. 162. Kromě
medu nabízí též medovinu a v budoucnu se chce
zaměřit i na výrobu svíček ze včelího vosku.
K dosaženým úspěchům je mu třeba pogratulovat a popřát mnoho dalších pěstitelských
úspěchů v budoucnu.
RŠ
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Myslivecké sdružení koncem roku 2011

Zprávy od hasičů

Málokdo si všimne, že u Myslivny Pod Pivovarem, je takřka
každou sobotu zaparkovaná řada vozidel a že v areálu Myslivny bývá
docela rušno. To členové Sdružení se celkem pravidelně schází k
různým pracovním aktivitám.
Pod vedením svého předsedy pana Václava Sobotky nejen
vylepšují svůj areál, ale navíc se také dlouhodobě zaobírají odchovem
bažantů, což je dalešickým občanům známo. Kdo někdy měl co do
činění se živými zvířecími tvory ví, že tato činnost je vlastně nikdy
nekončící práce a nikdy nekončící starosti.
O pracovitosti členů MS velmi výmluvně hovoří následující čísla.
Za poslední období odpracovali 2178 brigádnických hodin, k čemuž je
nutno připočíst dalších 500 hodin, které pan Rudolf Vlk odpracoval při
každodenním ošetřování chovného hejna a malých bažantů.
Členská základna se úmrtím o dva členy snížila, takže ve stavu je
nyní 31členů.
Jeden mladý zájemce je ve zkušební době. Letos už byla při
odchovu využita nově postavená voliéra. Renovaci další voliéry, která
je ve velmi špatném, dá se říci havarijním stavu, mají naplánovanou na
příští rok.
Letos se podařilo odchovat asi 1500 mladých bažantů. Po dohodě s
líhní v Náměšti n/Osl zvětší v příštím roce svoje chovné hejno až na
250 chovných slepic a 50 kohoutů.
Podařilo se jim zorganizovat dva zahraniční hony, bez jejichž
výtěžku by jen velmi těžko mohli svoji činnost provozovat. Na oba
zmíněné hony přijeli střelci z Rakouska. Jedna skupina střelců
dokonce přiletěla vrtulníkem, který přistál a parkoval na hřišti ve
Sportovním areálu.
Že ve volné přírodě už takřka neuvidíme zajíce, ani koroptve a
křepelky, to je dlouhodobě známá věc. V současnosti řeší myslivci
další problém, kterým je velký úbytek stavu srnčí zvěře. Pryč jsou
doby, kdy jsme v okolí Dalešic mohli vidět jejich dvaceti i třicetihlavá
stáda.
Sami pro sebe budou mít závěrečný hon na svátek sv. Štěpána,
čímž symbolicky zakončí občanský rok 2011.
Je jasné, že i v příštím roce je zase čeká spousta práce, k čemuž je
jim třeba popřát hodně elánu, síly a ať se jim jejich plány podaří
naplnit.
Dle informací p. Václava Sobotky
sepsal Rudolf Špaček

Také Vás při sledování Televizních novin napadá, že nás stále více
obklopují pouze negativní zprávy? Já už je raději ani nesleduji, protože
potom člověk nabývá dojmu, že kolem nás jsou jenom samí darebáci a
samé neštěstí. Ale nebojte se, stejně jako tento Zpravodaj přináší
vesměs pozitivní zprávy z našeho městyse, tak i zprávy o činnosti
dobrovolných hasičů jsou spíše pozitivní.
Uplynulý rok jsme hodnotili v sobotu 17. prosince na výroční
členské schůzi Sboru dobrovolných hasičů Dalešice. Schůze proběhla
opět v hospůdce „Stodola“ u Romana, děkujeme za poskytnuté zázemí
a za výborný gulášek všem, kdo se na jeho přípravě podíleli.
Nejvíc jsme v těchto chladných dnech vzpomínali na výlet do
Prahy, který se uskutečnil 5. července 2011 a přálo nám skutečně pěkné
počasí. Na letišti v Ruzyni jsme obdivovali především nejmodernější
techniku tamních hasičů a v Národním technickém muzeu si každý
mohl vybrat exponát, který ho nejvíce zaujal. Bylo se opravdu na co
dívat. Výlet byl příjemným zpestřením naší činnosti a již teď
přemýšlíme, kam bychom se rádi vypravili příště.
Během roku 2011 dobrovolní hasiči z Dalešic zasahovali celkem
u čtyř požárů, kdy v březnu to byl požár trávy a dřevěné boudy u fary
v obci Valeč, dále v letních měsících požár trávy u trafa Agrochemy
Studenec v obci Dalešice, požár stohu slámy majitele Agrochemy
Studenec v katastru obce Stropešín a teď nedávno 3.12. požár kotelny
rodinného domu v obci Kozlany. Naše pomoc byla kladně hodnocena
zasahujícími profesionály.
A co v nejbližší době chystáme? V půlce února bude masopust a
proto nesmí chybět masopustní průvod obcí. Kdo má chuť se k
maškarám připojit, je srdečně vítán.
Samozřejmě už nyní pilně připravujeme další, v pořadí již VIII.
HASIČSKÝ PLES, na který Vás tímto všechny co nejsrdečněji zveme.
Bude se konat v sobotu dne 25. února 2012 v prostorách místní
sokolovny a k tanci a poslechu zahraje hudební skupina ECHO, která
pro nás bude – snad příjemnou – novinkou. A samozřejmě pracujeme
na tombole, aby byla opět co nejbohatší a nejpestřejší.
Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem aktivním hasičům z
Dalešic za jejich práci a obětavost a abych nám všem popřála krásné
vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2012. Ať se nám daří.
Za SDH Dalešice
Jana Čaňková

Smutná zpráva
Počátkem prosince se nad Dalešicemi rozezněl umíráček, který oznamoval smutnou zprávu, že zemřel náš spoluobčan, pan Josef
Koudelka. Dlouhodobě žil v rodině své dcery paní Milady Velebové, která o něho do posledních chvil s láskou pečovala. Byl nejstarším
občanem našeho městyse a jeho život se završil nedlouho po dovršení úctyhodného věku 101 let.
Rozloučili jsme se s ním v kostele a na hřbitově v Budkově, kam obec Oponěšice, odkud byl pan Koudelka rodákem, přísluší. Pohřební
obřady vedl českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád.
Málokomu bývá dopřáno dožít se tak vysokého věku jako panu Josefovi Koudelkovi. Jemu i přes nelehkou celoživotní práci v
zemědělství to dopřáno bylo. Takřka do posledních let se mohl těšit ze svých dětí, vnuků a pravnuků. Dalešice tak ztratili po velice dlouhé
době prvního člověka, který překonal životní hranici sta let.
RŠ
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Jak to tenkrát vlastně bylo?
A s čím? No s plánováním a úvahami o postavení železnice okolo Dalešic. Vážné úvahy o postavení nových železničních tratí na Moravě
výrazně ovlivnila prohraná Prusko-rakouská válka v roce 1866. Strategický prostor severně od Vídně nebyl pokryt železniční sítí a při válečných
přesunech armády to byl velký nedostatek. Navíc dosavadní tempo budování dráhy v jiných částech mocnářství bylo tragicky pomalé. Proto byl
císař František Josef I. přinucen, aby urychleně umožnil co nejdříve realizaci moravských zemských drah.
Hlavní provinční město Brno mělo býti spojeno se západní části markrabství prostřednictvím dráhy tetčicko-znojemské a na ni navazující
dráhy Mor. Krumlov-Tulešice-Slavětice-Dalešice-Třebíč-Okříšky-Jihlava.
Důležitost této tratě uznával i Moravský zemský sněm. O stavbu se zajímala společnost státní dráhy (StEG) a poloha tratě z Mor. Krumlova
do Okříšek byla zakreslena do dobové mapy, jak dokumentuje snímek. Dle této mapy byla trať vedena okolo Kordule, Heřmanic a Slavětic, nad
Dalešicemi a měla pokračovat mezi Stropešínem a Valčí k Plešicím.
To je tak asi všechno, co se dochovalo z chvályhodných snah té doby, zbudovat na tehdejší dobu moderní dopravní cestu v našem kraji.
Veškeré dění okolo této
akce pomalu utichalo, až zaniklo úplně. Také proto, že se začala stavět a v roce v 1886 byla uvedena do provozu trať ze Zastávky u Brna přes
Kralice , Náměšť nad Oslavou, Vladislav a Třebíč do Okříšek. Tím byly snahy o zavedení železnice do našeho kraje nadlouho odsunuty do
neurčita.
Oživení této myšlenky nastalo kolem roku 1897, kdy ivančický starosta navrhl spojit železnicí Ivančice s Jaroměřicemi nad Rok. Dráha by
vedla z Ivančic přes Tulešice, Rouchovany, Hrotovice a Myslibořice do Jaroměřic.
Všechny dotčené obce a také velkostatky s tímto záměrem souhlasily a ustavily komisi, která podala žádost na ministerstvo železnic o
povolení k provádění předběžných prací. Ministerstvo žádosti vyhovělo a povolení na 6 měsíců udělilo.
Na tyto předběžné práce pro zamyšlenou stavbu tratě Ivančice – Jaroměřice nad Rok. bylo složeno 3200 zlatých. Chybějících 2000 zlatých
doplatil majitel dalešického velkostatku Anton Dreher. Práce byly zadány inženýru Maxi Pichovi z Prahy.
Ing. Picha předložil v roce 1899 zprávu o vypracovaném projektu dráhy.
Ve zprávě je popsána celá trať - geologické poměry, směr a sklon trati, počet, poloha a vzdálenost jednotlivých stanic, jejich zařízení a
vybavení. Nechyběly ani údaje o celkové délce trati, o počtu lokomotiv, vozů osobních, nákladních i vozů pro poštu a především údaje o
finančních nákladech.
Trať měla měřit 52 kilometrů 985 metrů. Náklad na výstavbu jednoho km byl stanoven na 53.000 zlatých. Celkový náklad se vyšplhal na
cifru 2.810.000 zlatých. Původně zamyšlené trasování tratě bylo pro nákladný most u hrotovické pily přesunuto blíže k Dalešicím. Až do této
fáze byly dotaženy snahy o zbudování železnice, která by nepochybně přispěla k rozmachu tohoto kraje. Zde viditelné stopy tohoto jistě dobrého
zámyslu končí. Uskutečnění takové složité stavby, jakou je železnice, je během na dlouhou trať. Tato shora popisovaná snaha skončila na samém
začátku jen vypracováním předběžného projektu, který skončil v archivu a padá na něj prach zapomnění. Myšlenka zbudovat železniční spojení
tohoto kraje s okolním světem, byla ve své době velmi přínosná. Skončila však u nenaplněných snah a zbožných přání.
RŠ

Dalešický talent
Nářky na mladé slýcháváme docela často. Hlavně tehdy, když něco „vyvedou“. Máme ale v Dalešicích i takové, kteří se nejen slušně chovají,
ale mají i smysluplné záliby. Mezi ně patří i sympatická dívenka, žákyně 3. třídy naší školy, Lucie Čtvrtníčková.
V jarních měsících proběhla v Jaroměřicích nad Rokytnou soutěž pěveckých talentů s názvem „Jaroměřice hledají superstar“, do které se
Lucka prostřednictvím maminky přihlásila. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Lucka náležela do té mladší kategorie – do 11 let.
Soutěž se skládala ze dvou bloků. V prvním se zpěváci předvedli s lidovou písní bez hudebního doprovodu, aby ukázaly svou barvu hlasu,
jeho rozsah a také intonační schopnosti. V druhém pak předstoupili před porotu s písní dle vlastního výběru a s hudebním doprovodem.
Další řádky, popisující průběh soutěže, ocituji doslova z jaroměřického zpravodaje.
„Velkým překvapením soutěže se stala nejmladší zpěvačka Lucie Čtvrtníčková, která vzhledem k svému věku neměla konkurenci. Její
bezprostřední a příjemný projev ohromil všechny přítomné v sále. Nemůžeme říkat žádné ze soutěžících, zda má či nemá pokračovat ve zpívání,
ale u Lucie je to na místě. Dřímá v ní velký talent a je na ní a rodině, zda jej bude rozvíjet a jednou to někam dotáhne.“
Lucka svoji kategorii suverénně vyhrála a stala se jaroměřickou superstar. Navíc obdržela ocenění pro nejmladšího účastníka.
Úspěchem na této soutěži výborně reprezentovala nejen sama sebe, ale také náš městys. Za to je třeba ji pochválit a povzbudit.
Kdo navštívil minulé divadelní představení, jistě si všimnul jejího nebojácného a přesvědčivého hereckého vystoupení. Je všestranně
talentovaná a určitě nám v budoucnu připraví nejedno příjemné překvapení. Lucko, přejeme další úspěchy!
RŠ
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Dalešická přehrada s novou lodí
Mikroregion Horácko po vypršení smlouvy ukončil další
spolupráci s firmou Quarter, která doposud provozovala lodní dopravu
po přehradě Dalešice s lodí Vysočina a uzavřel novou smlouvu s
firmou Aikon z Brna. Ta bude lodní dopravu provozovat s lodí
Horácko. Složitou cestu nové lodě z Čech až do Kramolína bylo
možno sledovat ve Zpravodajství televizních stanic. Ani poslední
krátký úsek z Kramolína na hladinu přehrady se neobešel bez
komplikací. I přes mrazivé počasí se doprovod řádně zapotil, než se
mu podařilo doslova po decimetrech doplazit s lodí k hladině
přehradního jezera a loď na ni spustit. Asistoval u toho i potápěč,
televizní štáby a řada novinářů a zvědavých fotografů.
Na svoji první plavbu vypluje loď Horácko v neděli 1. ledna 2012 z
přístaviště v Kramolíně ve 13.00 hod. Zájemcům lze tuto projížďku jen
doporučit, neb i v zimě má projížďka po přehradě své kouzlo.
Loď Horácko bude až do 21. dubna 2012 vyplouvat s výletníky
každou sobotu, neděli a svátek vždy ve 13.00 hod z Kramolína.
Slavnostní zahájení nové plavební sezóny bude 22. dubna 2012, kdy
také vstoupí v platnost řádný jízdní řád, který není zatím sestaven.
Firma Aikon chystá pro novou výletní sezónu celou řadu vylepšení a
předpokládá, že i ta nastávající bude nejméně tak úspěšná, jako ty
předcházející. Jejich cílem je spokojenost všech, kdož jejich služeb
využijí.
Brněnská firma AIKON se věnuje prodeji a půjčování větrných
draků a všech možných věcí a zařízení sloužících k zábavě, při níž je
třeba větrné počasí. Nyní bude navíc provozovat na naší přehradě í
lodní dopravu.
Na následující straně najdete také speciální nabídku ke svezení na
nové lodi za zvýhodněnou cenu.
RŠ

Sokolské aktivity od září do prosince 2011
Když jsme o prázdninách chystali rozvrh cvičení na nový školní
rok, s „hrůzou“ jsme zjistili, že vzhledem k pestrosti nabídky a
množství cvičenců (jezdí k nám cvičit i děti z Hrotovic), musíme místo
dvou dnů zajistit hned tři cvičební dny.
V úterý probíhá sokolská všestrannost (především gymnastika)
předškolních a mladších žáků, pak mají cvičení žákyně a na závěr je
ještě nácvik na sletovou skladbu Návštěvníci.
Ve středu máme florbalové tréninky a postupně se vystřídají žáci
mini, žákyně, mladší žáci, starší žáci a na závěr dne běží pro zájemce
kurz bojového umění AIKIDO.
Pátek je ve znamení kultury. Naše dvě paní cvičitelky nacvičují
nejprve divadelní pohádku s naším Malým divadlem a pak se vyřádí
Velké divadlo v připravované komedii pro dospělé. Na závěr (od 20.00
do 21.30 hod i déle) se přece jen i sportovně vyřádíme ve volejbalu pro
dospělé a někdy mají ještě trénink florbaloví junioři.
A nyní již k závodům, soutěžím a přeborům, které jsme již
absolvovali. V polovině září se už tradičně účastníme Běhu
M.Žďárského v Kožichovicích. Odsud si zlatou medaili přivezla Jana
Padělková a Jiří Čtvrtníček, stříbrnou Anna Slatinská a bronzové
dodaly Míša Fialová, Daniela Padělková a Gábina Plíšková.
24.9. šest nadšených cyklistů vezlo sletovou štafetu do Třebíče,
kde jsme shlédli kvalitní kulturně- sportovní vystoupení a po gulášku
jsme se spokojeni vrátili domů.
Na začátku října jsme byli už tradičně pořadateli župního přeboru
v přespolním běhu. I když počasí nebylo úplně ideální zúčastnilo se
tohoto závodu 114 vytrvalců. A jako tradičně jsme získali velké
množství medailí. Na 1. místě skončili Padělková J., Kovářová K.,
Kříž T., Čtvrtníček J., 2. místo obsadili Fialová M., Čtvrtníčková L.,
Máša M., Svobodová Ž., Truníčková J., Plíšková G., a jako třetí
skončili Křížová M., Vala M., a Padělková D.
Na konci října proběhl ještě přebor župy v plavání v Jihlavě. I když
nemáme možnost trénovat v bazénu jako větší jednoty, přesto si zlato
přivezl Matěj Máša a Tomáš Kříž, stříbro Jiří Čtvrtníček a Martina
Křížová, bronz Jakub Balvín. Dokonce jsme postavili dvě štafety, ta

první -Balvín, Máša, Kříž, Padělek skončila na 1. místě, ta druhá
–Křížová, Vala, Čtvrtníček, Horká byla nakonec třetí.
3.12. u nás proběhl první nácvičný sraz sletové skladby
Návštěvníci, ale bohužel z ostatních jednot přijeli pouze ze Studence.
Pro tuto skladbu hledáme chlapce ve věku 8 – 13 let!
Sletovou skladbu do Prahy nacvičují Věra Špačková a Magda
Potůčková.
Stejně jako v předcházejících letech běží florbalová liga a zatím
jsme odehráli dva turnaje z pěti.
17.12. proběhla premiéra naší pohádkové divadelní hry Český
Honza. Měla velký úspěch a pokud jste zrovna neměli čas, není nic
ztraceno. 27.12. bude repríza, na kterou vás srdečně zvu a pokud ani
toto představení nestihnete opakujeme pohádku ještě 21.1. 2012,
ovšem tentokrát v Jaroměřicích n. Rok.
RNDr. Josef Potůček
starosta TJ Sokol Dalešice
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Mistr ČR v Yo-Yování je z Dalešic
Ne, není to
omyl. Je to skutečnost. Bydlí v Dalešicích a navštěvuje
devátou třídu hrotovické školy. Často
ho potkáváme a málokdo o něm ví něco
víc, než tyto základní informace.
Kdo je to? Je to
Tomáš Vyletěl, další
z řady mladých, kteří
Vás vždy slušně
pozdraví a na které
neuslyšíte žádnou
stížnost, žádné připomínky.
Patří mezi ty, kteří když si hrají, tak nezlobí. To, že na vysoké
úrovni provozuje jednu z nových moderních disciplín, ví patrně jen
jeho rodina.
A provozuje ji tak dobře, že v Praze při mistrovství republiky
obsadil první místo a stal se v kategorii 1A mistrem České republiky.
Yo-yování, kdysi se to psalo pěkně po česku – jojování, je
jednoduché hraní si s jojem, neboli kotoučem na niti. Jednoduché ale
pouze na první pohled. Co dokáží s touto hračkou předvádět Tomášovy
ruce, to je až neskutečný koncert. Oči diváků nestačí sledovat šikovné,
hbité prsty a pohyby rukou, které roztáčí kotouč s nití do všemožných
směrů a různé triky se v rychlém sledu střídají jeden za druhým.
Na oficiálních soutěžích, které organizuje a zaštiťuje Česká
asociace, probíhá vše podle stanovených regulí. Každý soutěžící
předvádí své umění po dobu 1 minuty na hudbu, kterou si sám zvolí.
Pětičlenná komise rozhodčích hodnotí originalitu triků – zda je vlastní,
nebo od někoho převzatý, oblečení soutěžícího a také choreografii
vystoupení spolu se světelnými efekty.
Asi před dvěma roky při televizní soutěži „Česko má talent“, viděl
Tomáš poprvé jak jeden z účastníků na televizní obrazovce honí točící
se kolečko na dlouhé niti. Zaujalo jej to, zakoupil si yo-yo a začal
zkoušet zkrotit ten neposedný kotouč.
Postupem doby se mu to dařilo stále lépe a lépe. Zakrátko se
zúčastnil první soutěže, pak přišly další v Bratislavě, v Nelahozevsi a
vše vyvrcholilo v pražském divadle Ponec účastí na Mistrovství České
republiky. Ze třiceti účastníků kvalifikace postoupilo do finále pět
nejlepších. Tomáš byl mezi nimi. Ve finále pak nedal svým soupeřům
žádnou šanci a suverénně vyhrál. Cenu pro vítěze mu předal nejlepší
světový yoyista američan Stewe Brown. Tomáš tak zúročil každodenní
2 – 3hodinový trénink. O svém úspěchu mluví velice skromně,
přestože je v této branži uznávanou veličinou.
Pro úplnost je třeba dodat, že v tomto sportovním odvětví
neexistují věkové kategorie. Soutěží se bez rozdílu věku a Tomáš patří
mezi účastníky k těm mladším.
Absolutní světovou špičkou v yoyování jsou Číňané a Američané.
Nutno podotknout, že i náčiní k tomuto sportu není levné.
Plastová, či dřevěná yoya za několik desítek korun používají
začátečníci. Mistrovské nářadí je z ušlechtilého kovu, je opatřeno
ložiskem a jeho cena se šplhá k cifře dvou tisíc korun.
V lednu čeká Tomáše účast na Mistrovství Evropy v kategorii
Elite, kde vystoupení budou už tříminutová a kde prorazit bude velmi
obtížné. Nejprve jej čeká kvalifikace a jestli se mu zadaří, pak finále.
Držíme mu palce a přejeme, aby se mu zdařil dobrý výsledek a aby byl
po soutěži spokojen se svým výkonem a umístěním. Nebude to mít v
lednu v Praze vůbec lehké. Se svými zážitky ze soutěže evropské třídy
se jistě s námi podělí v příštím čísle Zpravodaje.
RŠ

Komunitní kompostárna
Vážení spoluobčané,
Jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli našeho městyse
snažíme najít správnou cestu pro zkvalitnění řešení nakládání s odpady v
našem městysi. Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz
popřípadě uložení na skládku musí městys vynakládat stále větší finanční
prostředky.
V letošním roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou
připravili projekt s názvem „Komunitní kompostárna Dalešice“. Pro
projekt se nám podařilo získat dotační podporu z Operačního programu
životní prostředí a to v celkové výši 90% připravované investice. Cílem
tohoto projektu je zřízení komunitní kompostárny v naší obci. Součástí
realizovaného projektu je i pořízení štěpkovače pro zpracování ořezů z
údržby zeleně v obci, jehož používáním dojde k podstatnému snížení
objemu zbytků z údržby zeleně.
Komunitní kompostárna bude navazovat na současný systém svozu
bioodpadů. Od května do listopadu každou poslední sobotu v měsíci bude
svozovou technikou z určených míst svážen bioodpad na kompostárnu
(tráva, listí, štěpka, zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky z květinové výzdoby
atd). Občané, kteří budou mít k likvidaci větší množství bioodpadu, mohou
ve stanovených termínech odpad odvážet přímo na kompostárnu.
Umístění a stavba kompostárny je naplánována na obecním pozemku
p.č. 414 a 415 vedle areálu čističky odpadních vod.
Za dotační peníze (poměr financí je 90% dotace a 10% vlastní, obecní
zdroje) si městys pořídí během prvního čtvrtletí roku 2012 nový traktor s
čelním nakladačem a štěpkovač. Realizací projektu v praxi snížíme
narůstající náklady za ukládání odpadů na skládky, jelikož nebudeme
vhazovat zeleň do komunálního odpadu a připravíme se jako obec na
chystanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu
ustanoví jako povinnost. Potom bychom museli stejně realizovat opatření
obdobného charakteru, ale samozřejmě z vlastních prostředků.
Jedině ve spolupráci s Vámi občany našeho městyse lze dosáhnout
účinného efektivního a bezproblémového fungování celého projektu,
jehož investiční náklady dosáhnou 1.115.100,- Kč, přičemž podíl obce
bude 111.000,- Kč. Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci v roce 2011
získat, a že se náš městys stal úspěšným žadatelem o dotace také v rámci
Operačního programu životního prostředí.
J.Z.

Horácko je na hladině
Na hladině Dalešické přehrady je od pondělí 21. 11. 2011 loď
Horácko, která bude od 1. 1. 2012 vozit cestující na základě
smlouvy s mikroregionem Horácko.
Provozovatelem je společnost AIKON. Veškeré informace
najdete na stránkách www.dalesickaprehrada.cz, případné
další dotazy Vám odpovíme na lodni-doprava@aikon.cz nebo
739 085 858. Loď Horácko se těší na Vaši návštěvu.
Vyjíždíme každou sobotu, neděli a ve svátek ve 13.00 hod
vždy z přístaviště Kramolín.

Kupon
na slevu

50%
při jízdě lodí
Horácko
Platí pro jednotlivou
nebo rodinnou jízdu
do 20. 4. 2012
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Krátce z pivovaru

Diamantové svatby

Tak už je to hotovo!
Nová pivovarská technologie je celá!(tedy skoro – chybí ještě
nekolik malých detailů). Vím, že už vaříme na novém od léta, tehdy ale
ještě bylo v pivovaru jedno velké staveniště a spousta věcí byla ještě
teprve ve fázi velkých příprav…
Trvalo to (jako obvykle) mnohem déle, než jsme původně
očekávali, ale však asi víte jak to u takových dodávek chodí… jeden
dodavatel je překvapen, že už to mělo být a druhý zase čeká na toho
prvního, až bude připraveno… Výsledek se ale nakonec podařil velmi
hezky – chlapíci udělali dobrou práci.
Já osobně mám také velkou radost (samozřejmě kromě té krásné
technologie), že se podařilo dát do pořádku a zadláždit bednářský dvůr,
který konečně po letech přestal být blátištěm…
Jak se vám líbil letošní kulturní rok? Vybrali jste si něco? Právě
usilovně dopracováváme kulturní program na rok 2012 – snad i v
příštím roce si v něm vyberete něco pro sebe. V průběhu ledna vám
rozneseme do schránek letáčky s celoročním programem.
V novinách už zase straší, jaký že ten příští rok bude… Nevíme.
Asi to nebude ten nejlepší a nejjednodušší rok.
Věřím ale, že ten rok bude o to lepší, o co méně se budeme
navzájem strašit a o co více se budeme snažit poctivě pracovat.
A to je moje přání všem!
Za pivovarskou chasu váš
Správce AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE
MVDr. Ladislav Urban

Základní a mateřská škola
Co nového ve škole ?
V letošním školním roce do prvního ročníku nastoupilo pět žáků.
Jsou to: Matěj Ondráček, Vojtěch Coufal, Hynek Urban, Aneta
Klusáčková a Šárka Procházková.
Slavnostní přivítání proběhlo ve škole, kde prvňáčky přivítal a
popřál jim hodně úspěchů pan starosta Jaroslav Zadražil. Hned první
den jsme se spolu s dětmi pustili do práce. Naučili jsme se básničku a
nakreslili si kocourka.
Teď už si prvňáčci přečtou ve slabikáři článek o Vánocích, sčítají a
odčítají vánoční perníčky, pracují na počítači a interaktivní tabuli. Aby
se žákům ve škole dobře pracovalo, snažíme se společně s obecním
úřadem zlepšovat prostředí školy.
I letos jsme pokračovali s vybavováním tříd. Škola je zapojena do
projektu Peníze EU do škol.
Do druhé třídy byly pořízeny nové lavice a židličky, které se dají
výškově nastavit podle velikosti žáků. Z peněz z projektu byla také
zakoupena druhá interaktivní tabule. Nyní máme v každé třídě pět
počítačů, které jsou připojeny k síti i k internetu a v každé třídě je
interaktivní tabule.
Letos jsme také spolu s obcí dokončili projekt Naše kuchyň. Z
projektu byla provedena modernizace zařízení školní kuchyně. Byl
pořízen konvektomat, indukční vařič, hnětač, myčka na nádobí,
odsavač par a nové hrnce. Nejenže nové zařízení přispělo k nemalé
úspoře elektrické energie, ale nová technologie umožňuje vařit
zdravěji.
Paní kuchařka už také vyzkoušela, jak peče konvektomat
perníčky, které si vyrobily děti ve školce a ve školní družině. Školou se
linula krásná vůně, která nám všem připomněla, že se blíží Štědrý den.
Děti se těšily na stromeček a nemohly se dočkat Ježíška, co jim asi
letos přinese za dárečky.
I my všichni se těšíme na sváteční chvíle . Chtěla bych Vám všem
popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně radosti a zdraví v
novém roce.
Alena Stupková,, řed. školy

Když je některému manželskému páru dopřáno dožít se
úctyhodného výročí – 60 let společného žití, je toto výročí nazýváno
diamantovou svatbou. Diamantová svatba není pouze připomenutí si
dlouholetého manželského soužití, ale je také dokladem vzájemné
manželské lásky, trpělivosti a tolerance.
V dnešní moderní době však institut manželství vytlačují
nezávazná soužití přítelkyně /přítel, či družka / druh a nebo další
propagovaný způsob, který je nazýván single. To je způsob kdy člověk
žije naprosto sám bez jakéhokoliv partnera. Řada lidí se už nechce
vázat ve vážném, odpovědném manželském vztahu.
O to více vyniká pevný, dlouhodobý manželský vztah. U nás v
Dalešicích letos oslavovaly diamantovou svatbu hned dva manželské
páry, kterým bylo dopřáno dožít se úctyhodného výročí 60. let od
chvíle, kdy si v našem kostele sv. Petra a Pavla řekli své „ANO“. Jsou
to manželé Jarmila a Bedřich Matonohovi a Jarmila a Otakar
Stejskalovi. Obě manželské dvojice dobře známe. Jsou to velmi
příjemní a sympatičtí lidé, kterým je třeba složit poklonu za příkladný,
vzorný manželský a rodinný život. Jsou protipólem těch, kteří
prohlašují, že nepotřebují žádný papír k založení rodiny, či ke
společnému žití.
K tomuto krásnému výročí, kdy po šedesát let šli spolu ruku v ruce
vstříc dobám a událostem radostným i strastiplným, jim srdečně
gratulujeme. Za jejich vzájemnou věrnost a za příklad pro nás ostatní
děkujeme.
Vážení Stejskalovi, vážení Matonohovi, přejeme mnoho
krásných, ve zdraví a spokojenosti prožitých společných dnů mezi
námi.
RŠ

Tradiční ohlédnutí za naší poutí

Počasí o letošní pouťové neděli bylo velice dobré, dá se říci
ideální. Třeba zafungovala naše tajná prosba a sv. Petr nám poslal na
oslavu svého svátku protekční kus, dá se říci podpultovku, ze své
zásobárny. Takovým počasím nebyly obdařeny žádné poutě v okolí
před i po té naší.
Pochvalu a poděkování zaslouží i mládežníci, kteří přišli a
absolvovali obchůzku po Dalešicích. Zahájení obchůzky opět
předcházelo položení kytice u pomníku padlých za zvuků české státní
hymny.
Obchůzka proběhla v dobré náladě, v pohodě a ve vší slušnosti.
Mladý dorost, který přišel a perfektně zvládl pochůzku městysem, se
tím mimo jiné zasloužil o udržení pouťové tradice.
RŠ

Víte, že...
- od 1.1. 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů se
strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Od
tohoto data bude možné požádat o vydání občanského průkazu
pouze na MěÚ Třebíč, oddělení občanských průkazů a cestovních
pasů. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v
nich uvedenou
- od 1.1. 2012 se zvyšuje cena vodného na 45,84 Kč/m3 a cena stočného
na 33,06/m3
- S přáním pokoje do nového roku a s prosbou o finanční příspěvek pro
potřebné budou tříkráloví koledníci obcházet náš městys v pátek 6.
ledna 2012
- od 1. do 30. dubna je splatný místní poplatek ze psů a likvidaci
odpadů

- v prosinci letošního roku proběhla v jednotlivých domácnostech naší
obce kontrola a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
kominickým mistrem firmy Buršík, telefonní čísla na kominické
práce v případě potřeby: Kominictví a kamnářství Pavel Buršík,
515 260 582, 736 625 047; Václav Růžička, 568 824 914, 737 378
012; Československá Energetická a obchodní společnost s.r.o.,
725 935 935,739 990 752
- od 1.1.2012 se zvyšuje cena jízdného pro účelovou smluvní
autobusovou dopravu „Dukovany - Třebíč” na 27 Kč.
Připomínáme, že jízdné se platí na Úřadě městyse vždy od 9. do 20.
dne v měsíci. Upozorňujeme, že při neuhrazení jízdného v termínu
bude karta zrušena.
J.Z.

Rok 2011 ve farnosti Dalešice
Opět se blíží vánoční svátky a tím i
konec roku 2011. Jaký byl a co se událo v
naši farnosti, to se dozvíte v následujících
řádcích.
Díky obětavosti a zájmu mnoha lidí,
kteří se zapojují do života farnosti se
podařilo uskutečnit mnoho akcí.
Každoročně se v zimě a na jaře
uskutečnily již tradiční akce. Na začátku
nového roku Vás navštívili koledníci při
Tříkrálové sbírce a poslední lednovou
neděli proběhl za velké účasti dětí
i dospělých dětský farní karneval
v Koněšíně. Změna byla letos o jarních
prázdninách, kdy na hory a lyžování
společně vyrazila nejen skupina mládeže,
ale tentokrát také i rodiny s dětmi.
Podařilo se nám najít krásné místo na faře
v Branné v Jeseníkách, kde jsme strávili
krásný týden. Před velikonocemi jsme jeli
na setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále.
V květnu pravidelně vyrážíme na poutní
zájezdy po Evropě. Tentokrát jsme
zamířili směrem na východ. Přes
Slovensko, Maďarsko jsme poznávali
krásy Ukrajiny a při zpáteční cestě také
východní Slovensko. Vždy jednou za tři
roky je v kněžkém semináři v Olomouci
připraveno diecézní setkání ministrantů
a tak jsme autobusem vyrazili směr
Olomouc. Letošní červen byl pro mě
jubilejní, a tak ještě jednou bych chtěl

poděkovat za všechna blahopřání k narozeninám i za pomoc při organizování oslavy
a posezení na farním dvoře. I letos jsme
spoluorganizovali s dalešickým pivovarem
Dětský den, tentokrát s hercem a komikem
Michalem Nesvadbou.
Na začátku letních prázdnin se po loňské
zkušenosti uskutečnil týdenní pobyt pro
rodiny s dětmi a to na Vranovské přehradě,
který se vydařil a už máme rezervaci i na rok
příští. V polovině července se uskutečnila
malá pouť do Kostelního Vydří.
Opět proběhl čtrnáctidenní stanový Letní
farní tábor v Orlických horách a po něm
týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými jsme i letos o prázdninách
na týden vyrazili do švýcarského Magdenau,
kde jsme nejenom pomohli v místním
klášteře, ale také jsme měli možnost vidět
spoustu krásných míst. Po návratu ze
Švýcarska se měla konat cyklopouť do
Hlubokých Mašůvek, ale bohužel díky mému
menšímu zranění kolena se neuskutečnila.
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. V polovině října proběhla ve Valči na
louce za farou Drakiáda s následným
programem a posezením na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme tentokrát
vyrazili do Brna, odkud jsme podnikali výlety

po okolí a v polovině listopadu proběhl
víkend pro děti na faře ve Valči. Máme za
sebou Mikulášskou nadílku v kostele
a také se chystáme těsně před vánocemi na
vánoční nadílku pro zvířata v lese. Děti se
připravují na pásmo Živého Betléma.
Dovolte mi na závěr poděkovat Vám
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. Již nyní si Vás dovoluji pozvat
nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních svátcích v našem dalešickém
kostele, ale také na Živý Betlém a na
vánoční pásmo, které si připravily děti
z farnosti, a které 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 – dětská mše sv. v 16
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.
P. Petr Holý

Společné foto při cestě na Ukrajinu.
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