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Pozvání na pouť
Prodloužená zima a nic moc jaro
a ejhle, pohled do kalendáře říká, že
takřka polovina roku je za námi. To
je neklamné znamení toho, že dalešická Petropavlovská pouť je na dohled. Naše pouť se koná v neděli
30. června 2013.
Po celý den nás bude při pouti doprovázet osvědčená kapela
DUBŇANKA, vedená kapelníkem
Ing. Petrem Kadaňkou.
Dobrý mrav velí – tradice dodržovat, tradice neměnit. Proto program
letošní pouti se nebude lišit od let minulých a je následující:
9.00 hod. pouťová mše sv. v kostele
10.10 hod. řazení stárků a stárkových na Městečku
10.30 hod. hymna a položení kytice
u Pomníku padlých
Poté následuje pouťová zvací obchůzka po obci.
Asi od 15.00 hod. bude DUBŇANKA
vyhrávat na Městečku k tanci a poslechu.
Zveme všechny mládežníky,
zveme vás chlapci a děvčata,
přijďte o pouťové neděli na Městečko a ujměte se rolí pouťových
stárků a stárkových. Máte možnost absolvovat pouťovou obchůzku Dalešic. Využijte ji. Do do-

spělosti vám zůstanou zajímavé vzpomínky na tuto událost, která se koná
jednou za rok.
Předpokladem úspěšného průběhu
největšího obecního svátku je nejen solidní počasí, které nám doufejme, i letos
bude přát, ale i vaše účast na Městečku.
Přijďte posedět, přijďte si poslechnout
dobrou muziku a nasát pouťovou atmosféru v pěkném prostředí našeho Městečka.
Neboť pro vás všechny se tato pouť pořádá. Pouťové atrakce budou na svém místě
a občerstvení bude samozřejmě zajištěno.
Kdyby snad svatý Petr nějakým nedopatřením opomněl poslat na oslavu svého svátku očekávané solidní počasí, bude se vše
odpoledne odbývat v sokolovně.

Stárci a stárkové a také muzikanti a jejich doprovod našlapou při zvací pouťové obchůzce po Dalešicích
neuvěřitelných více jak 5 kilometrů.
Nezklamte je a přijměte jejich pozvání k návštěvě pouti. Jestli se naše
pouť, kterou poctivě slavilo mnoho
generací našich předků, vydaří, závisí i na vás!!
Obvyklé upozornění na závěr: Finanční příspěvky vkládejte prosím pouze
přímo do zapečetěných pokladniček.
Hezkou pohodovou pouťovou neděli přeje a na Městečko vás za Úřad
městyse Dalešice srdečně zve
Rudolf Špaček
místostarosta městyse

restaurátorský záměr a Městský úřad Hrotovice odbor výstavby a ŽP vydal souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury vydal závazné stanovisko k obnově sochy.
pokračování na straně 3

Socha sv. Jana
Nepomuckého
Městys Dalešice má ve svém
vlastnictví
tři
sochy
zapsané
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Sochu sv. Rocha, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Je to
naše kulturní dědictví a proto je třeba
o ně pečovat.
V roce 1998 obec provedla opravu
a restaurování sochy sv. Rocha. V letošním roce plánujeme provést opravu
sochy sv. Jana Nepomuckého.
Na opravu sochy byl zpracován

Přiznané dotace na investiční akce

1) Budova Základní školy v Dalešicích dostala ke svému 110
výročí založení pěkný dárek z operačního programu životní
prostředí (OPŽP), získala dotaci na stavební úpravy školy.
Koncem loňského roku 2012 byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory a stavební práce byly zahájeny počátkem letošního roku 2013. Stavební úpravy se týkají zateplení stropů,
půdního prostoru a zateplení fasády v severní části budovy.
Všechna okna a venkovní dveře budou vyměněny za nové.
Stávající zdroje tepla (akumulační elektrická kamna) budou
nahrazena tepelným čerpadlem vzduch-voda. Bude nainstalována nová otopná teplovodní soustava s deskovými radiátory.
Po stavebních úpravách získá budova školy reprezentativní
vzhled a především díky zateplení, novým oknům a výměně
zdroje tepla se sníží energetické náklady na její vytápění.
2) Druhá dotace z OPŽP byla přiznána na pořízení samosběrného zametacího stroje. Častějším čištěním vozovek docílíme
kvalitnějšího ovzduší, zlepšíme životní prostředí a celkový vizuální vzhled našeho městyse.
3) Třetí dotace rovněž z OPŽP je přislíbena na opravu a odbahnění Velkého Pivovarského rybníka. Celý rybník bude vyčištěn od naneseného sedimentu, dojde k opravě hráze, vybudování nového bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení.
V přítokové části budou vyhloubeny dvě tůně (biotopy).
4) Přiznaná dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny bude
použita na dokončení splaškové kanalizace v délce cca 100 m
od Městečka k domu č. p. 60.
5) Z Fondu Kraje Vysočina na ochranu obecního majetku byla
přiznána dotace na výrobu kovových mříží na zabezpečení
oken obecního skladu.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse

Události obrazem

Vzpomínková slavnost - 68 let bombardování Dalešic

Masopustní obchůzka SDH

Proč?
Počátkem dubna u remízku na Šutárně vyklopil někdo vlečku stavební suti, v níž byly rozbité obkladačky, dlažba, zbytky
cihel i tvárnic a osekaná omítka. Pachatel se tak lehce zbavil
svého odpadu způsobem, který už je v současné době nepřijatelný. Ten, kdo tuto „přírodní krásu“ způsobil, musí mít za tento
výtvor výčitky svědomí. Lze se utěšovat tím, že to snad ani nemohl udělat žádný dalešický občan. O „šikovném“ uklízení nepořádku do strouhy vedoucí od areálu
Agrochemy - družstva, směrem k lesu,
která je zarostlá kozinkou a šípky ale
už nelze zapochybovat o autorství.
Tam těžko přijel někdo cizí. Žoky se
zbytky polystyrénu, velký železný sud
plný borčusu a odpadků, zbytky stavební suti atd. Doma je uklizeno, za humny
už je to jedno. Sami si prostředí, ve kterém žijeme, znečišťujeme. Naprosto
zbytečně. Proč…..?
RŠ

Divadelní představení Dokonalá svatba

Socha sv. Jana Nepomuckého
(pokračování ze strany 1)
Městys Dalešice zpracoval a podal prostřednictvím městského úřadu Třebíč žádost
na Ministerstvo kultury o finanční dotaci na opravu sochy.
Náklady na opravu sochy činí 76.705,- Kč. Ministerstvo kultury by poskytlo dotaci
69.000 Kč. Městys Dalešice by se podílel částkou 7.705,- Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého je dle údajů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR kulturní památkou zapsanou pod číslem 24318/7-2608 a je ve vlastnictví městyse Dalešice. Dle dostupných pramenů byla tato socha od poloviny 18. století součástí
volného prostranství před zámkem a farou.
Dům č.p. 182 manželů Blechových v jehož těsné blízkosti se dnes socha nachází,
byl do tohoto prostoru začleněn podstatně později. Pozemek p.č. 732/5 (zahrada před
domem) byl ve vlastnictví obce. K jeho oddělení a změně vlastnictví z obce Dalešice
na manžele Blechovy došlo k 1.7. 1993, avšak socha nadále zůstala ve vlastnictví obce
Dalešice.
V důsledku výše popsaných změn se socha sv. Jana Nepomuckého v současnosti
nachází na oploceném soukromém pozemku v bezprostřední blízkosti rodinného domu.
Domnívám se, že tento stav výrazně snižuje uplatnění solitérní sochy v kontextu prostředí, pro které byla původně určena (veřejný prostor vymezený souborem kulturních
památek – zámek s kostelem, fara, socha sv. Jana Nepomuckého) a dále komplikuje
běžnou péči o tuto kulturní památku.
V souvislosti s připravovanou restaurátorskou obnovou předmětné sochy, která se
má uskutečnit v letním období tohoto roku, městys Dalešice zvažuje možnost jejího
přemístění na pozemek p.č. 732 v k.ú. Dalešice. Ten je ve vlastnictví městyse Dalešice
a to v osové vzdálenosti cca 10 m od stávajícího místa. Tím by došlo ke zlepšení kompozičního situování sochy jako plnohodnotné kulturní památky. Zároveň by se docílilo
narovnání vlastnických vztahů, neboť vlastníkem sochy i pozemku by byl jeden majitel
a to městys Dalešice.
(Uvažovalo se také s variantou přemístit sochu na prostranství před kostelem. Řešení by to bylo, ale pozemek není ve vlastnictví městyse.)
Důležitým momentem pro přemístění sochy byla také skutečnost, že pískovcové
schody jsou zahrnuty hlínou do úrovně terénu. Pokud by socha měla zůstat na stejném
místě, muselo by dojít k jejímu rozebrání vybetonování nového základu a zpětné instalaci sochy.
Celou záležitost kolem sochy sv. Jana Nepomuckého projednalo Zastupiutelstvo
městyse Dalešice dne 13. března 2013, 10 členů souhlasilo s přemístěním, 1 člen byl
proti.
Vše bylo projednáno také s manžely Blechovými. Nesouhlas s odstraněním sochy
ze svého pozemku vyjádřili manželé Blechovi č.p. 182 svojí podpisovou akcí. V minulých dnech byla většina našich občanů navštívena členy rodiny Blechovy a žádala
váš podpis pro zachování sochy sv. Jana Nepomuckého v zahradě před jejich domem.
Vyslechli jste argumenty jedné strany a podepsali. Buď proto, že jste uvěřili, nebo jste
se jich chtěli zbavit a nedělat si zlou krev.
Možná se došlo k poznání, že sv. Jan Nepomucký je vlastně ozdobou zahrádky,
zvyšuje prestiž domu a je třeba bojovat všemi způsoby za jeho udržení.
Od 1. ledna 2014  bude platit nový občanský zákoník. Dle zákona č 89/2012
Sb., §1084 odst. 1 zní: Stavba zřízená na cizím pozemku, připadá vlastníkovi
pozemku.
Jaroslav Zadražil
starosta městyse

Jak to se mnou
bude?
Tak si tak tady v Dalešicích stojím už drahnou řádku let. Okolo
mne projelo nespočetně mnoho
koňských i kravských povozů.
Později už byli koně schované pod
plechovými kapotami a říká se jim
auta a motorky. Co jsem na tomto
místě zažil událostí a co jsem toho
viděl a slyšel. Zrovna v poslední
době se dějí okolo mne zajímavé
věci. Nejdříve mne odtud vyháněli
a docela ostře. Prý „strčte si toho
svatého do ……, my ho tady nechceme“. No toto… Nevšimli jste
si, jak jsem se tehdy červenal?
Takhle mluvit o svatém. Ale už je
to lepší. Když jsem teď na odchodu, tak běhají po lidech a chtějí
podpis, abych prý zůstal, že mi
tady, kde jsem, bude lépe. Tak
nevím, nevím. Je ten obrat z úcty
ke mně a mé svatosti, nebo je
za tím něco jiného? To víte, dneska tady nikdo neví, co bude zítra.
V této zemi se dějí věci. Dokonce
zde zavírají do kriminálu i poslance z parlamentu.
Také mě napadlo, že mě možná neměli do těch Dalešic dávat.
Mohli mít teď ušetřené běhání
a různé dohady. Ale co, přečkal
jsem bombardování i éru ateistickou a teď když o mne všichni
stojí, tak mám radost a možná
se dočkám i toho zrestaurování.
Snad mě nikdo do té doby z toho
podstavce neshodí. Už jednou mě
shodili, a rovnou do Vltavy. Zrovna
letos je tomu 720 let. A za všechny
Daleščáky se tam nahoře určitě
přimluvím.
Meditování sv. Jana Nepomuckého vyslechl a sepsal RŠ

Dokonalá svatba byla opravdu dokonalá
Během měsíce května se v Dalešicích třikrát uskutečnila „Dokonalá svatba.“ Nikoliv skutečná, ale pouze divadelní.
Tak zní název divadelní hry, kterou nastudovali mladí divadelníci místního Sokola a třikrát ji sehráli před zaplněným sálem dalešické sokolovny. Představení to byla velmi úspěšná, což potvrzoval potlesk na otevřené scéně i závěrečný aplaus při několika děkovačkách. Soubor pod vedením režisérky Magdy Potůčkové hraje s chutí, je pohybově na výši, všichni herci dobře a jasně artikulují,
takže jim je velmi dobře rozumět. Představení mělo svižný spád, takže nikdo ani nezpozoroval, že trvá dvě hodiny, což prezentuje
velké množství textu, kterému se museli herci naučit. Zvládli to však skvěle. V hereckých rolích se představili Josef Potůček, Marta
Kovářová, Hana Kovářová, Kristýna Bazalová, Václav Pavlíček, Magdalena Potůčková a Jana Chvátalová.
Soubor, který má název DUSOT, což je zkratka dlouhého názvu Divadelní umělecký soubor ochotný trpět, zdařile navázal na své
předchůdce z let minulých. Potvrdil dobrou úroveň dalešického divadelnictví, o čemž svědčí celá řada pochvalných ocenění.
Tato divadelní představení jsou známá a mají dobrý zvuk i v okolí, což dosvědčuje celá řada návštěvníků z Hrotovic, Koněšína,
Valče a dalších obcí. Bohužel, jak se říká, že „ nikdo není doma prorokem,“ tak to platí i o těchto divadelních představeních. Domácího publika nebylo zrovna nejvíc. Přitom soubor svoji práci, které věnoval takřka půl roku v podobě příprav a nácviku, nabízí právě
dalešickým občanům. Především pro domácí diváky hrál a od nich očekával morální podporu v podobě účasti na představeních.
Nechce se věřit, že by se nedal najít čas k návštěvě jednoho ze tří představení. Snad příště bude těch domácích diváků více…..
RŠ

Dalešická nemovitost č.p. 126
Toto číslo popisné se nově vyjímá
na budově Myslivny našeho Mysliveckého sdružení Pod pivovarem, kde je nainstalovaná i poštovní schránka. Myslivna
už nyní není anonymní budovou. To ale
není jediná změna, která se za uplynulý
půlrok u myslivců udála. Členové sdružení nesložili ruce v klín. Naopak. Opět se
pracovalo na různých vylepšeních v okolí Myslivny. Opravuje se oplocení kolem
mysliveckého areálu, byly vykáceny náletové dřeviny podél potoka protékajícího
v sousedství a započala oprava čtvrté voliéry. Z původního záměru, který předpokládal likvidaci stávající a výstavbu nové
voliéry, bylo nutno ustoupit pro velkou finanční náročnost. Chovné hejno čítající
200 kusů bažantích slepic s 50 kohouty
vyprodukovalo více jak 6000 vajec, která byla předána do líhně v Kralicích nad
Oslavou. Po vylíhnutí se část z nich, konkrétně 1600 bažantích kuřat ve stáří 5-6
týdnů, navrátí k odchovu zpět do Dalešic.
Výroční členská schůze, která proběhla koncem dubna, se nesla ve znamení
hodnocení uplynulého roku. Předseda
sdružení pan Václav Sobotka mimo jiné
poděkoval všem členům sdružení za práci, kterou odvedli a vyzvedl obětavou

a svědomitou práci pana Rudolfa Vlka,
který se o chod celé Myslivny stará. Především díky jemu se odchovu bažantů
tak daří. Výročka měla i část, kde zaznělo děkování členům, kteří v letošním roce
oslavili svá kulatá životní jubilea. Při této
příležitosti byli Vítězslav Chládek, Miroslav Vlk, Miroslav Hrůza, Vladimír Zadražil
a Ing. Dobroslav Čaněk též vyznamenáni.
Podařilo se obnovit honební smlouvy
s vlastníky pozemků, což je důležitá podmínka k dalšímu fungování sdružení.
Na měsíc srpen se nasmlouval poplatkový odstřel srnčí zvěře pro zahraničního lovce. Jsou rovněž zajištěny dva
podzimní poplatkové hony na bažanty pro
rakouské střelce. Výtěžek z těchto akcí
poputuje nejen na další zvelebování areálu Myslivny, ale také na opravu krmelců
a dalších mysliveckých zařízení v honitbě. Na přírodu a zvěř v honitbě se nyní
myslivci více zaměří, neboť s výstavbou
areálu Myslivna, kam byla takřka všechna brigádnická práce nasměrována, byla
činnost v přírodě mírně opomíjena.
Ať se našim myslivcům plány a předsevzetí podaří splnit.
Dle informací pana Václava Sobotky
sepsal Rudolf Špaček

Pomáháme tam, kde působíme
Tento slogan, kterým se prezentuje
Skupina ČEZ je veskrze pravdivý. V celém regionu i u nás v Dalešicích najdeme jejich výrazné logo na celé řadě věcí,
které byly pořízeny s jejich podporou. Ani
v letošním roce nebyl náš městys s jejich příspěvkem opominut. Tentokrát bude
směřovat do Mateřské školy na vybavení
venkovního dětského hřiště různými bezpečnými herními prvky. Půjde o houpačku,
skluzavku, prolézačku a další věci, které
budou využívat naši nejmenší. Zabudováním těchto herních prvků se vybavení
Mateřské školy výrazně zkvalitní.

Nově instalované pomůcky umožní
zábavný pohyb a dovádění na zdravém
povětří malým capartům, což je jistě dobrý
vklad do naší nejmladší generace. Svým
příspěvkem tak Skupina ČEZ opět potvrdila, že jí není dění v našem regionu a konkrétně v Dalešicích lhostejné. Jsme jim
za jejich podporu vděčni. A vděčni určitě
budou i vyučující a žáčci naší školičky.
RŠ

Pozdravy z komína
V polovině dubna přijela do Dalešic paní Magda Vašáryová. Tato bývalá slovenská herečka
se po 33 letech opět vrátila na místo činu, neboť zde v roce 1980 natáčela pod vedením režiséra Jiřího Menzela veleúspěšný film Postřižiny. Tentokrát byl účel její cesty naprosto jiný. V místním pivovaře se zúčastnila zajímavé akce, a to charitativní večeře s brněnskými podnikateli, na
níž byla největší hvězdou. Ani po letech neztratila paní Vašáryová nic ze svého šarmu a kouzla. Přestože teprve časně ráno onoho dne se navrátila do Bratislavy z Hongkongu, přijela
odpoledne do Dalešic, aby zde zbytek dne věnovala charitě. Přijela sama, bez řidiče a pozdě
večer zase odjela domů. I přes únavný program se ani na chvíli nepřestala mile usmívat a nakonec se velmi ochotně i zapsala do naší obecní kroniky. Dříve herečka, později velvyslankyně
Slovenska, v současnosti politička, zakončila zápis do kroniky v narážce na scénu z Postřižin
touto větou: „Hezké pozdravy všem Dalešickým z komína“ – Magda Vašáryová.
Pivovarský komín, na kterém před třiatřiceti lety skotačila paní Vašáryová spolu s Jaromírem Hanzlíkem, shledali za vhodnou lokalitu k bydlení čápi a z komína nám už pozdravení
v současnosti posílají pouze oni. Už po mnoho let se vracejí k nám do Dalešic, kde přivedou
na svět a odchovají další generaci čápů. Nejinak je tomu i letos. Na pivovarský komín dorazil čáp 8. dubna. Jeho družka hned den následující - 9. dubna. Společně začali opravovat
a vylepšovat hnízdo, které utrpělo šrámy povětrnostními vlivy během oněch sedmi měsíců,
kdy bylo od konce loňského srpna opuštěné a tudíž neudržované. Samička zahnízdila a už
počátkem června začala nad okraj hnízda vykukovat hlavička mláděte. Zdá se, že letos to bude
jedináček. Ke konci srpna nám čápi zamávají svými křídly naposledy a vydají se jako každoročně na předlouhou cestu na jih.
RŠ

Je těžké to pochopit?
Volné pobíhání psů, to je asi věčné
a už velmi obehrané téma. Situace se ale
výrazně nelepší. V poslední době dokonce došlo k napadení člověka volně se
pohybujícím psem a také k dalšímu incidentu, jehož autorem byl pes, který neměl
ani koš, ani nebyl na vodítku. Ujišťování
typu, že „on nic nedělá,“ či „on poslouchá
na slovo,“ nebo „bál se bouřky, proto utekl“ atd. jsou jen výmluvy, protože to není
pravda. Chování zvířat bývá nevyzpytatelné a jejich reakce neočekávatelné, a proto
nelze nad tímto problémem mávnout rukou.
Na tento nešvar se opět množí rozhořčené stížnosti občanů a stěžují si i poštovní doručovatelky.
Tímto problémem se na svém posledním zasedání zabývalo i Zastupitelstvo
městyse. Bylo rozhodnuto znovu zveřejnit
výzvu všem majitelům psů, aby respektovali obecně závaznou vyhlášku městyse
č. 1/2010, která se týká této problematiky.
Dále doporučuje každému, kdo se
setká s pobíhajícím psem, aby ihned kontaktoval Policii ČR, která případ předá
k projednání přestupkové komisi. Majitel
psa pak bude předvolán k jednání komise
v Třebíči a ponese veškeré důsledky, které z jednání komise vyplynou.
Zastupitelstvo městyse věří, že toto
důrazné upozornění je poslední, majitelé
psů je vezmou na vědomí a budou dodržovat ustanovení obecně platné vyhlášky
nejen co se týká pohybu psů na veřejnosti, ale i v otázce úklidu psích exkrementů.
Je třeba pochopit, že ostatní se pobíhajících psů bojí a bojí se jich především
děti. Už na základě principů slušnosti
a ohleduplnosti vůči ostatním občanům
by měli majitelé zabezpečit své psy tak,
aby už nedocházelo ke zbytečným incidentům, které mohou končit i vážným zraněním.
RŠ

Hrábě
Ve středu 10.dubna na příjezdu
do Dalešic jsme vyvěsili ceduli s nápisem „Máme nárok na evropské peníze“. Cedule je doplněna značkou
s přeškrtnutými hráběmi. Náš městys
se tímto připojil k výzvě upozorňující
na připravované způsoby rozdělování
evropských dotací v novém plánovacím období 2014-2020.
Přeškrtnuté hrábě vyjadřují náš
nesouhlas, aby ministerstva hrabala
evropské prostředky pod sebe, přerozdělovala je podivným způsobem,
který by vedl k další centralizaci systému, zvýšení administrativy a zbytečným nákladům.

JZ

Horácký
folklorní den
Není v poslední době módní pořádat
a navštěvovat akce, které propagují krajové zvyky, tance, kroje a krajové tradice
vůbec.
O předposlední červnové sobotě se
ale v dalešickém pivovaru jedna taková,
v rámci tradičních Postřižinských slavností, s názvem Horácký folklorní den,
konala. Byla to přehlídka folklorních
souborů dětských i dospělých z celého širokého regionu. Pivovar se zaplnil
krojovanými tanečníky, zpěváky i muzikanty. Ti předvedli návštěvníkům, kteří
nešetřili svým potleskem, své umění.
Slunečné počasí umocnilo krásnou atmosféru, kterou všichni účinkující bez
rozdílu vytvořili.
Na dětské soubory Rouchováček,
Hrotovčánek, Krahuláček,
Bajdyšek
z Třebíče, Džbánek z Martínkova bylo
radost pohledět. A co teprve soubory
dospělých, ty dokázaly strhnout obecenstvo svým uměním a elánem. A když
na závěr oficiálního programu vystoupil
Slovácký krúžek Brno a svou muzikou
a zpěvem rozezpíval celé nádvoří, nebylo pochyb o tom, že se tato premiérová akce vydařila. Uznání a pochvalu
zaslouží všichni účinkující, organizátoři
a především pivovar, který do programu
Postřižinských slavností tuto folklorní
akci zařadil. Umožnil tak amatérským
souborům, kteří se snaží udržet místní zvyky a tradice, prezentovat svoje
aktivity na veřejnosti, což je víc než záslužné.
RŠ

Sběrné dvory
Na základě smlouvy uzavřené mezi
Městysem Dalešice a společností ESKO-T, mohli občané Dalešic ukládat odpad pouze do sběrného dvora v Hrotovicích. Od 1. června 2013 se tato služba
rozšiřuje na všech třináct sběrných dvorů
provozovaných společností ESKO-T. Jedná se o sběrné dvory: Třebíč, Budišov,
Hrotovice, Jaroměřice n. R., Náměšť n.
O., Mor. Budějovice, Želetava, Petrůvky,
Okříšky, Rouchovany, Brtnice a Studenec.
Vstup do sběrného dvora je povolen pouze s identifikační kartou s čárovým kódem,
kterou si občané Dalešic mohou zapůjčit
na Úřadu městyse Dalešice. Za každou
návštěvu sběrného dvora hradí městys
společnosti ESKO-T částku 140,- Kč.
Obracím se proto na všechny občany
s žádostí, aby v co největší míře využívali
především všechny sběrné akce pořádané obcí. Pokud už musíte navštívit sběrný dvůr, tak jednorázově s co největším
množstvím objemu odpadů.
JZ

Letošní dlouhá a nepříjemná zima
Tak jsme si té zimy letos užili víc než dost. A toho sněhu, co napadlo. To byla ta
hlavní nepříjemnost. Když už jsme vyhlíželi jaro, zima se zasekla a ne a ne odejít. 18.
března začal sníh padat a měl výdrž, padal celý den. A za týden opět. Silničáře jsme
skoro neviděli a sluníčko – to jsme neviděli celé týdny. A co s těmi sněhovými přívaly?
Vlhký, těžký sníh na chodnících už zametací kartáč obecního traktůrku nezvládal, takže ke slovu musely přijít ruční shrnovače a lopaty. A to je ten kámen úrazu. Vždyť je
přece uzákoněno, že údržba a zajištění schůdnosti chodníků a obecních komunikací je
povinností obce. V tomto smyslu zněly různé výčitky chodců, kteří se brodili vrstvami
neustále padajícího sněhu.
Ano, je to tak. Měli pravdu. Zákon to tak říká. Ale je třeba si uvědomit, že jeden zaměstnanec obce nemůže ihned zajistit úklid sněhu po celé obci. Zvlášť když technika
už příval mokrého, těžkého sněhu nezvládá. Jinak se situace hodnotí pohledem z okna
a jinak v terénu.
V takovýchto kalamitních situacích spoléhá Úřad městyse na své občany. Pochopitelně na ty, kteří jsou schopni si chodník kolem svého domu uklidit.
Není to jejich povinností, ale dobrovolný vstřícný krok. Dá se říci, že není až tak
jednostranný. Vstřícný krok už po několik let vůči svým občanům dělá i Zastupitelstvo
městyse. A jaký? Třeba takový, že nezvyšuje daňový koeficient pro daně z nemovitostí.
Ponechává jej stále na stejné úrovni a občané platí daně z nemovitostí stále ve stejné
výši.
Mohl by se zvýšit dokonce až pětkrát, což zákon také povoluje a ke zvýšení koeficientu nabádá. Tím by přiteklo do obecní pokladny více peněz . Zvýšený příjem financí
by se mohl využít třeba zrovna na přijetí dalšího pracovníka na odklízení sněhu. Další
platba, která se nezvyšuje, je poplatek za popelnice. Zůstává na stejné úrovni i když
odvoz odpadků se musí dotovat. Vybrané peníze nepokryjí faktury, které odvozová
firma účtuje, protože odvoz a skládkovné se neustále navyšuje. Nebo poplatek za psa,
ten máme v širém okolí jeden z nejnižších a dlouhá léta se nepovýšil. Nikdo nechce jen
pro nic za nic vytahovat z kapes občanů peníze.
Když ale nastane ta nepříjemná, takřka kalamitní sněhová situace, předpokládá se,
že když je to zapotřebí, projeví občané vstřícnost a kdo může, se sněhem na chodnících pomůže. Děláme to pro sebe, my všichni se přece po veřejných komunikacích
pohybujeme.
Všem občanům, kteří pomohli při odstraňování sněhových přídělů z chodníků,
za pomoc děkujeme.
RŠ

Vzpomínka na Silvestrovsko-Novoroční setkání
Sešlo se nás v posledních chvílích loňského roku a v prvních okamžicích roku letošního na Městečku u kašny docela dost. O hodně více než minule. V čase, kdy se
překlápí letopočet, bylo toto přátelské, dá se říci přímo sousedské setkání spojené se
vzájemnými upřímnými gratulacemi do nastávajícího roku velmi milé. Na zahřátí připravený svařák se zdaleka nevyčerpal. A abstinentský čaj už nešel na odbyt vůbec. Neznamená to ale, že by si nebylo čím připít. Rozhodně bylo. Všichni kteří přišli, vytvořili
srdečnou atmosféru a přispěli k radostnému vykročení do nového roku. Mezi účastníky
tohoto setkání byl i nejstarší dalešický muž, třiadevadesátiletý pan Otakar Stejskal, což
je hodné velkého obdivu. Jemu i všem ostatním, kteří se na Městečko v onu noc vypravili a svou účastí tuto sváteční sešlost podpořili, patří velký dík!
RŠ

Prosba a žádost o pomoc
V příštím roce uplyne 450 let od povýšení Dalešic na Městečko a udělení práva používat znak, kteréžto právo  nám  udělil císař Ferdinand I.  K tomuto jubileu
se připravuje vydání knižní publikace o dějinách a současnosti našeho městyse.
Obracíme se proto na všechny naše občany, rodáky a příznivce Dalešic s následující  prosbou.
Vlastníte-li staré i méně staré fotografie   Dalešic nebo různé dokumenty či
starší listiny, které   mají souvislost s naším městysem    nebo se týkají našich  
bývalých občanů, prosíme vás, zapůjčete   nám je na krátkou dobu k ofotografování, nebo okopírování.  Mohly by být použity do připravované publikace.
Poohlédněte se doma a pokud byste na něco zajímavého natrefili, přineste
to, prosím,  na Úřad městyse. Zapůjčené věci  zase majitelům  v pořádku vrátíme.
Pomozte nám sestavit zajímavou knížku, která by vypovídala o důležitosti
našich Dalešic a o  jejich kráse. Knížku, která by nás důstojně  reprezentovala  
v celém regionu.
RŠ

Vývoj v projekte rekonštrukcie zámku v Dalešiciach
Už jeden a pol roka uplynulo
od poslednej informácie o vývoji projektu
rekonštrukcie
zámockého
areálu
v dalešickom Zpravodaji. Navonok sa
môže zdať, že sa už dlho nič nedeje.
S pohľadu fyzickej realizácie to tak je, ale
faktom zostáva, že sa počas uvedeného
obdobia postúpilo v prípravných prácach.
Určite pomalšie ako by sa mohlo a ako by
sme si priali, avšak bohužiaľ stav zámku
vo Veselí nad Moravou i celkovo zložitejší
lokálny kontext vyžadujú sústredenie
pozornosti tam.
A práve ďalšie skúsenosti z Veselí, kde
sme zistili vážne nedostatky v pôvodnom
projektovom prístupe, nás priviedli aj
k novým názorom na potreby dalešického
projektu,
kde
doposiaľ
napríklad
nepovedal svoj názor statik, ani odborník
na sanácie...
Čo sa urobilo v minulom roku
Pripravená DÚR. Dokumentácia pre
územné rozhodnutie k zámockému areálu
je pripravená, chýba k nej doriešenie
elektrického pripojenia areálu, ktoré
je ovplyvňované hľadaním riešenia
ekonomicky najoptimálnejšieho.
Stavebné povolenia pre dielčie stavby
Začiatkom
marca
2012 Odbor
výstavby a ŽP MěÚ Hrotovice vydal
rozhodnutie
o
umiestnení
stavby
a stavebné povolenie pre stavbu „Zámek
Dalešice – rekonstrukce a dostavba
zámeckého areálu SO.A3 Prohlídková
trasa s expozicí“. O tejto časti projektu
už bola reč. S odstupom času vieme, že

Kluci v akci v Dalešicích
Kdo by neznal zábavný a při tom poučný kulinářský pořad České televize s názvem Kluci v akci a jeho dva sympatické
průvodce Ondřeje Slaninu a Filipa Sajlera. Právě tito dva moderátoři a kuchtíci
v jednom, spolu s televizním štábem se
v polovině května objevili v Dalešicích.
Jejich cílem byl místní pivovar a Dalešické cukrářství paní Renaty Vonešové, kde
se měl natáčet pořad o vaření za použití
regionálních surovin a ukázat postup výroby pokrmů, které v minulosti získaly titul Regionální potravina Vysočiny. Jeden
den se natáčelo v pivovaře, další den pak
v Dalešickém cukrářství. Pracovní stůl
známý z televizní obrazovky byl umístěn
ve vyklizené části pivovarské restaurace,
provedeno nasvícení a ozvučení. Samotní průvodci pořadem pak postupně
připravovali pokrmy na pivu a k pivu. Vše
bylo prokládáno krátkými vstupy o historii
pivovaru a výrobě piva.
Natáčení tohoto poměrně krátkého televizního pořadu zabralo hodně času jak
v pivovaře, tak v cukrářství při výrobě me-

Dalešický zámok, vzhľadom na nedostatok
pôvodného mobiliáru, pravdepodobne
nebude obsahovať prehliadkovú trasu
v pravom slova zmysle. Táto skutočnosť
však neovplyvní náš zámer vytvoriť
na zámku priestor primeranej veľkosti,
ktorý bude reprezentovať autenticitu
minulosti. Spracovaný projekt však
prirodzene obsahuje svoje technické
časti, ktorých vhodnosť riešenia sa bude
preverovať a dopracovávať na plný rozsah
dokumentácie pre SP.
V úvode apríla pribudlo v rámci
projektu ďalšie stavebné povolenie
na stavbu „Zámek Dalešice – rekonstrukce
a dostavba zámeckého areálu SO.P4.
Rekonstrukce zámeckého parku, SO.P1.
Úprava I. nádvoří zámku“.
Táto časť projektu bola súčasťou
nesystematického spracovania projektovej dokumentácie, kedy u vedenia
projektového
týmu
absentovala
schopnosť posúdiť dôležitosť dielčich
projektov a prevládali iné záujmy. Je
isté, že projekt rekonštrukcie zámockého
parku sa v určitej podobe a rozsahu robiť
bude, avšak po realizácii samotnej obnovy
objektu zámku. Pri opačnom postupe by
mohlo zbytočne dôjsť k znehodnoteniu,
alebo
prinajmenšom
poškodeniu
výsledkov prác realizovaných v parku.
Nová internetová stránka
www.wessels.cz.
Začiatkom februára 2012 sme
spustili do prevádzky novú internetovú
stránku,
ktorá,
okrem
faktických
historických informácií o oboch zámkoch,
dových řezů. Kdo Kluky v akci 22. června
na televizní obrazovce sledoval, mohl se
přesvědčit, že vtipně glosovali průběh vaření a že jim samotným chutnalo nejen to,
co uklohnili, ale také dalešické pivo i dalešické medové řezy.
RŠ

KOLOBĚH 2013
Sobota 18. května, to byl den, kdy
v okolí Dalešic proběhl zajímavý, ale velmi
obtížný závod na 100 kilometrů s názvem
Koloběh dalešického pivovaru. V ten den
se po Dalešicích a jejich okolí pohybovalo
nezvyklé množství cyklistů a běžců. Byl to
již třetí ročník tohoto neobvyklého závodu
pětičlenných družstev, kdy čtyři členové
družstva jedou na kolech a jeden běží
se štafetovým kolíkem. Do závodu, který
tvořily čtyři různé pětadvacetikilometrové
okruhy, odstartovalo z pivovarského nádvoří celkem 34 družstev, čili 170 závodníků. Mezi nimi bylo i 15 odvážných žen.
Jedno pětičlenné družstvo tvořily dokonce výhradně ženy. Účastníky závodu byli

o projektoch, poskytuje aj aktuálne
informácie o udalostiach, aktivitách,
o tom, čo o našich projektoch bolo
napísané v tlači, alebo odvysielané
v rôznych reportážach.
Kúsok Dalešíc v 3D zobrazení
v celosvetovej internetovej aplikácii
Vymodelovaný
zámocký
areál,
spolu s kostolom sv. Petra a Pavla
sme začiatkom marca 2012 zverejnili
v internetovej aplikácii Google Earth (viď
súbor obrázkov). Kto s ňou zatiaľ ešte
nemá skúsenosť, je to vlastne „virtuálny
glóbus“ umožňujúci sa pozrieť kamkoľvek
na Zemi a zobraziť satelitné snímky,
mapy, terén a budovy v zobrazení 3D,
... . Umožňuje priblíženie, naklonenie
i pootočenie, niekedy aj vo veľkom
grafickom rozlíšení.
Ekonomický prepočet celého projektu
V súlade s naposledy uvedenou
informáciou, bol spracovaný ekonomický
prepočet
celého
projektu,
doposiaľ navrhovaných riešení. Opäť
ďalšie skúsenosti z projektu Veselí
naznačujú, že tento prepočet nemusí
byť spoľahlivý a najvhodnejšie bude
ísť
cestou
konkrétnych
cenových
ponúk
potenciálnych
dodávateľov
jednotlivých častí stavby. Samozrejme
po predchádzajúcom dôkladnom preverení
a zvážení vhodnosti technických riešení,
použitých materiálov a technológií. O to
viac, že nesporne pôjde o nie malú
investíciu.
Ing. Eva Hamašová-Prvá, PhD.
Wessels, s.r.o.
borci z celé republiky. Plzně, Karlových
Varů, Kroměříže, Náměště nad Oslavou
atd. I Dalešice měly na startu své zástupce. Dokonce hned tři. Byli to Mgr. Oldřich
Kos, MVDr. Ladislav Urban a Petr Špaček. Každý v jiném týmu. Všichni dalešičtí borci tento vysilující závod dokončili
a jejich družstva obsadila sedmé, osmé
a sedmnácté místo. Závod byl náročný
na pořadatelskou službu, které se ujali
a výtečně ji zvládli členové místního Sokola. V den konání závodu se jako o jednom
z mála letošních víkendů vydařilo počasí.
Vítězové z Karlových Varů absolvovali
stokilometrovou členitou trať v neskutečně krátkém čase 5 hodin a 45 minut.
Poslední družstvo pak bylo v cíli za více
jak devět hodin. Ženský tým Dámská jízda dokončil závod na 22. místě za sedm
a třičtvrtě hodiny.
Účastníci závodu si pochvalovali nejen
dobře organizačně zvládnutý závod, ale
především nešetřili slovy chvály na velmi
hezkou krajinu a celkové pěkné prostředí
v okolí Dalešic, kudy projížděli, či probíhali.
RŠ

Setkání historických vozidel

101 let

I letos se v areálu pivovaru uskutečnilo v polovině června setkání historických vozidel, nebo-li auto a moto veteránů. Za nádherného počasí a velké účasti veřejnosti se
mezi vystavovanými exponáty představily také tři zajímavé stroje, jejíchž majiteli jsou
naši dalešičtí spoluobčané. V kategorii motocyklů to byl stroj ČZ 125A pana Josefa Macáka, který byl vyroben v roce 1947. Mezi osobními automobily se vyjímala nablýskaná
Škoda 1101 Tudor vyrobená v roce 1946 pana Luboše Bazaly a zemědělskou techniku
reprezentoval traktor Z 3001 Major vyrobený v roce 1964, jehož vlastníkem je pan Pavel
Čaněk. Tento traktor připadal všem, jako by právě sjel z výrobní linky. Program této
akce kterou pomáhali spoluorganizovat naši hasiči, byl pro všechny návštěvníky víc
než přitažlivý a zvláště milovníci historických vozidel si přišli na své.
RŠ

Dalešická rodačka a naše dlouholetá
spoluobčanka paní Marie Veselá, žijící
nyní u syna ve Vyškově, oslavila v únoru
101 narozeniny.

Oranžový kontejner
Na stanovišti pro tříděný odpad u prodejny p. Valy se vedle kontejnerů na papír a plasty objevil další kontejner, tentokrát oranžové barvy s nápisem „Textil“ a s logem charity,
která tento kontejner sem umístila. Je určen k odkládání suchých a čistých věcí, jako
je letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky a záclony a také obuv
svázanou dohromady. Není to tedy žádné odkladiště starých, nepotřebných hadrů, ale je
to shromažďovací místo pro věci, pro které lze najít další využití jinde. Je to možnost,
jak se zbavit nepotřebných věcí a přitom pomoci jiným, sociálně slabším spoluobčanům.

Potůčkovi a nejen oni v Dalešicích
Lidové rčení, a ta bývají pravdivá, praví – „ když je něčeho moc, je toho příliš.“ Platilo
to i na větší počet rodin, které žily v Dalešicích v polovině minulého století a nesly jméno
„Potůček.“ Protože jich bylo opravdu hodně a rozlišení, který Potůček je který, do které
rodiny Potůčkovy kdo patří, bylo obtížné. Proto vznikla skoro pro každou rodinu nějaká
přezdívka, která velmi jednoduše tu pravou rodinu identifikovala. Podle ní každý hned
věděl, o koho se jedná. Nebylo to v žádném hanlivém smyslu, ale opravdu především
kvůli vzájemnému rozpoznání v přemíře výskytu stejného příjmení v naší obci.
Potůčkovi bydleli v domech těchto popisných čísel: 17, 25, 47, 62, 113, 134, 149,
150, 161, 169, 177, 192, 200, 215. Z tohoto výčtu je jasné, že muselo fungovat nějaké
rozlišení ke správnému určení toho kterého Potůčka.
Rozlišovací přezdívky vznikly buď dle toho, čím se ona osoba zabývala, jako – Cestař,
Krejčí, Hrobař, (nebo též Bartůněk), Správce (lihovaru), Pokrévač (nebo také Milóš), nebo
se užívalo křestní jméno – Matěj. Zbytek se tradoval už z dávnějších dob. Jako Kóbeček,
Létkač, Safa, Kozďák, Jéžišek, Harant, Baráček, či Potok. Poslední přezdívka u jména
Potůček byla Rajský, neboť na této usedlosti se říkalo V Ráji. Tato zavedená přízviska se
běžně užívala, jejich majitelé s nimi byli vcelku srozuměni.
Rodiny Potůčků se postupně z Dalešic vytrácely a v současnosti je můžeme najít
pouze ve třech popisných číslech.
V naší obci bylo několik dalších příjmení, která se vyskytovala ve větším množství.
I pro ta si místní obyvatelé vytvořili pomocná rozlišovací pojmenování.
Jako s „Potůčky“ to bylo podobné s příjmením „Vala.“ Starší si pamatují, že se
rozlišovali těmito přízvisky – Švec, Policajt, Ze čtvrtky, Plukovník, Jara, Pekař, Richard,
z Dolánek, Frantík. Také Valů postupně ubývalo a dnes toto příjmení najdeme pouze
ve třech domovních číslech.
Další rozšířené příjmení v té době v Dalešicích bylo příjmení „Ondráček“. Také zde
lidová tvořivost vytvořila různé přezdívky, aby se na první pohled vědělo o koho se jedná.
Dnes už si málokdo vzpomene na pojmenování Předseda, Ministr, Legie, Hajcr, Stolař,
Mojmír. Toto příjmení si zachovalo četnost i v současné době. I když se před nedávnem
z Dalešic krátce po sobě odstěhovaly dvě rodiny shodou okolností bratrů Ondráčků, stále
toto příjmení zůstává v pěti dalešických rodinách.
Jakousi výjimku tvořilo příjmení „Coufal.“ U tohoto jména se rodiny rozlišovaly
křestními jmény. Emil, Cyril, Vladimír, Karel, Adam. Nyní toto příjmení nosí už jen dvě
rodiny.
Zmínit se lze ještě o příjmení „Procházka“. Starší si vzpomenou na pojmenování
Žanek, Albert, Dlouhej, Bedřich ( též kostelník), Bertík. I toto příjmení se do současnosti
dochovalo pouze ve třech rodinách.
Taktéž příjmení „Veselý“ také patřilo k těm četnějším. Zde jsou jejich jednotlivé
pojmenování - Ze štoku, Stolař (též Olda), Jaróšek, Josef (též varhaník), Řezník. I toto
příjmení se udrželo už jen ve třech staveních.
Obměna příjmení a jejich četnost se pochopitelně v průběhu času mění. Nově se
objevují jména, která v Dalešicích nikdy nebyla, zatímco některá tradiční jména, která
přetrvala mnohá desetiletí se nenápadně vytrácejí. Stěhování, ale především sňatky, to
jsou hlavní důvody přílivu nových jmen do našeho městyse a úbytku těch původních.
RŠ

Zajímavost
z polských Daleszyc
Burmistrz z polských Daleszyc Wojciech Furmánek obdržel titul Burmistrz
roku 2012, které mu 24. května slavnostně předal wojwoda Grzegorz Diobek. Toto
ocenění získal za velmi úspěšnou práci
pro Miesto i Gminu Daleszyce. Ve velké
záplavě gratulací byla i jedna z našich Dalešic.

Velikonoce 2013
Každý si jistě všiml, že se mění
i takové věci, či zvyky, za jejichž
stálost bychom dali, jak se říká,
„ruku do ohně.“ Například nedávné svátky velikonoční. Velikonoce
jsou největší křesťanské svátky
a vedle duchovní roviny k nim patří
také hrkání a mrskut. Řeklo by
se, že na tom se přece nemůže
nic změnit. Ale může. Se zajímavou inovací přišla letos při mrskutu jedna skupinka koledníků. Ono
obehrané a léta neměnné Hody,
hody doprovody…atd, úplně přeměnila a na nápěv známé lidové
písně Ručičky, nebojte se… předvedli při mrskutu zbrusu nová slova. Takto jejich zpívání při mrskání
znělo:
Holčičky, nebojte se,
vy plakat nebudete.
Vy si tu kúru, ozdravnou kúru
pořádně užijete.
My jsme si práci dali,
proutky jsme nastříhali.
Vždyť jste tu žílu, léčivou sílu
celý rok postrádaly.
Proto jsme časně vstali,
bysme vás vyšlehali.
Zadeček z lásky,
zadeček z lásky polechtali.
Až tak moc nepijeme,
bez lihu přežijeme.
Na vaši počest, na naši pověst,
štamprle vypijeme. I dvě!
Skupinu koledníků, inovátorů,
s novou variantou popěvku tvořili
Jan, Jiří a Stanislav Kovářovi a Pepa
Veleba, kteří si vyrobili a při letošním
mrskutu používali vlastní, novodobou velikonoční koledu.
RŠ

110 let naší školy
Uplynulo již 110 let od doby, kdy byla předána do užívání nově postavená školní
budova a začalo v ní pravidelné vyučování. Tato budova se zářivě žlutou fasádou je
jednou z dominant našeho městyse.
Naši předkové, kteří rozhodovali o místu zbudování nové školy, měli na vybranou
ze tří variant. Nakonec rozhodli o místě, na kterém škola stojí více než správně. Další
uvažovaná místa pro umístění školy v „Cirkótně“, či v „Panské zahradě“ nebyla akceptována.
Co přimělo Dalešice k postavení této nové, dá se říci vznosné, školní budovy?
Dosavadní škola v čp. 87, (kde je dnes zdravotní středisko a úřad městyse), do které
chodil velký počet žáků, tehdy vždy kolem 130, jen stěží odpovídala nárokům na výuku.
A kvalita výuky ve stísněných prostorách při tomto množství žáků byla velmi problematická.
Rozhodnutí o stavbě školy nepadlo ze dne na den. O této záležitosti se delší dobu
radili jak členové obecního výboru, tak především místní školní rada a c. k. hejtmanství
v Moravském Krumlově, pod které Dalešice patřily.
V prosinci roku 1897 vyslalo hejtmanství do Dalešic komisi, která si ona zmiňovaná
a školskou radou navrhovaná místa pro stavbu školy prohlédla a určila jejich pořadí,
co se týká vhodnosti pro stavbu nové školy. Na první místo dosadila „Panskou zahradu“ a na druhé pak prostor na „Dražkách. „Cirkótn“ pak zcela vyloučila. Než došlo
ke stavbě, bylo místo na „Dražkách“ upřednostněno před „Panskou zahradou.“ Těžko
lze dnes dohledat okolnosti či příčiny, které vedly ke změně původního potvrzeného
rozhodnutí. V „Panské zahradě“ se nestavělo, ale stavělo se na „Dražkách.“
Kdo stavbu školy vyprojektoval, který stavitel se svojí firmou se na ní podílel, to se
dnes už nedozvíme. Všechny dokumenty, které byly uloženy v okresním archivu v Mor.
Krumlově, byly zničeny při těžkém bombardování Mor. Krumlova 7. 5. 1945.
Slavnostní poklepání základního kamene se odehrálo 19. března roku 1902. Motem
proslovů všech řečníků na této slavnosti bylo přání, „aby z této budoucí školy vycházela
mládež Bohu milá, vlasti a obci prospěšná.“
Nechce se ani věřit tomu, že stavba školy byla ukončena ještě v témže roce a 20.
prosince 1902 byla zkolaudována. To svědčí o neobyčejné šikovnosti a pracovitosti
těch, kteří se na stavbě této pěkné budovy podíleli.
Na Nový rok odpoledne počínajícího roku 1903 byla u nové školy další slavnost.
Místní oblíbený farář Alois Wolf budovu požehnal. Následovaly proslovy slavnostních
řečníků, zazněla i děkování přednesená žáky, načež z rukou starosty Matěje Kováře
a předsedy místní školní rady Františka Stuchlíka převzal nadučitel Alois Kliment klíče
od nové školní budovy.
Hned následující den, 2. ledna 1903, bylo v nové škole zahájeno vyučování.
Za uplynulých 110 let navštěvovalo tuto školní budovu několik set dalešických
dětí. Působilo zde několik desítek učitelů. A ne lecjakých. Nelze je všechny vyjmenovat,
vzpomeňme jen některé výrazné osobnosti za prvních padesát let existence školy. Již
zmiňovaný Alois Kliment, pak Bohumil Nezval, Vojtěch Mácha, Alois Harant, či František Kozák. Ale i ti všichni další, kteří zde působili, dali všechny své síly do formování
svých žáků, do výchovy mnoha dalešických generací. Všem učitelům a pracovníkům,
bývalým i současným, patří v tomto jubilejním roce vzpomínka a především poděkování
za nelehkou, obětavou, záslužnou a ne vždy oceněnou práci.
Letos škola prochází výraznou renovací. Budou vyměněna okna, změněno vytápění, bude provedeno zateplení části zdí a zateplení stropů.
Stavební firma VESAS už započala s naplánovanými pracemi. Pro žáky tato rekonstrukce měla radostné vyústění ve zkrácení školní docházky o jeden týden, což jistě
radostně přivítali.
Co popřát škole do dalších let? Především dostatek žáků, dobré učitele, dobré vedení a také přízeň zřizovatele, kterým je Úřad městyse.
-------Že škola musí řešit problémy všeho druhu, dosvědčují následující řádky.
Před 60ti lety byla koncem května provedena měnová reforma. Lidově se říkalo, že
padly peníze. Ve školní kronice je mimo jiné zápis z onoho roku, pořízený tehdejším
ředitelem školy Františkem Kozákem tohoto znění.
Dne 31. 5. 1953 byl podniknut se žáky a rodiči zájezd do Lednice. Zájezdu se zúčastnilo 105 osob a vypraveny byly dva autobusy. Za tento autobusový zájezd účtoval
„ČEDOK“ 17.400.- Kč. Ve staré měně. Převedeno na novou měnu, činil obnos 3.480.Kč. Škola měla na výlet připravený v hotovosti obnos 18.000.- Kčs ve staré měně. Při
výměně peněz byl tento obnos škole vyměněn místo v poměru 5:1 v poměru 50:1,
t,j. za obnos 360.- Kč v nové měně. Zbyl proto nedoplatek 3.120.- Kč v nové měně.
O zaplacení tohoto nedoplatku podána byla k ministerstvu školství a osvěty stížnost se
žádostí o prominutí, neboť škola nemá k úhradě prostředků.
Jak tato záležitost tehdy dopadla, o tom se už pisatel kronikářského zápisu nezmiňuje.
RŠ

Zprávy ze Sboru pro
občanské záležitosti
Události v první polovině roku 2013“
Narodila se:
Leontýna Jíchová,
Rodičům blahopřejeme a Leontýnce přejeme krásné dětství.
Uzavřeli sňatek:
Petr Veselý a Věra Nahodilová, novomanželům blahopřejeme .
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Jurdová Libuše, Paseka Libor a Chládek
Vítězslav
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Věkové složení obce k 21.6.2013 :
ženy : 299 muži : 299
věk
0 -18 let
		
19 - 60 let
		
61 - 100 let 		

počet
114
356
128

BS

Víte, že...
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka elektrické energie dne
31. července od 7:30 do 16:30 hod. v Dalešicích část obce kolem hřbitova, dále
od křižovatky směr Hrotovice a směrem
k zámku.
Řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnost.
Městys
Dalešice
zajišťuje
po pěti letech výměnu tablet „Jodid draselný“, který je určen k ochraně obyvatel
v případě radiační havárie na JE Dukovany. Tablety budou vydávány na Úřadě
městyse během července 2013. Zároveň
občané vrátí staré tablety z roku 2008,
u kterých končí doba jejich použitelnosti.
V pátek 12. července se uskuteční sběr železného šrotu a 13. září sběr
nebezpečného odpadu včetně elektrospotřebičů. Uvedený odpad přistavte v ranních hodinách před váš dům, během dne
bude odvezen.
V sobotu 3. srpna se uskuteční na Městečku v době od 8:00 do 10:00
hod. sběr objemného odpadu, který
vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit
do popelnice (staré koberce, lino, matračky, nábytek apod.)
-

JZ

Sokolské ozvěny

Základní škola

S blížícími se prázdninami jsme se rozloučili se cvičebním rokem 2012-2013.
Letos bohužel bez tradičního opékání a šipkované, protože nám plánovaný termín
propršel. A jaký ten letošní rok byl? Co všechno sokolíci stihli? Co se podařilo a nepodařilo?
Vánoční a povánoční čas patří tradičně malým divadelníkům. Divadelní pohádku
O princezně, která snášela zlatá vejce, zahráli s nadšením, elánem a důvtipem. Zaplněný sál se jim vždy odměnil velkým potleskem a paní Renata Vonešová přidala jako
odměnu nádherný ovocný dort.
Ani divadelní soubor D.U.S.O.T. pod vedením Magdy Potůčkové se nenechal zahanbit a nacvičil za rekordně krátkou dobu divadelní komedii s názvem Dokonalá
svatba. Před výkony všech herců smekám klobouk. Bravurně zvládnuté texty, vtipné
podání a pohodová atmosféra vykouzlily úsměv na tváři snad všem návštěvníkům.
Mnozí z nich při odchodu z představení sklonili našim hercům poklonu v podobě srovnání s profesionály. Velké poděkování patří také paní Marii Špačkové a Janě Kovářové za lahodné koláčky a věnečky, které napekly na občerstvení během přestávek.
Renata Vonešová Dokonalou svatbu završila dokonalým svatebním dortem.
Každoročně se naše jednota zapojuje do župních přeborů v rámci všestrannosti. Po podzimním plavání jsme se pilně připravovali na župní přebor v gymnastice
a šplhu. Přebor se konal v Třebíči a naši cvičenci si přivezli z gymnastiky 2 zlaté
(Urbanová, Sázavská), 5 stříbrných (Máša, Kříž, Padělková J., Křížová, Svobodová)
a 1 bronzovou (Padělková D.), ze šplhu 1 zlatou (Kříž), 3 stříbrné (Macků, Tomek,
Padělek) a 4 bronzové (Máša, Věžníková, Vildomcová a Dobrovolná I.). V květnu
se početná výprava pravidelně vydává na župní přebor v atletice, kde jsme získali 4
zlaté (Pechová, Vildomcová, Padělek, Čtvrtníček), 3 stříbrné (Máša, Kříž, Slatinský)
a 2 bronzové (Dobrovolná I. Tomek). Krásnou tečkou za atletickými závody bývá
soutěž štafet, ve které jsme si doběhli v soutěži žactva pro zlatou (Máša, Tomek,
Vildomcová K., Kříž) a v soutěži dorostu a dospělých pro stříbro (Čtvrtníček, Dobrovolná L., Slatinský a Vildomcová A.). Při vyhlašování výsledků jsme i v letošním roce
získali pohár za nejaktivnější jednotu. Přeborníky roku 2012 byli vyhlášeni Jana
Padělková, Matěj Máša, Tomáš Kříž a Jiří Čtvrtníček, druhé místo obsadila Michaela
Fialová, Martina Křížová, Žaneta Svobodová a Lucie Dobrovolná, třetí místo obsadila Lucie Čtvrtníčková, Veronika Nekudová, Hynek Urban a Pavel Padělek. V rámci
všestrannosti jsme byli opravdu úspěšní, neboť Dalešice měli své zastoupení také
na Přeborech České obce sokolské. Přebory pro mladší žactvo se v letošním roce
konaly v Brně a za župu plk. Švece na ně postoupili také 4 zástupci naší jednoty –
Dominik Macků, Matěj Máša, Barbora Pechová a Martina Křížová. Nejlépe si vedl
Matěj Máša, který získal dvě stříbrné medaile (plavání a atletika). Za zmínku však
vzhledem k vysokému počtu závodníků a silné konkurenci v rámci celé republiky
stojí i umístění ostatních našich reprezentantů – Bára 7. místo v plavání a 9. místo
v atletice, Dominik 11. místo v atletice a Martina 11. místo v gymnastice. Na přebory
staršího žactva, které se každoročně konají v Praze, postoupila za Dalešice a naši
župu Klára Vildomcová a Žaneta Svobodová. I Klárce se podařilo vybojovat medaili
a to v podobě stříbra za atletiku.
Po celý cvičební rok nás provázela také župní florbalová liga. Našich florbalistů
se v letošním roce ujali Ladislav Urban (mini žáci), Oldřich Kos (mladší žáci), Věra
Špačková (dívky), Ondřej Špaček (starší žáci) a Josef Dufek (junioři). Liga byla napínavá až do konce, protože až do posledního turnaje nebylo pořadí nikde jisté. I když
naši hráči nakonec neobsadili žádnou medailovou příčku, odvedli pořádný kus práce.
Byli dobrými soupeři a v poli se nikdo z nich neztratil. Jedinou dalešickou hvězdou se
stal Rostislav Vlk, který získal cenu za střelce ligy v kategorii junioři. Poděkování patří
panu Petru Padělkovi, který zasponzoroval brankářský dres pro mladší žáky.
Velkou sportovní událostí v Dalešicích je už třetím rokem Pivovarský koloběh (dříve duatlon). Naše jednota se každoročně podílí na jeho organizaci a jsme rádi, že
pan správce i samotní závodníci nešetří chválou na naši adresu. Závod je náročný
jak na přípravu, tak na vlastní realizaci, ale atmosféra, kterou při něm zažíváme, je
vždy nezapomenutelná. Nadšení a odhodlání soutěžících nás nabíjí a všichni mají
náš obdiv. Letošního ročníku se navíc zúčastnili 4 naši členové. I když nikdo z nich
nestartoval pod hlavičkou sokola, zaslouží si být jmenováni, neboť zdolání 100kilometrové trasy je samo o sobě pro mnohé z nás nedostižný cíl. Těmito nadšenci jsou Ladislav Urban, Oldřich Kos, Petr Špaček a Tomáš Kříž. Jsme zvědavi na jejich výkony
v příštím ročníku, neboť výkony většiny týmů se neustále zlepšují. Děkuji tímto všem,
kteří nám jakkoli pomohli při organizaci tohoto závodu. Odměnou nám všem bude
sponzorský příspěvek pro naši jednotu, který jsme tímto získali od Pivovaru Dalešice.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou
na jednotlivé závody i s doprovodem dětí na soutěžích.
Přeji krásné a pohodové prázdniny a dovolenou, hodně sportovních zážitků, ať už
na hřišti, na kole či u vody. V novém cvičebním roce nazdar!
Věra Špačková,
jednatelka TJ Sokol Dalešice

Letošní školní rok byl pro naši školu
velmi úspěšný. Kromě toho, že se žáci
pilně vzdělávali, my pedagogové jsme ještě zvládli dokončit naši dlouholetou práci.
Podařilo se nám obhájit v Praze náš program Škola podporující zdraví a od května jsme zařazeni do sítě zdravých škol.
Naše škola se zaměřuje na environmentální výchovu, lásku k přírodě, zdravý životní styl, prevenci a bezpečí. Finanční
prostředky, které jsme získali, chceme použít na akce školy, které během roku pořádáme, dále na vybavení školní družiny,
vybudování učebny v přírodě a zlepšení
prostředí ve škole.
Jsme rádi, že i budova školy, která letos slaví 110 let, projde opravami. Budou
vyměněna okna, zatepleny zdi a vyměněno topení. To vše přispěje k úsporám
elektrické energie. Už nyní se těšíme
na září, až bude vše hotovo. I vy si budete moci prohlédnout výsledek na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční v říjnu.
Všechny srdečně zveme.
Ale nesmím zapomínat i na úspěchy
našich žáků. Na tomto místě již několik
let informuji o umístění v soutěži ve sběru papíru. Několikrát jsme byli první, třetí
a druzí . Letos jsme se umístili na třetím
místě. Musím pochválit všechny žáky,
kteří se do soutěže zapojili a přinesli papír
a poděkovat všem, kteří jim v tom pomáhali. Žáci nasbírali 5 440 kg papíru, což
je 194,29 kg na jednoho žáka. Nejvíce
papíru nasbíral David Čech, na 2. místě
skončil Vojtěch Coufal a 3. místo získala
Lucie Jedličková.
Úspěšní jsme také byli v atletickém pětiboji ve Studenci. Druhé místo ze všech
třeťáků vybojoval David Čech. Na atletické olympiádě malých škol jsme získali několik medailí: Matěj Doležal bronz
za sprint a bronz za skok do dálky, Matěj Malý stříbro za sprint, stříbro za skok
do dálky a bronz za hod míčkem. Ve školním kole recitační soutěže se v I. kategorii
na 1. místě umístil Jan Voneš, na 2. místě
Magdaléna Věžníková a 3. místo obsadila Šárka Procházková. Ve II. kategorii
1. místo obsadila Lucie Čtvrtníčková, 2.
místo Klára Kovářová a 3. místo získala
Simona Fňukalová.
Konec školního roku byl opravdu náročný. Jedna akce střídala druhou: školní akademie, výlet na kole, stopovaná,
dětské dopravní hřiště v Třebíči, turnaj
ve stolním tenise, výlet do ZOO a vyklizení školy. Musím poděkovat všem žákům, zaměstnancům školy, zaměstnancům obce, kteří pomáhali při stěhování
a vyklízení .
Na závěr bych chtěla také poděkovat všem rodičům, zastupitelům městyse
a všem příznivcům školy za dobrou spolupráci a popřát jim i dětem krásné prožití
letních dnů.
Mgr. Alena Stupková,
ředitelka školy

Takřka před nedávnem

Fantomas ...

Jednou z největších vymožeností první poloviny dvacátého století byla elektrifikace.
Zavedení elektřiny do měst a vesnic zlepšilo život všemu obyvatelstvu. I naše Dalešice
se od 19. srpna roku 1928 mohly těšit z elektrického světla.
V ten den se u nás poprvé rozsvítilo několik prvních žárovek. Ne všichni si mohli dovolit zavést tuto moderní novinku do svého domu, a tak dále svítili petrolejkami,
nebo svíčkami. Hojně používaná byla lucerna se svíčkou, se kterou se chodilo na dvůr,
do chléva i po venku. A nebo nesvítili vůbec.
Pokrok se nedá zastavit, a tak poměrně rychle se zavádění elektřiny rozšiřovalo
do dalších a dalších domů. Neskutečné výhody, které elektřina poskytovala, překonávalo všechna očekávání. Elektřina začala být neobyčejným pomocníkem a neoddiskutovatelně zlepšila kvalitu života všemu obyvatelstvu.
Od této převratné události zanedlouho uplyne 85 let, což není zrovna až tak dávno.
Jak je náš život a celé lidské fungování na elektřině totálně závislé, to si uvědomíme
ve chvílích, kdy dojde k jejímu krátkodobému výpadku.
Když se mělo v roce 1928 instalovat dle projektu 29 světel venkovního pouličního
osvětlení, zdálo se to spořivým obecním radním zbytečně moc. Snížili proto jejich počet
o jednu žárovku, tedy na počet 28. Intenzita světla byla oproti současným mizivá, dnes
bychom řekli, že to byly spíše bludičky. Jak se Dalešice rozšiřovaly a síť světel se podstatně zahušťovala, navýšil se i počet svítidel. Současná síť našeho pouličního osvětlení jich čítá 125. Velkou rekonstrukcí prošla elektrická rozvodná síť v Dalešicích v roce
1968. Před třemi roky se na Korduli rozvod elektřiny přesunul do kabelů, tažených
po sloupech. Letos by se měl dočkat alespoň částečně i Druhý konec. Zde firma EON
přichází s lepší variantou, což je odstranění sloupů a uložení kabelů do země. Bude to
výrazná modernizace a zlepšení vzhledu těch ulic, kterých se tato rekonstrukce dotkne.
Zmizí dráty, zmizí sloupy. Protože se odstraní sloupy, na kterých byla umístěna svítidla
veřejného osvětlení, musí městys do těchto ulic pořídit nová stožárová svítidla. Budou to taková, která jsou na Městečku a v ulici ke kapli. Tato změna bude určitě velmi
prospěšná a zlepší vzhled našeho městyse.
RŠ

V sobotu 15. června 2013 se konal
další ročník srazu veteránů „Po stopách
hraběte Chorinského“ v dalešickém pivovaru. Letos na setkání historických
vozidel, všechny pořadatele a spoustu
návštěvníků krásně svítilo sluníčko, což
jistě velkou měrou přispělo ke zdaru
celé akce. To dokazuje i fakt, že se zde
nečekaně objevil nepolapitelný Fantomas, král zločinu a muž mnoha tváří,
který neunikl našemu fotoaparátu a statečné hasičky se s ním neváhaly zvěčnit na památku. Fantomas byl tentokrát
hodný, žádný zločin neprovedl a přislíbil, že příští rok se na srazu objeví znovu
i ve svém legendárním automobilu.
Jenom krátce se nyní ohlédnu
za činností sboru dobrovolných hasičů
Dalešice od začátku roku 2013, protože
většina akcí je již tradičních a proto se
v tomto úmorném vedru nechci o nich
příliš rozepisovat.
Masopustní průvod masek se uskutečnil v sobotu 2.2.2013 a mimo jiné
se v něm objevila legendární rodina
Simpsonových, či myslivci a panenky,
které je potkaly na silnici. Zima byla letos opravdu vlezlá, ale ve zdraví jsme
všichni dorazili do cíle, někdo dříve,
někdo i později. A v sobotu 23.2.2013
nás čekala naše velká akce, na kterou
se připravujeme dlouhodobě, již IX.
HASIČSKÝ PLES. Letos jsme vsadili
na hvězdnou skupinu OLD ARCUS a dle
reakcí drtivé většiny návštěvníků plesu
jsme udělali dobře. Vždyť na této kapele
nás vyrostlo dá se říct několik generací
a pánům muzikantům to opravdu pořád
hraje výborně.

Pátá desítka
Tento výtisk Zpravodaje má pořadové číslo 41, byla tudíž započata pátá desítka
jeho exemplářů. Z počátečních čtyř stránek se rozrostl na stránek dvanáct. Zpravodaj
městyse Dalešice je zapsán v registru periodického tisku Ministerstva kultury ČR. Vyhledávání zajímavých témat a samotná příprava Zpravodaje k vydání zabere spoustu
času a ve velké většině je jeho příprava doprovázena časovou tísní. To nic nemění
na tom, že i v budoucnu se vynasnažíme udržovat zaběhnutou úroveň našeho Zpravodaje a dvakrát do roka Vám připravit pěkné počtení.
RŠ

WEGETT
Když se řekne Wegett, většině z nás
není tento pojem neznámý. Je to přece dalešická hudební skupina, která si získává
stále větší oblibu nejen u nás, ale i v okolí.
Důvod je víc než prostý. Jejich repertoár je
složen z melodických písní, které se dobře
poslouchají, které vytváří dobrou pohodu
a dobrou náladu, čemuž odpovídá i název
tohoto uskupení. Wegett, česky řečeno,
pohoda či krásné, příjemné chvíle.
Frontmanem kapely, jak se v muzikantských kruzích říká, je bezesporu Milan Hohberger, který kromě toho, že hraje
na elektrickou kytaru, pětistrunné banjo
a foukací harmoniku, taktéž zpívá. Dalšími
členy jsou Roman Tvrz, který hraje na basovou kytaru, na doprovodnou kytaru pak
hraje Josef Macák. Tito tři členové stáli
na počátku vzniku skupiny v roce 2006.
Čtvrtým členem kapely, který se do skupiny začlenil později, je zpívající bubeník
Petr Čaněk. V tomto složení hraje kapela

v současnosti. Během let zde ještě krátce
působil kytarista Ladislav Votava a poté
Ludvík Fňukal.
Prvotní vystoupení na veřejnosti se
odehrávalo v dalešických hospodách.
Na „Horybě“ a „U Stejskalů.“ V repertoáru
byly převážně country skladby převzaté
od skupin Rangers, Brontosauři, Greenhonns a dalších.
Začátky bez technického vybavení
nebyly jednoduché. Brzy kapela dospěla
k poznání, že bez alespoň malé zvukové aparatury nelze kvalitně koncertovat.
Různě se sháněly a půjčovaly šňůry, mikrofony a další potřební věci. V té době
také začaly přicházet nabídky na veřejná vystoupení. Když si kapela později
pořídila silnější, kvalitnější zvukovou aparaturu, vešla její existence do všeobecného povědomí. Ne kvůli aparatuře, ale
díky kvalitnímu a líbivému koncertování.
Do svého repertoáru přibrali i rockové
skladby od populárních skupin, jakými
jsou Katapult, Kabát či Olympic.

(dokončení na str. 7)

Základnou, kde skupina zkouší a kde
má zázemí, se jim stala hospoda „U Romana.“ Často tam vyhrává oslavencům
k životním jubileím, vyhrává na Silvestra
i o čarodějnicích. Koncertovala už také
v místním pivovaře, v třebíčských hotelech DON a ATOM, ve Znojmě, v Hrotovicích, ve Starči, v Litovanech a dalších
lokalitách.
Doba skromných začátků, kdy se toto
dalešické hudební těleso tvořilo, je minulostí. Wegett – to je nyní značka dobré
muziky. Je to značka skupiny, která rozdává radost a dobrou pohodu svým posluchačům. Nic není zadarmo. I za jejich dobrým jménem jsou hodiny práce
a zkoušení.
A že jde kapela s moderní dobou, to
dosvědčuje skutečnost, že má zřízené
vlastní internetové stránky kde se na adrese www.wegett.webnode.cz lze dozvědět vše o jejich činnosti i o jejich budoucích vystoupeních.
(dokončení na straně 7)

...(se) nezlobí

Události obrazem

Předávání vysvědčení na konci školního roku 2012/13
30. dubna se to ve Stodole u Romana a v jejím blízkém okolí
opět hemžilo Čarodějkami z Dalešic, čarodějnicemi a spoustou
dětí, které soutěžily, zpívaly a řádily kolem ohně a ještě za to
byly odměňovány různými hračkami a všelijakými dobrotami.
Všem, kdo se na tomto sletu podíleli, patří velké poděkování,
protože rok od roku je spokojených účastníků akce víc a víc. To
je pro nás tou nejlepší odměnou za vynaložené úsilí a věnovaný
volný čas.
A na dveře už ťukají letní prázdniny a čas úžasných dovolených. Veškerou tuto pohodu odstartuje tradiční Petropavlovská
pouť v Dalešicích a já si vás dovolím na tomto místě srdečně
pozvat na páteční předpouťovou zábavu, kam se nám podařilo
opět zajistit oblíbenou skupinu OLD ARCUS, která vám k poslechu a tanci zahraje v místní sokolovně 28.6.2013 od 20. hodiny.
V sobotu 29.6.2013 po obědě jste srdečně zváni na fotbalové
hřiště, kde se spolu utkají v kopané ženatí proti svobodným.
Občerstvení je samozřejmě zajištěno, tak jenom aby nám všem
počasí přálo! Přijďte, prosím, podpořit obě tyto akce, děláme je
pro všechny, aby se podařilo udržet většinu tradic, které vždycky
spojovaly všechny lidičky z našich Dalešic.
Závěrem svého článečku bych vám ráda popřála krásné letní dny, plné pohody, radosti a příjemných zážitků.
Za Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
Jana Čaňková

Výroční členská schůze MS, vyznamenání členů

Červnová besídka ZŠ a MŠ

V sobotu 20. července bude WEGETT koncertovat od 15
do 21 hodin v dalešickém pivovaru. Všichni jste srdečně zváni. Kdo přijde, prožije příjemné sobotní odpoledne a podvečer
s pěknými písničkami a určitě i s dobrou náladou.
Do další činnosti je třeba všem členům skupiny WEGETT
popřát hodně zdaru a elánu. A svým muzicírováním ať i nadále
dobře reprezentují naše Dalešice. Pánové, díky!
RŠ

Čarodějnice 2013

Farní zájezd 2013 aneb Přes Polsko do Pobaltí
a na skok do Finska 5. – 11.5.2013
Jako každoročně, tak i letos se
uskutečnil poutní zájezd našich farností. Letos jsme zamířili trochu na sever
a navštívili Polsko a Pobaltí.
1.den: V neděli po poledni jsme
vyrazili na dlouhou cestu přes Brno
a Ostravu do nejvýznamnějšího polského poutního místa, do Čenstochové.
2.den: Brzo ráno jsme se zúčastnili
mše sv. a po ní jsme si krátce prohlédli
toto poutní místo. Následoval odjezd
směr Varšava. Po příjezdu jsme udělali
pěší procházku po varšavském Starém
městě (UNESCO) a po krakovském
předměstí, kde jsou významné budovy polského státu (sídlo prezidenta
a významné kostely). Na závěr jsme
pak navštívili známou výškovou budovu Paláce vědy a kultury. V pozdním
odpoledni jsme pokračovali na sever
do polského města Lojza, kde jsme se
ubytovali.
3. den: Ráno jsme přejeli hranice
Litvy a dorazili do druhého největšího
litevského město Kaunas. Toto město
jsme si prošli a naše cesta pokračovala
na významné litevské poutní místo Križi
u Kalnas (Hora křížů). Místo je známé
velkým počtem křížů na nevelkém pahorku symbolizujících utrpení obyvatel Litvy v minulých dobách. Dnešní
cestu jsme ukončili v hlavním městě
Lotyšska, v Rize, kde jsme se ubytovali
a večer jsme vyrazili na prohlídku centra města.
4. den: Riga je největší město
celého Pobaltí. Dopoledne jsme měli
mši sv. v místní katedrále sv.Jakuba
a pak jsme prošli a viděli nejznámější
památky středověkého centra tohoto
hlavního města. Většina z nás si také

Litva – Hora křížů

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka pro Charitu, která se
konala 4. ledna, vynesla
v Dalešicích 13.945 Kč.

Litva – Hora křížů
zde zakoupila místní specialitu bylinný
likér Rížský balzám. V poledne jsme vyrazili dál směr Estonsko. Po cestě jsme
udělali tradiční zastávku u moře, tentokrát
Baltského. Do Tallinnu, hlavního města
Estonska, jsme dorazili v podvečer. Tallinn
je nejmenší z hlavních měst pobaltských
států, okouzlil nás svou polohou na břehu
Finského zálivu, je živoucím muzeem
středověké architektury a má zachovalé
mohutné hradby. Z hradního vrchu je nádherný pohled na město i Finský záliv.
5. den: Prvním ranním lodním trajektem jsme přepluli přes Finský záliv
do 85 km vzdáleného finského hlavního
města Helsinky. Celý den jsme pak věnovali
prohlídce města. S pomocí městské hromadné dopravy jsme se dostali na památný olympijský stadion, místo největších
sportovních úspěchů Emila Zátopka. Pak
již pěšky jsme procházeli památky a zajímavosti tohoto města. V podvečer jsme se

opět nalodili na trajekt a na ubytování
jsme přejeli do lázeňského města
na pobřeží Baltského moře do Pärnu.
6. den: Ráno jsme se vydali
od Baltu přes celé Lotyšsko až
do litevského hlavního města Vilniusu. Pohled z výšin Gediminasova hradu nás přesvědčil, jak je to
krásné město s nádhernými chrámy
třech křesťanských vyznání. Viděli
jsme i sídlo prezidenta a univerzitu.
Prohlídku jsme ukončili u Jitřní brány
Aušros s milostným obrazem Panny
Marie. Večer se ještě mnozí vydali
na noční prohlídku tohoto krásného
města.
7. den: Poslední den nás už
čekala jenom cesta zpátky k domovu přes Polsko s nutnými zastávkami a krátce po půlnoci jsme šťastně
dojeli domů.
Mgr. Petr Holý

2013
Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na pomoc těm
nejpotřebnějším a lidem s vážnými zdravotními problémy, je třeba vyslovit poděkování. Poděkování patří
i všem koledníkům, kterých se sešlo velké množství,

a také jejich dospělému doprovodu. Nejen
v Dalešicích se koledovalo. Naši kolednci s pokladničkami
s nápisem CHARITA
obešli i ostatní obce,
patřící do dalešické
farnosti.
Ve
Stropešíně
bylo vybráno 3.300
korun a ve Slavěticích 8.289 korun.
Za farnost vynesla
Tříkrálová sbírka celkem 25.534 Kč.
RŠ
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