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červen

Pohled z výšky na zámek a kostel.

Pozvání na tradiční
dalešickou pouť
Rok od loňské pouti uběhl
neskutečně rychle a v neděli 26.
června se opět koná naše pouť.
Několik století trvající tradice
slavení poutě na svátek patronů
našeho kostela sv. Petra a Pavla
byla jen zřídka a pouze krátkodobě,
ze závažných důvodů přerušena.
V současnosti nic nebrání tomu, aby
tradice pokračovala a proto přijměte
pozvání k účasti na největším
obecním svátku. O letošní pouti
bude, tak jako loni, vyhrávat dechová
hudba Horané z Rokytnice nad
Rokytnou, kterou vede kapelník
David Veleba.
Program pouti je následující:
9.00 hod. - pouťová bohoslužba
v kostele
10.15 hod. - před kostelem vyhrávají
„Horané“
- na Městečku se řadí průvod
stárků a stárkových

10.30 hod. - průvod k Pomníku padlých,
kde bude po státní hymně položena
kytice květů
10.45 hod. - zahájení obchůzky stárků
a stárkových, které je spojeno se
zvaním k pouťovému posezení
a veselí na Městečku.
Asi od 15 hod. budou na Městečku
vyhrávat Horané k tanci, poslechu
a především k dobré náladě.
Občerstvení a pouťové atrakce budou
připraveny
Pozvání pro děvčata a chlapce,
stárky a stárkové
Obracíme se na vás, chlapci a děvčata,
s pozváním, k účinkování o pouťové
neděli, abyste se jako stárci a stárkové
zúčastnili zvací obchůzky po Dalešicích.
„Zavádění,“ jak je pouťová obchůzka
též zvaná, je závislé především na vás,
mladé generaci. Bylo tomu tak v minulosti
vždy a proto se tato dlouholetá tradice
udržela. Řada vašich rodičů i prarodičů
se pouťového zavádění v mládí účastnila
a jistě na ně v dobrém vzpomíná. Přijďte
i vy o pouti po desáté hodině na Městečko,
odkud se průvod vydá k Pomníku padlých.

Nenechte tuto dlouholetou tradici
zapadnout.
Pozvání pro všechny dalešické
občany a jejich hosty
Zveme vás, vážení dalešičtí
občané a hosté, ke svátečnímu
pouťovému posezení na Městečku,
kde budete mít možnost strávit
příjemné chvíle. Až do vašich
domovů vám pozvání při obchůzce
přinesou stárci a stárkové.
Bývá dobrým zvykem pozvání
neodmítat, proto se těšíme na vaši
hojnou účast.
Dechová hudba
Horané se bude snažit dodat všem
dobrou náladu a pohodu. Alespoň
na chvíli odložte každodenní starosti
a problémy. Osvěženi na duchu
a dobře naladěni pak vstoupíte
do dalších, už všedních dnů. Jste
srdečně zváni a na Městečku
očekáváni.
Případné finanční příspěvky
vhazujte, prosím, pouze do zapečetěných pokladniček.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Události obrazem

Pietní vzpomínka na bombardování Dalešic.

Koledníci na mrskutu.

Čarodějnické odpoledne.

Účastníci velikonočního hrkání.

Čarodějnická vatra v plné kráse.

Malování na chodníku na Den Země.

Čápi – letos nic moc

Víte že...

Nic nenasvědčovalo tomu, že by letošní čapí sezóna na pivovarském komíně
měla mít nějaké komplikace. I když letos čáp přistál na komíně docela pozdě, až 11.
dubna, kdy komíny v okolních obcích už byly čápy několik dní obsazené. V minulosti
přiletěl čáp vždy koncem března, nebo na samém počátku dubna. Vzápětí za ním
jeho družka. Tentokrát čáp na svého partnera do páru čekal marně. Na komíně
postával sám a sám. Čím delší byla doba jeho osamění, tím více se ztrácela naděje
na narození mláďat. Když se ani počátkem května čapí druh neobjevil, bylo jasné,
že letos nebudeme vidět na komíně rodinku s mladými čápaty, nebudeme vidět,
jak rodiče usilovně hledají potravu a krmí nenasytné krky mláďat. Zřejmě ten druhý
do páru nepřežil dlouhou cestu k nám do Dalešic.
V sobotu, 23. května, kdy se konal Pivovarský koloběh, byli návštěvníci na nádvoří svědkem zajímavé scény. Na komíně stál domácí čáp, když tu přiletěli dva
čápi, kteří kroužili okolo komína. Když některý chtěl na komíně přistát, ozvalo se
klepání zobáku a vyhánění cizího narušitele domácím čápem. Po několika pokusech najednou jeden přistál a ten druhý, který s ním kroužil kolem, se vzdálil. Domorodý čáp asi usoudil, že původní partner nepřiletí, poznal, že těžko je samotnému
a když se naskytla šance na nového druha, tak na své stanoviště přijal nového
partnera. Od té soboty postávají na komíně čápi dva a spolu odlétají na lov za potravou. Na založení rodiny je už zcela určitě pozdě, neb vypiplání mláďat do stavu,
aby mohli v druhé polovině srpna odletět, jak se každoročně děje, to není v této
krátké době možné.
Tak snad v příštím roce se to povede a přílet těchto zajímavých ptáků, které si
s pivovarským komínem spojujeme, nebude už provázen žádnými komplikacemi.

-

V pátek 8. července se uskuteční
sběr železného šrotu. Železný odpad
přistavte v ranních hodinách před
váš dům, v průběhu dne bude pracovníky obce odvezen.

-

V sobotu 30. července proběhne
na Městečku v době od osmi do devíti hodin sběr objemného odpadu
(staré koberce, lino, matrace, nábytek apod.).

-

Svoz nebezpečného odpadu včetně
elektrospotřebičů se uskuteční v pátek 16. září. Nebezpečný odpad přistavte v ranních hodinách před váš
dům, v průběhu dne bude pracovníky
AVE odvezen.

-

Pokud plánujete cestu do zahraničí
s dětmi, musí mít i nově narozené
dítě vlastní cestovní doklad. Poplatek za vydání občanského průkazu
činí 50,- Kč a za vydání cestovního
pasu 100,- Kč. Doba platnosti těchto
dokladů je stanovena na 5 let. Lhůta
pro vydání dokladů 30 dnů.

-

Firma SATES Čechy s.r.o. z Telče
zahájí od července 2016 rekonstrukci místní komunikace v části Přimala.

-

Zastupitelstvo městyse schválilo
zpracování nového Územního plánu
Dalešice. Zpracovatelem tohoto významného dokumentu bude Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o.

-

V letošním roce a to k 31. 12. 2016
končí smlouva na provozování
osobní lodní dopravy na Dalešické přehradě. Firma AIKON, která
v současné době lodní dopravu zajišťuje, oznámila ukončení provozu již
k 30. 9. 2016.

-

V červenci a srpnu se nabízí možnost výdělku u lodní dopravy na Dalešické přehradě. Práce je jako obsluha lodního baru při pravidelných
i mimořádných plavbách a obsluha
na informačním centru v Kramolíně,
popřípadě jako lodník na lodi Horácko.

Málokdo si pamatuje, že v roce 2005 přiletěli čápi rovněž pozdě – první 30. dubna, druhý pak 7. května. Jejich pobyt na pivovarském komíně zůstal bez potomků.
Pak nastalo pětileté období, kdy k nám čápi nepřiletěli vůbec a hnízdo na komíně
chátralo a chátralo. V roce 2011 přiletěl 2. dubna celý pár. Torzo, které zbylo z hnízda po pětiletém osiření, vyspravili a odchovali dvě mláďata.
V roce 2012 vyseděli čápi rovněž dvě mláďata, v dalším roce pouze jedno. Rok
2014 nebyl pro tyto ptáky moc příznivý. Jeden z čapích rodičů zahynul. O tuto kauzu se zajímal tisk i ochránci přírody. Přesto se osiřelému čápu podařilo odchovat
dokonce tři mladé.
V loňském roce přistál čáp na komíně už 23. března a v polovině srpna odletěli
čápi do svého zimoviště spolu se svými čtyřmi mladými.
Rekordem v počtu mláďat byl rok 2001. Pět mláďat se tísnilo na pivovarském
komíně. Všechny své potomky čapí rodiče vyživili a tři zdatní spolu s rodiči odletěli
v polovině srpna, zbylí dva se za nimi vydali po týdnu.
Taková je ve stručnosti
za poslední léta.

anabáze dalešických čápů na pivovarském komíně
RŠ

Obnova katastrálního operátu
Počátkem letošního roku provedl Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč digitalizaci katastrálního území našeho městyse.
V období od 15.2. 2016 do 29.2. 2016 byl na úřadě městyse vyložen k veřejnému
nahlédnutí katastrální operát přepracovaný na digitalizovanou katastrální mapu.
Ve dnech 15. a 29. 2. 2016 byli k veřejnému nahlédnutí přítomni zaměstnanci
Katastrálního úřadu, kde vysvětlovali zájemcům požadované údaje o jejich vlastnictví a změnách. Platnost obnoveného katastrálního operátu našeho městyse je
od 17. 3. 2016.
V souvislosti s digitalizací katastrálního území došlo k zániku pozemků ve zjednodušené evidenci a u některých pozemků došlo ke změně výměry a parcelního čísla.
Vlastníci pozemků v případě těchto změn jsou povinni podat na Finanční úřad
v Třebíči do konce ledna 2017 přiznání k dani z nemovitosti. Tato povinnost se týká
rovněž majitelů pozemků, kteří je pronajímají soukromým zemědělcům nebo zemědělským společnostem. Po digitalizaci platí daň z nemovitosti vlastník, nikoli nájemce.
JZ

Na úřední adrese ohlašovny, kterým
je Úřad městyse Dalešice č.p. 87 je
nahlášeno 20 občanů.
JZ

Odkládáme správně
komunální odpad?

Zprávy ze Sboru
pro občanské záležitosti

Je velmi jednoduché veškerý odpad, který ve svých domácnostech vytvoříme, šupnout do popelnice a máme uklizeno. Tak
ale v dnešní době nemůžeme uvažovat. Doba pokročila a je nutno, abychom odpad třídili, což valná většina občanů dělá.

V první polovině letošního roku
se narodily dvě děti: Josefina Potůčková a Petr Fiala
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme krásné dětství

Jistě jste si povšimli, že když svozová firma v pondělí odveze přeplněné žluté kontejnery na plasty, jsou už v pátek opět
plné. Jak na Městečku, tak u sokolovny. Když do nich nahlédnete, je evidentní, proč. Minimálně polovina plastových lahví
není sešlápnutá, proto se kontejner rychle zaplní. Problém je
i s polystyrénovými výplněmi krabic, ve kterých bylo zakoupeno nějaké zboží. Jsou docela objemné a neskladné a když se
narvou do kontejneru, moc prostoru na petky už nezbude. Když
se odloží ke kontejneru, pak jejich povalování okolo kontejnerů
ani trochu očím kolemjdoucím nelahodí. Je potřeba je rozlomit
na menší díly, aby byly skladnější.

Zemřeli: Fialová Božena, Zadražilová Jarmila,
Dvořák Lubomír, Horák Radim, Hájek Josef
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast

Obdobné je to i s modrými kontejnery na papír. Nestačí krabice, či kartony jednoduše vzít a hodit do kontejneru. Je třeba
je rozložit, zmenšit a pak teprve odložit do kontejneru. Je logické, že tři vyhozené, nesložené krabice z kartonu zaplní víc než
polovinu objemu kontejneru. Ale stejně je divné, že by takové
množství kartonáže vyprodukovali a odkládali pouze naši občané.
V budoucnu budeme přinuceni třídit odpad ještě více, než
doposud, ale v současnosti zatím postačí, když PET láhve před
vhozením do kontejneru poctivě sešlápneme a kartónové krabice rozložením zmenšíme.
Zkuste si dát s tím tu práci. Tím zamezíme nepořádku, který
kolem kontejnerů na obou stanovištích často panuje.
RŠ

Manželství uzavřeli :
Jaroslav Zink a Jana Kocandová
Jiří Mráček a Denisa Staňková
Lucie Kočí a Ladislav Němeček
Ivana Došková a Josef Kohák
Jan Čurda a Adriana Lukášová
Jaroslav Stašiak a Julie Nováčková
Ladislav Urban a Kamila Viktorie Božková
Novomanželům přejeme hodně lásky a vzájemné tolerance.
Jubilanti ve druhé polovině roku 2016
60 - Kovář Leopold, Khorová Ludmila, Stejskalová Božena
65 - Paseková Zdeňka, Trojanová Dagmar, Buršík Bohumil
70 - Ryšánková Marie, Rott Rostislav
75 - Procházka Zdeněk
80 - Kain Jindřich, Potůčková Milana, Hošková Anežka, Pavlíčková Libuše
85 - Chocholoušová Alžběta, Procházková Marie, Remeňová
Milada
Jubilantům přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do dalších
let
BS

Zůstane u nás pošta?
Z médií je všeobecně známo, že Česká pošta s. p., která provozuje více jak
3 tisíce úřadoven, má záměr jich v budoucnu provozovat pouze necelých sedm
set. Zachovat je chce jen ve větších městech. V těch zbývajících hodlá zřídit tzv.
Poštu Partner. Bohužel, mezi těmi, kteří
o klasickou poštovní úřadovnu příjdou,
jsou i Dalešice. Vše nasvědčuje tomu, že
do roka bude i u nás Pošta Partner, to je
pošta, kterou provozuje třetí osoba.
Jednoduché vysvětlení, které Česká
pošta pro tuto změnu uvádí, která nás
čeká, jsou ekonomické důvody, neboli
ztrátovost velké většiny poštovních poboček.
Lze se nějak bránit proti tomuto zásahu? Lze protestovat, nesouhlasit, ale v obcích, které protestovaly, či nesouhlasily, se
stejně nic nezměnilo a klasická pobočka,
jak ji známe, byla i přes odpor přeměněna
na Poštu Partner.
Co to vlastně je Pošta Partner? Dle
informací ČTÚ je to plnohodnotná provozovna České pošty, protože občanům
poskytuje základní poštovní služby. To
je – výdej a příjem vnitrostátních a mezinárodních zásilek listovních i balíkových,
výplatu důchodů a poštovních poukázek,
příjem poštovních poukázek a platebních
dokladů SIPO, prodej známek, obálek,
telefonních karet, atd. V oblasti bankov-

ní zajistí operace platební kartou ČSOB,
bezhotovostní úhrady i hotovostní vklady.
Přijímá i reklamace na poštovní služby.
Ty vyřizuje řídící pošta, která je většinou
v okresním městě. Také informační žlutá
tabule s logem pošty zůstane zachována,
zrovna tak počet otvíracích hodin.
Ve zkratce řečeno - Česká pošta zajistí služby, ale provozovat úřadovnu nechce
a nebude. Vše je doposud v jednání, ale
jisté je, že dříve, či později klasickou poštu
jako doposud zde mít nebudeme.
Dalešice v tom nejsou samy. Totéž
čeká i Valeč a v Dukovanech už Pošta
Partner dokonce funguje. Postupně do seznamu ke zrušení přibývají další a další
pobočky. Klasickou podobu pošty si má
v našem regionu udržet pouze Třebíč, Náměšť n/Osl, Mor. Budějovice, Jaroměřice
a Jemnice.
Tento systém provozování poštovních
služeb se zavádí i na Slovensku a dlouhodobě funguje v Rakousku, Německu
i Belgii. Tam se s poštovními službami
setkáte v obchodech, na obecním úřadě,
v marketech, lékárnách, u čerpacích stanic i v trafikách.
Městys Dalešice nabídne k činnosti
tomu, kdo bude Poštu Partner provozovat,
stávající prostory pošty. Vyvstává otázka,
zda se najde někdo, kdo by byl ochotný
a schopný tyto služby provozovat, protože

finanční odměna není lukrativní, je to ale
vhodný přivýdělek
Zástupce České pošty navštívil Úřad
městyse, kde podal zevrubnou informaci
o změnách, které se připravují v organizování poštovních služeb. Kdyby městys
nereflektoval na převzetí pošty, využije
státní podnik Česká pošta další možnosti.
Umístí ji do prodejny, či hospody, k někomu do soukromého domu, nebo do sousední obce.
Nikdo asi nechce chodit pro peníze, či
s dopisy třebas do prodejny v bývalé Jednotě, nebo do restaurace na Horybu, nebo
k nějakému soukromníkovi do jeho domu.
Doufejme, že tak to nedopadne a my
budeme poštovní služby využívat bez
omezení i nadále, protože fungování pošty se dotýká takřka každého z nás.
Naši předkové v minulosti s velkou
slávou vítali zřízení poštovního úřadu
v Dalešicích. V roce 1871 zažádal obchodník Karel Brichta o provozování pošty a ta mu byla dne 15. září 1871 povolena. Pošta to byla nejen pro Dalešice, ale
i Stropešín. Donedávna jsme netušili, že
po 145 letech se o poštu budeme strachovat. Věřme, že vše dobře dopadne.
O situaci kolem naší pošty budete podrobně informování.
RŠ

Přimasla

Nadace ČEZ pomohla

Všichni víme, že už nějaký čas v části našeho městyse –
v Přimasli, probíhají změny. Obraz Přimasle se mění před očima. Dostala úplně jinou tvář. Vznikla zde nová vodní plocha,
která je lemována upravenými břehy, kde je vysazena okrasná
zeleň a stromy, jsou zde upravené cesty a celé prostranství se
dá nazvat regeneračně odpočinkovou zónou.
K přetvoření Přimasle na tento líbivý kout mohlo dojít díky
přispění Nadace ČEZ. Její příspěvek nebyl malý, činil rovných
230.000 korun a byl určen na zbudování vodní plochy, tedy vylepšení ekologie a životního prostředí.
Co je Nadace ČEZ? Vznikla v roce 2002 a každoročně podporuje řadu veřejně prospěšných, smysluplných projektů a také
formou reklamy a sponzoringu spolupracuje s obcemi a organizacemi v regionech.
V Dalešicích není Nadace ČEZ neznámá. Již v roce 2010
významně podpořila výstavbu víceúčelového Oranžového hřiště
v našem Sportovním areálu. Pomoc Nadace ČEZ při realizaci
projektu v Přimasli je velmi významná a jsme za ni velmi vděčni.
RŠ

Přimasla je tak trochu zastrčená část našeho městyse se
zvláštním jménem. Ani počítač to jméno nechce napsat a stále
podsouvá do textu – primaska, nebo přikysla. Vysvětlení názvu
této části je docela prosté. Jelikož zde byla a stále je, studna
s vydatným pramenem dobré vody, německy - prima Wasser,
zkomolením a zkrácením vznikl název Přimasla. Studna
v Přimasli byla velmi důležitá, neboť se z ní brala voda nejen
pro potřebu v domácnosti, ale i k napájení domácího zvířectva.
A když všude jinde v okolí byly studny vyschlé, v Přimasli nikdy.
Nejstarší občan městyse, pan Otakar Stejskal, vzpomíná, že
jeho rodiče mu vyprávěli, že v minulosti, v období sucha, byla
studna uzamčena řetězem a v určený čas byla voda v omezeném
množství vydávána za přítomnosti četníka, který na přidělování
vody dohlížel. Jezdili sem pro ni lidé až z Rouchovan.
Tradovalo se, že voda z Přimasle je vynikající
chuti a káva z ní uvařená je velmi lahodná. A to
přesto, že v okolí bylo několik drobných hospodářství
a močůvka se občas rozlila i na ulici nedaleko
Rekonstrukce a odbahnění Velkého Pivovarského rybníka je konečně dostudny. V těsném sousedství studny pak byla vodní
končena. Kdo si udělal procházku po cyklostezce a zhlédl jeho vylepšenou ponádrž, které se říkalo Luža v Přimasli, ve které se
dobu, jistě uznal, že se povedla. Ale dle novodobého pravidla - co je pěkné,
koupalo velké množství hus a kačen. A když nebyly
musí se zničit, nebo aspoň poškodit - se toto pravidlo naplňuje i u zrekonstruona vodě, posedávaly celý den okolo Luže i studny.
vaného rybníka. Hroudy hlíny se vhazují do kamenného obložení břehů, kameTakže žádné biologicky chráněné území okolo
ny do odtoku v přepadu a na betonovém přemostění nad přepadem se objevil
vodního zdroje a žádná epidemie se nekonala.
barvou vyvedený nápis s oplzlým symbolem. Kdo si dal tu práci, aby si donesl
S vybudováním kanalizace a vodovodu význam
barvu až k rybníku a své výtvory zde předváděl? To se mu to umělecky tvořilo
studny poklesl a takřka nikdo z ní vodu neodebíral.
za šumění vodního proudu v přírodním ateliéru. No řekněte, kdo má takovou
Došlo rovněž na postupnou likvidaci vodní nádrže,
možnost? Vyvstává proto otázka uvedená v nadpisu. Komu vadí, že máme
takže z ní zbylo jen malinké močálové torzo.
v nedalekém okolí pěkný kout přírody? Kdo má takové nutkání se předvádět,
Přimasla byla jednou z posledních částí Dalešic,
ničit a vnucovat druhým své „výtvarné krávoviny?“
kde se neprováděly žádné úpravy, žádné vylepšení.

Komu to vadí?

V loňském roce ale došlo i na tuto část. Připravoval
se projekt a především se hledal vhodný titul pro
žádost o dotaci. Částečnou dotaci se podařilo získat
pouze na zbudování vodní plochy a letos firma
V-Stav Ing. Bronislava Valy započala s revitalizací
Přimasle. Nejprve musela být zbudovaná oddílná
dešťová kanalizace. Velký problém působily
spádové poměry mezi náměstíčkem a tokem potoka
Olešná. Práce stěžoval vydatný pramen vody, která
musela být neustále odčerpávána. Po vybagrování
rybníčku byl usazen na odtoku tzv. požerák. Břehy
byly zpevněny kameny. Okolí nádrže a pak celé
prostranství bylo urovnáno. Kamennými kostkami
byly vytyčeny cesty, osázena zeleň a vzrostlé
stromy. Volné plochy byly zatravněny. Bylo
provedeno množství dalších prací, které nelze
v krátkosti vyjmenovat. Výsledek však stojí za to.
Kdo se ještě nebyl v této části podívat, zavítejte
tam. Budete mile překvapeni. Přimasla se stává
velmi příjemnou, poklidnou částí městyse. A když
se provede vydláždění cesty od Horyby po vyústění
do Městečka, které je rovněž letos v plánu, bude to
další reprezentační část Dalešic, na kterou budeme
jistě všichni pyšni.
RŠ

Komu vadí lavičky na Městečku, že je musí rozbít? Jakou hrubou sílu musí
vyvinout, aby se silná lavičková lať zlomila? Něco vytvořit, složit, postavit, to je
problém. Problém ale v současnosti není rozbít, zničit, rozkopat, zadupat. Zvláště, když to není moje. Bohužel, tak to je.
Kdekdo ví, že udělat si procházku částí městyse na Kopcích je velmi příjemná záležitost. Vydlážděné cesty, vyzděné okruží studny, zelený trávník, kvetoucí
předzahrádky, zkrátka útulné prostranství. Občané, žijící v této části, si tento
kout ještě sami vylepšují. Vánoční, či velikonoční výzdobou, květinovou mísou
a také různými zahradními doplňky. Tak činila i zde bydlící rodina Mašterova.
Makety čápa, hlemýžďů, veverky, květinový košík, to vše zpestřovalo travnaté
prostranství před jejich domem. I děti z mateřské školy při procházce obdivovaly tato „neživá“ zvířata. A hle, co se už loni nestalo. Někdo čápa do rána ukradl.
Zakoupili tedy jiného a pro jistotu jej na noc odklízeli do domu, aby se zase neztratil a někdo si nemohl levně rozšířit hejno sádrových čápů. Když nebyl k mání
čáp, který byl uschován v domě, ukradl někdo v polovině června zbývající makety. Myslíte, že někdo z okolních obcí si přijede do Dalešic na Kopce pro okrasné
makety zvířat? Asi těžko. Může někoho těšit pohled na ukradený zvěřinec?
Nebo má radost, že druhým způsobil újmu, že jim pokazil radost z pěkných věcí?
Má cenu se nějak angažovat, když ve výsledku je to jenom marnost sama?
A to se jedná o malé položky, ale pořád je to zlodějina. Jako krádeže dřeva
v lese, které se též rozmohly. Ne nějakých větví, ale celých kmenů. To už jsou
položky větší. Žijeme v divné době. Netrestají se opravdové trestné činy, ale
zdůrazňuje se nedotknutelnost osobních údajů zlodějů a dalších kriminálníků.
RŠ

Události obrazem

Masopustní obchůzka městyse.

Prořezávka okrasných jabloní na Městečku.

Revitalizace části Přimasla..

Odbahnění Pivovarského rybníka.

Myslivci v první polovině roku 2016
Ze živé přírody, o kterou pečují a pomáhají ji zachovat členové našeho
Mysliveckého sdružení, máme užitek všichni. Jejich dobrovolná práce je
vyjádřená velkým množstvím brigádnických hodin. Letos jich doposud bylo
více jak čtyři stovky. Chovné hejno bažantů se musí každý rok obnovovat,
musí se založit nové. Letošní snůška vajec byla převezena do líhně v Náměšti nad Oslavou, odkud se odkupem vrátí bažantí kuřata, z kterých bude
část tvořit nově vzniklé chovné hejno pro příští rok, část bude vypuštěna
do volné přírody, část je určena k odstřelu při podzimních honech. O chovné hejno bažantů i o malá kuřata se každodenně obětavě stará pan Rudolf
Vlk.
V činnosti myslivců je zahrnuta i péče o zvířata ve volné přírodě.
Nakupují pro ně krmivo a také drahá léčiva. Bohužel, kožní nemoc papilomatóza u srnčí zvěře, jelenů a daňků, která se přenáší hmyzem, který
saje krev, je neléčitelná.
Stavy zajíců jsou stále nízké a zůstávají na úrovni minulých let. I když
se z jara zdálo, že zajíců bude o něco více, úhyn pod koly aut je velký.
Znatelný úbytek je také u srnčí zvěře. Viníkem je zmíněná kožní choroba
a také velké lány jedné plodiny, především řepky a kukuřice, z čehož vyplývá, že při jednotvárné stravě, dochází ke střevním kolikám.
V dubnu proběhla výroční členská schůze, na které byl zhodnocen
uplynulý hospodářský rok. Předsedou sdružení je nadále Václav Sobotka,
hospodářem pak Jan Klusáček.
Společenský sál Myslivny si je i nadále možno za úplatu pronajmout
k různým rodinným, či společenským akcím.
Dle informací předsedy MS Václava Sobotky
sepsal Rudolf Špaček

Třídění odpadu šetří životní prostředí
V roce 2015 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů
a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí
v systému EKO-KOM uspořeno 17 524 382 GJ energie. Zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 000 domácností. V případě
tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru
a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 742 781 tun CO2 ekvivalentu.
Úspora, kterou jsme dosáhli u nás v Dalešicích představuje – Emise
CO2 ekv. 29,395 tuny. Úspora energie 664 603 MJ. Tímto jsme přispěli
ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

LETNÍ TÁBOR
V ORLICKÝCH HORÁCH
od 17. 7. do 30. 7. 2016

Nevíte, co pro své děti naplánovat
na prázdniny, aby se bavily?
My Vám rádi pomůžeme!
Jsme mladá skupina lidí, která už několik let pořádá tábor pro děti od 9 do 18 let. Každé léto se
vypravíme do Orlickýcj hor, kde strávíme krásných 14 dní v přírodě.
Čím se náš tábor liší? Vaše děti naučíme základy první pomoci, zvyknou si na to, že se
o sebe musí trochu postarat. Budou dva týdny
v přírodě bez věcí, jako jsou telefony, televize
a sociální sítě. Seznámí se s novými kamarády
a hlavně získají zážitky na celý život.
Jestliže se Vám náš projekt líbí, neváhejte a své
děti přihlašte. Počet účastníků je omezený.

Máme vždy nějakou originální celotáborovou hru! A co nás čeká letos?
Letos doletíme do Bradavic a zažijeme s Harrym
další skvělé dobrodružství.
Více informací najdete na webové stránce
www.tabor-v-orlickych-horach.cz,
přihlášky jsou k dispozici také na úřadu
městyse Dalešice.

Tady chcípl pes
Takovou opovržlivě jízlivou větu lze
po straně zaslechnout o dění v Dalešicích. Mají tito kritici pravdu a opravdu
tady chcípl pes, nebo je to jenom pomluva? Na naše venkovské kulturní a společenské dění se můžeme podívat několika
pohledy. Jedno je jisté. Určitě by různých
akcí mohlo být více.
Všechno je ale v lidech a o lidech.
Samo se nic neuspořádá, samo se nic
nezajistí, samo se nic nezorganizuje.
Když to vezmeme po pořádku, tak máme
v Dalešicích hasičský ples, masopustní
průvod, pálení čarodějnic s koncertem
naší domácí hudební skupiny Wegett,
lampionový průvod, předpouťové fotbalové utkání, Petropavlovskou pouť, školní
besídky, Silvestrovské setkání u kašny.
Letos se zde odehrálo už šest divadelních představení. Několik společenských
a kulturních akcí ve své režii obstarává
pivovar, včetně Dětského dne. V minulosti ve spolupráci s místní farností.

Pivovar hostí známé umělce a každoročně je zde pořádán koncert v rámci
Mezinárodního festivalu Petra Dvorského. Také je možno navštěvovat pravidelná cvičení dětí i dospělých. Je možno
hrát florbal i volejbal.

svojí prací ve svém volnu a ukázat svoje schopnosti, aby zde pes nechcípal?
Pak by určitě pomlouvači změnili svůj
názor, neboť by zjistili, co to dá úsilí,
starostí a času, než něco kloudného
vznikne.

Na velké většině akcí, ani na divadelních představeních, však nikoho z těch,
kteří mají plná ústa kritik, nezahlédnete,
nebo jen sporadicky.

Nebo, kdyby se alespoň přišli podívat a tím morálně povzbudit ty, kteří mají
snahu vytvářet něco pro druhé. Je to
paradox, jak málo domácích lidí přijde
na kulturní akce. Je to ze zásady, že to
dělají ti druzí, nebo z opravdového nezájmu? Nejčastější výmluvou však je vše
vyjadřující věta – já nemám čas.

Pro koho pak mají organizátoři akce
pořádat, pro koho mají nacvičovat divadelní představení? Sami pro sebe? Nač
mají plýtvat energií a svým volným časem, když se setkají s nezájmem a někdy
nakonec i s pomluvou.
Velmi dobře se kritizuje se sklenicí
moku v ruce, velmi dobře se pomlouvá a šíří drby. To je to nejjednodušší.
V každém případě to, ironicky řečeno,
dodá těm, kteří se snaží něco pro druhé
udělat, hodně chuti do další práce. Co
takhle něco vytvořit, k něčemu přispět

Nelze se pak divit, že i dobrá snaha
něco udělat, skončí hned v zárodku na té
zásadní věci. Proč by se to dělalo, však
stejně skoro nikdo nepřijde. A tak to je,
vážení a milí šiřitelé názoru, že tady
chcípl pes.
RŠ

Hřbitovní pomník
Kdo se rozhlédne po našem hřbitově, uvidí různé druhy pomníků.
Většinou pěkných, udržovaných. Několik se jich z běžného průměru
vymyká svým tvarem, nebo nějakou zvláštností. Jeden pomník pak obzvláště. Je to pomník u hrobu rodiny Dufkovy/Čaňkovy z č.p. 4. Představuje kamenné zpracování kmene stromu smuteční vrby, jejíž visící
větve na první pohled evokují zármutek. Proč zrovna tento náhrobní
pomník je takový? Vysvětlení nebude podrobné, ani přesné, spíš kusé,
ale podstata je víc než zajímavá.
Je I. světová válka a mladík Karel Dufek, jako mnoho jiných, je odveden na vojnu. Musí se bojovat za císaře pána. Při válečné anabázi
je jeho pluk odvelen na bojiště do Haliče. Dnes je to území Polska.
Válka se neskutečně dlouho protahovala a mladý, pohledný Karel se
seznámil s polskou hraběnkou. Láska kvete v každém věku a v každé
době. I válečné. Osud jejich lásce ale nepřál a mladý, zamilovaný Karel je v nesmyslné válce zabit. Hraběnka, kterou švarný voják okouzlil,
chtěla uctít jeho památku, a proto nechala zhotovit tento pomník a poslala jej do Dalešic.
Smutnou událost, která se stala před sto lety, dokumentuje tento
zvláštní hřbitovní pomník. Dá se pochybovat, zda je Karel Dufek zde
pochován. Ani na nápisové desce není jeho jméno. Ve válce, kde daleko od domova umíralo denně velké množství mužů, se to zdá skoro
nemožné. Na podrobnosti této události si ani členové rodiny už nevzpomínají. Tento příběh se u nich traduje už jen v hrubých obrysech.
Jak vidno, i náhrobky mají své příběhy. Většinou smutné, ale i pozoruhodné.
RŠ

SDH Dalešice
Činnost našeho Sboru dobrovolných
hasičů byla velmi různorodá. Posuďte
sami. Počátkem roku hasiči zorganizovali
únorovou masopustní obchůzku městyse
za doprovodu hudební skupiny DREAMS
a přejícího počasí. Pokračování tradice bylo dodrženo, masky byly nápadité
a veselosti bylo víc než dost.
Pálení čarodějnic na prostranství
u hospody si získalo velkou oblibu. Navíc
je vždy spojeno s oslavou Dne dětí, pro
které členové sboru připravili řadu her,
drobných, zajímavých soutěží
a také
opékání špekáčků. Po celé odpoledne
byl v permanenci velký skákací hrad i horolezecká stěna. Největší oblibě se těšila
lanovka. Na lanovku si musely děti vystát frontu, takový byl o ni zájem.
Vyvrcholením velmi živého čarodějnického odpoledne bylo zapálení velké
vatry s figurínou čarodějnice na vrcholu.
Večer pak k dobré pohodě, ke které přispělo i krásné, slunečné počasí, vyhrávala mladým i starším hudební skupina
Wegett.
Od zimy se na hasičské soutěže
připravují dvě družstva mladých hasičů
ve věku 6 – 14 let. Tréninky probíhají
na prostranství u Malého rybníka. Jejich
první a hned úspěšné závodní vystoupení se uskutečnilo v polovině června
na závodech v Mohelně, kde se závodilo o Pohár starosty městyse Mohelno.
V nejmladší kategorii vybojovalo dalešické družstvo třetí místo. Tento úspěch je
pro ně povzbuzením nejen k další přípra-

Mladí hasiči na soutěži v Mohelně.
vě, ale také motivací do dalších závodů,
které budou v sezóně ještě absolvovat.
Členové sboru se rozhodli, že využijí
plechový skelet z bývalé sběrny odpadových surovin. Po převozu na hřiště vedle
garáže pohotovostního hasičského auta
z něho udělají sklad pro různé nářadí.
V předpouťovou sobotu se od 14
hodin odehraje na hřišti ve Sportovním

areálu tradiční fotbalové utkání ženatí versus svobodní. Večer se pak bude
ve Stodole konat předpouťová zábava se
skupinou Wegett, na kterou jste srdečně
zváni.
Dle informací velitele SDH
Petra Čaňka
sepsal Rudolf Špaček

Události obrazem

Valná hromada TJ Sokol.

Rekonstrukce sokolovny.

Paní Jarmila Kazatelová slaví 85. narozeniny.

Přimasla získávají novou tvář.

I letos se vyhrávalo Josefům.

Úspěšná divadelní představení
Divadelníci TJ Sokol připravili na letošní jaro dvě divadelní hry. Ti mladší
nacvičili a v dubnu dvakrát sehráli představení s názvem „Popelka a oříšek“ a ti
dospělí se v květnu rovněž dvakrát představili s náročnou hrou „České nebe.“
Pohádka Popelka je hra se zpěvy a přes dětský věk herců byly jejich
výkony na vysoké úrovni. Herci nejsou
žádnými nováčky, mají za sebou několik
nazkoušených divadelních her a na jejich výkonech to bylo znát. Zajímavostí je, že hudbu k písním složil, jako už
několikrát předtím, pan doktor Zdeněk
Kovář, který pak zpěv písní doprovázel
na klávesy spolu s kytarou RNDr. Josefa Potůčka. Dvakrát zaplněný sál sokolovny a bouřlivý potlesk byl odměnou
nejen hercům, ale všem, kteří se na přípravě pohádkové Popelky, režírované
Magdou Potůčkovou, podíleli.
Představení Popelky sehrál soubor
ještě v rámci Župní divadelní přehlídky
v Opatově.
Začátkem května se představili „mladí“ divadelní dospěláci se svým předsta-

vením cimrmanovských autorů Svěráka
a Smoljaka – České nebe. Vynikající
pověst dalešických divadelníků, která
se několik let šíří do okolí, dokázala
zcela zaplnit sál sokolovny diváky nejen z Dalešic, ale i diváky přespolními.
Závěrečný bouřlivý aplaus, byl pro herce a pro všechny, kteří se na představení podíleli, zaslouženou odměnou. Toto
představení, které režírovala Mgr. Věra
Špačková se dočkalo při repríze rekordní návštěvy. Připravených tři sta židlí
bylo obsazeno, navíc řada diváků ještě
seděla na galerce.
Není divu, že po takovém úspěchu
přišlo pozvání k sehrání hry České nebe
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tato hra,
při které by diváci měli alespoň rámcově znát české dějiny, humornou formou
představuje bývalou elitu českého národa.
Poděkování patří oběma souborům,
režisérkám, rodičům herců a i těm, kteří se starají o nezbytné technické zázemí. Připravili návštěvníkům víc než
příjemné chvíle. A ti, co nepřišli, ať z ja-

kýchkoliv důvodů, mají škodu. Připravili
se o krásné a povznášející kulturní zážitky.

Župní divadelní festival
Sokolská župa plk. Švece uspořádala festival sokolských ochotnických
divadelních souborů. Jedním z míst,
ve kterých byl festival pořádán, byla
i nově opravená dalešická sokolovna.
Počátkem dubna jsme mohli zhlédnout představení ochotníků z Telče,
kteří se představili se svižnou detektivní hrou Paní Colombová zasahuje.
Další představení divadelního festivalu
sehrál u nás dětský soubor z Opatova.
Byla to pohádka s názvem Tak kterou,
princi?
Z uvedeného výčtu je patrné, že během letošního jara se v naší sokolovně
odehrálo šest divadelních představení.
RŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Je opět konec školního roku a my ve škole hodnotíme naši
roční práci. Kromě splnění výstupů Školního vzdělávacího programu jsme uskutečnili i mnoho dalších aktivit. V naší práci
nám pomáhali i letošní prvňáci. Byli to: Elena Buršíková, Jan
Hohberger, Lukáš Štěpáník, Tobiáš Nožička a Jaroslav Vaculík.
Zúčastnili jsme se dvou sportovních akcí. V netradičním
pětiboji ve Studenci se na celkovém druhém místě mezi žáky
prvního ročníku umístil Jaroslav Vaculík a na druhém místě
ve střelbě ze vzduchovky Vojtěch Coufal . Na Atletické olympiádě v Třebíči byl opět nejúspěšnější Jaroslav Vaculík, který
získal 1. místo v hodu míčkem.
Ve školním kole recitační soutěže se na 1. místě v první
kategorii umístila Eliška Jonášová, ve druhé kategorii obsadila
1. místo Šárka Procházková, 2. místo získala Nikola Blechová a na třetím místě skončil Tadeáš Hájek. Práce žáků jsme
také přihlásili do několika výtvarných soutěží. Byly to: Poznej
kvalitu, vyhraj kvalitu, Svět očima dětí, Policisté a bezpečnost
na Vysočině očima dětí, Máme rádi přírodu, Karel IV. očima
dětí, Fauna naší přírody.
Ani kulturu jsme nezanedbávali. Zhlédli jsme divadelní
představení v Třebíči – Našel se medvěd. Moc se nám líbilo
vystoupení Jaroslava Uhlíře – Hodina zpěvu. Ve škole jsme se
pobavili u divadelního představení Africká pohádka a u pirátské show Milana Ošmery. Se zájmem jsme vyslechli vyprávění
paní Jiřiny Suchardové z cesty po Filipínách. Připravili jsme
program na Mikulášskou nadílku a Vánoční besídku .
I letos žáci pilně sbírali starý papír. Nasbírali 2 720 kg papíru, to bylo v průměru 136 kg na jednoho žáka. První místo získala Eliška Jonášová, druhé místo Kateřina Trojanová
a třetí místo obsadila Elena Buršíková. Všem vítězům gratuluji
a poděkování patří také všem rodičům, kteří dětem při sběru
pomáhali.
Naše škola je také zapojena do projektu Zdravá škola.
Získali jsme dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví
21, což nám umožnilo realizovat mnoho aktivit . Byly to např.
Netradiční pětiboj, Olympiáda malotřídních škol, Den zdraví,

Žáci pátého ročníku: Matěj Ondráček, Tadeáš Hájek,
Vojtěch Coufal, Šárka Procházková,
Aneta Klusáčková
a Vendula Fousková.
Den Země, Jarní besídka , Bezpečný pes, BESIP, Světový den
bez tabáku. Dále jsme z finančních prostředků zakoupili židle
k počítačům, skříň do kabinetu, relaxační pomůcky, výtvarné
potřeby a drobné potřeby pro chov zvířátek.
Školní rok jsme zakončili Jarní besídkou, na které žáci
vystoupili se svým programem. Svoje vystoupení také předvedli žáci mateřské školy. Děkuji všem, kteří se přišli podívat
a věřím, že se jim besídka líbila. S žáky pátého ročníku jsme
vyjeli na výlet na kolech a na rozloučenou spali jednu noc
ve škole.
Závěrem bych chtěla poděkovat žákům a zaměstnancům
školy za jejich práci, rodičům a obecnímu úřadu za dobrou
spolupráci a všem popřát hodně slunných a pohodových dnů.
Alena Stupková,
řed. školy

Divadelní představení
České nebe.

Divadelní představení
Popelka a oříšek.

Události obrazem

Řezbářská díla Josefa Trojana ml.

Poškozené ovocné stromy na Městečku.

Vítání občánků.

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO OKOLÍ
Koncem února se v městské knihovně
v Třebíči uskutečnilo oblastní kolo recitační
soutěže. Do krajského kola byl mezi čtyřmi
postupujícími také student třetího ročníku
třebíčského Katolického gymnázia Štěpán Kovář z Dalešic. Do soutěže si vybral
přednes humorného úryvku z knihy Karla
Poláčka, Bylo nás pět. Porota ocenila jeho
interpretaci a vyslala ho do vyššího soutěžního kola v Brně, kde se utkali zástupci
oblastí z celé Moravy. Zde sice ve velké
konkurenci nepostoupil do celostátního
kola, ale jako jeden ze dvou obdržel čestné
uznání.
l l l
Kdo se přišel podívat na program čarodějnického odpoledne, nemohl si nevšimnout takřka dvoumetrové dřevěné skulptury, která stála na prostranství u hospody
Stodola, představující právě čarodějnici.
Socha je vyřezaná z kmene olše a jejím
autorem není nikdo jiný, než mladý dalešický řezbář, Josef Trojan mladší. Kdo
na čarodějnicích nebyl, může vyřezanou
sochu zhlédnout i nyní. Nebyla ohněm dotčena a čarodějnice zdobí tamní prostranství doposud.
Není to v poslední době jeho jediný
velký výtvor. Z kmene lípy vyřezal také necelý metr vysokou sovu. Zakázková práce už není v Dalešicích k vidění, ale pro
představu krásnou sovu představujeme
alespoň na fotografii. Ve Zpravodaji jsme
už představili několik řezbářových výtvorů
a těšíme se na jeho další práce.
l l l
Každoroční pouťový zájezd farností
– Dalešice, Valeč a Koněšín, směřoval
tentokrát velmi daleko. Cílem byl ostrov
Madeira, nacházející se v Atlantickém
oceánu necelých tisíc kilometrů na západ od Portugalska. Cestovalo se letadlem z Prahy do portugalského Lisabonu
a odtud pak do hlavního města ostrova
Funchal, odkud poutníci vyjížděli za památkami a zajímavostmi do různých částí
tohoto ostrova.
l l l
Lednová Tříkrálová sbírka pro Charitu v Dalešicích vynesla 16.017.- korun.
Všem, kteří přispěli, patří dík za vstřícnost
a za solidaritu s potřebnými.
l l l
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila soutěž o nejlepší
obecní a městský zpravodaj roku 2015.
I náš městys byl osloven a proto do soutěže Zpravodaj městyse Dalešice přihlásil.
Výsledky soutěže budou porotou vyhlášeny na Velehradě při slavnostech Dnů lidí
dobré vůle, 5. července 2016.
l l l
V únoru zemřela nejstarší občanka
městyse, paní Božena Fialová, ve věku
nedožitých 97 let.
Nejstarším našim občanem je pan
Otakar Stejskal, který se v prosinci dožije
97 let.
l l l

Nám všem dobře známé Horácké noviny pořádají reklamně propagační automobilové výjezdy do různých obcí našeho
okresu se zábavnými soutěžemi, dle předem stanoveného programu. Do Dalešic
zavítalo auto s logem Horáckých novin
ve středu 8. června a to rovnou na pivovarské nádvoří. V soutěži v hodu kostkou,
kterou organizovala posádka novinářského auta se podařilo získat nejvíce bodů
paní Marii Holoubkové z čp. 66. Za odvahu a šikovnost byla odměněna dárkovým
poukazem na malý soudek dalešického
piva. Pak že se nevyplatí soutěžit.
l l l
V republikové soutěži v atletice, pořádané Českou asociací s názvem Sport
pro všechny, která se konala 15. června
v Třebíči, dosáhla skvělého úspěchu dalešická závodnice Lucie Čtvrtníčková.
V hodu míčkem o hmotnosti 350gramů,
dosáhla výkonu 37,17 metrů (pozor neplést s hodem kriketovým míčkem, který
má hmotnost pouhých 150 gramů). Vytvořila tak nový republikový rekord, kterým se
zapsala do tabulek ČASPV.
Lucka skončila celkově druhá v kategorii starší žákyně III, když navíc skočila
do dálky rovné čtyři metry a výborně absolvovala sprint na 60 metrů a běh na 800
metrů. Její všestrannost je známá. Je nejen výbornou sportovkyní, ale také krásně
zpívá a skvěle hraje divadlo v místním divadelním souboru, jehož je oporou.
Především je ale výbornou žákyní 7.
třídy ZŠ v Hrotovicích. Je to velmi skromná dívčina, která své rodině dělá jen radost. Zaslouží pochvalu a srdečnou gratulaci.
l l l
Okrasné jabloně na Městečku se rozrostly a potřebovaly provést tvarový řez.
Byl osloven známý zahradník, pan Vladislav Vejtasa z Jaroměřic, který je odborníkem na okrasné dřeviny. Nabídku, aby
vytvaroval naše stromky jabloní i přes
značnou vytíženost, přijal. Často jezdí
přes náš městys a porost našich okrasných jabloní zná. Po konzultaci se zahradnickou fakultou Vysoké školy v Lednici, mu
bylo doporučeno, že nejvhodnější doba
pro řez těchto druhů jabloní je po skončení odkvětu. Proto v týdnu před poutí se
ujal tohoto úkolu a jak jste si mohli všimnout, řez jabloní provedl. Poukázal přitom
na narušení kmenů některých stromů, které zřejmě nepřežijí. Na vině je dle něho
nemoc kůry a nevhodné podloží. Jeden
strom už uschl, další dva mají namále.
l l l
Pivovarského
koloběhu,
závodu
na 100 kilometrů pětičlenných družstev
z nichž čtyři jedou na kole a pátý běží, se
jako jediný z našeho městyse zúčastnil
Petr Špaček. Další borci v jeho družstvu
byli po jednom z Valče a Krhova a dva
byli ze Stříteže. Stokilometrovou trať zdolali za 6 hodin a 42 minut.
l l l

Při procházce po Dalešicích uvidíte celou řadu udržovaných a barevnými květy
rozkvetlých předzahrádek. Za péči o tuto
krásu si majitelé zaslouží obdiv. Nelze
je vyjmenovat, je jich hodně a určitě by
se na někoho zapomnělo. Jedna předzahrádka se však zcela vymyká zaběhnutému stylu. Nachází se před domem rodiny
Moriskových čp. 219 u Panšulky. Základem jsou různé druhy kameniva v němž
jsou zasazeny dřeviny a také různobarevné květy. Opravdu to stojí za podívání.
RŠ

Nové dalešické prodejny
Počátkem roku byla uzavřena prodejna smíšeného zboží pana Pavla Valy.
Zásobování občanů a návštěvníků Dalešic tak obstarává pouze prodejna smíšeného zboží paní Boženy Veselé. Budova
uzavřené prodejny byla prodána. Nový
majitel ji zakoupil se záměrem obnovit
provozování obchodní činnosti.
Nejprve musely být provedeny nezbytné opravy. Především oprava protékající střechy, výměna elektroinstalace,
výmalba a menší opravy venkovní. Majitel rovněž provedl předispozici prodejních prostor a prodejnu vybavil novým
obchodním nábytkem. Sortiment, který
hodlá prodávat, vyvrací zaručené zprávy
a dohady o tom, že to budou také, lidově
řečeno, hadry a škráby. Naopak, mají
to být potraviny v širokém sortimentu, drogistické zboží, domácí potřeby
a hračky. Takový je záměr majitele, který
je vietnamské národnosti.
Rozlehlá prodejna bude pod kontrolou kamer, tak jako je běžné v jiných
marketech a obchodech.
Otevření prodejny se chystá buď těšně před poutí, nebo týden po ní. Vše
záleží na tom, jak se stihnou přípravné
práce a zda se mu podaří sehnat pro
prodejnu prodavačky.
Další prodejnou, která se připravuje
k otevření, je bývalá prodejna Pramenu, sousedící s Restaurací na náměstíčku, kterou známe jako Horybu. Právě
majitel Horyby hodlá v objektu bývalého
Pramene prodejnu obnovit. Stavebně je
takřka vše připraveno, vyřizují se administrativní věci. Předpokládané otevření
této prodejny mají naplánováno na polovinu prázdnin. Sortiment plánuje kompletně potravinářský, včetně masa mraženého i výsekového, salámů, točeného
vína a limonád.
Každá prodejna bude jiná, takže občané budou mít větší možnost výběru.
Nyní jedna, později by měly být tři prodejny. Utáhnou to Dalešice? Vše ukáže
čas. Nezbývá, než všem obchodníkům
popřát dobré tržby a ať se jim ve kšeftu
daří.
RŠ

Stalo se v Dalešicích před deseti lety v roce 2006
Když nahlédneme do kroniky našeho městyse, zjistíme, že rok 2006 byl
velmi bohatý na různorodé události.
Lze také říci, že byl především  rokem
rozsáhlé stavební činnosti. Ale  nejen
stavební.  Událo se toho mnohem víc.
Vzpomenete si na to?
-

Došlo k rozsáhlé rekonstrukci místních komunikací. Zásadní změnou
a vydlážděním prošla vozovka od fary
ke kapli, na Kopcích, u hřbitova
a všechny tří spojovací cesty od hlavní silnice.
Na druhé straně obce byla vyasfaltována místní komunikace Pod pivovarem, cesta do Nové ulice a její spojení
s hlavní silnicí podél nové zástavby
na Korduli.

-

-

-

-

-

-

-

Cvičenci a cvičenky TJ Sokol se
představili ve dvou skladbách na XIV.
Všesokolském sletu v Praze. Starší
žákyně se skladbou „Rozkvetlá louka“
a mladší žáci a žákyně se skladbou
„Počítadla.“

-

O dalešické pouti mohli občané navštívit výstavu historických i současných fotografií obce, nainstalovanou
ve škole. Na 25 panelech mohli zhlédnout proměnu obce od roku 1900.
Vystavené byly i kroniky, fotopřílohy
a novinové výstřižky o Dalešicích.
Pro velký zájem byla výstava o týden
prodloužena.

-

Rybník Bezděkov změnil majitele.
Rodina Heinigova jej prodala neznámé osobě z Prahy, která jej nadále
pronajímá rybářské organizaci z Třebíče.

-

Jediný ples, který se v Dalešicích
konal, uspořádali členové Sboru
dobrovolných hasičů. Měl bohatou
tombolu, ve které bylo více jak pět
set cen.

V ulici V lipech, od fary až ke kapli, bylo nainstalováno nové veřejné
osvětlení se sodíkovými žárovkami.
Na hřbitově byla opravena márnice,
hřbitovní zeď a byly zde osazeny dvě
nové kovové brány.
Slavnostně bylo otevřeno nové dětské hřiště ve Sportovním areálu
za účasti poslance Jana Kasala a senátora Pavla Janaty.
Byla provedena generální oprava
kostela sv. Petra a Pavla. Vyměnila se všechna okna, střešní krytina
včetně střešních latí, byla zhotovena
nová fasáda kostela i věže. Schodiště
do věže bylo rozebráno a po revitalizaci jednotlivých stupňů bylo znovu
usazeno do věže. Zrekonstruován byl
i interiér sakristie.
Boží muka v uličce do Koziny prošla
renovací. Byla nově omítnuta a dostala novou stříšku, kterou zhotovil
p. Hubert Horák. .

-

-

V Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR převzali zástupci Dalešic dekret
o znovu nabytí titulu MĚSTYS, který
obci historicky náležel od roku 1564,
kdy jej Dalešicím udělil císař Ferdinand I.

-

Pálení čarodějnic se v tomto roce nekonalo. Tradiční oheň překazil celodenní déšť a prudký večerní liják.

Členové mysliveckého sdružení provedli demolici starého objektu Pod pivovarem a započali s výstavbou nové
víceúčelové budovy.

-

V pivovaře proběhla adaptace jeho
další části, ze které vznikl velký společenský sál. Jako první jej svým vystoupením otestoval školní pěvecký
soubor Podhoráček.

-

Týdenní mezinárodní řezbářské sympozium, pořádané pivovarem, mělo
téma - Kříže a křížky. Mistři řezbáři
svou řemeslnou šikovností a uměleckou invencí vytvořili pozoruhodná
díla. Jejich výtvory pak byly nainstalovány v okolí pivovaru.

V sokolovně byla provedena zásadní
rekonstrukce. Bylo zbudováno nové
přísálí a nové sociální zařízení, které
tam dlouhodobě chybělo.

-

Soutěž o Pohár obce Dalešice v požárním sportu v nejmladší věkové kategorii uspořádal v září SDH u Malého rybníka za účasti 27 družstev.

-

V areálu zámku vypukl požár, který byl zapříčiněn paličskými pracemi při rozřezávání kovových
dílů. Práce nařídil nesvědomitý
nájemce, který měl zámek pronajatý od správce konkurzní podstaty. Ani v opakovaných dražbách
nikdo zámek nekoupil, i když jeho
vyvolávací cena postupně klesala
z 15 milionů na 4 miliony korun.

-

V září tohoto roku, byl na silnici mezi
Dalešicemi a Hrotovicemi uzavřen
dosluhující most přes potok Mocla.
Po dlouhých odkladech došlo k výstavbě mostu nového. Cesta do Hrotovic se musela absolvovat objížďkou
přes rouchovanskou křižovatku.

-

Proběhla kompletní výměna střešní
krytiny na budově fary včetně střešních latí. Provedla se renovace komínů a úklid půdních prostorů.

-

Dalešice získaly pojmenování „cibulová obec.“ Každý týden navážely
kamiony do obce žoky cibule, které
si někteří občané brali domů a doma
ji pro firmu Horyba loupali. Byl to pro
ně přivýdělek. Kronikář nezapsal, zda
slzení při loupání bylo díky aromatické cibuli, nebo nad výší výdělků.

-

Zima v sezóně 2005/2006 byla bohatá na sníh. V souvislé vrstvě ležel
sníh po dobu 154 dnů. Bylo to nejdéle
od roku 1920.

-

Na podzim jsme v září i říjnu prožili
nádherné „babí“ léto s teplotami až
+27°C. Ještě v polovině listopadu
jsme naměřili rekordních +16°C.
RŠ

Vítání nových
občánků
V neděli 12. června proběhlo na úřadě městyse slavnostní vítání nových občánků. Tentokrát do rodiny dalešických
občanů byly přivítány tři děti. Slavnostní
obřad proběhl velmi důstojným způsobem, o který se postarali členové Sboru
pro občanské záležitosti a v neposlední
řadě děti z naší mateřské školy, pod vedením vedoucí učitelky Lady Čapounové
a za hudebního doprovodu Terezy Zadražilové. Vystoupení měli velmi dobře
připravené a jejich pěvecké i recitační
vstupy byly velice milé.
Krásné, dojemné chvíle, které při
slavnosti prožívali rodiče, ale i prarodiče malých občánků, si jistě uchovají
ve své paměti po dlouhou dobu. Nelze
než těmto dětem popřát krásné, bezstarostné dětství a hodně rodičovské lásky.
A všem, kteří se budou na jejich výchově
podílet, popřát pevné zdraví, hodně trpělivosti a aby se dočkali na svých ratolestech hojné radosti.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří
tento krásný a pro všechny zúčastněné
radostný obřad připravili.
RŠ

Sokolovna jako nová
Na počátku roku 2016 byla naše činnost v sokolovně znač- a všech 23 týmů bylo velmi spokojeno a dostatečně sportovně
ně omezena. Kupodivu jsme tomu byli velmi rádi. Probíhaly totiž vyřáděno.
dokončovací práce na modernizaci naší sokolovny, včetně nové
Z naší organizace závodník Petr Špaček a jeho Garda team
krásné fasády a vnitřní výmalby sokolovny.
skončil na pěkném 10. místě. Na konci května se konaly Přebory
Dílo se úspěšně podařilo dokončit. Stalo se tak zásluhou nejen ČOS ve všestrannosti mladšího žactva v Prostějově. Naši TJ.
hlavní dodavatelské firmy VESAS, která nám dala sponzorský dar, reprezentovala Dita Smolová (šplh 2., atletika 3., plavání 10.,
ale i dalších pracovníků a organizací. Všem je třeba vyslovit velké gymnastika 16., celkově 6. místo ze 43 závodnic). Adam Drtílek
díky. Poděkovat je také třeba panu starostovi Jaroslavu Zadraži- ( šplh 21., atletika 13., plavání 17., gymnastika 21., celkově 18.
lovi, který byl motorem celé rekonstrukce a také členům zastupi- místo ze 24 závodníků) a Jana Padělková (šplh 10., atletika 18.,
telstva městyse za jejich morální a především finanční podporu. plavání 34., gymnastika 17., celkově 18., místo ze 41 závodnic).
S děkováním nelze zapomenout ani na dalešický pivovar, který Smolová a Drtílek byli součástí družstva mladšího žactva Župy
zajistil zmíněnou výmalbu a na pracovníky úřadu městyse, kteří plk. Švece a obsadili výborné 4. místo. 31. května jsme ukončili
zde odvedli velký kus poctivé práce. Dále děkuji členům i nečle- cvičební sezonu tradiční šipkovanou a opékáním párků na hřišti.
nům našeho SOKOLA za účast na brigádách v sokolovně a paní Na začátku června proběhla další repríza divadelního předstaEvě Jedličkové za úklidové práce.
vení „České nebe“, tentokrát v Jaroměřicích nad Rokytnou. 10.
–
12. 6. se konaly přebory ČOS ve všestrannosti staršího žactva
Naše aktivity však přesto úplně nezamrzly. Během ledna, února a března byla dohrána župní florbalová liga. Mladší žáci skončili v Praze. Naši jednotu reprezentovali David Čech, Dominik Macpátí, starší žáci, dorost a junioři shodně druzí. Nejlepšími střelci ků a Žaneta Svobodová. Oficiální výsledky nebyly zatím bohužel
zveřejněny.
v soutěži byli naši hráči, Vojtěch Botur a Josef Dufek.
V půli března už byla sokolovna připravena uvést premiéru
divadelní pohádky „Popelka a oříšek“. S naším nejmladším divadlem ji nazkoušela Magda Potůčková. O týden později jsme toto
úspěšné představení v naší sokolovně zopakovali. 19. března
proběhlo v Moravských Budějovicích zasedání náčelnictva župy,
kde byla Mgr. Věra Špačková zvolena náčelnicí župy plk. Švece.
Blahopřejeme!

A ještě malá pozvánka na prázdniny pro ty, kteří si chtějí zasportovat a užít trochu kultury. 31. 7. pořádáme na zahradě dalešického pivovaru Den netradičních her. Kdo si chce vyzkoušet
möllky, kube, disgolf, či woodball přijďte, bude legrace.

20. 8. se můžete vysportovat na našem cyklovýletu. 9. 9.
proběhne v areálu dalešického pivovaru již tradiční Hrabalovská
noc se zábavnými hereckými etudami ze známého filmu PostřiDuben ve znamení přehlídky sokolských ochotnických divadel. žiny. Vše v provedení našeho nejstaršího hereckého uskupení,
Nejdříve 2. -3. 4. sehrál u nás soubor Sokola Telč komedii „Madam které si říká DUSOT a pod režijním vedením Magdy Potůčkové.
Colombová zasahuje“ a dětský soubor Sokola Opatov pohádku „
Děkujeme všem cvičitelům a oběma režisérkám za jejich
Tak kterou princi“. Přehlídka pokračovala 9. 4. v Okříškách, kde se práci. Přeji pěkné prázdniny, hodně aktivního odpočinku a zápředstavily soubory Sokola Třešť a Sokola Opatov. Závěr přehlíd- bavy.
ky proběhl v Opatově, kde sehrál náš soubor pohádku „Popelka
Nazdar!
a oříšek“ a Sokol Okříšky představení „Slaměný klobouk“.
RNDr. Josef Potůček,
10. dubna se konal přebor ČOS v přespolním běhu v Josefostarosta sokola
vě. V konkurenci registrovaných běžců jsme letos bohužel skončili
bez medaile. Ovšem o týden později po přeboru župy ve sportovní
gymnastice a šplhu jsme si spravili chuť. Ve čtyřboji získala zlatou
medaili Natálie Krupičková a Žaneta Svobodová, stříbro přivezli
Martina Křížová a David Čech a bronzoví byli Dita Smolová a Dominik Macků. V dvojboji (přeskok a hrazda) byla na 1. místě Sára
Jandová a na 2. místě Eliška Jonášová. Ve šplhu jsme byli také
úspěšní, mezi nejrychlejšími byla Dita Smolová, Sára Jandová,
Jana Padělková, Žaneta Svobodová, Adam Drtílek a Pavel Padělek.
Počátek května byl ve znamení divadelních představení.
Náš třetí nově vzniklý soubor mládežnického divadla předvedl precizní reprízu známé hry pánů Svěráka a Smoljaka „České
nebe“. Režie se zde ujala Věra Špačková.
7. května jsme se zúčastnili župního závodu v přespolním
běhu v Kněžicích a byli jsme opět úspěšní. 1. místo obsadil Dominik Macků, 2. místo Žaneta Svobodová a Veronika Špačková
a 3. místo Vanesa Janová, Dita Smolová a David Čech. Další víkend následoval přebor župy v atletice na stadionu v Třebíči. I zde
se nám tradičně velmi dařilo. Zlato si odvezli Matěj Máša, Pavel
Padělek, Jiří Čtvrtníček, Lucie Čtvrtníčková a Žaneta Svobodová.
Stříbro získali Hubert Kos, Dita Smolová, Sára Jandová a bronzová byla Jana Padělková. Kromě soutěže jednotlivců zde probíhá
i souboj štafet na 4 x 60 m. Naše štafeta žáků ve složení Padělková, Staněk, Budín a Čtvrtníčková byla první a další štafeta (Smolová, Padělková, Nováček a Křížová) byla čtvrtá. Štafeta dorostu
a dospělých (Svobodová, Čtvrtníček, Smola Padělek) obsadila 2.
místo.
21. května byla již po šesté naše TJ. spolupořadatelem originálního závodu-závodu pětičlenných družstev na čtyřech 25 km
okruzích. Jde o tradiční závod Koloběh dalešického pivovaru.
Počasí nám přálo, na trati nebyly žádné problémy ani karamboly

CO NOVÉHO V DALEŠICKÉM PIVOVARU
DALEŠICKÉ PIVO
opět bodovalo!
Dvakrát!
Vypadá to sice jako nadpis
z loňského Zpravodaje, ale není.
Letos v červnu byly na výstavišti
v Českých Budějovicích Velké
pivní slavnosti. Zde mezi tuhou
konkurencí naše Dalešické Májové získalo hlavní cenu a odneslo
si titul PIVO ČESKÉ REPUBLIKY
2016! Současně zvítězilo i v tamní novinářské soutěži.
Jistě jste si všimli nového
pivovarského „křižníku“, který
již několik měsíců brázdí silnice
a cesty, aby dovezl Dalešické
pivo do našich restaurací
a hospůdek.
Z těch nejnovějších můžeme
jmenovat například blízkou PEPERONE v Náměšti nad Oslavou,
NejenBistro v Praze, Moravskou
chalupu ve Šlapanicích, nebo
našeho prvního zahraničního
partnera – krásnou restauraci PEPIN ve slovenských
Topoľčanech.
Dalešické pivo ale bylo letos mnohem dál. Před několika
týdny jsme je na výzvu agentury
CzechTrade a českého velvyslanectví v Pekingu doprovázeli
na dny českého piva a potravin
ve východočínském Tian-jingu.
Je to takové „menší“ městečko
s asi 15 miliony obyvateli.
Dalešické pivo není připraveno
na dlouhé cesty a tak daleko jej
dodávat určitě nebudeme. Bylo
ale milé vidět, že i v Číně naše
pivo chutná. Dalešický stánek
jako jediný navštívil osobně
i místní starosta.

Soutěžní GARDA TÝM před startem Koloběhu.
Letošní PIVOVARSKÝ KOLOBĚH
se nesl ve znamení nadlidských výkonů.
Vítězný čas pod 5:30 hod a další dva
do několika minut za ním (a stále
před loňským nejlepším), jsou prostě
neuvěřitelné!
Děkujeme
místnímu
SOKOLU
a dalším příznivcům za precizní práci při organizaci závodu. Děkujeme
i za celoroční práci s dětmi a mládeží.
O to více mne těší, že pivovar mohl
naopak pomoci při rekonstrukci sokolovny a díky našemu příspěvku ve výši
40.000.- korun bylo možné sokolovnu
také nově vymalovat.
Letošní šachový turnaj pořádaný
pivovarem byl rekordní a s vynikající
účastí. Zahrát si mohli malí i velcí,
zkušení i začátečníci. Nečekanou senzací pak byla účast mongolské výpravy
s Davaademberel Nomin-Erdene, která

je nejlepší hráčkou na světě
v kategorii do 16 let.
Z letošní plánované hudební
nabídky si jistě každý něco vybere. V pátek 24. 6. koncertuje Petr
Bende, v sobotu 25. 6. vystoupí
Jaroslav Uhlíř, Ukulele a cimbálovka Réva. 22. července se
koná Trampský večer a 12. srpna
je koncert Radky Fišarové.
V poslední červencový den
si přijďte zahrát netradiční hry
a nebo 3. září zajezdit na horských kolech.
Za pivovarskou chasu přeji
všem krásné a prosluněné léto!
MVDr. Ladislav Urban,
správce
AKCIOVÉHO PIVOVARU
DALEŠICE

Nový duchovní správce dalešické farnosti
Po ukončené nedělní bohoslužbě dne 15. května, oznámil
dosavadní správce farnosti Petr
Holý, že abdikuje a odchází z tohoto úřadu. Tato překvapivá zpráva kdekoho zaskočila. Tento kněz
mezi svými farníky strávil takřka
šestnáct let a za jeho působením
je neskutečné množství práce.
A nejen v dalešické farnosti,
ale i v dalších dvou farnostech,
které spravoval. V Dalešicích se
uskutečnila generální oprava kos-

tela a jeho nasvícení, generální oprava fary
a její přeměna na bytový dům, organizoval
každoročně tři prázdninové běhy dětských
táborů, dětský karneval, řadu dalších akcí
pro děti a mládež i poutě do zahraničí.
Také vyučoval náboženství na čtyřech
školách v jemu svěřených farnostech. Ať
jsou náhledy na jeho odchod jakékoliv,
zaslouží si za své působení a za odvedenou práci poděkování a uznání.
Novým
zastupujícím
duchovním
správcem všech tří farností, tj. dalešické,
valečské a koněšínské, byl s platností

od 1. června 2016 jmenován
třiačtyřicetiletý P. Michal Seknička,
dosavadní kaplan na poutním
místě ve Křtinách.
První bohoslužbu u nás sloužil
dne 5. června. Nelze jinak, než
mu popřát dobré zdraví, hodně
chuti a elánu do nelehké služby,
aby i jeho působení u nás bylo
úspěšné. Otče Michale, vítejte
u nás v Dalešicích.
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