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MĚSTYSE DALEŠICE

Rok 2020 v Dalešicích bez pouti.
Každoročně bylo v našem červnovém Zpravodaji zveřejňováno pozvání na tradiční dalešickou Petropavlovskou pouť. Letos, vzhledem
k nepředvídatelným okolnostem,
je tomu trochu jinak.
Všichni víme, že druhé čtvrtletí tohoto roku bylo poznamenáno pandemií koronaviru. COVID – 19 zapříčinil, že vláda vyhlásila nouzový
stav, který měl a stále ještě má
neblahý dopad na veškerý život
v naší republice. Zákazy, které byly
po 13. březnu vládou postupně vyhlašovány, se kromě mnoha jiných
věcí a činností, týkají také naší Petropavlovské pouti. Že se pouť letos konat nebude, to se dalo očekávat hned z počátku, po vyhlášení

nouzového stavu a zpřísňování
různých omezujících opatření. Letos tedy musíme oslavu naší pouti
oželet.
Zrovna v tomto roce je to 320 let
od doby, kdy se začala slavit naše
pouť právě 29. června na svátek
sv. Petra a Pavla. V roce 1700 byl
náš kostel zasvěcen těmto dvěma
apoštolům, kteří se tak stali jeho
patrony.
Stalo se někdy v dávné minulosti, že se oslava pouti nekonala?
O tom neexistují žádné záznamy,
ani písemné zprávy. Jisté je, že
obyvatelé měli tento svátek ve
velké úctě a že jej tzv. „opravdově
drželi.“ Ať připadl na kterýkoliv den
v týdnu.

První dochovaný záznam o přerušení poutě je z roku 1914. V den
předcházející naší pouti, tedy
28. června v roce 1914, byl v Sarajevu při atentátu zavražděn následník trůnu František Ferdinand
ď Este a jeho manželka hraběnka
Žofie Chotková. Den po sarajevském atentátu se u nás slavila
tradiční pouť. Vyhrávala hudba,
tančilo se na Městečku pod májí.
Pouťové veselí probíhalo i v obou
místních hospodách. U Stejskalů i v hostinci tehdejšího majitele - pana Františka Kaliny. (Dnes
známá jako hospoda u Davidů.)
Probíhající pouťové veselí nemělo dlouhého trvání. Po 15. hodině
přijeli do obce četníci a pouťovou
zábavu zastavili. Ohlásili, že v Sarajevu byli srbskými povstalci za-

střeleni následník trůnu a jeho
manželka, proto se pouťová zábava zakazuje. Účastníci se museli
rozejít a pouť z moci úřední v roce
1914 předčasně skončila.
A jak to s poutí pokračovalo v období I. světové války, která probíhala po sarajevském atentátu?
Nevesele. Již v srpnu ve zmíněném roce 1914 narukovalo do války 25 mladých dalešických mužů.
V dalších letech pak další i starší
muži. Z naší obce to bylo celkem
106 mužů. Doba byla více než
zlá. Všude kolem panoval strach
o muže na frontě, byl nedostatek
potravin a velká drahota. Probíhaly
časté prohlídky domů, konfiskace
a zabavování i toho mála potravin,
které si občané našetřili.
-2Navíc občas přišla zpráva, že ten
a ten vojín z naší obce zahynul
kdesi v dálavě v bojích za císaře
pána a jeho rodinu. Těch padlých,
kteří se z války nevrátili bylo nakonec 19. Atmosféra v obci byla
doslova dusivá a málokdo měl ná-

ladu se veselit. Na svátek sv. Petra
a Pavla se konala pouťová bohoslužba. Svátek se držel tak, že se
nepracovalo a během dne se vykonávaly pouze nejnutnější práce,
související především s opatřením
dobytka. Dá se říci, že pouť probíhala ve značně zvláštní podobě.
Po skončení války a rozpadu Rakouska – Uherska a vzniku Československé republiky v roce 1918
byla tradice slavení poutě obnovena s plnou noblesou. Byl to opět
největší obecní svátek.
Je zajímavé, že poutě nezakázali
němečtí okupanti během II. světové války. I když pouťové oslavy musely býti spíše decentní. Zvláště ke
konci války, kdy německá vojska
nevítězila a neustále ustupovala
a šla od porážky k porážce. Ovzduší v obci bylo poznamenáno všeobecným strachem, aby se náhodnou někdo neznelíbil nadřazeným
okupantům.
Přesto o pouti přijel i kolotoč, který
byl poháněn lidskou silou místních
mladíků. Na Městečko přijel se

svou „boudou“ i hrotovický cukrář
pan Lohniský, na kuželně u Stejskalů se hrály oblíbené kuželky.
Hned po skončení války se opět na
svátek sv. Petra a Pavla uskutečnila první pouťová slavnost, přestože nad obcí ležel stín tragické
události ze 7. května 1945.
V padesátých letech se slavení
naší pouti přesunulo na vždy nejbližší neděli k 29. červnu. Tak je
tomu podnes.
Jak vidno, různé události, které
prošly Dalešicemi, nedokázaly úplně vyrušit slavení poutě. Podařilo
se to až letos neviditelnému viru
COVID 19. Rok 2020 bude nejen
v naší obecní kronice, ale i v kronikách jiných obcí, kde slaví pouť
na svátek sv. Petra a Pavla, zaznamenán jako rok bez pouťového
veselí. Doufejme, že na pouťovém
Městečku se snad opět sejdeme
v příštím roce, v roce 2021.
Rudolf Špaček
kronikář městyse

DALEŠICKÁ POUŤ 2020
Letošní rok se nám od března 2020 hodně liší od let
minulých. Bohužel tyto odlišnosti se nevyhnou i naší
Petropavlovské pouti.

Vše si pak budeme moci vynahradit na pouti příští rok, kdy se snad už zasmějeme situaci letošního
roku.

I když vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné pořádat hromadné venkovní
akce, obecně platí, že musí být dodržován odstup
mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů
domácnosti, nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti, než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat
ochranný prostředek dýchacích cest. Je zapotřebí
pravidelná dezinfekce toalet, stolů a lavic při jejich
opuštění. Provoz dětských atrakcí se majiteli také
nevyplácí, protože i tam musí dodržovat odstupy
a pravidelnou dezinfekci. Stárci by nesměli chodit
pohromadě a navštěvovat občany v jejich domech.
Tancování podléhá stejným opatřením. Tyto všechny
důvody přiměly zastupitelstvo městyse Dalešice zrušit letošní oslavy Petropavlovské pouti.

Přeji Vám všem, abyste si naši Petropavlovskou pouť
užili ve zdraví a dle svých představ.
Loukota Jiří
starosta

Dalším důležitým aspektem jejich rozhodnutí by byla
i účast návštěvníků z jiných krajů České republiky,
kteří se sjedou ke svým příbuzným.
Pouť jako takovou zrušit nelze a to ani nechceme.
Zachováme stavění máje, kterého se v pátek 26. 6.
zhostí hasiči Dalešice. A každý z nás pouť oslaví po
svém v kruhu rodiny a přátel.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
První polovina letošního roku byla
pro nás všechny těžší dobou nežli obvykle. Ve světe a následně
i v České republice propukla pandemie COVID-19. Nikdo nevěděl,
jak se úspěšně chránit a jaká rozhodnutí jsou ta správná. Situace
se měnila ze dne na den. Lidé mizeli z ulic i obchodů. Vláda vyhlásila nouzový stav pro celou Českou republiku, některé oblasti byly
uzavřeny v karanténách. Takováto
nařízení pamatují snad už jen naši
prarodiče z dob předválečných.
Spousta z nás zůstala doma, protože se na neurčito uzavřela pracoviště, neboť nebyla důležitá pro
chod státu. Pro školáky se uzavřely školy a školky. Tato těžká doba
se nějakým způsobem dotkla každého. Zprvu mnoho z nás nechápalo, co se vlastně děje a hlavně
jak dlouho tahle situace potrvá.
Naštěstí v České republice tento
virus nezpůsobil tak velké ztráty
na životech jako v jiných zemích
světa. V našem městysi nebyl zaznamenán žádný případ nákazy
COVID-19. Za což bych Vám chtěl
všem poděkovat, že jste se řídili
vládními nařízeními a nebyli jste
lhostejní ke svým spoluobčanům.
Našli se i tací, kteří se zapojili do
šití roušek a jejich distribuce potřebným. Jsem hrdý, že se náš

městys v této těžké době dokázal
semknout a držet pospolu.
Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré. Po pár dnech nouzového stavu
se většina z nás adaptovala a našla si aktivity, na které nám mnohdy příliš času nezbývá. Spousta
z nás si udělala za pomoci dezinfekce generální úklid ve svém obydlí, vyházela vše nepotřebné. Život
se během pár dní zásadně proměnil. Najednou nebylo zapotřebí
někam spěchat a něco zařizovat.
Našel se čas na rodinu, na knížky,
které jsme neměli čas si přečíst.
Úklid proběhl i v nás samotných,
v našich duších. Někteří si začali uvědomovat, jak jsme žili, jak
jsme se chovali k sobě samotným,
k ostatním, k přírodě. Vše pro nás
bylo samozřejmostí a najednou
jsme zjistili, že to taková samozřejmost není. Zákazy a doporučení přibývaly každý den - vycházení
ze svých domovů jenom v nejnutnějších případech, zákaz scházení se se svými přáteli, zákaz jet
navštívit a obejmout svoje rodiče,
nošení roušek, dezinfekce na každém rohu. V takové chvíli si člověk
uvědomí, jak ty nejobyčejnější věci
jsou nejkrásnější a začne si jich
opět vážit. COVID-19 nám hodně
vzal, ale pevně věřím, že i dal. Ne-

moc nám sice zakryla tváře, ale
o to více se otevřela lidská srdce.
Takřka celý národ se spojil a pomoc přicházela ze všech stran.
Opět jsme si začali vážit práce
lékařů, zdravotních sestřiček, záchranářů, policistů, hasičů, prodavaček, popelářů, pracovníků v sociálních službách a vůbec všech,
kteří provozovali svoje neobyčejně
obyčejné řemeslo a služby.
Epidemiologická situace se nyní
stále zlepšuje. Vláda postupně
rozvolňuje svá nařízení a vše se
pomalu vrací ke krásnému nudnému běžnému životu. Nadále je
ale zapotřebí být obezřetný a ohleduplný ke svému okolí. Čeká nás
nyní doba, kdy se začínají projevovat finanční důsledky této pandemie a zasáhnou do všech odvětví
a rozpočtů.
Chce se mi věřit, že pandemie
COVID-19 brzy zeslábne a my se
budeme moci opět sejít s přáteli
a sousedy při nějaké příležitosti.
Přeji nám všem hodně sil, trpělivosti a ohleduplnosti při návratu
do NUDNÉHO NORMÁLU.
Loukota Jiří
starosta

PRVNÍ NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA MĚSTEČKU

Malé výročí důležité události

Letos 1. ledna jsme společně udělali první krok k vytvoření nové tradice našeho městyse. Silvestrovské
setkání jsme vyměnili za Novoroční setkání na Městečku.

Dvacetiny, to jsou léta v nejlepším
životním rozpuku. Právě dvacáté
výročí chci připomenout v souvislosti s událostí, která má pro život
naší obce velmi zásadní význam.
Letos, 1. června, uběhlo už dvacet
let od chvíle, kdy paní Božena Veselá otevřela svůj obchod se smíšeným zbožím. Po menších stavebních úpravách, které bylo třeba
udělat ve vlastním domě čp. 70,
začal v roce 2000 obchod fungovat pod vedením vyučené, zkušené
a v obchodní problematice zběhlé
prodavačky, vedoucí a majitelky
v jedné osobě. Zní to neskutečně,
ale opravdu už dvacet let chodíme
nakupovat do jejího obchodu.

Já sám jsem měl z tohoto odpoledne moc hezký pocit. Přišly celé rodiny, přátelé a sousedé. Někteří ještě
s lehkou únavou, ale s dobrou náladou.
Chtěl bych Vám všem, kteří jste se zúčastnili, a tím
podpořili společenský život v našem městysi, poděkovat za to, že jste si našli čas zastavit se a oslavit
vstup do nového roku společně s ostatními. Vaše
kladné ohlasy mě potěšily.

Samozřejmě se vyskytly i nedostatky ze strany organizátorů a to hlavně to, že bylo málo svařáku. Ale
doufám, že nám bylo odpuštěno při zakousnutí se
do sladkých koláčků. Takže pro příští rok se budeme
snažit to doladit. Možná v průběhu tohoto roku přijdeme na něco, čím tuto akci můžeme obohatit.
Pro další rok bych si přál, abychom se sešli ještě
v hojnějším počtu, plni zdraví a dobré nálady.
Loukota Jiří
starosta

se svému podnikání věnuje s pečlivostí a s velkou péči a že nelituje
času k tomu, aby její zákazníci byli
spokojeni. Důležité také je, že si
dokáže vybírat dodavatele s kvalitním zbožím, což my zákazníci
velmi oceňujeme. Zásluhou paní
Boženy Veselé a její rodiny máme
v Dalešicích vyhledávaný obchod,
kde nakupují i přespolní.
Málokdo si uvědomí, že paní Veselá poskytuje nám, občanům, neocenitelné služby, neboť provozování prodejny je vlastně služba nám,
veřejnosti. A tuto službu pro nás
provozuje nepřetržitě každý den,
sedm dní v týdnu.

Náš fungující obchod bereme jako
samozřejmost, která samozřejmostí není, což potvrdí tam, kde
obchod nemají, nebo kde byl zrušen.
Paní Boženě Veselé a její rodině,
která je jí v tomto podnikání nápomocna, je třeba vyslovit poděkování za služby, které nám, dalešickým občanům, poskytuje. Do
dalších let Vám, paní Veselá, jistě
i jménem všech vděčných a spokojených zákazníků, přeji pevné
zdraví, hodně síly, elánu a trpělivosti. Ať se Vám daří i nadále!
Rudolf Špaček

Během let dokázala naše spoluobčanka, paní Božena Veselá, vytvořit ze svého obchodu vyhledávané
místo k nákupům. Širokým výběrem potravin, pekařských výrobků,
kvalitních uzenin, ovoce a zeleniny,
drogistického a papírenského zboží i jiného sortimentu, si dokázala
získat velké množství zákazníků.

VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH
Každý rok si pietní vzpomínkou připomínáme tragickou událost, která naši obec postihla na sklonku
druhé světové války, kdy ničivé letecké bombardování
7. května 1945 způsobilo nejen nedozírné materiální
škody, ale především krutě zasáhlo do života mnoha
rodin. Dvacet sedm našich spoluobčanů přišlo o život.
Z důvodu pandemie, která nás v letošním roce postihla jsme si nemohli připomenout tyto události společně u pomníku.
Ale je důležité na tyto historické milníky pamatovat.
A proto vzpomínka proběhla položením věnce, zapálením svíček u Pomníku padlých a minutou ticha zastupiteli obce. Z rozhlasu k občanům promluvil starosta městyse a vše bylo zakončeno státní hymnou
České republiky.
Pevně věřím, že příští rok si tuto událost připomeneme společně u Pomníku padlých s dětmi, lampióny,
hudbou, průvodem a ohňostrojem.

Nejen to, ale i mimořádná ochota,
úsměv a vždy perfektní pořádek
v prodejně, to jsou další plusy, které rozšířily dobrou pověst této prodejny. Na první pohled je vidět, že

Další zakulacená výročí
V letošním roce si můžeme připomenout další dvacetileté výročí.
Tím je pořízení nového zvonu pro
kapli sv. Kříže. Zvon o váze 200
kilogramů nese jméno sv. Josef
a byl pořízen ŘK farností za přispění sponzorů i občanů. V neděli
13. srpna roku 2000 byl za velké
účasti veřejnosti posvěcen opatem premonstrátského kláštera
v Nové Říši P. Rudolfem Kosíkem
a následně vyzdvižen a zavěšen
do věže kaple. Poprvé se nad naší
obcí rozezněl v onu neděli v 16.40
hod. Na pořízení zvonu má velkou
zásluhu tehdejší místní duchovní
správce P. Antonín Špaček, který
se iniciativně ujal všech záležitostí
s tím souvisejících. Zvon je dílem
zvonařské dílny rodiny Dytrychovy

z Brodku u Přerova. Již dvacet let
slýcháme každodenně vyzvánět
zvon, jehož hlas se z kaple na návrší rozléhá nad našim městysem.
Dvě výročí lze zaznamenat i v souvislosti s bustou básníka Vítězslava Nezvala, která stojí u školy.
Koncem letošního května uplynulo 120 let od básníkova narození
a 45 let od instalování a slavnostního odhalení jeho busty, kterou
vytvořil sochař Jan Simota. Busta
byla pořízena u příležitosti nedožitých básníkových 75. narozenin.
Slavnostního odhalení busty Vítězslava Nezvala v Dalešicích v roce
1975 se zúčastnila nejen delegace
československých spisovatelů, ale
také básníkova manželka Františ-

ka a jeho sestra Vlasta.
Rudolf Špaček
kronikář městyse

Informační hlášení nejen o požáru
Vážení spoluobčané,
většina z Vás zaregistrovala, že nový rozhlas vás informuje nejenom o událostech, které vám jeho prostřednictvím chceme sdělit, ale slouží též jako aplikace hlášení pro Hasičský záchranný sbor a ostatní
záchranné složky státu.
Aplikace byla vytvořena na ochranu života a zdraví
obyvatel, při požárech a poskytování účinné pomoci
při mimořádných událostech.
My všichni jsme se o tom mohli přesvědčit koncem
května hned třikrát v krátké době za sebou. Zatím, pro
nás všechny neznámý zvuk, svolával hasiče k požáru nad pivovarem. Jednalo se o požár osobního automobilu, který havaroval v zatáčce nad pivovarem
a posléze se vznítil. Hrůzostrašně vypadající autonehoda dopadla relativně dobře, protože nebyla žádná
ztráta na životech.
Budeme jenom doufat, že se z tohoto neštěstí mládež ponaučí a nic podobného, nebo ještě mnohem
horšího, se nebude opakovat.

byli hasiči přivoláni k domu, kde se vznítily usazeniny
v komíně. Požár byl po nějaké době úspěšně uhašen,
ale vše se opakovalo ještě v noci, kdy hasiči měli opakovaný výjezd na stejné místo. Vše nakonec dobře
dopadlo i díky brzkému a včasnému zásahu hasičů
bez následků.
Musíme uznat, že aplikace je velice účinná a doba,
kdy se hasiči sejdou v plné zbroji na místě, je velice
rychlá. Všem patří velké poděkování za jejich práci.
Apeluji proto na nás na všechny, kteří topíme v kotlích na tuhá paliva. Je nutné těmto situacím předcházet, mít v pořádku revizi komínů. Doba, kdy se v kotli
pálilo vše, co se doma našlo, je naštěstí pryč. Buďme
ohleduplní k našim spoluobčanům, mysleme na naše
zdraví.
A až se zase rozezní hlášení, víme, že se v našem
městysi skutečně něco závažného děje, jsme o tom
informováni všichni a v případě potřeby můžeme rovněž všichni pomoci. Nikdy nevíme, kdy tuto pomoc
od ostatních budeme potřebovat my sami.
Starosta městyse

Další hlášení následovalo pár dní po autonehodě, kdy

Aktuálně z Úřadu městyse Dalešice:
Úřední hodiny:
pondělí :

07:00 hod-12:00 hod. 13:00 hod-17:00 hod.

středa :

07:00 hod.-12:00 hod. 13:00 hod.-17:00 hod.

Ostatní dny:
úterý:		

07:00 hod- 12:00 hod. 13:00 hod-15:30 hod.

čtvrtek:

07:00 hod- 12:00 hod. 13:00 hod-15:30 hod.

pátek :		

07:00 hod-13:00 hod.

Kontakty:
Úřad městyse Dalešice:

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Dění v posledním čtvrt roce nás mohlo přimět přemýšlet, jak se chováme ke svému okolí. Bohužel v našem městysi máme dvě místa, kde můžeme vidět
lhostejnost lidí. Jsou to naše sběrná místa tříděného
odpadu. Některým občanům je líno umístit odpad do
správného kontejneru v tom lepším případě. V tom
horším případě jej umístí kamkoliv ke kontejnerům.
Naši zaměstnanci již několikrát uklízeli prostor sběrných míst, ale je to nekonečný případ. Přidělává to
práci nejen jim, ale stojí to i finanční prostředky. Z důvodu špatného třídění nám nejsou kontejnery vyvezeny nebo není proplácen zpětný odběr odpadu. Malou omluvou pro naše občany je, že ne vždy prostor
znečistí naši obyvatelé, ale projíždějící a návštěvníci
Dalešic.
Chtěla bych Vás všechny moc požádat, abyste se
v místech sběrných kontejnerů chovali tak, jako kdy-

by byly umístěny na Vašem dvorku. Jak již uvádíme
v jiném článku po umístění záznamového zařízení se
situace zlepšila. Jen pro orientaci přikládáme fotografie ze záznamového zařízení ve dne a fotku v nočních hodinách.

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.

Služby pro občany:
Ověřený výstup z katastru nemovitostí

100,– Kč

Výpis z rejstříku trestů			

100,– Kč

Výpis z bodového systému			

100,– Kč

Veškerá hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse Dalešice www.mestysdalesice.cz odkaz,Informace,“ Hlášení rozhlasu.

Informace Sboru pro občanské
záležitosti
NA KOCI ROKU 2019 SE NARODILY TYTO DĚTI:
Kovářová Anna
Kovář Josef
Opálka Vilém

Životní jubilea
V době karantény oslavilo několik našich spoluobčanů svá životní jubilea.
Moc nás mrzí, že jsme jim osobně nemohli popřát k jejich významnému výročí, ale bohužel přísná vládní nařízení v době pandemie Covid 19 to zakazovala.
Do kroniky bylo vše řádně zaznamenáno.
Dovolte mi prosím, abych touto cestou jménem svým, Zastupitelstva městyse Dalešice i Sboru pro občanské
záležitosti popřál všem jubilantům hlavně pevné zdraví, osobní pohodu, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Oslavenci:

V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020 SE NARODILY TYTO DĚTI:
Macháček Matyáš
Mráčková Jasmína
Potůčková Kateřina
Rodičům a dětem přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenosti.

SVOJE ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020 TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
50 let:
Ondráček Pavel
Kočí Dana		

Malý Ivo		
Věžníková Jana

55 let:
Blechová Marie
Bazala Luboš		

Holoubková Lenka
Ondráčková Ivana
Rygelová Radka			

Fialová Marie 			

75 let

Schuplerová Marie 		

75 let

Matonohová Jarmila 		

90 let

Vše nejlepší k Vašim narozeninám, usmějte se pro sebe a usmějte se k nám. Každý den prožijte ve štěstí
a v lásce, s přáteli, rodinou, na procházce.

Vítání občánků 2020
První letošní vítání občánků bylo 26. ledna 2020.
Mezi naše občany jsme přivítali:

Hájková Věra

75 let:
Schuplerová Marie
80 let:
Korydková Marie

80 let

Čaňková Jana
Procházková Marie		

60 let:
Macák Josef
65 let:
Bulantová Jiřina

Korydková Marie 		

Vlková Ivana

90 let:
Matonohová Jarmila
Jubilantům do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí a osobní klid a pohodu.
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020 NÁS NAVŽDY OPUSTILI NAŠI SPOLUOBČANÉ:
paní Marie Procházková
paní Jaroslava Doležalová
pan Josef Boháček		

ve věku 88let
ve věku 80 let
ve věku 59 let

Vzpomínáme a pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Emu Pivničkovou, Rostislava Vlka a Adama Paláta

V neděli 14. června 2020 proběhlo na Úřadě městyse Dalešice letos již druhé vítání občánků městyse Dalešice. Vítání probíhalo v odlišném duchu, než jsme zvyklí. Museli jsme respektovat stále platná vládní nařízení.
Vítání se tedy mohli zúčastnit rodiče se svými dětmi a dále rodinní příslušníci. Každá rodina chodila zvlášť
a naše nové občánky tedy nemohly přivítat a potěšit děti z mateřské školy svým kulturním vystoupením. O to
více se zúčastnilo rodinných příslušníků od dědečků a babiček, prababiček a pradědečků po tetičky a strýčky.
Vítání svého miminka si rodiče užívali a radovali se společně se svojí rodinou.
Přivítali jsme:
Julinku Pavlíkovou, Viléma Opálku a roztomilá dvojčátka Aničku a Josefa Kovářovi, Jasmínu Mráčkovou,
Aničku Rumiannovou, Kateřinu Potůčkovou, Matyáše Macháčka.
Dětem i jejich rodičům to moc slušelo. Starosta předal rodičům tradičně finanční dar, maminkám květinu
a členky SPOZ upomínkové dárky.
Ještě jednou dětem i rodičům přejeme touto cestou mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

REALIZACE AKCÍ V ROCE 2020
Místní komunikace v městysi Dalešice
Jak jste si zajisté všimli, proběhla v loňském roce 1. etapa opravy místní komunikace od rybníka Malý po
silnici č.351. V letošním roce rozhodlo Zastupitelstvo městyse Dalešice o realizaci opravy zbývající části od
rybníka Malý po městečko. Tato místní komunikace je součástí cyklotrasy vedoucí přes náš městys. Oprava těchto komunikací je však finančně velmi
náročná. Kdybychom měli provést celou akci
jen z rozpočtu městyse, byl by to citelný zásah
do rozpočtu městyse. Z tohoto důvodu byla
požádána Nadace ČEZ o příspěvek ve výši
300 000,– Kč na opravu této cyklotrasy, tento
příspěvek byl našemu městysi pro letošní rok
přidělen a byl využit v plné výši na tuto akci.
O další příspěvek byl požádán Kraj Vysočina
z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 ve
výši 127 000,– Kč. Zbytek z celkových nákladů
uhradí městys ze svého rozpočtu. Mimochodem celkové náklady na opravu této komunikace činí pro vaši představu 719 681,– Kč.
Druhou komunikací, která se již podařila zrekonstruovat, je komunikace mezi stávající
cyklostezkou u rybníka Malý k Myslivně. Tato
komunikace byla v délce 208 metrů navržena
jako asfaltová, tak aby propojila stávající cyklostezku s asfaltovou komunikací u Myslivny.
Celkové náklady dle rozpočtu byly vyčísleny na
1 177 347,– Kč. Na základě výběrového řízení
podala nejnižší nabídku firma Stavba a údržba
silnic Třebíč-obchodní činnost s.r.o. za částku
1 141 048,– Kč. Na tuto akci byla z Ministerstva pro místní rozvoj získána formou dotace
částka ve výši max. 824 142,– Kč. Zbývající prostředky byly použity z rozpočtu obce.
Protipovodňová opatření městyse Dalešice
Předmětem této akce byla montáž varovného
a informačního systému a jeho napojení do
Jednotného systému varování a informování. Jedná se o speciální obousměrné vysílací
zařízení, které používá plně digitálního přenosu výhradně na individuálních frekvencích
určených dle ČTÚ. Vysílací zařízení umožňuje
přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Nebudu vás zde zatěžovat dalšími technickými specifikacemi, zjednodušeně se jedná o nové hlásiče rozhlasu a ústřednu, která
umožňuje automatické opakování hlášení.
Jak již bylo uvedeno je rovněž napojeno na
Operační středisko Kraje Vysočina a bude vás
automaticky varovat o hrozícím nebezpečí povodně, požáru nebo v případě havárie JEDU.
Rovněž tento projekt byl schválen Zastupitelstvem městyse Dalešice a na jeho financování
byly čerpány dotační prostředky z Ministerstva životního prostředí - operační program životního prostředí 2014-2020. Že se opět jedná
o nákladnou akci, dokazuje položkový rozpočet ve výši 1 511 003,– Kč. Celkové dotace z Ministerstva život-

ního prostředí činí max. 1 057 702,– Kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma TEWICO systems,
s.r.o. s nejnižší nabídkou ve výši 1 285 153,– Kč, která následně celou realizaci provedla a nyní je systém
předán do zkušebního provozu městyse. Budu doufat, že během pár měsíců bude systém vyladěn ke spokojenosti všech obyvatel městyse.
Ostatní
Nyní mi dovolte představit několik dalších akcí a programů, které bychom chtěli zrealizovat. V letošním roce
2020 bylo zažádáno o několik větších či menších dotačních titulů, které pomohou zvelebit a zútulnit náš městys ke spokojenosti obyvatel Dalešic. Začnu těmi menšími, i když možná viditelnějšími akcemi.
NADACE ČEZ:
Na základě podané žádosti z NADACE
ČEZ nám byl v době Covidu 19 poskytnut
nadační příspěvek ve výši 40 000,– Kč na
nákup roušek, desinfekcí a desinfekčních
prostředků. Následně byla NADACE ČEZ
znovu požádána o nadační příspěvek ve
výši 300 000,– Kč na nákup nového mobilního pódia pro konání venkovních kulturních akcí v našem městysi. Tato žádost
byla akceptována a finanční prostředky poskytnuty. Bohužel nepříznivá situace okolo
Covidu 19 vám pravděpodobně umožní
toto pódium vidět až v příštím roce na tradiční pouti (pokud bude příležitost i dříve).
Traktůrek:
Tento rok dojde za přispění Energoregionu 2020 (příspěvek ve výši 62 000,– Kč)
a mikroregionu Horácko (příspěvek ve výši
18 000,– Kč) k nákupu nového komunálního
traktoru na sečení trávy, kdy celkové náklady na jeho pořízení dosáhnou 195 000,– Kč.
Tento nákup již byl potřeba, neboť stávající
traktůrek byl pořízen v roce 2004 a servisní náklady, které vynakládáme na jeho další
provoz, již nejsou rentabilní. Traktůrek zůstane na městysi jako záložní na drobnější
práce.
Odpady:
Během léta budou na základě poskytnuté dotace zvelebena sběrná místa
odpadu. Ministerstvo životního prostředí schválilo na akci „Zlepšení nakládání
s odpady v městysi Dalešice,“ dotaci ve
výši 575 960,– Kč. Celkové náklady činí
677 600,– Kč. V rámci této akce budou
zpevněny plochy pod kontejnery a pořízeny nové kontejnery na sběr odpadů,
včetně dalšího kontejneru na bioodpad.
Všechny stávající kontejnery budou nahrazeny novými ve větším počtu, tak
aby se odpadu vytřídilo co nejvíce. Ze
stávajících kontejnerů budou vybrány ty
v dobrém stavu a z nich budou vytvořena další dvě sběrná místa, abyste vy občané nemuseli nosit tříděný
odpad tak daleko. Musím uznat, že po umístění záznamových zařízení se situace kolem kontejnerů výrazně
zlepšila a kromě jednoho přestupku, který je v současné době v řešení, jsme nemuseli sahat k sankcím.

Hasiči:

Stavební místa, Na samostatnosti.

Zastupitelstvo městyse rovněž schválilo opakované podání žádosti z Ministerstva vnitra v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
výzva JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu.“ Tato žádost již byla podána
a budeme netrpělivě čekat, zda bude v letošním
roce podpořena.

Poslední akce, která se začíná realizovat v letošním
roce je dle mého názoru pro náš městys ta nejzásadnější, je vybudování nových stavebních míst v lokalitě
„Na samostatnosti.“ Během první poloviny letošního roku došlo ke směně pozemků v uvedené lokalitě
a v současné době jsou již všechny dotčené pozemky
v majetku městyse. K dnešnímu dni je zhotoven polohopis a výškopis dané lokality a probíhá výběr projekční kanceláře.

Veřejné osvětlení:
Na základě projektové dokumentace, dodané
od společnosti EON, čeká městys výměna stávajícího nejstaršího vedení nízkého napětí, a to
od fary až po dům čp.215 u potoka Mocla. Znamená to, že společnost EON zruší na této trase
dráty napětí, sloupy a celé vedení uloží do země.
Městys se k tomuto projektu připojí s vybudováním nového veřejného osvětlení v této lokalitě. Tato investice bude kompletně zrealizována
z rozpočtu městyse. Náklady na veřejné osvětlení dosáhnou cca 750 000,– Kč. Tato akce není
jediná, která zasáhne do celkového vzhledu našeho městyse. Čekají nás teď cca 2 roky ne moc
oblíbených realizací, kdy bude vždy část městyse dotčena stavebními pracemi.
Chodníky a autobusové zastávky:
V letošním roce požádáme v měsíci říjnu na Státní fond dopravní infrastruktury o dotační titul na
akci, „Chodníky a autobusové zastávky v městysi Dalešice,“ na tento projekt je již vydané stavební povolení a máme nachystány kompletní
podklady pro podání žádosti o dotaci. Celkové
náklady se vyšplhají na 17 000 000,– Kč, příspěvek z dotačního titulu činí 85% uznatelných nákladů. Zda jsme uspěli, se dozvíme na jaře roku
2021, kdy by se v případě přidělení finančních
prostředků začala celá stavba realizovat.
Brownfield:
Asi největším investičním záměrem městyse,
který od začátku budí rozpaky a rozpory nejen
v řadách obyvatel městyse, ale i v samotném zastupitelstvu, je chátrající budova čp.19 naproti
kostelu. V současné době je opětovně schválena a podána žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj, podpora revitalizace území 2020,Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.“ Celkové náklady na kompletní přestavbu celé
budovy jsou vyčísleny dle položkového rozpočtu na 35 204 133,– Kč. Zda jsme s touto žádostí
uspěli, se dozvíme na konci letošního roku.

Starosta městyse

ZASE TY ODPADY
V poslední době neustále omílané a přetřásané téma,
bohužel pro nás obce a občany docela zásadní téma.
Nedá mi proto, abych nezveřejnil otevřený dopis,
který zaslalo vládě Sdružení místních samospráv
a Spolek pro obnovu venkova ČR. V tomto dopise je
vysvětleno zkrátka vše, co nás čeká v nejbližších letech ohledně odpadového hospodářství a tak trošku
vysvětluje nepříjemné zdražení poplatku za odpady,
které jsme zavedli již v letošním roce.
I náš městys se bude muset ještě více aktivně zapojit
do třídění odpadů, abychom splňovali tato velmi přísná procentuální třídění komunálního odpadu, a dosáhli tak na tzv. třídící slevu, jak ji vidíte v tabulce na
konci dopisu. JL
OTEVŘENÝ DOPIS
Dopady „odpadových zákonů“ na obce
dovolte nám se na Vás obrátit tímto společným dopisem za Sdružení místních samospráv ČR, z.s. (SMS
ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR, z.s. (SPOV
ČR), organizace zastupující aktuálně přes 2700 obcí
(1920 obcí sdružuje SMS ČR a přes 700 obcí SPOV
ČR), ve věci návrhu nové odpadové legislativy a jejich
dopadů na obce a města.
Jakkoli vítáme, že Vláda ČR (MŽP ČR) předložila návrh tří zásadních nových zákonů odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona, jejich stávající
znění bude mít na obce významný dopad, v některých oblastech dokonce zásadní. Dovolte nám Vás
požádat, abyste jejich projednávání věnovali potřebnou pozornost. Budeme vděční za podporu našich
stanovisek, jež u této legislativy SMS ČR a SPOV ČR
společně předloží.
Analýza dopadů předložené odpadové legislativy vychází z analýz vládních úřadů, profesních asociací
a také našich vlastních, které jsme provedli. Obecně
vítáme, že je ambicí provést přijaté evropské směrnice do českého právního řádu. Návrhy vychází z výrazného zdražení současného skládkovacího poplatku, což je opatření očekávané. Je však otázkou,

zda takto výrazné zdražení ze současných 500 Kč/t
až na 1.850,– Kč/t je úměrné sledovanému cíli, jímž
je odklonění komunálního odpadu ze skládek. Samotné vládní analýzy ukazují, že tento cíl by byl splnitelný i při nižších poplatcích. Jak jistě víte, obce
vedle poplatku za uložení na skládku musí hradit také
samotnou cenu skládky a rekultivační poplatek, tedy
k poplatku dalších cca 500 – 700 Kč/t (dle návrhu
tedy celkem cca 2400 Kč za tunu bez dopravy). Obce
hradí celý systém nakládání s odpadem na svém území, aktuálně to dohromady činí v průměru cca 950
Kč na občana ročně. Po odklonu odpadů ze skládek
budou obce hradit náklady na ostatní technologie,
které jsou však logicky dražší. Tyto dopady bohužel
v návrzích vyhodnoceny nejsou.
Za problematické pokládáme právě kombinaci různých opatření nové legislativy, jež v souhrnu budou
přinášet rozpočtové důsledky pro samosprávy po
nabytí účinnosti nové legislativy. Zde především uvádíme tzv. třídící slevu, podle níž obce, splňující stanovené limity vytřídění komunálního odpadu, budou
ukládat zbytkový komunální odpad s výraznou slevou. Tato je nastavena v návrhu zákona tak, že podle
našich propočtů na ni obce nemají šanci (až na výjimky) dosáhnout. Přesné propočty aplikace této třídící slevy komplikuje fakt, že spolu s návrhem zákonu
nebyly v rozporu s legislativními pravidly předloženy
prováděcí vyhlášky, ale jen jejich teze. Nemůžeme
však souhlasit se současnou konstrukcí této třídící
slevy, neboť pro obce nastavuje přísnější limity, než
podle evropské úpravy, limity jsou pro běžné obce jen
velmi obtížně splnitelné i při značném úsilí a také třídící slevu obce mohou využít pouze do r. 2029, dál se
s ní již vůbec nepočítá. Není tak zřejmé, jakým systémovým opatřením mají být obce motivovány k vysokému stupni třídění od roku 2030 nejméně do roku
2035, ke kterému jsou v rámci EU stanoveny cíle recyklace. Reálně dnes obce, jež se snaží zodpovědně
plnit svou roli v odpadovém hospodářství, vytřídí cca
38% komunálního odpadu. Ovšem již pro rok 2022 třídící sleva vyžaduje už 60% vytřídění, což je v tak krát-

kém časovém úseku pro mnohé obce zcela nedosažitelná meta. Stejně tak je vysoce rizikové, pokud obec
byť jen o pár desetin daných cílů vytřídění nedosáhne, neboť to znamená absolutní ztrátu nároku na slevu
a ztrátu provedených investic k jejímu dosažení, protože návrh nebonifikuje obce, které se cíli blíží, ale jen ty,
co jej dosáhnou.
Souhlasíme s tezí, že priorita je co nejvíce využitelných materiálových složek komunálního odpadu vracet do
oběhu a také že musí dojít k odklonu současné skládkovací praxe právě k recyklaci komunálního odpadu.
Ovšem na podporu těchto cílů zákony neobsahují prakticky žádná podpůrná opatření (jako jsou cílené daňové zvýhodnění či opačně sankce u využívání primárních surovin, opatření v zákoně o zadávání veřejných
zakázek, příp. dotační programy státu). To je zásadní problém. Také je důležité podtrhnout objektivní fakt, že
i evropské předpisy umožňují skládkování komunálního odpadu i po roce 2035 (ve výši 10%). Návrh českého
zákona takovou možnost však zcela zapovídá už od r. 2030.
Naší snahou je najít shodu se Svazem měst a obcí ČR a též pokud možno Asociací krajů ČR a předložit návrhy změn současných předloh, aby úprava byla v souladu s předpisy EU a dopady na obce byly více vyvážené
a také poplatkové povinnosti byly vůči obcím adekvátní a nedocházelo ke zbytečnému navyšování zákonných
sazeb nad míru nezbytnou pro splnění cílů. Náklady totiž nesou právě obce a města. Tyto návrhy zveřejníme
v měsíci březnu po jejich odborném projednání. Přivítáme připomínky či vyjádření podpory a také Vaši aktivitu
na jejich podporu v jednáních s poslanci Vašich krajů, protože nastavená pravidla odpadové legislativy mají
ambici platit na poměrně dlouhé období. Je proto nezbytné současný legislativní proces ze strany samospráv nepodcenit.

xační pomůcky a drobné potřeby pro chov zvířátek.
V rámci environmentální výchovy jsme zapojeni do
projektu M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Škola se také zapojuje do akcí
BESIP. Žáci absolvovali výuku pravidel silničního provozu a na dopravním hřišti v Třebíči si vše vyzkoušeli
v praxi.
Na tomto místě pravidelně uvádím další akce a úspěchy našich žáků ve sportovních a jiných soutěžích.
Letos nám vše překazila pandemie koronaviru. Škola
byla 11. 3. uzavřena a učitelé, žáci a rodiče museli
podstoupit vzdělávání na dálku. Rychle jsme museli
nastavit způsob a formy vzdělávání. Přihlíželi jsme
také na možnosti on-line připojení žáků. Podařilo se
nám do vzdělávání na dálku zapojit všechny žáky. Komunikace s žáky i rodiči byla na dobré úrovni. Snažili
jsme se nezahlcovat žáky nepřiměřeným množstvím
úkolů. Opakovali jsme a procvičovali učivo v českém
jazyce, matematice, angličtině, prvouce, vlastivědě
a přírodovědě. Ke komunikaci jsme využívali webové

stránky školy, email, WhatsApp, telefon. Maximální
pozornost jsme věnovali poskytování zpětné vazby
žákům, která jim pomohla zlepšovat učení a motivovala je k další práci. Děkuji všem učitelům, žákům
a rodičům za výborné zvládnutí této nelehké situace.
Od 25. 5. je naše škola opět otevřena, ale bohužel, jen
pro skupinu patnácti žáků. Ostatní pokračují ve výuce
na dálku. Škola funguje se zvýšenými hygienickými
opatřeními. Děkujeme našemu zřizovateli, městysu
Dalešice, za dodání dostatečného množství kvalitních desinfekčních prostředků, roušek a štítů pro zaměstnance.
Letošní školní rok byl mimořádně náročný pro všechny. Přeji žákům, rodičům, učitelům a zaměstnancům
školy klidnější prázdninové dny a v září zahájení nového školního roku bez všech omezení.
Mgr. Alena Stupková,
řed. školy

Veronika Vrecionová, v.r.
předsedkyně SPOV ČR

Stanislav Polčák, v.r.
předseda SMS ČR

Citace vybraných poplatkových sazeb a míry vytřídění ze současné vládní předlohy
Sazba poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku (v Kč/t)
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Míra povinného vytřídění směsného komunálního odpadu pro dosažení na tzv. třídící slevu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2019/2020 byl zahájen 2. září, kdy jsme
přivítali tři prvňáčky. Byli to: Leontýna Jíchová, Anežka Juránková a Denis Zajac. Slavnostního zahájení
se zúčastnil také pan starosta Jiří Loukota. Ve velmi
příjemné atmosféře popřál malým školákům mnoho
úspěchů a samé pěkné zážitky. Prostředí třídy nebylo pro děti neznámé a stresující. Děti naší mateřské
školy společně s našimi žáky sledují ve škole divadelní představení a jiná vystoupení. Předškoláci s námi
pracují a zkouší si, jaké to bude, až budou školáci. Již
první den jsme si společně s dětmi zazpívali a naučili
se novou říkanku a těšili se na další společné chvíle
ve škole.
Kromě výuky a plnění ŠVP i letos žáci pilně třídili odpad a soutěžili ve sběru papíru. Nasbírali jsme 2 600
kg papíru, to bylo v průměru 136 kg na jednoho žáka.
První místo získal Tomáš Khor, druhé místo Michal
Sedláček, třetí místo obsadila Hana Solařová a Jan
Hohberger. Všem vítězům gratulujeme a děkujeme

všem rodičům, kteří dětem při sběru pomáhali. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli naplnit kontejner
s papírem.
V letošním školním roce naše škola čerpá finanční
prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci
OP VVV (Šablony II), ze kterých hradíme tyto aktivity:
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ, čtenářský klub a školní asistent pro
MŠ. Všechny uvedené aktivity přispívají ke zvýšení
kvality vzdělávání ve škole.
Naše škola je také zapojena do sítě programu Škola
podporující zdraví v ČR. V letošním roce jsme získali
dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, což nám umožnilo realizovat několik aktivit.
Byly to např. dva výchovné programy pro žáky, dílničky pro žáky – výzdoba školy a propagace, rozšíření
bylinkové zahrádky. Dále jsme z finančních prostředků této dotace pořídili nový laminovací přístroj,rela-

FARNOST DALEŠICE
Milí čtenáři,
průběh první poloviny letošního roku lze teoreticky
shrnout velice stručně. Byl zvláštní a troufnu si tvrdit, že naprostá většina z Vás takovou situaci nikdy
nezažila.
Ale pojďme od začátku, protože přes poplašné zprávy
z asijského kontinentu, nikoho na začátku roku 2020
nenapadlo, jaké to bude mít následky i u nás.
Konec roku starého a začátek nového proběhl pokojně. 25. prosince se u kostela ve Valči odehrál vydařený „Živý Betlém“, v pátek 3. ledna proběhla Tříkrálová
sbírka a v neděli 5. ledna se v kostele ve Valči uskutečnil charitativní „Tříkrálový koncert“.
V Dalešicích se při Tříkrálové sbírce vybralo 20 374

Kč, ve Slavěticích 9 072 Kč, ve Stropešíně 3 070
Kč a celkově ve farnosti Dalešice 32 516,– Kč. Na
„Tříkrálovém koncertu pro Elišku“ ve Valči se podařilo vybrat 21 460,– Kč. Všem koledníkům, účinkujícím
a dárcům obou akcí patří upřímný obdiv a poděkování.
Jako každý rok připravila Charita na poděkování koledníkům a doprovodu při Tříkrálové sbírce promítání
filmu v Třebíčském kině. Tentokrát šlo o film „Psí poslání 2“.
19. ledna v Dalešickém kostele odehráli svůj koncert
žáci a učitelé ZUŠ Moravské Budějovice. Výtěžek
z dobrovolného vstupného, který činil 8477,– Kč bude
použit na opravu kostelní věže. Tato oprava byla plánována na letošní rok a mělo při ní dojít ke kompletní

výměně plechu na střeše. Z finančních důvodů se nakonec odložila na příští rok. Tak uvidíme…
V neděli 26. ledna sloužil v Dalešicích mši svatou
novokněz Štěpán Trčka, kaplan v Žarošicích. Po mši
svaté pak všem udělil novokněžské požehnání.
Na pátek 7. února připadl letos na farnost Dalešice
„Adorační den“ v rámci Brněnské diecéze a zároveň
den společných modliteb naší farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
V 8.00 hod. byla v kostele vystavena Nejsvětější svátost a pak se po půl hodinách střídali farníci v modlitbě až do 17. 00 hod., kdy byl tento den zakončen mší
svatou.
Hned v neděli 9. února pořádaly spojené farnosti
Dalešice, Lipník, Koněšín a Valeč v Koněšíně dětský
karneval. Účast byla možná letos trochu slabší, ale
nadšení dětí bylo stejné jako v předešlých letech.
K poslechu i tanci opět hrála skupina Virus z Jabloňova a moderoval Antonín Pavlíček. Kromě soutěží
mohly děti vidět i fotbalové freestylové vystoupení.
V neděli 16. února se při mši svaté v 9.30 hod. udělovala svátost nemocných všem starým a nemocným
lidem.
V únoru byla také zvolena nová Ekonomická rada farnosti Dalešice. Jejími členy nyní jsou pánové Vojtěch
Juránek, MUDr. Zdeněk Kovář a Jaroslav Zadražil.
Do postní doby, která byla nakonec „postnější“ než
kdy jindy, jsme vstoupili 26. února „Popeleční středou“. Mše svatá s udělováním „popelce“ byla v 16,30
hod.
Postní duchovní obnova ve Valči byla letos naplánovaná hned na začátek postní doby a to na sobotu
7. března, což se nakonec ukázalo velmi prozíravé.
Obnovu vedl ThLic. Ing. Jiří Janalík, školní kaplan
Biskupského gymnázia v Brně. Téma bylo „Vztahy
a křesťanská láska“, účastníků více než dvacet a to

nejen z našich tří farností.
Další týden měli děti školou povinné jarní prázdniny,
které se však tentokrát poněkud protáhly. V druhé polovině týdne začala i do naší země zasahovat epidemie koronaviru, která zmrazila veškerý společenský
život v zemi. Mše svaté byly slouženy bez účasti lidu
a všude panovala přísná bezpečnostní a hygienická
opatření.
Slavení Velikonoc bez lidí bylo velmi zvláštní. Z vigilie
Bílé soboty byl alespoň zajištěn live přenos z Valče
přes facebookové stránky farnosti.
Naštěstí se v květnu začala situace zlepšovat a předpisy uvolňovat, takže můžeme do budoucnosti hledět
s mírným optimismem.
Jsme teď na začátku léta a doufejme, že už to nejhorší máme za sebou. První svaté přijímání bude v neděli 21. června při mši svaté v 9.30 hod. Slavnostní
poutní mše svatá se uskuteční v neděli 28. června
rovněž v 9.30 hod.
O prázdninách počítáme i letos s tábory a to v těchto
termínech:
Tábor pro rodiny s dětmi 5. července – 10. července 2020
Tábor pro menší děti ve Štítarech 26. července –
1. srpna 2020
Tábor pro větší děti v Orlických horách 9. srpna –
22. srpna 2020
Od pondělí 24. srpna do středy 26. srpna ještě vyrazíme na cyklopouť, tentokrát do Tasovic.

Krásné léto bez roušek, omezení, strachu z nemoci
a v Boží blízkosti všem přeje
Michal Seknička

SDH DALEŠICE
Dovolte mi, abych Vás v této rozvolňovací době seznámil s tím, co jsme my hasiči v době předcoronavirové a COVIDové zvládli.
Jako již každý rok, začínáme Masopustním průvodem, který se konal 15. února 2020. Bohužel se nám
nepodařilo prolomit loňský rekord v počtu masek,
ale i tak množství masek bylo hojné. Barevnou škálu
jsme dodrželi a kreativitu opět pozdvihli. Nálada byla
skvělá, hudba rytmická a zpěvná. Po několika hodinové chůzi a spoustě dobrot, které jste pro nás připravili, byly masky odměněny skvělou masovou polévkou a ovarem. Zázemí nám poskytl pan Tvrz ve svém
pohostinství Stodola. A šéfkuchaři našeho spolku se

postarali o skvělý gurmánský zážitek.
Štěstí pro nás bylo, že veškerá vládní nařízení a omezení přišla až po naší velké akci, a to Hasičském
plese. Vynaložili jsme nemalé úsilí, abyste byli spokojeni se sortimentem nápojů, tombolou, obsluhou,
gulášem a hudbou. Snažili jsme se najít jinou kapelu
než je skupina KLAXON, ale bohužel ve stejné kvalitě
a za stejný finanční obnos nemají konkurenci. Skupina KLAXON je sázka na jistotu. Doufám, že ti co se
zúčastnili, byli spokojeni.
No a nastala skoro Doba temna pro společenský život. Bohužel oblíbené Čarodějnice, které pořádáme
30. dubna, nemohly být realizovány z důvodů pande-

mie COVID-19. Pořádat Čarodějnice v jiný termín je
nemožné, je to prostě ojedinělý den v roce. Ale abychom dalešické děti neošidili o zážitky a sladkosti,
připravujeme začátkem léta překvapení, o kterém je
budeme zavčas informovat.
Co se týče kroužku hasičů pro děti, je prozatím také
pozastaven. Bohužel není v našich možnostech dodržovat veškerá vládní nařízení a nechceme ohrozit
zdraví dětí a jejich rodin.
Výčet společenských akcí je sice letos menší, ale není
to veškerá naše činnost. Po prvních rozvolňovacích
opatřeních jsme se dali do práce údržby svěřeného
majetku – výstroje a výzbroje.
V průběhu nouzového stavu jsme odhalili nepořádek
na našem tréninkovém hřišti. Na tomto pozemku
jsme vybudovali ohniště, umístili odpadkový pytel
a přírodní toaletu. Ale najdou se mezi občany tací,
kteří si neváží práce druhých a jsou lhostejní ke svému okolí. Prostor ohniště byl dosti zaplněn odpadky.
Naštěstí tato skupinka mládeže je připojena k sociál-

ním sítím a stačila nějaká fotka a patřičný komentář
,čímž došlo k částečnému úklidu. Zbytek jsme douklízeli při brigádě 30. května 2020. Kdy jsme i zvládli pohrabat celé cvičiště, které nám posekli zaměstnanci
městyse, za což jim patří díky. Zároveň proběhl úklid
a údržba AVIE a servis závodní mašiny. Byl jsem sám
překvapen a mile potěšen množstvím členů, kteří se
brigády zúčastnili.
Musím zmínit i činnost naší jednotky. V měsíci květnu byla otestována její schopnost zásahu rovnou třikrát. Poprvé to bylo 22. května 2020, kdy nová siréna
v nočních hodinách vyzkoušela rychlost členů jednotky při autonehodě u Sýpky v Dalešicích. Další dva
zásahy byly 23. května 2020 a to v 20:24 a 0:25 hod.
při požáru sazí v komíně v Dalešicích. Musím říct, že
doba příjezdu k zásahu byla vždy kolem sedmi minut.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům,
nečlenům, městysi a podporovatelům za činnost
a snahu, kterou odvádí pro SDH Dalešice.
Fiala Radek

Sokol v “době koronavirové”
Od začátku nového roku 2020 probíhalo vše dle zaběhnutých pořádků. Děti cvičily sokolskou všestrannost a tím se chystaly na závody v gymnastice, atletice a dalších dílčích disciplínách. Dobře se rozjela
také florbalová liga a to hned na začátku ledna III.
turnajem Župní florbalové ligy v Náměšti nad Oslavou a v Třebíči. Děti z divadelního souboru se začaly
scházet a připravovat se na další vystoupení.
V půli ledna proběhla úspěšná akce, které se zúčastnily naši členové napříč všech věkových kategorií.
Mírná zima nám totiž nedovolila bruslit na našich
rybnících, tak jsme navštívili zimní stadion v Rouchovanech. Tam jsme se rozpomněli na své bruslařské
dovednosti a velmi nás to bavilo.
14. února pro nás naše cvičitelky předškolních žáků
přichystaly sokolský karneval. Všechny děti, ale
i mnozí dospělí, přišli v maskách a užívali si různých
soutěží a vystoupení, za které získali netradiční odměnu - každý si mohl vybrat dle svého přání.
Velký zájem byl také o zkrášlení obličeje malbou,
kdo chtěl mohl vymalovávat nekonečnou vymalovánku a nebo si zacvičit podle hudby. Zajímavé bylo
také vystoupení divadelního souboru Dudek, který se
představil s minipohádkou “Boudobudko, kdo v tobě
přebívá”, která přerostla ve velkou pohádku, jelikož se
do Boudobudky nastěhovalo na téměř dvacet roztodivných zvířátek. Vypadá to, že nám vzniká na půdě
sokola nová a velmi pěkná tradice - dětský karneval
v tom pravém slova smyslu.
V únoru take proběhl další, v pořadí již IV. turnaj Župní
florbalové ligy v Třebíči. Bohužel brzy poté, z důvodu
uzavření sportovišť, byla florbalová liga ukončena.
Byla to velká smůla, protože naši mladší žáci, jako 1.
v tabulce, byli nominováni na přebory do Prahy. I tato
akce byla nakonec zrušena. Každopádně v rámci

Župní florbalové ligy získali mladší žáci pod vedením
Veroniky Pivničkové 1. místo. Naši junioři a muži, které trénuje Josef Dufek, byli třetí.
Také náš divadelní soubor DUDEK začal pod vedením
Magdy a Barbory Potůčkové v únoru pracovat. Kromě
výběru z různých scénářů divadelních her, se věnovali i nacvičování country tanců. Velká škoda, že se
v březnu muselo nacvičování ukončit. Ale věřím, že
v předvánočním čase se se souborem uvidíme.
Od poloviny března se sokolovna musela uzavřít.
Veškerá cvičení, soutěže, přebory a další plánované
akce byly zrušeny!
Dočkali jsme se až na úplném konci května, kdy se
uskutečnila pohádková cesta “Rozsypané lentilky”.
S nápadem přišly opět naše cvičitelky předškolních
dětí Blanka Juránková a Monika Kosová. Vše se točilo kolem lentilek - i rozhodčí měly podobu barevných
lentilek. Celkem jich bylo deset a každá “Lentilka”
měla připravený úkol, který byl zaměřený nejen na fyzickou připravenost, ale i na vědomosti a dovednosti. Za každý splněný úkol získaly děti jednu barevnou
korálku = lentilku, kterou si navlékly na šňůrku a tím
vznikly desetibarevné korále. Kdo je získal, mohl je
vyměnit za skutečné lentilky. Na závěr jsme si udělali
oheň, opekli buřty a hlavně jsme si dosyta popovídali.

Dalešičtí myslivci

Rozcházeli jsme se s přáním, že se po prázninách
znovu sejdeme a budeme se opět věnovat všemu, co
do sokola patří.
Přeji všem dětem i cvičitelům hezké prázdniny a nezapomeňme, že ve zdravém těle je i zdravý duch!
Nazdar!
RNDr. Josef Potůček
starosta T.J. Sokol Dalešice

Členskou základnu MS Dalešice tvoří 27 členů, z toho
1 člen je ve zkušební době. V tomto roce nás navždy
opustil náš dlouholetý člen pan Jaroslav Paclík. Veškeré spolkové činnosti, tak i opravy mysliveckých zařízení a příprava voliér pro nová bažantí kuřata, byly
přerušeny pandemii Covid - 19. Přes toto nelehké
období si myslivci museli zajistit seno na zimní přikrmování zvěře. V této nelehké době v omezené míře
probíhal i lov zvěře.
S rozvolňováním opatření jsme opět rozjeli čištění
voliér a ostatní činnosti v honitbě, které bylo nutné
udělat, jako čištění a dezinfekce krmelců a dále opravy mysliveckých zařízení. Myslivci přiložili své ruce
k dílu při kácení stromů pro městys Dalešice. A také
poskytli svoji Myslivnu pro konání zastupitelstva
městyse Dalešice.
V naší honitbě byl poprvé „usmrcen“ Mýval severní.
Mýval severní je zavlečený druh zvířete, z tohoto důvodu se neloví, ale „usmrcuje“. Tato pravomoc přísluší
pouze myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři.
Jako zavlečený druh působí značné škody na hníz-

dech ptáků a původní fauně místních vodních toků.
Červen je měsícem myslivosti, vznik této tradice se
datuje k roku 1959. A proč zrovna červen? Protože
je to období, kdy přichází v přírodě na svět největší
množství mláďat všech živočichů a také bují veškerá
vegetace. A právě v tuto roční dobu si zaslouží naše
příroda zpřísněnou ochranu.
Každý návštěvník lesa může pro ochranu lesa udělat
toto: nenechávat volně pobíhat své čtyřnohé miláčky.
Pes má být veden na vodítku, aby svým pobíháním
nerušil a nestresoval zvěř. A nebrat do rukou mláďata
zvěře, která náhodně při svých procházkách v přírodě
najdete. Vypadají sice opuštěná, ale většinou jim jen
rodiče shání potravu a svým pachem bychom mohli
jejich matku odradit.
Začátkem července ožijí vyčištěné voliéry mladými
bažanty, a tím začne koloběh starostí až do jejich vypouštění.
Klusáček Jan
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Dukovany, 19. května 2020

V Jaderné elektrárně Dukovany rozšířili službu
lékařské pohotovosti
Od tohoto týdne se v Jaderné elektrárně Dukovany rozšířily poskytované lékařské služby noční a
víkendové pohotovosti. Vedle provozu ordinací praktických lékařů a Oranžových zubních ordinací,
optiky, gynekologie, rehabilitace nebo krevní laboratoře mohou nově využívat i lékařskou službu
první pomoci obyvatelé regionu pojištění u VZP.
Doposud mohli službu lékařské pohotovosti využívat vedle zaměstnanců elektrárny jen obyvatelé regionu,
kteří byli pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Oborové zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské
pokladny. Díky nedávnému uzavření dohody o úhradě zdravotních výkonů mezi VZP a firmou SADOP
DZS, spol. s r. o. Ivančice, která provozuje tuto lékařskou pohotovostní službu na Zdravotním středisku JE
Dukovany, mohou již tyto služby využívat i její pojištěnci.
„O uzavření této dohody jsme usilovali od začátku, kdy jsme tuto službu začali poskytovat. Jsem velice rád,
že se nám to po dvouletém úsilí podařilo a nyní již můžeme naše služby poskytované v Jaderné elektrárně
Dukovany umožnit většímu počtu obyvatel,“ sdělil provozovatel služby na ZS JE Dukovany Ing. Karel
Klíma.
Jaderná elektrárna Dukovany tak obyvatelům regionu nabízí široké lékařské služby. V jejich objektech
v předzávodní části elektrárny fungují vedle pohotovostní lékařské služby také dvě ordinace praktických
lékařů, od loňského října dvě nové moderní zubní ordinace, dále pak odběrová laboratoř, optika,
gynekologie, rehabilitace a lékárna.
Provoz lékařské pohotovostní služby na Jaderné elektrárně Dukovany je každý pracovní den od 15 do 6
hod. a o víkendech a svátcích celých 24 hodin.
Telefon na lékařskou pohotovostní službu je: 561 104 823.

Ing. Jiří Bezděk,
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany

Společnost Elektrárna Dukovany II naplno startuje
Další významný krok na cestě ke stavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech dnes uskutečnila
firma ČEZ. Naplno začala fungovat její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Elektrárna
Dukovany II, do které přešla naprostá většina zaměstnanců, kteří v mateřském podniku stavbu
bloku či bloků připravují. Energetický koncern postupuje v souladu s rozhodnutím vlády a plní plán
státu na dlouhodobé zajištění energetické bezpečnosti a ochrany klimatu.
Akciová společnost, která bude zajišťovat jednu z nejvýznamnějších investičních akcí České republiky, má
jasné úkoly. Mimo jiné musí připravit a zvládnout výběrové řízení na hlavního dodavatele, získat povolení
k umístění, územní rozhodnutí a řadu dalších rozhodnutí a stanovisek, nebo třeba připravit lokalitu ke
stavbě.
„Postupujeme striktně v souladu s dohodou s vládou. Máme zde námi plně vlastněnou, ale zároveň
už samostatnou firmu, která má všechny kompetence a prostředky pro to, aby přípravu a stavbu
nového zdroje v Dukovanech zvládla. ČEZ má nadále plnou zodpovědnost, ale kdyby stát
v budoucnu projekt přebíral, pak dostane odborně i personálně a naplno fungující firmu, a ne
žádnou prázdnou schránku,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ
Daniel Beneš.
Firma Elektrárna Dukovany II není úplně novým subjektem. Vznikla již na konci roku 2015 a má za sebou
první významné kroky. Tím hlavním bylo podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení v lokalitě
Dukovany. Zdánlivá formalita obnášela pět let příprav rozsáhlé dokumentace, analýz a průzkumů.
Zaměstnanci ČEZ, kteří se na nich podíleli, nyní přešli do nové dceřiné společnosti.
„Od prvního června je součástí takzvané EDU II 80 zaměstnanců, kteří patří mezi největší odborníky
nejen v České republice, ale i na světě. Jsou to specialisté na řadu oblastí, od řízení inženýrských
projektů, jadernou bezpečnost až po experty na výběrová řízení. Nejde ale o žádnou nárazovou
změnu, na projektu už pracují a pro naprostou většinu z nich se nic zásadního nemění, dál vše sdílí
a spolupracují s kolegy z mateřské firmy,“ upřesňuje generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr
Závodský.
Kromě Elektrárny Dukovany II založila firma ČEZ i další akciovou společnost Elektrárnu Temelín II. Ta má
na starosti přípravu nového zdroje v jižních Čechách. Mateřský koncern, který obě firmy stoprocentně
vlastní, se ale nyní soustředí na lokalitu na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Stávající bloky chtějí energetici
provozovat celkem 60 let.
„V Dukovanech nám zbývá přibližně 25 let, kdy máme v plánu odstavit první stávající blok a
současně musíme řešit útlum uhlí a snižování emisí CO2 i vykrývat plánovanou spotřebu, takže nám
tyto kroky jednoznačně dávají smysl,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika
ČEZ Bohdan Zronek, pod kterou jak nové společnosti, tak i stávající elektrárny a další společnosti spadají.
Ing. Ladislav Kříž, hlavní mluvčí Skupiny ČEZ
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDR. CYRIL ČINÁTL NA
ZS DALEŠICe
Po dlouhých útrapách se podařilo v Dalešicích zahájit
provoz praktické ordinace pro dospělé. Od 7. 4. 2020
na zdravotním středisku ordinuje MUDr. Cyril Činátl.
Ordinační hodiny jsou pravidelně jedenkrát týdně:
středa od 11:00 – 15:00 hod.
V případě akutních potíží ordinuje pan doktor v ostatní
dny na Poliklinice Vltavínská v Třebíči.
Ordinace je nově a kompletně vybavena. Pacienti mají
zajištěnou plnohodnotnou péči.
Ve zkratce Vám našeho nového lékaře představím:
Je členem České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů České republiky a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Absolvoval řadu odborných stáží na pražských klinikách a specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí a kongresů.
Absolvoval odborné stáže v zahraničí. Hovoří plynule anglicky i německy.
Za těch pár setkání s panem doktorem Vám mohu sama za sebe říci, že je velmi pracovitý a pečlivý. Má vedle
sebe příjemnou a ochotnou sestřičku – paní Šejnohovou. Zatím nemá zaplněnou kapacitu ordinace a přijímá
stále nové pacienty.

Slovo hejtmana
Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny
součásti našeho života. Domácnosti i zaměstnání,
finanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou pohodu, zvláště citelně byli poznamenáni podnikatelé.
Jednou z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – se všemi jeho podobami, protože ho
zasáhla karanténní opatření – tedy hlavně omezení
pohybu a setkávání občanů.
Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti – zvláště v době začínající turistické sezóny. Platí to i pro náš kraj – pro Vysočinu, kde jsou
právě volnočasové aktivity pro mnoho lidí nejen zdrojem příjemného odpočinku, ale i podstatným pramenem základních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců
budou podnikatelé jen obtížně dohánět. Negativní vliv
na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích
a stravovacích kapacit, ale také pokles zahraničních
návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a
další. Na krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření na pomoc této oblasti.

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje dovolená“, v rámci které se mohou podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované
krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit do
tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na
určitém území Kraje Vysočina – jde především o konkurenceschopné produkty v oblasti cestovního ruchu na trhu ovlivněném pandemií COVID-19. Dalšími
podpůrnými opatřeními Kraje Vysočina je také program na podporu marketingových aktivit „Marketing
v cestovním ruchu 2020“. Uvažujeme o finančním
zvýhodnění pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o
slevách ze vstupného do krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. O těchto benefitech budeme
ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od toho, jakou
finanční pomoc bude moci Kraj Vysočina uvolnit.
My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu
i tím, že svou dovolenou budeme orientovat právě na
krásná místa Vysočiny – a těch není málo.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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