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MĚSTYSE DALEŠICE

Sluníčko je pánem léta, všechno zraje, krásou vzkvétá, plné
hvězd je nebe noční, období to krásné roční.

DALEŠICKÁ POUŤ 2020
Rok s rokem se sešel a za pár dní je tu svátek Petra
a Pavla, patronů našeho kostela. To neznamená nic
jiného, než že Dalešice slaví tradiční pouť.
Jak nás informoval ve Zpravodaji č.1/2020 náš kronikář, pan Rudolf Špaček, od roku 1914 nebyly přerušeny oslavy poutě. To se loňským rokem změnilo.
Zastupitelstvo městyse Dalešice si naštěstí na zasedání konaném 7. června 2021 položilo otázku: „Co by
šlo o naší pouti udělat?“ Rozhodlo, že nás po roce odmlky navštíví kolotočáři. Což jistě nejvíce potěší děti
a jejich rodiče budou moci provětrat loňské úspory.
Pro všechny bude na městečku připraveno posezení, které bude obohaceno poslechem dechové hudby
Horanka.
Píši záměrně k poslechu, protože tancovat se nemůže. Z toho důvodu jsme rozhodli nestavět taneční
parket. Celá akce bude probíhat dle aktuálních vládních nařízení:
• rozmístění laviček 1,5 m od sebe, maximálně pro 10
členů jedné domácnosti
• ochrana dýchacích cest respirátorem při nedodrže-

ní bezpečné vzdálenosti 1,5 m od členů jiné domácnosti
• potvrzení o negativnosti – antigenním testem, PCR
testem, samotestem s čestným prohlášením
• 14 dní po ukončeném očkování proti COVID-19
• 21 dní po prvním očkování proti COVID-19
• potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 nejdéle 180
dní
Dechová hudba Horanka se Vám představí na novém
pódiu, které bylo právě pro takovéto akce, a jim podobné, pořízeno za pomoci NADACE ČEZ.
Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu, čas dovolených se blíží. Užijte si je všichni podle svých představ ve zdraví a načerpejte tolik potřebnou energii.
Loukota Jiří
starosta

Co se děje v Dalešicích
Tak jak uvádíme v každém čísle zpravodaje, i v tomto bych Vás rád informoval, co se realizuje, popřípadě co
již bylo od posledního čísla zrealizováno a co se plánuje v dohledné době.
S Vaším dovolením bych začal největšími akcemi, které se rozběhly s příchodem jara roku 2021 a které jsou
samozřejmě nám všem na oku.

Komunitní centrum Dalešice
Největší a nejnákladnější akcí, která byla započata na jaře letošního
roku 2021, je Obnova brownfieldu
na Komunitní centrum v Dalešicích. O této stavbě se ve zpravodaji psalo již několikrát, proto zde
uvedu pro vaši informovanost jen
několik detailů. Celá budova, nám
známá jako Davidova hospoda, po
několika desetiletích chátrání projde nákladnou rekonstrukcí. Do výběrového řízení se přihlásily pouze
dvě firmy. Nejvýhodnější nabídku
podala firma ARCHATT památky
spol. s.r.o. s cenovou nabídkou
30 066 198,91,– Kč (původní rozpočet byl 35 204 133,– Kč). Dotace
již byla schválena z Ministerstva
pro místní rozvoj - Podpora revitalizace území - Obnova brownfieldů
ve výši 20 758 055,– Kč. Rovněž
bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v této výši. Rozdíl
ceny ve výši 9 308 143,91,– Kč je
spoluúčast městyse Dalešice. Zastupitelstvo městyse Dalešice na
svém zasedání dne 17. 3. 2021
schválilo uzavření úvěrové smlouvy od Českomoravské rozvojové

záruční banky ve výši 10 000 000,–
Kč na dofinancování tohoto projektu. Úvěr na tuto akci byl zastupitelstvem schválen z důvodu
ponechání finančních prostředků, kterými městys disponuje na
svých účtech, na financování akcí,
které nás čekají v dohledné době.
Polemiky typu zbourat či nezbourat již bylo rovněž dost. V době podání žádosti, a bohužel i v dnešní
době, není žádný vyhovující typ
dotací, který by šel na tento projekt využít. Zde bych s dovolením
odcitoval, co znamená regenerace
brownfieldů.
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití: Cílem podprogramu je regenerovat území, na
němž se nachází objekty či plochy
nevyužívané a zanedbané, které
lze definovat jako brownfield tak,
aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce,
zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky
pro stabilizaci území a zároveň
do území přinést nové a potřebné

funkce. Podprogram je zacílen na
objekty typu brownfieldů, jejichž
následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou
sloužit široké veřejnosti. Toliko citace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro občany Dalešic to znamená,
že cílem této akce je, sestěhovat
všechno potřebné pod jednu střechu. V budově bude Úřad městyse Dalešice s archivem a obřadní
místností, pošta, knihovna a dále
ordinace lékaře s čekárnou. K dispozici bude v nově dostavěné části veřejné sociální zařízení, které
bude sloužit například při konání
poutě a jiných společenských událostech. Navíc zde vznikne prostor
pro klubovnu některého z kroužků
nebo místního spolku.
Dle projektu bychom do zrekonstruovaných prostor mohli nahlédnout v létě roku 2022.

VO Dalešice
Další projekt, který je v současné
době realizován firmou Elektro-Ing.
Klíma s.r.o., je vybudování nového
veřejného osvětlení v části městyse od fary na konec Dalešic směrem k Hrotovicím. Tato stavba byla
vynucena realizací přeložek vedení
a sloupů nízkého napětí do země
firmou EG. D. Vedení NN v této části městyse bylo jedno z nejstarších.
Cena této stavby byla vysoutěžena
na základě výběrového řízení, kde
nejnižší nabídku podala již zmiňovaná firma Elektro-Klíma s.r.o.
za cenu necelého 1 000 000,– Kč.
Tato částka bude plně hrazena
z rozpočtu městyse. Nové sloupy
veřejného osvětlení se ponesou
v již zaběhlém duchu historizujících stožárů osazených LED čipy. Toto dílo by mělo být předáno hotové koncem července 2021. V této části městyse již budou veškeré zdroje energií uloženy pod povrchem, kromě 2 ks
dřevěných sloupů pod domem čp. 28. Tyto dva sloupy jsou v majetku CETIN a jejich vedení bude uloženo do
země v průběhu výstavby chodníků.

Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Jedna z dalších dotačních akcí, která byla našemu
městysi přidělena, je dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Dalešice. Naše letitá Avie v hasičských barvách jistě potěší každého
příznivce veteránů, leč přece jen, už si žádá výměnu
za novější typ, hlavně z hlediska bezpečnosti. Z tohoto důvodu byla první žádost o dotaci směřována
na Ministerstvo vnitra s žádostí o Dotaci pro jednotky
SDH obcí. Dotace byla přidělena ve výši 450 000,–
Kč. Jako druhý subjekt byl požádán Kraj Vysočina,
kde byla přidělena další dotace ve výši 300 000,– Kč.

Spoluúčast obce nejsem schopen v současné chvíli
uvést. Bohužel, ihned po přidělení dotací, jsme byli
nuceni prodloužit termín dotace z konce roku 2021
až do června roku 2022. Důvod? V současné době
není žádná z firem v ČR schopna požadovaný automobil dodat, neboť vlivem pandemie nejsou na trhu
polovodičové součástky a čipy, tudíž na vozidlo musíme počkat, dokud nebudou na trhu požadované součástky. Nové vozidlo budeme tedy moci v Dalešicích
přivítat až v létě roku 2022.

Menší projekty městyse
Přidělení dotace z NADACE ČEZ z roku 2020, kterou
se podařilo dokončit až v letošním roce. Za tyto peníze bylo pořízeno nové mobilní pódium včetně zastřešení, které uvidíte poprvé na Dalešické pouti. V letošním roce 2021 jsme byli s žádostí u NADACE ČEZ
úspěšní a finanční prostředky ve výši 300 000,– Kč
budou využity na zastřešení haly na hřišti.
Další letošní dotace, která bude využita, je program
kraje Vysočina s názvem Obnova venkova. Zde bude
žádost podána ve druhém kole a bude využita na
zbudování nové kanalizační a vodovodní přípojky
k administrativní budově v areálu Agrochemy Studenec. Jedná se o částku ve výši 100 000,– Kč.
Jak jste si zajisté všimli, a to především rodiče dětí
navštěvujících ZŠ a MŠ Dalešice, byla v průběhu jara

zrealizována stavba nových herních prvků na zahradě
školy a nový domeček na zahradě školky. Na základě
zprávy revizního technika byla na dětském hřišti na
městečku vyměněna šplhací věž za novou a rovněž
došlo k výměně dřevěné kulatiny na pískovišti. Na
dětském hřišti u sportovního areálu byla vyměněna
houpačka a šplhací lano. Odstraněn byl betonový
stůl na ping pong, který již rovněž nesplňoval bezpečnostní požadavky. Na městečku byly vysázeny nové
prolézačky a iglú z vrbového proutí. Tyto vrbové herní prvky lépe zapadnou do zeleně městečka. Veškeré tyto herní prvky byly pořízeny z rozpočtu městyse
v celkové částce cca 300 000,– Kč.

Stavební místa, „Na samostatnosti“
Na zasedání Zastupitelstva městyse Dalešice dne 7. 6. 2021 byla schválena výsledná podoba nových stavebních míst, Na samostatnosti.“ Ihned po schválení byl osloven pan Ing. Janda k provedení projektové dokumentace. S postupem prací na tomto projektu budete průběžně informováni.

Intenzifikace ČOV Dalešice

Obdobná situace je ohledně revitalizace stávající ČOV Dalešice. Jak se již zmiňoval pan místostarosta v minulém čísle zpravodaje, projektová dokumentace na ČOV je hotova. Během vyřizování podkladů byla zjištěna
nedostatečná kapacita příkonu elektrické energie pro revitalizaci ČOV. V současné době probíhá projektování
nové přípojky el. energie pro ČOV Dalešice. Dotační titul na intenzifikace ČOV by měl být vypsán na podzim
letošního roku. Po vypsání bude zrealizována žádost o dotaci.

Chodníky a autobusové zastávky

Co Vás, občany městyse, možná v současné době zajímá nejvíce, je stav chodníků, autobusových zastávek
a parkovacích míst v městysi Dalešice. Musím konstatovat, že velice netrpělivě očekáváme sdělení SFDI
(Státní fond dopravní infrastruktury), zda nám byla dotace přidělena a hlavně v jaké výši. Toto sdělení očekáváme začátkem měsíce července 2021. Poté bude na zastupitelstvu městyse, aby rozhodlo, jestli je dotace
dostačující, či budeme žádat znovu, nebo budeme stavbu realizovat za stávajících podmínek SFDI.

Co ještě plánujeme v letošním roce 2021?
Výsadbu nové aleje stromů podél cyklostezky od rybníka Pivovarský po rybník Bezděkov.
Úpravu plochy okolo altánu u rybníka Bezděkov.
Osazení cyklostezky novými lavičkami a odpadními koši.
Opravu tenisových kurtů ve sportovním areálu.
Plochu pro skatepark.
Úpravu zeleně na městečku.

rekonstrukcE vozovky č. II/399
Stavba, která je v současné době realizována krajem Vysočina a která zasáhla do běžného života
nás všech, je rekonstrukce vozovky silnice č. II/399
přes celý městys. Stavba započatá na jaře letošního
roku zahrnuje rekonstrukci celého povrchu vozovky
a novou dešťovou kanalizaci se zaústěním do potoka Olešná na městečku. (Ta je určena pouze pro
odvod dešťové vody z vozovky.) Dále pak výměnu
stávajících obrubníků za nové. V době vydání tohoto
článku bude dokončena první etapa oprav, konkrétně
do 24. 6. 2021. Etapa č. 2 bude zahájena 28. 2. 2021,
od křižovatky na Slavětice u Úřadu městyse Dalešice na konec městyse směrem na Stropešín. Zde dojde k odfrézování stávajícího povrchu v celé šíři. Na
obec Stropešín dojde k odfrézování obou krajnic v šíři
cca 1 metr až do Stropešína. Poté začnou výkopové práce a pokládka nové dešťové kanalizace, vždy
postupně od šachty k šachtě. Z tohoto vyplývá, že
největší problém vznikne obyvatelům části Kordula,
Nové ulice a U hřiště. Při výjezdu budou muset vždy

Loukota Jiří
starosta

projet kousek staveništěm. Firmou Metrostav bylo
přislíbeno urychlené zhotovení prací od křižovatky
na Slavětice po odbočku ke hřišti tak, aby byla alespoň částečně zachována obslužnost komunikace.
Vzhledem k tomu, že první etapa bude zcela hotova,
mohou obyvatelé, kteří pravidelně používají svá vozidla, aby využili parkovací stání na městečku, u sýpek
nebo u úřadu městyse. Stavba bude kompletně dokončena nejpozději do 31. 10. 2021. Žádám Vás tímto o trpělivost, která bude odměněna na dlouhá léta
novou komunikací přes náš městys.
Jiří Loukota

Vyčíslení nákladů spojených s odpady
v Dalešicích
Někteří z našich občanů byli v loňském roce rozhořčeni zvýšením poplatku za svoz odpadu. V minulém týdnu
zastupitelstvo schválilo účetní závěrku městyse Dalešice za rok 2020. Mohu Vám tedy podrobně vyčíslit, kolik stojí městys služby spojené s odpadem.
SPOLEČNOST

POPIS

Kč ZA ROK 2020

AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o.

svoz odpadu 1.100 l - kontejnery

107 902,91

AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o.

svoz odpadu 120 l + 240 l - popelnice

334 554,10

AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o.

svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

33 584,35

AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o.

vývoz - kontejner HŘBITOV

21 471,66

ESKO - T s.r.o.

využívání sběrných dvorů občany Dalešic

17 918,00

ESKO - T s.r.o.

objemový odpad Petrůvky

CELKEM NÁKLADY SPOJENÉ S ODPADY

5 852,04
521 283,06

SPOLEČNOST

POPIS

Kč ZA ROK 2020

EKO-KOM, a.s.

zajištění zpětného odběru odpadu

78 760,50

Obec Slavětice

přefakturace - kontejner HŘBITOV

4 818,85

Obec Stropešín

přefakturace - kontejner HŘBITOV

3 484,62

CELKEM VÝNOSY SPOJENÉ S ODPADY

87 063,97

POČET OBYVATEL DALEŠIC

568,00

NÁKLADY NA ODPADY NA JEDNOHO OBYVATELE

764,47

V letošním roce došlo k přepočtu vyvážených popelnic, čímž došlo k mírnému navýšení ceny za svoz popelnic. Dále došlo k navýšení ceny svozu odpadu přibližněo 15%.
Klára Fialová

Vzpomínka U pomníku padlých
Každý rok si připomínáme onu tragédii, která postihla Dalešice na sklonku války. Je těžké vyhledat při této vzpomínce
nové informace a neopakovat se. Ale je důležité tuto událost připomínat mladším generacím. Je mezi námi čím dál
tím méně pamětníků, kteří by tuto historii šířili svým vyprávěním. Fakta jsou daná, dne 7. května 1945 postihlo náš
městys ničivé bombardování, při kterém přišlo o život 27
občanů Dalešic. WBohužel i letos se nemohlo konat pietní
setkání s vámi se všemi. Mohli jste si vyslechnout proslov
a hymnu v rozhlase. Společně s místostarostou jsme položili k pomníku padlých věnec a za vás za všechny, kteří si
vzpomněli, jsme zapálili svíčku. Minutou ticha jsme uctili
památku obětí ničivého náletu.
Jiří Loukota

AKTUÁLNÍ INFORMACE MĚSTYSE DALEŠICE
Kontakty
Klára Fialová, účetní:

tel: 568 860 670

email: mestys.dalesice@gmail.com

Jiří Loukota, starosta:

tel: 724 192 702

email: starosta.dalesice@email.cz

Mgr. Michal Cichý, místostarosta: tel: 732 918 854
Webové stránky:

www.mestysdalesice.cz

Číslo účtu:

3925711/0100 Komerční banka, a.s.

Úřední hodiny:
Pondělí:

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Středa:

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Úřední hodiny v době trvání nouzového stavu:
Pondělí:

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Středa:

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Služby pro občany:
Ověřený výstup z katastru nemovitostí

100 Kč

Výpis z rejstříku trestů

100 Kč

Výpis z bodového systému řidiče

100 Kč

Ověření podpisu

30 Kč

Ověření listiny

100 Kč

Provozní doba knihovny městyse:
Středa 15:30 – 17:00

Ordinační hodiny MUDr. Cyril Činátl
tel.: 732 355 772
Středa 13: 00 – 15:00 (dle pacientů)

INFORMACE SBORU PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2021 SE NARODILY TYTO DĚTI:
Čaňková Kateřina
Kutílek Vincent
Rodičům a dětem přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
SVOJE ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2021, TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
50 let
Mašterová Ivana

Urban Ladislav

Vala Pavel

Čaněk Petr

Jedličková Eva
55 let
Došková Ivana

Mašíčková Romana
60 let

Panáková Soňa

Holoubek Pavel

Dufek Josef
65 let

Hošek Luboš

Zadražil Jaroslav

Veselý Jiří

Klíma Břetislav

Čurdová Irena

Valach Petr
70 let

Konečný Pavel

Horák Hubert
75 let

Lászlová Danuše

Bílek Otakar

Valová Marie
90 let

Břínková Jaruška

Kazatelová Jarmila

Jubilantům do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, osobní klid a pohodu.
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2021 NÁS NAVŽDY OPUSTILI NAŠI SPOLUOBČANÉ:
Paní Morisková Zdeňka ve věku 90 let
Paní Boháčková Dana ve věku 55 let
Pan Kočí Josef ve věku 85 let
Vzpomínáme a pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V této nelehké době, kterou jsme za poslední období zažili, nebyla příležitost popřát jubilantům k jejich životním výročím osobně a rovněž tak uvítat naše nové občánky. Naši jubilanti, kteří nebyli během tohoto období
navštíveni s přáním v době pandemie, budou v průběhu léta postupně požádáni o souhlas s návštěvou a předáním malé pozornosti z Úřadu městyse Dalešice. Vítání občánků bychom rádi uskutečnili v září letošního roku.
Doufejme, že nám někteří nebudou utíkat z kolébky.
Ivana Loukotová

Autovraky do Dalešic nepatří!
Stejně jako je tomu ve velkých městech, tak také
v Dalešicích se rozmohl nešvar umisťovat na veřejné
komunikace a přilehlé plochy automobily naplňující
definici nepojízdných autovraků. Takovéto automobily – autovraky nejen svým vzhledem hyzdí své okolí,
ale především již začínají v důsledku materiálové degradace ohrožovat životní prostředí.
Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. První lze nalézt v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle které je vrakem každé
silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla
nebo které není možné identifikovat prostřednictvím
identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii
nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.
Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a zní tak, že autovrakem se rozumí každé
úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel
přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem.
Často je problematické a velmi těžko zjistitelné určit
vlastníka daného vozidla, po kterém je nutno odstranění vymáhat a kterému hrozí v případě, že tak dobrovolně neučiní, nejen uhrazení nákladů na odstranění

Vánoční sbírka
V minulém čísle zpravodaje jsme slíbili, že budeme
informovat o tom, jaká částka se vybrala do pokladničky nadačního fondu Světluška, která byla umístěna vedle betléma u Mašíčků.Částka 12 000,– korun
byla přeposlána na konto nadačního fondu Světluška.Všem, kteří jste přispěli, bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Hlavní poděkování patří paní Romaně Mašíčkové.
Ivana Loukotová

a ekologickou likvidaci, ale především nemalé pokuty
ve správním řízení za přestupky dle výše uvedených
zákonů.
Na základě novelizace právní úpravy v minulých měsících obce získaly mnohem účinnější nástroje, jak
vlastníky identifikovat a případně je postihovat, pokud své zákonné povinnosti neplní. Proto městys Dalešice již započal činit zákonem požadované kroky
ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy, aby
byli vlastníci vozidel na území městyse, které naplňují znaky autovraků, identifikováni, a případně s nimi
bylo zahájeno přestupkové řízení.
Městys Dalešice tedy tímto důrazně apeluje na všechny občany, kteří jsou vlastníky vozidel dlouhodobě
odstavených na veřejném prostranství v Dalešicích,
u nichž lze důvodně předpokládat, že splňují definici autovraku podle zákona č. 13/1997 Sb., případně
podle zákona 185/2001 Sb., aby tato vozidla odstranili v nejkratší možné době!
Pokud tak příslušní občané neučiní ani do 31. 7. 2021,
budou s těmito osobami zahájena správní a přestupková řízení za účelem odstranění nepojízdných vozidel a uložení sankčních pokut.
Věříme, že se celá situace vyřeší smírnou a pokojnou
cestou ke spokojenosti všech občanů Dalešic.
Mgr. Michal Cichý, místostarosta

Archeologické nálezy v Dalešicích
Při rekonstrukci silničního průtahu Dalešicemi, se při
zemních pracích podařilo objevit řadu zajímavých
nálezů z doby minulé. Díky dohledu amatérského
archeologa pana Josefa Ludvíka se podařilo objevit, zachránit a zdokumentovat celou řadu artefaktů.
Kromě keramiky a hrnčířských střepů byly objeveny
i čtyři mince. Dva stříbrňáky a dva měďáky. Jeden
stříbrňák je krejcar vyražený v roce 1620 za panování císaře Leopolda I., druhý stříbrňák je grošle z roku
1730 z doby císaře Ferdinanda II. Poměrně zachovalý je i nalezený středověký dveřní zámek. Zajímavá
je taktéž nalezená opracovaná část jeleního paroží
o délce 16 cm, které mohlo sloužit jako příruční náčiní, buď jako věšák, či rydlo. Našly se také koňské
podkovy a kovové části ze zemědělského nářadí.
Cenný je také nález zachovalé středověké kovové
střelné zbraně identifikované jako husitská píšťala.
Má délku 53 cm a jeden její konec má průměr 2,5
cm, konec opačný pak 4 cm. Používali ji husité při
svých bojových výpravách. Jelikož je známo, že husitská vojska přitáhla i do Dalešic, kde v roce 1430
vydrancovala a vypálila místní klášter, nejsme daleko
od pravdy, že tato zbraň s velkou pravděpodobností
pochází právě z této doby.
Veškeré nálezy byly objeveny ve výkopech v silnici
z prostoru od potoka Olešná směrem k faře, okolo
zámku, až do zatáčky u požární zbrojnice. V dalším

pokračování směrem k Hrotovicím už nebylo objeveno nic. Ve výkopech v silnici byla už jen hlušina a kamenivo, žádná kulturní vrstva.
Velkou většinu nálezů objevil pan Ludvík ne přímo
ve výkopech, ale na skládce, kam stavební firma vybagrovanou zeminu vyvážela, protože při zemních
pracích přímo na stavbě bylo obtížné prozkoumávat
jednotlivé vrstvy přímo ve výkopu. Pan Josef Ludvík
jako amatérský archeolog, spolupracuje s okresním
muzeem v Třebíči a byl pověřen dohledem na výkopové práce při rekonstrukci silnice II/399 přes Dalešice. Své nálezy a poznatky konzultuje s odborníky
z okresního muzea v Třebíči, kterým své nálezy předkládá k odbornému posouzení. Ochotně nám poskytl
ke zveřejnění fotografie nedávno nalezených předmětů.
Někdo nad činností archeologů mávne rukou, řka,
jsou to jen střepy a staré krámy. Opak je pravdou, neboť z takových nálezů se dá kousek po kousku, střípek po střípku dopátrat a poskládat obrázek o životě
našich předků, o životě v našem městysu v době minulé. Neboť jak praví citát filozofa – „Kdo nezná svoji
minulost, nikdy nezvládne ani budoucnost.“
Rudolf Špaček
kronikář městyse

Letošní čapí sezóna na pivovarském
komíně
Každoročně v jarních a letních měsících krouží nad
naším městysem čápi, kteří mají trvalé stanoviště na
pivovarském komíně. V letošním studeném a vlhkém
jaru poprvé přistál čáp na komíně až 1. dubna, tedy
o několik dní později než v letech minulých. Jeho
družka za ním přiletěla 8. dubna. Jako každoročně,
potřebovalo hnízdo po zimní přestávce opravu, proto
na nic nečekali a dali se do úprav a vylepšování svého budoucího útočiště. Že hnízdo letos opět zmohutnělo, to je vidět na první pohled. Během tohoto času
bylo možno pozorovat, že se čápi páří. Letošní vlhké
počasí jim dopřávalo dostatek potravy na okolních
loukách a polích. Na kolik snesených vajec čápice
nasedla, to nevíme. Ale už 4. června na hnízdě neseděla, ale postávala, což značí, že mláďata se vylíhla
a ona je jako správná máma zpočátku hlídá. Chrání
vylíhnutá mláďata před nepřízní počasí. Chladem,
deštěm i ostrým sluncem. Jak mladí trochu povyrostou tak o krmení se starají oba dva rodiče.
Zatím jsou vidět tři malé hlavičky, které z hnízda vykukují. Ve velké většině mají čapí páry dvě mláďata. Někdy tři, někdy jen jedno. Prozatímní rodičovský rekord
u našich dalešických čápů je z roku 2001. Tehdy se
vylíhlo pět čápátek což se opravdový unikát. Všech
pět bylo starostlivým rodičovským párem odchovány
a z pivovarského komína se celá početná rodinka se
koncem srpna vydala na cestu do tradičních zimo-

višť.
Během let, co čápi na komíně sídlí, se přihodilo několik nemilých příhod, kdy jeden z dospělých čápů
zahynul. Doufejme, že letos se nic takového nestane. Smůla letos postihla čapí pár sídlící na komíně
u zámku v sousední Valči. Jednoho z páru nešťastnou náhodou přejelo auto. Proto právě čerstvě vylíhlá mláďata museli pracovníci záchranné stanice pro
zvířata pomocí hasičské plošiny vyjmout z hnízda
a odvést je do záchranné stanice v Pavlově, kde po
zesílení mladých budou podstrčeny do jiného vhodného hnízda.
Jistě si každý povšimnul, že pivovarské střechy pod
komínem jsou během čapího pobytu zbarveny do
běla. Je to způsobeno čapím vyměšováním, které je
ve formě bílé kašovité hmoty. Při vyměšování se čáp
staví na okraj hnízda ocasem ven, tak aby trus hnízdo
neznečišťoval. I malá čápata, jakmile jsou schopna
pohybu, se otáčí ocásky ke kraji hnízda. Takže čáp je
pták čistotný, nekálí do vlastního hnízda.
Traduje se, že tento elegantní, bíločerný pták s dlouhýma červenýma nohama a velkým zobákem prý také
nosí děti…Tak ať jich do Dalešic přinese co nejvíc.
Rudolf Špaček

„Řádění bobra“
My všichni, kteří se rádi procházíme po cyklostezce,
jsme si jistě všimli, jak se den ode dne mění okolí podél vodního toku, který lemuje celou cyklostezku. Je
to dílo bobra, kterého na jedné straně musím obdivovat, co všechno zvládne, ale na straně druhé způsobuje nemalé škody, ať už na rybníku, nebo právě
zmiňovaném porostu blízko potoka.
Nedalo mi to a musela jsem si o bobrovi vyhledat pár
informací, o které se chci s vámi podělit.
Bobr žijící u nás je bobr evropský, je druhým největším hlodavcem naší planety, větší je jihoamerická kapybara. Tak, jako každý tvor, má i bobr své místo v přírodě, jeho existence má nějaký důvod. Úděl bobra je
stavět hráze, budovat tůně a kolem nich rozsáhlou
spleť kanálků, aby měl lepší přístup k potravě. Bobr
je výhradně býložravec, všechny ty příhody, jak někomu okusuje nástražné rybky, jsou nesmysly. Na břeh
se tenhle hlodavec zrovna dvakrát nežene, protože je
zde velmi zranitelný. Nejaktivnější je ve vodě a hlavně
v noci. Přirozené nepřátele nemá.
V důsledku masivního lovu byl v určité době na na-

šem území prakticky úplně vyhuben. Důvodem jejich
lovu byla nejen kůže, která má opravdu pozoruhodnou hustotu, až 300 chlupů na jeden milimetr čtvereční, ale i maso. Bobr patřil u dvora k lahůdkám, jedl
se především jeho tučný ocas, tlapy a maso. Ovšem
nejenom maso a kůže byly bobrovi osudnými. Využíval se i k lékařským účelům, a to zejména kvůli výměšku z řitní žlázy, které se říkávalo bobří stroj. Sloužil k výrobě parfémů a přisuzovala se mu léčivá moc.
Lidé je však hubili i jako škůdce.
Bobři žijí v přírodě v párech s jednoročními až dvouletými mláďaty. Starší mláďata jsou pak vyhnána
a musí se o sebe postarat sama. Musí zakládat novou kolonii v novém teritoriu. Dospělí jedinci mají až
30 kg a kolem jednoho metru délky včetně zploštělého ocasu. Ten slouží jako ploutev i kormidlo a velice výrazně pomáhá při plavání zadním nohám, které
jsou mezi prsty vybaveny plovoucími blánami. Doba
života bobra se odhaduje až na 35 let. Samice rodí po
105 dnech březosti dvě až sedm mláďat, která váží
zhruba kolem půl kilogramu. Bývá to koncem jara,
nejpozději začátkem léta. Mláďata několik hodin po
narození vidí a plavou. Bobr je aktivní celý rok.

V našich končinách poráží bobr stromy hlavně kvůli
potravě, aby se dostal k větvím, měkké kůře a lýku.
Hráze staví ojediněle. Tenhle pilný dřevorubec nepohrdne ani rákosím, oddenky vodních rostlin a ani tím,
co nabídne přilehlé pole, ať už jde o řepu, brambory
nebo kukuřici. Pokud dojde zásoba listnatých stromů
v okolí, porazí i strom jehličnatý.
Zajímavá jsou i bobří obydlí. Pelech si stele rákosím,
trávou a dřevěnými štěpinami. Bývá asi 80 cm široký
a vysoký až 30 cm. Na řekách si vyhrabává celkem
prostornou stavbu s několika východy. Většinou vedou všechny do vody. Na suchu dělá jen jakési průchody pro přívod vzduchu. Bobr je opravdu velice
šikovný stavitel. Na řece umí perfektně využít sílu
proudu na tahání větších větví či celých stromů. To
si uvědomuje i při jejich kácení. Určitě neporazí topol
a pak ho nepotáhne proti proudu. Bobr také skvěle
využívá větru. Myslet si, že pokácí strom hned naráz,
je hloupost. Poráží i stromy, které nemá ve svém jídelníčku, aby udělal prostor těm oblíbeným. Několik
si jich nahlodá a zbytek udělá vítr, aby nemohlo dojít
k tomu, že se na něj zřítí. Má to prostě dobře promyšlené. Nehlodá jen tak někde, kde ho napadne, a ani
náhodně, ale velice důmyslně. Ve stojaté vodě si bobr
staví zvláštní hrad z větví, které zvenčí obkládá bah-

nem a hlínou. Někdy je také přikrývá rákosím. I zde
má vchod pod vodou. Tyto hrady mají až kolem tří
metrů jak na šířku, tak i na výšku. Jsou to zároveň
jakési spíže na zimu.
O návrat bobra do volné přírody se Evropa začala zajímat po druhé světové válce a také u nás byl bobr
označen jako kriticky ohrožený druh a začal být chráněný. Paradoxem je, že na našem území už žádný
bobr nebyl. Podobně je to i s vlkem. Tato ochrana
platí i dnes, a to už bobr určitě není na pokraji vyhynutí ani náhodou. U nás se jeho populace odhaduje na
2 500 kusů, což je z nuly velký skok.
Pokud vám bobr způsobí nějakou škodu, zákon zatím
neumožňuje žádnou náhradu.
Doufám, že jste se o bobrech dozvěděli něco zajímavého, co jste třeba ještě nevěděli a článek Vás moc
nenudil.
Ivana Loukotová

Malé ohlédnutí
Dobu covidovou máme, alespoň prozatím, jakž takž
za sebou. Přinesla nám celou řadu omezení ve všech
směrech. Omezení i v oblasti kulturní a společenské.
Především přinesla strach a obavy o zdraví vlastní
i svých blízkých. Kdo covidem onemocněl, ví, že to
nebyla žádná procházka růžovým sadem. Přinesla
i poznání, že když nefunguje něco, co považujeme za
samozřejmost, velmi nám to ztěžuje život. Poznali
jsme to, když na čtyři týdny musela být kvůli tomuto onemocnění uzavřena dalešická prodejna smíšeného zboží paní Boženy Veselé. Celý měsíc březen
jsme byli nuceni provádět nákupy jinde, než jsme byli

doposud zvyklí. A to byla komplikace. Naše oblíbená a dobře zásobovaná prodejna kvalitním zbožím
v širokém sortimentu už zase funguje v zaběhnutých kolejích. Važme si toho, že tento obchod u nás
máme a popřejme majitelce paní Boženě Veselé, aby
se jí nemoci vyhýbaly a ona mohla nerušeně nadále
ochotně a s úsměvem sloužit nám, zákazníkům.
Rudolf Špaček

Základní škola
Školní rok 2020 / 2021 jsme zahájili 1. září přivítáním
prvňáčků. Letos byli dva - Eliška Solařová a Ondřej
Zink. V jejich první den ve škole je přišel povzbudit
také pan starosta Jiří Loukota, který popřál žákům
i jejich rodičům hodně úspěchů a klidný školní rok.
To jsme ještě nevěděli, že tento školní rok opět klidný nebude. Kromě plnění učebních plánů jsme měli
také naplánovány tradiční aktivity a akce, které jsme
bohužel nemohli opět uskutečnit z důvodu nástupu
další vlny koronavirové epidemie. 14. října byla Ministerstvem zdravotnictví nařízena distanční výuka –
výuka na dálku. I tímto způsobem jsme za výborné
spolupráce rodičů udělali kus práce. Prezenční výuka
byla obnovena 18. listopadu s přísnými opatřeními –
roušky, zvýšená hygiena, zákaz zpěvu a tělesné výchovy. Za těchto podmínek jme pilně chodili do školy
a ve všech ročnících jsme zvládali učivo. Předvánoční čas byl také jiný, nemohli jsme připravit vánoční besídku pro děti z mateřské školy, ale Mikuláš s andílky
a čerty k nám přece jen přišel a děti ve škole a školce
dostaly mikulášskou nadílku. Koledy jsme sice mohli
jen poslouchat, ale vánoční náladu jsme si nenechali
zkazit a moc se těšili na Štědrý den.
Po vánočních prázdninách jsme opět nastoupili do
školy, i když větší školy zůstaly uzavřeny.
Ve škole také mohly probíhat aktivity hrazené z dotace Evropských strukturálních fondů v rámci OP
VVV (Šablony II): klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ, čtenářský klub
pro žáky ZŠ a školní asistent MŠ. Všechny uvedené aktivity přispívají ke zvýšení kvality vzdělávání ve
škole. V březnu se bohužel epidemiologická situace
opět zhoršila a i naše škola byla 1. března uzavřena
a přešli jsme na distanční výuku. Výuka na dálku probíhala až do 9. dubna. Netrpělivě jsme čekali, až se
situace zlepší a my budeme moci zrealizovat některé naplánované akce. To se také podařilo a v květnu
jsme mohli absolvovat výuku pravidel silničního provozu na dopravním hřišti v Třebíči, zúčastnili jsme se

akce Čistá Vysočina, oslavili Den Země kreslením na
chodník a výzdobou plotu kolem školní zahrady. Výročí konce 2. světové války si žáci připomněli projitím
naučné stezky, kterou připravil městys Dalešice. Den
dětí jsme oslavili hrou Šipkovaná, která byla zakončena sportovními soutěžemi. Velké přestávky jsme
trávili na zahradě, kde si žáci vyhráli na nové lanové
pyramidě a houpačce.
Kromě výuky a plnění ŠVP i letos žáci pilně třídili
odpad a soutěžili ve sběru papíru. Nasbírali 2 620
kg papíru, to bylo v průměru 187,14 kg na jednoho
žáka. První místo obsadila Anežka Juránková, druhé
místo Hana Solařová, třetí místo získala Lucie Tvrdá.
Vítězům gratulujeme a děkujeme všem, kteří dětem
při sběru pomáhali. Děkujeme také občanům Dalešic, kteří nám pomohli naplnit kontejner s papírem.
V soutěži ve sběru starého papíru „Soutěžíme s Třídílkem“ se naše škola umístila na třetím místě. V této
soutěži jsme byli již 3 krát na prvním místě, 2 krát na
druhém místě a 4 krát na třetím místě.
Žáci pátého ročníku, Michal Sedláček, Vanessa Janová, Sofie Jíchová, Lucie Tvrdá, Hana Solařová, na rozloučenou spali jednu noc ve škole. Ke konci školního
roku se také uskutečnil školní výlet do zábavního parku Permonium Oslavany.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům a pedagogům školy za jejich přístup ke vzdělávání dětí v této
nelehké době, panu starostovi a zastupitelům městyse Dalešice za podporu školy a všem občanům Dalešic pak přeji hlavně pevné zdraví a příjemně prožité
letní dny.
Mgr. Alena Stupková
ředitelka ZŠ a MŠ Dalešice

Soutěž ve skládání papírových lodiček

Žáci pátého ročníku a paní učitelka Hájková

Výročí naší školy
Čas letí závratnou rychlostí a ani jsme si neuvědomili,
že školní rok 2020/2021, který právě končí, je už v pořadí třicátý po znovuotevření školy v Dalešicích v září
v roce 1991.
Škola, která byla od školního roku 1982/1983 dle nařízení tehdejšího Odboru školství ONV v Třebíči, zrušena, se po změně politicko - společenských poměrů
po roce 1989 dočkala svého opětovného otevření.
Díky iniciativě tehdejšího místostarosty obce, RNDr.
Josefa Potůčka, se podařilo provoz školy v roce 1991
po desetileté přestávce opět obnovit.
Školní rok 1991/1992 v nově otevřené škole započal
pouze v jedné třídě se čtyřmi postupnými ročníky, do
kterých nastoupilo 21 dětí. První ředitelkou a jediným
vyučujícím byla zkušená pedagožka z Hrotovic, Marie Franková, která se ujala nelehkého úkolu znovuobnovit školní výuku. To se jí v plné míře podařilo. V průběhu let bylo třeba zřídit druhou třídu a po několik let
byla škola dokonce trojtřídní.
Budova školy se může pochlubit velmi dobrým, kvalit-

ním vybavením pro školní i mimoškolní činnost. Žáci
mají k dispozici prostorné, prosvětlené třídy, velké
množství moderních školních pomůcek i počítačů,
školní družinu i školní kuchyní s jídelnou. Dalešická
škola se může směle rovnat s kteroukoliv jinou školou v širokém okolí, což někteří rodiče nezohledňují
a jejich děti místní školu z různých důvodů nenavštěvují.
Od roku 1903, kdy byla budova této školy postavena, vzdělávala velké množství žáků po několik generací. Řada žáků pozdějším studiem dosáhla nejen
středoškolské, ale i vysokoškolské vzdělání a získala
všemožné akademické tituly. Jiní se vyučili řemeslu
a našli dobré uplatnění v životě. Základy pro pozdější život v dospělosti jim vštěpovali učitelé právě na
této škole. Lze si jen přát, aby škola i v dalších letech
měla dostatek žáků a kvalitní pedagogy a byla i nadále nositelem nejen pedagogického, ale i kulturně
společenského vzdělávání svých žáků.
Rudolf Špaček

MYSLIVCI
V mysliveckém roce 2020 který skončil letos v březnu, jsme ulovili 1 jelena siku, 67 kusů srnčí zvěře, 57
kusů černé zvěře, 7 zajíců, 154 bažantů, 50 lišek, 1
jezevce, 5 kun skalních, 1 mývala severního a 1 norka
amerického.
V těchto dnech je hlavní činností myslivců zajišťování
krmiva na zimní období a příprava bažantnice na dovoz nových bažantích kuřat. Mezi další činnosti patří
oprava stávajících a stavba nových mysliveckých zařízení.

te, ale odsoudíte je v lepším případě k životu v zajetí,
nebo v horším případě k smrti.
V případě zájmu o další informace případně o koupi srnčí zvěřiny navštivte naše internetové stránky
https//msdalesice.cz.
Ing. Klusáček Jan

Až budete číst tyto řádky, budou na myslivně vrcholit
přípravy na dovoz bažantích kuřat. Jako každoročně
ožije myslivna pískotem nových bažantích kuřat.
Malá prosba, i zdánlivě opuštěné srnče nebo zajíček
nejsou sami, jejich matky je chrání tím, že nejsou v jejich blízkosti a strhávají na sebe případnou pozornost
predátorů. A proto bych Vás chtěl poprosit o to aby,
jste i na zdánlivě opuštěná mláďata nemakali a nebrali je domů, protože tím tyto mláďata nezachrání-

SDH DALEŠICE
Rád bych Vám v tomto článku napsal, co vše se nám
podařilo zorganizovat a kde všude soutěžila naše
mládež. Bohužel, tak jak všude, i v hasičském sportu a ve společenském životě zasáhl ten neřád, který
nám všem za poslední rok a půl otočil životy vzhůru
nohama. Nechce se mi ani psát jeho název, protože
už toho všeho mám plné zuby.

• Sobota 26. června 2021 - ve 14:00 - tradiční POUŤOVÝ FOTBAL ŽENATÍ proti SVOBODNÝM.

Naštěstí hasičský sport a společenské akce nejsou
naší jedinou činností. Svěřené prostory a technika
si vyžadují pravidelnou údržbu. Náš velitel a někteří
strojníci byli na on-line školeních. 11. května v odpoledních hodinách požární jednotka vyzkoušela
svoji pohotovost a během osmi minut po vyhlášení
poplachu byla schopná vyjet k požáru v Dolních Vilémovicích, kde hořela dřevěná kůlna a střecha přilehlého obytného domu. A musím uznat, že čas výjezdu byl výborný, protože polovina Dalešic byla v té
době rozkopaná a jednotka se musela přemísťovat
mezi hasičárnou a halou. 18. června se konala brigáda, kdy se uklízelo tréninkové hřiště a jeho okolí, aby
bylo připraveno na tréninky mládeže. Musím pochválit naši mládež, která se s vervou pustila do úklidu,
a samozřejmě děkuji všem členům, že přiložili ruku
k dílu. Nesmím pozapomenout poděkovat městysi
Dalešice, který nám zajistil posečení travnaté plochy.
20. června se konal první trénink mládeže. Počasí
nám přálo a děti s nadšením po dlouhé době otestovaly své dovednosti.

• Sobota 14. srpna 2021 - ČARODĚJNICKÝ DĚTSKÝ
DEN. Protože jsme opět nemohli 30. dubna nastartovat svá košťata a proletět se, připravujeme odpoledne plné her, soutěží a atrakcí.

Co pro Vás a pro nás připravujeme? Není toho málo
a nezbývá nám nic jiného, než si přát, aby vše vyšlo:

• Rekonstrukce střechy na hale, kde nám městys
umožnil vybudovat nové zázemí. Tato oprava je financována díky daru od NADACE ČEZ a přispění městyse Dalešice.

• Tréninky mládeže - doufám, že se naše mládež bude
schopná a ochotná v letních měsících sejít a lehce se
zkropit při tréninku útoku a dalších dovedností.
• STEZKA ODVAHY - která se pomalu stává tradicí.
Termín bude upřesněn.
• MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2022.
• HASIČSKÝ PLES 2022 - snad se doba umoudří a my
opět nebudeme muset rušit již zamluvenou kapelu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, nečlenům a organizacím, kteří jsou činní, pomáhají, podporují a sponzorují naše činnosti. Přeji Vám léto plné
pohody, zážitků a relaxace s rodinou a přáteli.
Radek Fiala

V sokole jsme optimisté
Napsat článek o činnosti našeho sokola, když všichni
vědí, že z nařízení vlády jsme byli v nucené nečinnosti, to je oříšek. Přesto se nám alespoň dvě významné
akce podařilo uskutečnit a třetí bude o prázdninách.
První z nich odstartovala 27. 3. 2021 v 9,00 před sokolovnou v Dalešicích. Nazvali jsme ji “Hledá se dobrovolník!” a pořádali jsme ji v rámci celostátní úklidové akce Ukliďme Česko. 80 dobrovolníků, z čehož
zhruba polovinu tvořili děti a mládež, uklízeli intravilán Dalešic a blízkého okolí. Toto území bylo rozděleno do 15 různých tras. Na startu účastníci obdrželi
mapku trasy, pytle, provázky, rukavice, certifikát dobrovolníka a drobné občerstvení na cestu. Rodiny či
malé skupiny vyrazili po určené trase a brzy se plnily
první pytle odpadem. Naplněné pytle se nechávaly na
trase a v mapě se křížkem označili místo, kde zůstaly
uloženy. Kromě běžného odpadu jako sáčky, PETlahve a plechovky, jsme nalezli i další “poklady” jako
části automobilů, dětský bazén, sprchu, mrtvá zvířata
v pytlích a použité pleny pro dospělé i děti. V odpoledních hodinách a během pondělního dopoledne byl
veškerý posbíraný odpad svezen zaměstnanci Městyse Dalešice. Byli jsme překvapeni, jak velké množství
odpadu se podařilo vysbírat a kolik dobrovolníků se
v Dalešicích našlo. Dobrou zprávou tedy je, že mnoha lidem není lhostejná čistota prostředí, ve kterém
žijeme. Děkujeme Městysi Dalešice za podporu celé
akce a všem, kteří se akce zúčastnili.
Od 17. 5. 2021 jsme obnovili činnost T.J.Sokol.
Schůzky však probíhaly pouze ve venkovních prostorách v max. počtu 30 osob. Děti od 7 do 18 let musely před zahájením schůzky odevzdat vedoucí cvi-

čení čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ A
PROVEDENÉM TESTOVÁNÍ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ podepsané jedním z rodičů.
Tento kraťoučký cvičební rok jsme alespoň důstojně zakončili sportovní akcí Dalešická sokolská míle
aneb překonej jednu míli různými způsoby. Tímto
jsme se zapojili do mezinárodního projektu Evropská
Míle, který je součástí projektu “NowWeMove. Jejím
cílem je přimět lidi znovu k aktivitě omezené v důsledku opatření způsobené pandemií. Kdo překoná
vzdálenost jedné míle (1,6 km) formou chůze, běhu,
jízdy na kole, kolečkových bruslích atd. může tuto
vzdálenost darovat. Darované míle se započítají do
celkového evropského součtu a umožní organizaci
ISCA poskytnout peněžní dar (ve výši až 10.000 eur)
nadaci The Daily Míle Foundation, která pracuje na
tom, aby školní děti běhaly každý školní den 15 minut
(1 míli) v zapojených evropských zemích. Cílem je přimět co nejvíce dětí k pohybu. Naše Dalešická sokolská míle se uskutečnila v pátek 4. 6. 2021 odpoledne. Trasa byla upravena tak, aby ji mohli překonat děti
i dospělí, a byla ozvláštěna originálními úkoly. Bylo
jich celkem 11. Pro vaši představu vám je ve zkratce
přiblížím. Přeskakovala se imaginární řeka po kamenech se závěrečným přeskočením krokodýla, poznávaly se postavy z pohádek a následně je děti hledaly
v křoví, v trávě či za kamenem. Další disciplínou byl
běh s kotouči různých velikostí. Poté děti prolezly
tunelem a stříbrným stanem představujícím raketu.
Další zastávka byla u přísné policistky, která vyzkoušela všechny přítomné - děti z dopravních značek
a semaforů a dospělé ze složitějších značek a testů křižovatek. Pak bylo skákání v pytli a převážení na

“bugatce” jeden druhého. Dále děti radily cestovateli,
který ztroskotal s balónem na ostrově, jaké předměty
jsou důležité pro přežití. Následovalo vyzkoušení koloběžek, odhypovadla či kola na různou vzdálenost.
Pak se ti šikovnější svezli na skateboardu. Na závěr
všechny přezkoušel přednosta stanice ze všeho, co
si pamatovali z celé Dalešické míle, a odměnil je dárkovým balíčkem. Všichni byli pozváni na následnou
“sokolskou afterparty” tedy posezení u ohýnku spojené s opékáním špekáčku. Všichni jsme si toto společné setkání náramně užili, povídání nebralo konce
a jen neradi jsme se loučili.

němi Monikou a Blankou a pozvanými cestovateli.
Tak vidíte, nakonec jsme oříšek rozlouskli a článek je
na světě. Nezapomeňte, že ve zdravém těle je i zdravý duch a využijme pěkného počasí a prázdnin k aktivnímu pohybu.
Se sokolským pozdravem NAZDAR se loučí
RNDr. Josef Potůček
starosta T.J. Sokol Dalešice

A to nejlepší na konec. O prázdninách pořádá T.J. Sokol Dalešice první příměstský tábor “Letem světem
se sokolíkem”. Od 12. do 16. 7. 2021 se ho mohou
účastnit děti od 5 do 10 let. Jedná se o příměstský tábor “bez spaní” s programem od 8,00 do 16,00 hodin.
Zázemí bude v naší sokolovně, teplé obědy jsou zajištěné v Hospodě Stodola.
Pro děti je připravena celotáborová hra LETEM SVĚTEM, různé soutěže, hry, výlety a tvoření. V programu
je celodenní výlet lodí do Hartvíkovic, imaginární procestování jednotlivých světadílů se dvěma průvodky-

Stoleté výročí dalešického SOKOLA
Letos tomu bude 100 let, co byla v Dalešicích založena jednota Sokol. Všeobecné radostné nadšení, které
panovalo po rozpadu Rakouska – Uherska a vzniku
nového, samostatného Československa, se projevovalo zakládáním různých vlasteneckých spolků, zejména sokolských jednot.
Ustavující schůze Sokola v Dalešicích se konala
21. listopadu roku 1921 a zúčastnilo se jí 35 členů.
Jednota byla založena jako pobočka mateřské jednoty v Hrotovicích. Na této ustavující schůzi bylo zvoleno první vedení sokolské jednoty. Prvním starostou
se stal místní rolník Josef Stuchlík, náčelníkem pak
Karel Vladyka, sládek v pivovaře. Navzájem se oslovovali bratře, sestro.
Ještě než došlo k ustavení Sokolské jednoty v Dalešicích, dojíždělo několik mladých, zapálených mladíků z Dalešic do cvičení do Hrotovic. Hlavní náplní
činnosti Sokola bylo cvičení. To se odehrávalo v létě
v zámeckém parku, v podzimních a zimních měsících
pak v propůjčeném malém sále místního zámku. Bez
tělocvičného nářadí nebylo a ani nemohlo být cvičení
plnohodnotné. Aby se mohlo opatřit to nejnutnější nářadí, byla na jeho zakoupení sjednána půjčka u místního spořitelního spolku, která se postupně splácela
z výtěžků pořádaných divadelních představení, plesů,
tanečních zábav a veřejných cvičení. Takže kromě
náplně cvičební se rozvinula i náplň kulturně společenská.

K odtržení od hrotovické jednoty a k úplnému osamostatnění došlo pak v roce 1925, kdy dalešická sokolská jednota byla začleněna do župy plk. Švece.
Již v roce 1923 jednali členové jednoty o postavení
vlastní sokolovny. Velkou měrou ke kladnému rozhodnutí o stavbě vlastního stánku přispěl svoji autoritou a také příkladem řídící učitel Bohumil Nezval
a v té době též starosta dalešického Sokola.
Sokolská hesla – „V zdravém těle zdravý duch“
a „Paže tuž, vlasti služ“, a sokolský pozdrav „Nazdar“,
se staly především v dobách předmnichovské republiky symbolem vlastenectví a semknutosti v nelehkých časech nástupu německého fašismu a rozpadu
těžce vybojované mladé Československé republiky.
Sokol není jen o sportu. Sokol vychovává, vzdělává,
učí kázni a rozšiřuje obzory. Myšlenka sokolského
hnutí by ani v současné, tzv. moderní době, neměla
zaniknout. Naopak by v našem městysu měla přetrvat i po další generace.
Rudolf Špaček

farnost
Milí čtenáři,
v závěru loňského roku jsem vyjádřil spíš přání než
názor, že situace ohledně onemocnění covid-19
se jeví mírně příznivější. Žel opak byl pravdou a na
dlouhé zimní měsíce nás doslova uzamkla v našich
domovech přísná bezpečnostní opatření. Opět došlo k uzavření všech restaurací, sportovišť, většiny
obchodů a také škol. Bohoslužby mohl navštěvovat
jen takový počet osob, který nepřesáhl 10% kapacity
kostela, a to ještě jenom míst k sezení. Společenský
život se téměř zastavil.
Vzhledem k složité situaci a nemožnosti navštěvovat
bohoslužby v plné míře, byla již minulý rok na podzim
dána ve stanovené dny příležitost k přijetí eucharistie
mimo mši svatou. Tuto šanci někteří z farníků celkem
pravidelně využívali. Po Vánocích pak došlo k úpravě
času a svaté přijímání se podávalo v neděli dopoledne přede mší svatou. Ve čtvrtek pak byla také v kostele možnost adorace.
Další otázkou bylo, co s Tříkrálovou sbírkou. Charita
termín posunula až na druhou polovinu ledna a změnil se i způsob koledování. Obvyklé tři krále v bílém
tentokrát vidět nebylo. Kasičky se přestěhovaly do
kostela, obchodů a obecních úřadů, kde se mohlo
v delším časovém rozpětí přispívat. Byť se očekávalo, že sbírka nebude tentokrát tak úspěšná, naše
farnost se rozhodně nemá za co stydět, ba naopak,
vybralo se ještě víc peněz než v loňském roce! Celková částka činila 35 588,– Kč. Konkrétně v Dalešicích – 24.442,– Kč, Stropešíně – 2.870,– Kč, a ve Slavěticích 8.276,– Kč.
V neděli 7. února proběhl ve farnosti adorační den
a den vzájemných modliteb mezi farností Dalešice
a AKS v Olomouci.
17. února začala Popeleční středou doba postní. Ze
začátku ještě v neděli odpoledne byly Křížové cesty.
Epidemie však neustupovala, a proto bylo nutné opět
zpřísnit podmínky. Křížové cesty se zrušily a na mše
svaté mohli chodit jen ti, na jejichž úmysl byla mše
sloužena.
Období kolem Velikonoc přineslo mírné zlepšení
a velikonoční obřady proběhly vcelku jako v minulých
létech, jen s menší účastí věřících. Na Velký pátek
byla v kostele navíc celonoční adorace. Ze mše na Bílou sobotu a Zmrtvýchvstání Páně byl zajištěn online
přenos z valečského kostela přes fcb stránky farnosti
Valeč.
Postupné uvolňování přineslo opětovnou možnost
návštěv nemocných, věřící se pozvolna vraceli do
kostela, děti konečně do škol, přičemž znovu začala
i výuka náboženství.

Aby nedošlo ke zmatkům ohledně návštěv mší svatých, protože kapacita při bohoslužbách byla stále
omezena, došlo k rozdělení farníků do skupin. Tak se
mohli během velikonočních obřadů v kostele vystřídat všichni, kteří projevili zájem. Rozdělení do skupin
platilo i nadále pro nedělní mše svaté.
Každý květnový pondělek probíhaly u kapliček Panny Marie ve farnostech Valeč a Dalešice (Chroustov,
Stropešín, Plešice, Slavětice) májové pobožnosti,
následované mší svatou. Protože pondělků bylo pět
a kapličky jen čtyři, závěrečná májová a mše svatá se
uskutečnila 31. května v Ostašově. Poslední májová
v Dalešicích byla v neděli 30. května u sochy Panny
Marie na městečku.
22. května se uskutečnila dobrodružná výprava pro
děti, mládež a dospělé dobrodruhy do údolí řeky Jihlavy a okolí zříceniny hradu Templštejn. Přes ne úplně ideální počasí se našlo 18 dobrodruhů a ti, kteří
vyrazili, určitě nelitovali, protože odpoledne se krásně
vyčasilo, což byla odměna za nevlídný a deštivý ranní
start.
Tu samou sobotu jsme ve 20.00 hod. slavili v dalešickém kostele svatodušní vigilii s lucernáriem.
Boží Tělo 3. června proběhlo i kvůli rozkopané silnici
ve skromnějším duchu. Průvod šel po mši svaté jen
k oltáři před kostelem.
Na začátku léta přidávám i plánované akce a tábory,
které snad proběhnou za obvyklých podmínek a zdržuji se jakýchkoliv prognóz či dohadů o vývoji další
situace. Pánu Bohu poručeno!
Pouť Dalešice
Tábor pro rodiče
s dětmi Štítary
Tábor pro menší
děti Štítary
Tábor pro starší děti
Orlické hory
Cyklopouť Valeč Kostelní Vydří
Pěší pouť na Velehrad

27. 6. - mše svatá v 9.30 hod.
neděle 4. 7. - sobota 10. 7.
neděle 18. 7. - sobota 24. 7.
neděle 8. 8. - sobota 21. 8.
16. - 18. 8.
24. - 28. 8.

Přeji všem čtenářům požehnané a poklidné léto, navzdory některým přetrvávajícím omezením a těžkostem.
Michal Seknička +

Upřesnění
V minulém Zpravodaji městyse Dalešice, tedy v čísle 2/2020, je v článku nazvaném Kaple sv. Kříže, uvedena
zásadní nepřesnost. Autor zde uvádí, že ve znaku městyse je kaple, což neodpovídá pravdě. Znak městyse byl
Dalešicím udělen císařem Ferdinandem I. v roce 1564. Znak městyse tvoří bílý štít, kde na černošedé skále je
okrouhlá červená věž se dvěma střílnami. Nad ní je věžička s kuželovou střechou se zlatou makovicí a křížem
nad ní. Udělením znaku potvrdil císař majitelům panství, kterými byli pánové z Kralic, jejich práva.
Kaple byla postavena až v roce 1708, tedy více jak 140 let po udělení znaku a zdaleka ne v té podobě, jak ji
známe. Na současnou podobu si kaple počkala po různých přestavbách dalších sto let. Jistá, nepatrná podoba věže ve znaku městyse se siluetou současné kaple se velmi vzdáleně nabízí, ale historická fakta mluví
jinak.
Rudolf Špaček
kronikář městyse

Výletní loď Horácko
s dětimi, s přáteli, se školou, s firmou nebo jen tak
s kolem, kočárkem nebo domácím mazlíčkem
na lodi, na kajaku nebo paddleboardu

lodní bar
občerstvení a ubytování v přístavišti Kramolín

Tel.: +420 723 190 709

www.dalesickaprehrada.cz

