Zpravodaj

1/2022

MĚSTYSE DALEŠICE

DALEŠICKÁ POUŤ 2022
Vážení spoluobčané,
vždy v každém zpravodaji, vydávaném před poutí, se
psalo:,Rok od loňské poutě“,opět po roce“,každoroční pouť“. Letošní pozvání takto začít opravdu nelze,
neboť v předloňském roce se pouť nekonala vůbec,
v loňském roce, vzhledem k opatřením, přece jen
něco málo z poutě proběhlo, ale až v tom letošním
můžeme říci, že pouť je zpět v plném rozsahu, na který jsme byli zvyklí po mnoho let.
Ani nevíte, jak jsme rádi, že vás tedy po dlouhých
dvou letech můžeme pozvat na tradiční dalešickou
pouť, která se koná v neděli 26. 6. 2022.
Jak všichni víme, pouť je největším svátkem městyse Dalešice, je jednou za rok, tak si ji pojďme všichni
společně pěkně užít. Slavili ji už naši předkové, předávala se z pokolení na pokolení a nyní je to na nás,
občanech Dalešic, zda tato tradice bude pokračovat.
Pevně věřím, že po tak dlouhé době se všichni rádi
setkáme na Městečku, společně se pobavíme, přijdeme na jiné myšlenky a zlepšíme si náladu.

Jak všichni víte, naše Dalešice jsou opravdu velice,
velice dlouhé a není možné obejít všechny s pozváním a dostavit se na Městečko v nějakou přijatelnou
hodinu. Věřit nám můžete, zkoušeli jsme to na vlastní
nohy, ale více uspíšit se zavádění opravdu nedá a pro
někoho je třetí hodina milníkem, kdy již odjíždí návštěvy, děti vyzkoušely všechny kolotoče a chtějí jít
už domů a rodiče přitom neslyšeli žádnou písničku
od dechové kapely.
Proto jsme se rozhodli, jak už jsem napsal, pro kapely
dvě.
Na Městečku bude od druhé hodiny vyhrávat k tanci a poslechu Bludověnka, která se před dvěma roky
osvědčila a sklidila samé dobré ohlasy. Po městysi
bude tradiční zavádění s kapelou Venkovanka.
Pouťové atrakce jsou objednané a pohoštění je zajištěno.
Stavění máje a pódia proběhne v pátek 24. 6. 2022
od 14:00 hod.

K pouťovému posezení na Městečku vás pozvou stárci a stárkové, kteří vám pouťové pozvání přinesou přímo do vašich domovů.

Pevně věříme, že vyjde krásné počasí.

Letos vyzkoušíme malou změnu a pevně věříme, že
příjemnou pro vás pro všechny. Jsou pozvány dvě
dechové kapely, z nichž jedna bude chodit se stárky
a druhá bude na Městečku vyhrávat k tanci a poslechu již od druhé hodiny.

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vás všechny i Vaše
hosty zvu na pouťové veselí.

Stalo se tak na základě vašich připomínek a podnětů,
z kterých vzešel tento nápad.

Loukota Jiří
starosta

Případné finanční příspěvky vhazujte, prosím, pouze
do zapečetěné pokladničky. Děkuji.

Pouť je taková, jakou si ji uděláme.
Těšíme se na Vás na všechny!

PRVNÍ POLOVINA ROKU 2022
Začátek roku 2022 se nesl ve znamení vlahého rozjezdu všech akcí. V podstatě se ani není čemu divit.
Ceny materiálů, nedostatek pracovních sil a další
aspekty ovlivnily snad úplně všechno. Nikdo se do
ničeho nehrne, pokud někdo podá cenovou nabídku,
tak maximálně na týden, poté se opět mění, bohužel
ne k nižší ceně, ale vesměs k vyšší. Všichni tak nějak
očekáváme to světélko na konci tunelu, bohužel zatím, po uplynutí půlky roku, je v nedohlednu.

Komunitní centrum
V současné době je na tuto akci z Ministerstva pro
místní rozvoj vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna). Toto rozhodnutí bylo
vydáno 22. 4. 2022 s termínem prodloužení čerpání
dotací o 1 rok. V souvislosti s vydáním tohoto rozhodnutí Zastupitelstvo městyse Dalešice na svém zasedání dne 25. 4. 2022 schválilo usnesením č.3/2022
Dohodu o ukončení smlouvy o dílo a o vypořádání
vzájemných vztahů mezi městysem Dalešice
a ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., IČ: 607 53 013 na
dílo, Obnova brownfieldu na Komunitní centrum v Dalešicích“. V současné chvíli probíhá zadání nového
výběrového řízení na zhotovitele díla. Pevně doufáme, že se výběrové řízení podaří co nejdříve vyhlásit
a v dnešní složité době se povede vysoutěžit firmu,
která dílo dokončí.

Veřejné osvětlení Dalešice
Již asi měsíc osvětluje naši dominantu kapli sv. Kříže
nové LED osvětlení. Na první pohled není nic poznat,
bystřejší pozorovatelé změnu poznají. Co však půjde
poznat, je především úspora el. energie. Další rozšíření veřejného osvětlení, které se v současné době buduje, je osvětlení silnice k areálu Agrochemy Studenec. Ihned na to bude následovat rozšíření veřejného
osvětlení u hřbitova. Zde dojde k navýšení a rozšíření
pouličního historizujícího osvětlení o dva stožáry VO.

Hasičské auto s přívěsem
Špatný sen se stává realitou. Ještě na setkání seniorů, kde jsem seniory seznamoval s projekty, jsem uváděl, jak bude vozidlo dodáno do poutě a bude moci
být přijato do užívání s náležitými poctami. Neuplynul
ani týden a srážka s realitou nabývá jiných rozměrů.
Dodavatelskou firmou Auto Trutnov s.r.o., byla na
městys Dalešice doručena žádost o sepsání Dodatku ke kupní smlouvě na hasičské vozidlo s přívěsem,
kdy termín dodání je posunut na max. 30. 11. 2022.
Bohužel dodávku dílů pro systém pohonu 4x4 a čipů
řídících jednotek, po Covidu pro změnu ovlivňuje válka na Ukrajině.
Zástupcem Auto Trutnov s.r.o. jsem byl ubezpečen

o posledním prodloužení termínu. Tak snad už to vyjde.

Dalešice - rozšíření vodovodu
a kanalizace
Projekt jsem již zmiňoval v minulém zpravodaji, zde
bych uvedl přesnější informace. Tato prozatím nerealizovaná akce řeší napojení bývalé administrativní
budovy v areálu Agrochemy Studenec, která je v majetku městyse Dalešice, na vodovodní a kanalizační
řád. Zde se již podařilo zajistit vydání stavebního povolení, o které městys Dalešice zažádal na základě
projektové dokumentace vypracované Ing. Janem
Čapkem. Toto připojení v délce 152 m kanalizačního
řádu a 153 m vodovodního řádu napojí tuto budovu
na zdroj pitné vody a splaškovou kanalizaci. Zde bych
vám chtěl předložit absurdity vývoje cen materiálů,
stavebních prací a dodavatelských služeb. V roce
2021 byl k projektu dodán, Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb“. Dle v té době platných ceníků rozpočtovaná částka činila 2 827 244,– Kč. Vzhledem
k vývoji cen byl shodný, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ aktualizován v roce 2022. Rozpočtovaná částka činí 3 760 644,– Kč. Zde zcela jasně vidíte, jakým směrem se ceny stavebních prací ubírají.

Chodníky a autobusové zastávky
v městysi Dalešice
Tento projekt byl řádně zkompletován a předán na
Státní fond dopravní infrastruktury s žádostí o poskytnutí dotace. Výsledek by měl být znám na přelomu měsíce června
a července 2022. O výsledku vás budu informovat.

Mikroregion Horácko
Finanční prostředky ve výši 36 000,– Kč byly využity
na nákup drobného mobiliáře do knihovny a nových
židlí do prostor čekárny lékaře.

Nadace ČEZ
Zastupitelstvo městyse Dalešice na svém zasedání
dne 28. 2. 2022 schválilo poskytnutí nadačního příspěvku Podpora regionů ve výši 300 000,– Kč na dofinancování hasičského vozidla s přívěsem nákladním.

ČOV Dalešice
Dne 1. 2. 2022 bylo vydáno stavební povolení na akci,
Intenzifikace ČOV Dalešice“. V současné době sledujeme vypsání odpovídajícího dotačního titulu na tuto
akci.

Něco málo z provedených prací
Některé z provedených prací jsou patrné na první pohled, i když se jedná o drobnosti,

a každý si jich hned všimne. O některých, i když zaberou spoustu času a několik dní práce, nikdo neví.

Byla provedena oprava chodníků. Chodník u kolchozu byl kompletně rozebrán a dlažba uschována.

Opravy a nátěry laviček v majetku městyse.

S přicházející sezónou je spjat nepravidelný vývoz
kontejnerů na bioodpad. Intenzita vývozu má stoupající intenzitu s jarními pracemi. S tím souvisí i častější
štěpkování větví.

V době vegetačního klidu proveden prořez uschlých
větví. Prořez byl proveden u cesty ke hřbitovu, u hřbitova, lípy u sýpky a ořez ve školce. K odstranění celého stromu došlo u cvičebních prvků v Přímasle, kde
uschlé větve ohrožovaly osoby pohybující se u cvičebních strojů.
Bylo provedeno vyčištění a prořezání náletových dřevin u polních cest v našem katastrálním území, tak
aby byly průjezdné pro obslužnou techniku.
Byl dokončen úklid prostor v domě čp. 2 a administrativní budově v areálu Agrochemy Studenec. Zaměstnanci městyse vyvezli na skládku v Petrůvkách
několik kontejnerů velkoobjemového odpadu.
Od hlavní komunikace v městysi byly odstraněny staré kovové nepotřebné sloupy.

Oprava jedné z kašen, která musela být v loňském
roce odstavena z provozu z důvodu propouštění
vody. Kašna byla kompletně rozmontována, byly vyměněny některé nefunkční součásti a uvedena zpět
do provozu.
Sečení, úprava zeleně, čištění kanalizačních propustí,
nátěry a mnoho jiných činností, to je jen krátký výčet
činností zaměstnanců městyse. Za jejich práci jim
patří velké poděkování.
Loukota Jiří
starosta

SETKÁNÍ U POMNÍKU
V letošním roce jsme si na oslavách napříč celou Českou republikou připomněli 77. výročí konce
snad nejbolestnější epochy lidských dějin, konce 2. světové války.

O čem se zde však chci zmínit je
fakt, že tento pietní akt je vryt do
paměti spoluobčanů natolik, že
se každoročně dostaví k tomuto
pomníku zavzpomínat, potkat se
a popovídat si.

I v našich Dalešicích jsme si v sobotu 7. května v již tradičním duchu připomněli 77. výročí tragické
události, která postihla Dalešice
na samém sklonku druhé světové
války. Ničivé letecké bombardování způsobilo nejen nedozírné materiální škody, ale především krutě
zasáhlo do života mnoha rodin,
které při bombardování navždy
ztratily někoho ze svých blízkých.
Jednalo se o 27 našich spoluobčanů, jejichž jména jsou uvedená na
pomníku u školy.

Byla to první oficiální akce, kterou
jsme si mohli užít bez vládních
zákazů a příkazů spojených s Covidem.
Možná i to byl důvod, že jste přišli
v tak hojném počtu.
Velice oblíbený, hlavně mezi dětmi, se stává lampiónový průvod,
který celou akci zakončuje na
Městečku. Úplnou tečkou měl být
ohňostroj, od kterého jsme ale
nakonec upustili. Někteří z vás
byli zklamaní, ale nebojte se, o oh-

ňostroj nepřijdete.
Z Městečka se vám nechtělo
rozcházet, poslouchali jste písničky, které zde kapela odehrála.
V příštím roce bude potřeba tento
pietní akt posunout o hodinu dále
tak, aby se mohl ohňostroj uskutečnit.
Milí občané, chci Vám všem ještě jednou poděkovat za hojnou
účast na tomto setkání a hlavně,
že nezapomínáme, proč se právě
v tento den setkáváme. Ani po 77
letech nám není lhostejný tragický
osud našich spoluobčanů.
Děkuji.
Ivana Loukotová

ZVONKY PRO RADOST
V neděli 8. května se Kaple sv. Kříže v Dalešicích
rozezněla krásnými tóny. Konal se zde koncert hudebního tělesa z Hrotovic „Zvonky pro radost“, pod
pedagogickým vedením Ivany Šumpelové a Venduly
Hájkové. Žáci hrají na zvonky pořízené z dotace Fondu Vysočiny.
My všichni, kteří jsme se koncertu účastnili, jsme
měli nehynoucí zážitek. Známé melodie v podání
zvonků byly hodně netradiční, ale o to víc krásné. Některé skladby byly doprovázeny smyčcovými nástroji,
které podtrhly celkový dojem. Kaple byla zaplněná do
posledního místečka a myslím si, že hudební zážitek
měli i všichni ti, kteří bydlí nedaleko kaple. Opravdu

to bylo nepopsatelné a jenom pevně věřím, že jsme
je u nás nepřivítali naposledy. Paní Ivana Šumpelová
byla nadšená z akustiky kaple a slíbila, že pokud dostanou pozvání, rádi opět přijedou.
Za obecní úřad předal pan MUDr. Zdeněk Kovář kytku
s poděkováním a hudebníci dostali sladkou odměnu.
Ti z vás, kteří se koncertu neúčastnili, mají čeho litovat, a pokud se bude někdy opakovat, jistě si udělejte
čas a nenechte si tento zážitek ujít.
Stojí opravdu za to.
Ivana Loukotová

SETKÁNÍ SENIORŮ – KVĚTEN 2022
V pátek 20. 5. 2022 se uskutečnilo v dalešické sokolovně již tradiční setkání dříve narozených občanů. Jarní termín jsme vybrali záměrně, protože nikdo
neví, jestli nás na podzim nečekají opět nějaká vládní
překvapení.
Po delší odmlce, kdy nám v uskutečnění této akce
bránily vládní zákazy, jsme si mysleli, že účast bude
větší, ale o to více jsme se s radostí věnovali vám
všem, kdo jste si na akci udělali čas.
Myslím si, že je velice příjemné strávit jedno odpoledne se svými vrstevníky, sousedy, kamarády, popovídat si, odreagovat se od všedních starostí a každodenního stereotypu.
Celá akce začala ve tři hodiny, kdy každá příchozí
dáma dostala od pana starosty krásnou rudou růži
a pánové, pokud chtěli, si mohli cvaknout něčeho ostřejšího.
Zasedli jste k nachystaným stolům, kde na vás čekalo
malé pohoštění. Během celé akce jste si objednávali
zázvorovou limonádu nebo jedenáctku z Dalešického
pivovaru, kterému chci touto cestou poděkovat, že se
postaral o pitný režim.
Na úplný začátek vás přivítal pan starosta. Ve svém
projevu zdůraznil, jak je tato akce důležitá i pro vás,
neboť se ho můžete během celé akce zeptat na vše,
co vás zajímá. Měl velkou radost, že jste této možnosti hojně využili. Moc dobře si uvědomuje, že vaše
generace má přehled o tom, co se na vesnici děje,
máte dobré postřehy a hlavně životní zkušenosti, kterých si velice váží.
Vysvětloval vám, v jaké fázi jsou aktuální projekty
městyse Dalešice, ale také vás seznámil s plány do
budoucna. Bohužel, Covid všechno na dva roky velice
zpomalil, ale s tím se nedá nic dělat. Bylo velice příjemné pozorovat, jak vás to zajímá. Je vidět, že vám
není lhostejný osud Dalešic, co ale pana starosty potěšilo nejvíce, byl váš potlesk po každém jeho vstupu.
Ale protože je tato akce hlavně o odreagování se od
všedních starostí, seznámil vás s programem, který
byl připraven.
Jako první vystoupili žáci základní školy v Dalešicích,
pod vedením paní učitelky Hájkové. Zazpívali několik
písní, za které si právem zasloužili sladkou odměnu.
Během celého odpoledne vám k dobré náladě vyhrávala Cimbálová muzika sourozenců Osičkových, kteří
k nám přijeli z Velkých Bílovic, kraje Hanáckých Slováků, kde jsou lidové tradice a zvyky stále živé. Jak jste
mohli sami slyšet, hudbu mají opravdu v krvi. Hráli
nejenom známé lidové písničky, které jste si s nimi
rádi zazpívali, ale předvedli vám také písně filmové

i populární hudby. To vše, jak sami říkají, pro pobavení
nejenom vás posluchačů, ale i jich samotných. Právem jste je odměňovali velkým potleskem.
Během tří vystoupení se vám představil Spolek elegantních dam z Brna pod vedením
Mgr. Vlahovičové.
Přenádherné šaty z první republiky jste obdivovali v prvním vystoupení. Druhé vystoupení bylo ještě
rajcovnější, neboť se jednalo o přehlídku historického
spodního prádla. Jak nám samy dámy prozradily, patří právě tato přehlídka k nejžádanějším vystoupením
a vždy se setká s velkým úspěchem. Jak jsme předpokládali, nebylo tomu jinak ani u nás. Poslední vystoupení byl tanec Charleston, který vás zaujal svou
lehkostí, až rozverností.
Všechna tři vystoupení zaznamenala velký úspěch.
Radost vám jistě udělalo i vystoupení mažoretek
ze základní školy v Hrotovicích a mažoretkám zase
sladká odměna, kterou si právem zasloužily.
O pohoštění se postarala paní Polehlová z Kramolína,
které bych také ráda touto cestou poděkovala. Doufám, že jste si všichni pochutnali.
Z celé akce jsme měli velice dobrý pocit. Venku panoval první tropický den letošního roku a nám bylo
s vámi v chladnější sokolovně krásně. Víte, ono uspořádat takovou akci stojí nejenom nemalé finanční prostředky, ale hlavně spoustu energie každého, kdo se
na konání akce podílí. Patří jim právem velký dík. Je
to spousta vyřizování, zařizování několik týdnů dopředu, a proto máme radost, když se celá akce povede.
Z vašich spokojených tváří, během celého odpoledne,
a hlavně z vašich pozitivních reakcí a poděkování při
odchodu jsme si řekli, že to úsilí stálo za to.

Nastává léto, pro mě nejkrásnější roční období, čas
prázdnin, dovolených, odpočinku.
Dovolte mi, abych vám za SPOZ popřála krásné léto.
Užijte si ho podle svých představ, ať u moře nebo
u rybníka, na horách nebo někde v chaloupce, s přáteli nebo jen tak sami se sebou. Tam, kde to máte
rádi, s těmi, které máte rádi, to je to nejdůležitější. Odpočiňte si a dávejte na sebe pozor.
Ivana Loukotová

ČERVNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 12. 6. 2022 ve dvě hodiny proběhlo v prostorách Úřadu městyse Dalešice vítání nových občánků.
Slavnostní akt připravil Sbor pro občanské záležitosti a pan starosta. Neboť již nemusíme dodržovat žádná
covidová opatření, proběhlo vše tradičním způsobem tak, jak jsme zvyklí. O kulturní vystoupení se postarala
paní učitelka Lada Čapounová s dětmi z mateřské školky Dalešice.
Starosta Dalešic přivítal dva chlapce a jednu holčičku:
-

Palát Štěpán

-

Dufková Adéla

-

Jekel Jakub

Ve svém projevu p. starosta popřál všem hlavně pevné zdraví. Rodičům pak hodně trpělivosti ve výchově
svých dětí a dětem spokojené a šťastné dětství. Každá rodina dostala na památku drobné dárky a finanční
dar. Vše se zaznamenalo v pamětní knize městyse Dalešice.
K vítání občánků neodmyslitelně patří vyřezávaná kolébka, ve které se malí občánci fotili.
Ivana Loukotová

INFORMACE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2021 SE NARODILA:
Dufková Adéla
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2022 SE NARODILY TYTO DĚTI:
Jekel Jakub
Dalajka Vítek
Jonáš Vojtěch
Rodičům a dětem přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
SVOJE ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2021, TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
50 let
Ondráčková Martina

Čtvrtníčková Eva

Čurda Josef
55 let

Plíšek František

Kovářová Josefa

Kuchaříková Dana

Chládková Dušana

Pýcha Petr

Morisková Irena

60 let
Ptáček Pavel

Kovář Stanislav

Sedláček Josef
65 let

Káčerová Ludmila

Pacal Pavel

Ludvík Lubomír

Krejča Pavel

Kaislerová Marie

Tvrz Roman

70 let
Trojan Josef

Fiala Dušan

Loukotová Jana

Loukota Jiří

Kubaník Josef
75 let
Schupler Otakar

Špačková Marie

Čurda Josef

Velebová Milada

85 let
Chocholouš Zdeněk

Holoubek Pavel

Jubilantům do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, osobní klid a pohodu.
ROZLOUČILI JSME SE:

Paní
Pan
Paní
Pan
Pan

Henzlová Miroslava
Růžička Miloš
Plachá Marie
Diviš Jan
Holoubek Petr

ve věku 63 let
ve věku 80 let.
ve věku 91 let.
ve věku 74 let.
ve věku 58 let.

Vzpomínáme a pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

KAMENNÁ SVATBA
Manželství je pro většinu párů obrovským skokem do
neznáma, kdy vlastně nevědí, co mají od svého partnera v průběhu let očekávat. Pokud byl ovšem váš
výběr opravdu správný, nečeká vás kromě drobných
mráčků vůbec nic špatného. Lidé, kteří jsou si souzeni, mají obrovské štěstí a čeká je spokojený život
ověnčený mnoha významnými výročími. Taková výročí jsme zaznamenali u nás v Dalešicích.
Zlatou svatbu oslavili dne 12. 2. 2022 manželé Jiří
a Jana Loukotovi.
Kamennou svatbu oslavili 23. 2. 2022 manželé Pavel
a Marie Holoubkovi.

zavzpomínaly na svůj svatební den. Panovala velice
příjemná atmosféra a nálada, prokládaná vzpomínkami a zážitky nejenom z mládí a společného soužití.
Oslavencům ještě jednou popřejme hlavně pevné zdraví, a ať jsou následující léta ještě krásnější
a šťastnější.
Platinová neboli briliantová svatba symbolizuje výročí po 70 letech od uzavření manželského svazku
a hned po ní přijde na řadu pětasedmdesátiletá svatba nebeská – korunovační.
Přejeme všem, aby se jich společně ve zdraví dožili.

Tato výročí byla zaznamenána do pamětní knihy
městyse Dalešice.

Ivana Loukotová za SPOZ

Zlatá svatba poutá pravděpodobně nejvíce pozornosti. Unikátní svatební výročí znamená, že uběhlo neuvěřitelných 50 let od sňatku.
Kamenná svatba přichází po šedesáti pěti letech
společného života a název vyjadřuje, že svazek manželství je v tomto období silný a nese s sebou několik
těžkých kamenů, které ovšem daly možnost vystavět
vztah na pevných základech.
K tomuto nádhernému výročí jim za Sbor pro občanské záležitosti a za městys Dalešice přišel pogratulovat starosta městyse Jiří Loukota. Při oslavě oba páry

PŘIPOMENUTÍ NĚKOLIKA UDÁLOSTÍ
PŘED 20 LETY
•	Obcí Dalešice byl zakoupen dům čp. 139 (bývalý Požárův dům) za částku 250 000,– Kč. Od února roku
2002 dům procházel postupnou rekonstrukcí na dvě bytové jednotky.
•

V tomto roce firma V – Stav zahájila opravu domu čp. 56 V Dírách.

•

Základní škola v Dalešicích byla vybavena novými počítači v programu Internet do škol.

•	V neděli 6. října 2002 ve 14:00 hod. proběhlo slavnostní otevření opravené kaple sv. Kříže. Opravy
kaple probíhaly od poloviny října roku 1996.
•	Ve stejný den 6. října 2002 proběhl den otevřených dveří v Dalešickém pivovaru. Po 25 letech tak mohli návštěvníci opětovně ochutnat dalešické pivo z místní varny.
•

Neznámý vandal poškodil podstavec pomníku básníka Vítězslava Nezvala hanlivým symbolem.

•

Byla dokončena oprava fasády na budově obecního úřadu, pošty a zdrav. ordinace.
Loukota Jiří
starosta

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

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 Dalešice:
Středa 15:30 – 17:00
červenec a srpen - knihovna uzavřena

Ordinační hodiny MUDr. Cyril Činátl
Pondělí 13:00 – 15:00 (dle pacientů)
Pátek 12:00 – 13:30 (dle pacientů)
1. 7.–8. 7. 2022 - dovolená
Aktuálně ambulance v Dalešicích přibírá nové pacienty.

Sběrový dvůr Hrotovice
březen – listopad

prosinec – únor

Středa

13:00 – 17:00

Středa

12:00 – 16:00

Sobota

10:00 – 15:00

Sobota

10:00 – 15:00

Druh ukládaného odpadu:
filtrační materiály, baterie, PC, vysavače, žehličky, stavební suť, polystyren, elektrozařízení, obaly
potravin, obaly nebezpečných látek, telefony, tiskárny, hodiny, plastové obaly, jedlý olej, biologicky
rozložitelný odpad, objemný odpad, radiové soupravy, motorové – převodové oleje, papír, elektr.
vláčky, videohry, bílé spotřebiče, sklo, zářivky, textil, obuv.

ROK 2022 A NĚKOLIK VÝROČÍ, KTERÁ BYCHOM
SI MĚLI PŘIPOMENOUT
Před 125 lety vznikl Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
Před 100 lety byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Dalešice
Před 90 lety byla slavnostně otevřena a do užívání předána sokolovna
Nejstarší organizací v Dalešicích je Sbor dobrovolných hasičů. Vznikl před 125 lety, tedy v roce 1897.
Při tehdy fungujícím spolku válečných veteránů byl
zřízen odbor hasičský. Stalo se tak 27. července, kdy
15 členů odboru hasičského složilo slavnostní slib
a zároveň byly provedeny první volby funkcionářů.
Těchto 15 dalešických mužů vzalo dobrovolně na
sebe povinnost hájit před ohněm majetek a životy
spoluobčanů. Už po roce došlo pro vzájemné neshody a různice s válečnými vysloužilci k osamostatnění
hasičů od spolku veteránského. Spolek válečných vysloužilců později zcela zanikl, zatímco sbor dobrovolných hasičů prochází životem Dalešic už 125 let.
O činnosti hasičského sboru jsou dochovány jen kusé
informace, neboť nikdo nepořizoval o činnosti sboru
žádné písemné záznamy.
Radnice, která v té době stávala na Městečku, sloužila
i jako požární skladiště, (tak se tehdy říkalo dnešním
požárním zbrojnicím), kde byl uložen hasičský materiál a výzbroj. Ve Sboru byl zřízen i oddíl samaritánský, v jehož řadách byly především ženy-samaritánky.
V roce 1906 čítá hasičský sbor 27 členů a vlastní více
jak 250 metrů hadic.
1. sjezdu dobrovolného hasičstva československého
v Praze, se zúčastnil i velitel dalešického sboru, rolník
Jan Dufek čp. 4.
Ani hasičskému sboru se v průběhu let nevyhnuly spory a různice. Někdy i takového rázu, že hrozil
jeho zánik. Vše bylo ale časem překonáno, situace se
urovnala a sbor nezanikl.
A když se v roce 1929 konal v Dalešicích župní sjezd
hasičů spojený s velkou hasičskou slavností za účasti význačných hostů, byl dalešický hasičský sbor prohlášen nejvzornějším sborem celé hasičské župy.
V roce 1932 došlo ke zrušení radnice na Městečku
v jejíž útrobách se nacházelo i hasičské skladiště
a hasiči se přestěhovali do nových prostor, do nové
zbrojnice v budově čp. 87. (V současnosti je zde pošta.)
Dalešičtí hasiči čelili velkému požáru v roce 1950, kdy
hořely čtyři domy a jejich hospodářská stavení.

Od roku 1952 došlo ke změnám v organizaci hasičských sborů. Navíc došlo k přejmenování hasičských
sborů na požární sbory. Hasiči se změnili na požárníky a vzájemné oslovování bratře se změnilo na soudruhu.
Po roce 1990 se opět navrací původní pojmenování
hasič místo požárník a pojmenování sboru na Sbor
dobrovolných hasičů.
Od roku 2001 jsou po několik let u Malého rybníka
pořádány soutěže zařazené do okresní ligy mladých
hasičů.
V roce 2004 dochází ke změně na pozici velitele sboru dalešických hasičů. Do této funkce nastoupil Petr
Čaněk, což se projevilo ve zvýšené aktivitě sboru.
Oslava 110 let od založení hasičského sboru se konala v roce 2007, při které byla prezentována hasičská
technika, ukázky požárního zásahu a došlo rovněž
k uctění památky zemřelých hasičů.
Ještě velkolepější oslava 120. výročí existence Sboru
dobrovolných hasičů Dalešice, se uskutečnila v roce
2017, což je historie nedávná.
Aktivity hasičů mají široký záběr. Kromě cvičení
a zdokonalování se v hasičské odbornosti po stránce praktické i teoretické, údržbě hasičské techniky,
výchově hasičského dorostu a dalších aktivitách
souvisejících s likvidací požárů a mimořádných událostí, nelze nezmínit i jejich aktivity na poli kulturním
a společenském. Nelze je zde všechny vyjmenovávat,
všichni je známe.
Že dalešičtí hasiči svoji profesi dokonale zvládají, to
už v minulosti dávné i nedávné mnohokrát dokázali.
Dokázali, že jsou kdykoliv připraveni k zásahu, dokázali, že jsou připraveni pomoci chránit majetek,
zdraví i životy spoluobčanů nejen v našem městysi,
ale i v okolí. Za to je třeba členům hasičského sboru
se vší úctou a vážností poděkovat a popřát jim další
úspěšné roky v jejich činnosti. Zaslouží si to!

Rudolf Špaček

STOLETÉ VÝROČÍ DALEŠICKÉHO SOKOLA
Letos tomu bude 101 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 a 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 místního 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
a učí kázni. Myšlenka sokolského hnutí by ani v současné, tzv. moderní době, neměla zaniknout. Naopak.
Měla by přetrvat i po další generace.
Rudolf Špaček

PŘIPOMENUTÍ DALŠÍCH POZAPOMENUTÝCH
VÝROČÍ A UDÁLOSTÍ
Před 80 lety byl v koncentračním táboře v roce 1942
umučen dalešický občan, řídící učitel Vojtěch Mácha.
Vlastenec, legionář, který s československými legiemi prošel jako důstojník bojovou cestou po sibiřské
magistrále a který se zasazoval za vznik 1. československé republiky a za její ideály. Oblíbený učitel,
vážený občan, nepohodlný však německému fašistickému režimu. Byl předčasně penzionován, posléze
zatčen a v koncentračním táboře umučen.
Rovněž před 80 lety byl v Brně, v Kounicových kolejích,
zastřelen další dalešický občan Kliment Procházka.
V kolonce zaměstnání je uvedeno, že byl puškař. Za
svoji spolupráci s odbojáři a také s výsadkáři z Anglie, kteří se zdržovali v dalešickém mlýně, byl zatčen
a v Brně popraven.
Před 80 lety byl proveden atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Výsadkáři,
kteří byli na území tehdejšího Protektorátu vysazeni
z Anglie, měli za úkol mimo jiné odstranit nenáviděného protektora. Velitelem výsadkářů, kteří byli vysazeni na území Protektorátu z Anglie, byl nadporučík
Adolf Opálka z Rešic, který jejich činnost koordinoval.
Jeho snoubenkou byla slečna Rudolfa Hainová, rovněž z Rešic a právě v roce 1942 byla učitelkou u nás,
v Dalešicích. Bydlela ve školním kabinetu a na obědy docházela do hostince u Stejskalů. Je velmi pravděpodobné, že ještě před provedením atentátu ji její

snoubenec v Dalešicích krátce navštívil. Jen obrovským štěstím a shodou náhod nebyla paní učitelka
vypátrána a přežila doslovné peklo, které po atentátu
rozpoutali němečtí okupanti. Každého, kdo s výsadkáři jakýmkoliv způsobem přišel do styku, nebo byl
byť vzdáleně s některým atentátníkem, nebo výsadkářem příbuzný, čekala smrt v některém koncentračním táboře. Navíc došlo k totální likvidaci obcí Lidice
a Ležáky a jejich obyvatel a takřka celého odboje, členů Sokola a většiny české inteligence. Paní učitelka
Hainová posléze přešla na školu v Hrotovicích. Vdala
za Františka Bílého a na hrotovické škole učila až do
odchodu na odpočinek. Pamětníci na ni vzpomínají
jako na hodnou a velmi laskavou učitelku. Adolf Opálka byl v roce 1990 povýšen in memoriam do hodnosti
plukovníka.
Dodatek: Z Rešic pochází i další zahraniční parašutista, František Pospíšil, bratranec Adolfa Opálky.
Pospíšil se po vysazení do Protektorátu pohyboval
v našem regionu a pobýval v dalešickém Davidově
mlýně, kde se jistou dobou ukrýval. Zradou byl v Praze zatčen a zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře. K výročí atentátu pořádá obec Rešice k uctění
památky svých význačných rodáků v intervalu pěti let,
pietní vzpomínkovou slavnost, za účasti významných
politických a armádních představitelů. Bylo tomu tak
i letos k 80. výročí atentátu.
Rudolf Špaček

DALEŠICKÁ SOKOLOVNA NÁM SLOUŽÍ
UŽ 90. LET
Takhle to tenkrát začalo. Členové Sokola už po roce
od založení své jednoty uvažovali o zbudování vlastní
sokolovny. Sokolovny, kde by mohli cvičit, scházet se
na kulturních akcích, nebo provozovat divadelní představení a která by sloužila nejen jim, ale celé obci.
Svoji činnost zatím provozovali v jednom sále místního zámku, v létě pak na louce v Cirkótně.
Záměr zbudovat si vlastní sokolovnu byl schválen na
výborové schůzi jednoty v březnu roku 1923. Její vznik
se ale nerodil vůbec lehce. Bylo dohodnuto, že sokolovna by mohla vzniknout z části bývalých panských
stodol, zvané „Ovčírny.“ Objekty byly ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu. Taková transakce už
tehdy nebyla jednoduchá. Obnášela podání žádosti,
příjezd úředníků z Prahy, vyměření stávajícího objektu
a pozemku za „Ovčírnou“ a následně ve veřejné soutěži zakoupení části „Ovčírny“ do majetku sokolské
jednoty. Cena byla stanovena na 13 184.-Kčs a cena
za pole za „Ovčírnou“ byla 946.-Kč.
Jelikož se peněz na zaplacení „Ovčírny“ nedostávalo,
navrhl starosta jednoty, řídící učitel Bohumil Nezval,
který byl hlavním iniciátorem stavby sokolovny, dobrovolnou bezúročnou půjčku mezi členstvem. Sám
šel příkladem a na půjčku upsal 1000.-Kčs. Peníze se
sháněly všemi dostupnými prostředky. Členové jednoty nacvičili a sehráli několik divadelních představení a uspořádali několik tanečních zábav. Z výtěžku
těchto akcí a z půjček, byla dlužná částka splacena.
To hlavní mělo teprve přijít. Počátkem roku 1931 je
znám projekt a rozpočet na přestavbu „Ovčírny“ na
sokolovnu. Rozpočtová suma činila 50 000.-Kčs.
Proto se začaly sbírat dary a sháněly se bezúročné
půjčky nejen v Dalešicích, ale i v okolních obcích. Pořádaly se taneční zábavy a hrála divadelní představení. Výtěžek z nich šel na sokolovnu. To dokumentuje snaživost a nadšení s jakou dokázali sokolové
a jejich příznivci využít každou příležitost pro získání
financí. Ne pro sebe, ale pro dobru věc a pro celospolečenský zájem.
Samotná přestavba „Ovčírny“ započala v březnu roku
1931. Stavba nabrala rychlé obrátky a přálo ji příznivé počasí. Jedna jediná neděle nebyla volná. Stále se
intenzivně pracovalo. O některých nedělích se sešlo
i padesát brigádníků. Dílo se dařilo a rychle spělo
k dokončení. Také proto, že někteří členové darovali

na stavbu písek, jiní kámen, jiní zase koňské povozy
na dopravu materiálu.
Zní to neskutečně, ale do konce října 1931 byla stavba podstatně dokončena. Bylo třeba upravit okolí,
rozšířit cvičiště před sokolovnou a pořídit nejnutnější
vybavení. Stoly, židle, záclony, věšáky atd. To se dělo
na jaře roku 1932. Slavnostní otevření sokolovny spojené s veřejným cvičením se s velkou slávou uskutečnilo v neděli 12. června 1932.
Sokolovna během své devadesátileté existence prošla celou řadou úprav a oprav. I po devadesáti letech
je sokolovna v dobré kondici. Slouží nejen potřebám
sokolské jednoty, ale také kultuře a společenskému
dění v obci. Naši předkové na stavbě sokolovny odvedli dobrou práci a její budova patří mezi chloubu
Dalešic.
Vždy se našli nadšenci, kteří se o sokolovnu v rámci
možností té které doby starali a starají doposud. Bez
ohledu na čas a své pohodlí. Jim po zásluze patří obdiv, poděkování a úcta. Těm v minulosti i těm v současnosti.
Shodou náhod vyvrcholení letošních oslav výročí otevření sokolovny se přesně shodovalo s datem a nedělí, jako před devadesáti lety. Tehdy oslavy proběhly
velkolepě za účasti celé řady význačných osobností.
To ale bylo v minulosti.
Letošní významná jubilea a akce s tím spojené, které proběhly v několika termínech, nepodpořil nikdo
z vedení městyse ani alespoň symbolickou účastí na
některé z nich. Bylo to zklamání pro ty, kteří se nejen
na oslavách ale i na každodenní činnosti jednoty a na
práci s dětmi dlouhá léta podílejí. Tento nezájem rozhodně nedodal chuť a elán do další práce a byl nepříjemným překvapením pro všechny, kteří jinak zdařilé
oslavy, pro náš městys významných výročí, připravovali.
Rudolf Špaček

AZ KVÍZ

Oblíbený televizní pořad brněnské televize znají mnozí z vás. Jde o vědomostní soutěž čtyř soutěžících,
kdy se mezi sebou utkávají dvě dvojice a vítězové postoupí do finále. Finálový vítěz pak může v tzv. bankomatu vyhrát menší, či větší finanční částku. V lednovém vydání se na televizní obrazovce v této soutěži
objevil i náš spoluobčan, pan Josef Ludvík. A nevedl
si vůbec špatně. V prvním kole nad svým soupeřem
zvítězil, ve finále však neměl štěstí. Nevyhrál, k bankomatu se nedostal a musel se spokojit s věcnou
odměnou, kterou byly zajímavé knihy. Jeho účast
v dalším díle této televizní soutěže, která se vysílala
další den, už pro něj tak úspěšná nebyla. Do finálové
dvojice nepostoupil. Nutno ale dodat, že většina otázek, které si vylosoval, byla opravdu obtížná a velmi
odborná a trefit správnou odpověď bylo především
otázkou štěstí.
Jak se lze vůbec dopracovat k vystoupení v této televizní vědomostní soutěži? Nejprve je nutno se písemně do brněnského studia přihlásit. Protože je hodně
zájemců, čekací lhůta, než je zájemce předvolán na
konkurz, trvá přibližně jeden rok. Pokud kandidát
uspěje, je zhruba po dalším roce pozván na přesný

BOBR V PŘÍMASLE

Nevíme kudy, ale kde se vzal, tu se vzal v Přímasle
mladý bobr. Uhnízdil se na břehu zdejšího rybníka.
Těch míst k odpočinku si vybral několik, ať už v okrasné travině nebo v kosatcích. Byl hladový a nepohrdl
jahodami, které se nachází na okraji rybníka. Když
už pozřel dostatek vitamínů, začal ochutnávat okolní
dřeviny. To, že si nevybral zrovna ideální místo k žití,
bylo jasné všem, kdo ho viděli, ale on byl spokojený.
Bobr je v ČR chráněné zvíře, z toho důvodu byl jeho
odchyt řešen nejdříve s Městským Úřadem Třebíč Odborem životního prostředí. Tam jsme se dozvěděli,
že se nezabývají odchytem zvířat, ale pouze náhradami škod jimi způsobených. Další cesta nás zavedla na
Kraj Vysočina - Odbor životního prostředí a zemědělství, kde nám zprvu také neporadili jak na odchyt bobra. Naštěstí, po několikátém telefonátu, jsme získali
kontakt na profesionála, který se zabývá odchytem
zvířat. Domluva byla rychlá a již následující den profesionál dorazil. Bobr si spokojeně odpočíval v hnízdě
u stodoly. Odchyt do podběráku byl proveden rychle a nenápadně, první bitva byla vyhrána v náš prospěch. Přešlo se do druhého dějství. Jeho umístění
do přenosné bedýnky. Již pouhým okem bylo viditelné, že rozměry bobra jsou shodné s rozměry bedýnky.
Dostat jej do bedýnky bylo možné pouze vyzvednutím za ocas a jeho následným spouštěním do bedýnky. Tuto chvíli náš bojovník z Přímasly využil. Mrskal
sebou tak vydatně, až vyklouzl z ruky a ukryl se do
bezpečí rybníka. Druhá bitva byla prohrána. Jeho další odchyt v ten den nebyl možný. Velice vychytrale se
ukrýval v kosatcích nebo v rybníku. Odhadem se jeho

termín k natáčení tohoto pořadu. Jak vidno, není vůbec jednoduché se do pořadu dostat a trvá to velmi
dlouho. Moderátoři pořadu, Aleš Zbořil a Eva Machourková, se střídají. Na Josefa Ludvíka připadla
právě ženská část moderátorské dvojice. A protože
se natáčení prvního dílu protáhlo, musel náš soutěžící v Brně přenocovat. Nocleh mu zajistila televizní
produkce. Další den ráno natáčení pokračovalo, ale
bohužel pro našeho soutěžícího tentokrát hned v prvním kole skončilo a do finále nepostoupil.
I tak to byla pro něj zajímavá a poučná zkušenost.
Zažil a viděl to, co na televizních obrazovkách nevidíme. Viděl, jak to funguje v zákulisí, jaké pokyny udílí
režisér pořadu, viděl, jak se chová moderátorka mimo
kameru a jak všechny činnosti do sebe zapadají. Tento pořad uvádí televize po mnoho let. AZ kvíz patří
vůbec mezi nejstarší uváděné pořady a protože jeho
sledovanost je vysoká, drží se stále na televizní obrazovce. Můžeme jej vidět v podvečer, každý všední
den. Najde někdo další odvahu poměřit své znalosti
a vědomosti v této soutěži tak jako náš spoluobčan
pan Josef Ludvík?
Rudolf Špaček

váha pohybovala kolem 12 kg.
Následující den bylo zjištěno, že jsme bobra pěkně
nakrkli a opustil svůj dosavadní domov. Přímasla je
opět bezpečná pro dospělé, děti a psy, ale bobr neodešel daleko. Posunul se dál po potoku vedoucího od
Malého rybníka.
FK

KERAMIKA V DALEŠICÍCH
Ve spolupráci s městysem Dalešice, Mateřským
centrem Andílci a pár šikovnými ženami z Dalešic se od září zahajuje provoz kroužku KERAMIKY. Kroužek bude určen pro děti i dospělé. Jeho
provoz bude řídit paní Mgr. Romana Mašíčková.
Přesné termíny se určí na základě zájmu veřejnosti. Keramická dílna je vybavená pecí, hrnčířským kruhem, pomocným nářadím a barvami.
Kroužek je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro
pokročilé. Cena bude stanovena, díky podpoře
městyse Dalešice, pouze na základě ceny spotřebované elektrické energie a spotřebovaného
materiálu. Předpokládáme fungování kroužku
v době od září do června následujícího roku –
1x týdně.
Předpokládaná cena kroužku pro děti

20,– Kč / lekci 300,– Kč / pololetí

Předpokládaná cena kroužku pro dospělé

50,– Kč / lekci 800,– Kč / pololetí

ZPRÁVA O OBYVATELÍCH PIVOVARSKÉHO
KOMÍNA
Letos čápi s příletem do Dalešic nespěchali. Většinou v závěru března už stáli na komíně a obhlíželi, co bude
třeba upravit a vylepšit na novém příbytku. V letošním roce k nám čáp přiletěl a na komíně přistál až před polednem 1. dubna. Po krátké obhlídce místa zase odletěl. Další návštěvu na komíně uskutečnil 3. dubna a až
4. dubna zůstal natrvalo. Za dva dny se k němu připojila jeho družka a čapí pár byl kompletní. Začali s úpravou
hnízda a docházelo k tomu hlavnímu, k páření. Následovala snůška vajec a hnízdění. Nyní jsou už na hnízdě
vylíhnutá mláďata. Kolik jich je, nelze zatím s určitostí říci. Hnízdo je hluboké, neboť stále narůstá a hladové
krky vyčnívají nad okraj hnízda většinou jednotlivě. Zdá se, že by mláďata mohla být tři. Mladá čápata na komíně dozoruje jeden z rodičovského páru, zatímco ten druhý se stará o přísun potravy do rozevřených hladových zobáků mladých čápátek. Při opravě druhého pivovarského komína byl z vysokozdvižné plošiny pořízen
tento zajímavý snímek ze zahnízdění čapího páru.
Rudolf Špaček

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok 2021/2022 jsme zahájili 1. září přivítáním našich prvňáčků. Jsou to: Jiří Juránek, Nela
Komínková a Pavel Mička. Všichni úspěšně dokončili první rok školní docházky a nyní je před nimi čas
prázdnin. Těší se na dny plné her a zábavy, nové zážitky a krásné letní počasí. Na prázdniny se těší i žáci
dalších ročníku, kteří se celý školní rok pilně učili
a také reprezentovali naši školu v soutěžích a sportovních kláních.
V Dětském pětiboji všestrannosti ve Studenci se na
druhém místě mezi žáky třetího ročníku umístila
Leontýna Jíchová a na třetím místě Anežka Juránková, také za třetí ročník. Na Sportovní olympiádě v Třebíči získali medaile: Jiří Juránek bronzovou za sprint
a Anežka Juránková bronzovou za sprint, každý ve
svém ročníku.
Úspěšně nás také reprezentovali žáci v okresním
kole recitační soutěže. Diplom získali: Adam Jonáš
a Leontýna Jíchová, Anežka Juránková postoupila
do krajského kola. Jsme rádi, že máme tak šikovné
recitátory a sportovce, těšíme se na jejich úspěchy
v dalším školním roce.
I letos žáci pilně třídili odpad a soutěžili ve sběru papíru. Opět jme obsadili první místo v soutěži- S Třídílkem. Nasbírali jsme 2 760 kg papíru, to bylo v průměru 212,30 kg na jednoho žáka. První místo získala
Eliška Solařová, druhé místo Nela a Valentýna Komínkovi, třetí místo obsadili Anežka a Jiří Juránkovi. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem rodičům, kteří
dětem při sběru pomáhali. Děkujeme také všem, kteří
nám pomohli naplnit kontejner s papírem.
Do školy za námi přijelo Divadélko pro školy s divadelním představením Africká pohádka, divadélko Koník
se svou Jarní pohádkou a Kamil Čapčuch s hudebním programem Zpívánky. Připravili jsme program na
slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, program
na oslavy ukončení 2. světové války a program na setkání seniorů. Velké úsilí žáci věnovali přípravě programu na školní besídku. Sami si jednotlivá vystoupení uváděli a moc se snažili, aby se jim jednotlivá
čísla podařila. Zpívali, tancovali, hráli na flétnu. Na
závěr král Ota I. pasoval naše prvňáčky na čtenáře.
Se svým programem vystoupily také děti z mateřské
školy. Moc se jim vše povedlo a sklidily zasloužený
potlesk. Děkuji všem, kteří se přišli podívat a věřím,
že se jim besídka líbila. Na závěr školního roku jsme
s žáky podnikli výlet do Permonia v Oslavanech.

Ani ve školní družině žáci nezaháleli. Pracovali podle celoročního plánu Z pohádky do pohádky. Každý
měsíc je provázela jiná pohádka, ke které si vždy namalovali ilustraci a nyní má každý svou vlastnoručně
vyrobenou knížku. V rámci rekreačních a zájmových
činností pracovali žáci v několika kroužcích: Přírodovědný – péče o zvířátka, pokusy a bádání, soutěže
a kvízy s přírodovědnou tematikou, Pohádka – společná četba, poslech, kreslení ilustrací, pracovní listy
s pohádkovou tematikou, Tvořílek – vyrábění z papíru,
textilu, přírodního materiálu, šití, vyšívání, Dramaticko-pohybový – dramatizace pohádek, vyrábění loutek
a kulis pro loutkové divadlo, situační hry, pantomima,
taneční hry, Psaní na klávesnici – nácvik psaní všemi
deseti, Flétnička – hra na zobcovou flétnu.
I letos naše škola čerpala finance z několika projektů. Jsme zapojeni do projektu Zdravá škola. Uspěli
jsme s projektem Cesta ke zdraví 2022 a získali jsme
dotaci z fondu Kraje Vysočina, což nám umožnilo
realizovat mnoho aktivit: návštěva zábavního centra
Labyrint v Třebíči, Sportovní olympiáda neúplných
škol, Dětský pětiboj všestrannosti ve Studenci, den
na dopravním hřišti v Třebíči, celodenní projekt Den
Země, celodenní projekt Den zdraví, celodenní projekt
Světový den bez tabáku, výchovný program zaměřený
na bezpečnost dětí, exkurze na farmu v Lesonicích,
Školní besídka a jiné aktivity. Dále jsme z finančních
prostředků této dotace pořídili toner do kopírky, bylinky na školní zahradu, relaxační pomůcky a drobné
potřeby pro chov zvířátek. Od 1. 9. 2021 naše škola
čerpá finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy – Šablony III pro MŠ a ZŠ. Z finančních prostředků jsme hradili tyto aktivity: Školní asistent - personální podpora MŠ, Čtenářský klub
pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro
žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektové dny v ZŠ a MŠ.
Závěrem bych chtěla poděkovat žákům a zaměstnancům školy za jejich práci, rodičům a Úřadu městyse
Dalešice za dobrou spolupráci a všem přeji příjemné
prožití slunných letních dnů.
Alena Stupková
ředitelka školy

100. VÝROČÍ T.J. SOKOL DALEŠICE
A 90 LET EXISTENCE NAŠÍ SOKOLOVNY
Nejdříve začnu sportovními akcemi a aktivitami. Po
více než roční pauze se opět rozjela župní florbalová liga. Nám se podařilo sestavit družstva mladších
a starších žáků. Hrálo se systémem čtyř turnajů od
listopadu 2021 do března 2022. Po odehrání všech
turnajů obě naše družstva skončila na skvělém 1.
místě a tím si vybojovala postup na Přebory ČOS. Nejdříve se podívali do Prahy mladší žáci a na Přeborech
ČOS s převahou vyhráli všechny zápasy. Zde tedy obsadila naše T.J. Sokol Dalešice příčku nejvyšší! To se
odehrálo 10. dubna a za 14 dnů odjelo družstvo staršího žactva také do Prahy. Tentokrát bojovali s týmy
ze západní části ČR, a protože skončili na krásném 2.
místě, mohli se těšit z postupu na Přebory ČOS staršího žactva a dorostu. Po vzájemných zápasech čtyř
postoupivších týmů naši florbalisté obsadili skvělé 2.
místo. Je třeba nejen hráčům, ale i trenérce Veronice
Pivničkové, poděkovat za vzornou reprezentaci naší
T.J.
K dalším sportovním akcím patřil ještě v prosinci
2021 župní přebor v plavání. Vzhledem ke covidovým
opatřením se ho účastnilo velmi málo závodníků.
My jsme delegovali pouze tři plavce, kteří byli velmi
úspěšní. Zlatou medaili vyhrála Hedvika Chlandová,
stříbrnou si dovezl Jakub Eliáš a bronzovou získal Jaroslav Chlanda.
9. dubna 2022 se konal přebor župy ve sportovní
gymnastice a šplhu. Závodníci si mohli vybrat buď
čtyřboj (prostná, hrazda, přeskok, dívky - lavička nebo
kladina, hoši - kruhy) nebo dvojboj (hrazda, přeskok).
Ve dvojboji v kategorii žákyně II. získala 2. místo Viola Kosová. Ve čtyřboji (pro nejmladší pouze trojboj)
v předškolácích obdržel Tobiáš Macháček zlatou medaili a Julie Juránková bronzovou medaili. V kategorii
žáci I. obsadil Jiří Juránek 2. místo, v kategorii žáci
II. Jakub Eliáš také 2. místo a Roman Věžník místo
3. Žákyně II. vyhrála Edita Anna Hamplová. Ve šplhu
jsme byli také dobří, Adam Eliáš a Adam Jonáš si odvezli stříbrné medaile. Jakub Eliáš a Hubert Kos dokonce zlatou a Jiří Juránek a Edita Anna Hamplová
obdrželi bronzové medaile.
7. května jsem se již tradičně zúčastnili župního závodu v přespolním běhu v Kněžicích. Pouhých 50 závodníků z Dalešic, Jihlavy a Kněžic běhalo v nevlídném
a deštivém počasí. Ale vyplatilo se to. V předškolních
dětech byl Petr Fiala první a Tobiáš Macháček druhý.
Obdobně v žákyních I. byla první Leontýna Jíchová
a druhá Anežka Juránková. V kategorii žákyně III.
získala zlato Edita Anna Hamplová a bronz Linda
Kratochvílová. Žákyně III. si vedly také skvěle. Lucie
Tvrdá byla první a Sofie Jíchová byla druhá. V ženách
zazářila druhým místem Blanka Juránková.

V půli května proběhl v Třebíči za krásného počasí
přebor župy v atletice. Závodilo se ve sprintu, skoku
dalekém, hodu nebo vrhu a v běhu na střední vzdálenost. Součástí byly také žákovské štafety a štafety
dospělých. Konkurence byla veliká a získat medaile
nebylo proto snadné. Přesto se to podařilo Petru Fialovi v kategorii předškolních dětí a získal zlatou medaili. V žácích II. přidal zlatou medaili Jakub Eliáš.
27.–29. 5. 2022 proběhly Přebory ČOS ve všestrannosti mladšího žactva v Pardubicích. Naši jednotu
nakonec kvůli nemoci chlapců reprezentovala pouze
Edita Anna Hamplová. Byly to její první celorepublikové závody a jako nováček si vůbec nevedla špatně.
Z celkového počtu 33 závodnic v její kategorii skončila na pěkném 21. místě. Soutěžilo se v plavání, šplhu,
atletice a sportovní gymnastice.
Na závěr jsem si nechal kulturní dění v naší jednotě.
Na začátku března jsme zorganizovali 3. sokolský
karneval. Ráz karnevalu - Námořnické výpravy za pokladem - předpokládal námořnické a pirátské masky
jak od dětí, tak i od jejich rodičů. Během programu
se střídaly scénky, tance, cvičení, hry, soutěže a malování. V závěru si všichni mohli za získané sokolíky
nakoupit odměnu v obchůdku Pepka námořníka. Jak
děti, tak dospělí si karneval krásně užili.
V sokole se zajímáme nejen o sport a kulturu, ale
i o ekologii. Důkazem je akce Ukliďme opět Dalešice,
která se uskutečnila 23. dubna. Organizátoři rozdělili
katastr Dalešic na 16 sběrných tras. Účastníci sběru
obdrželi pytle, pevné rukavice, provázky, drobné občerstvení na cestu, nálepku s logem Ukliďme Česko
a mapu trasy sběru. Pytle plné odpadu pak v pondělí
sbírali a odváželi pracovníci Městyse Dalešice. Podařilo se nasbírat 0,44 tun odpadu.
Ale teď zpátky ke kultuře. Naše ochotnické divadlo
Dudek, zahrálo 24. 4. 2022 a následně 29. 4. 2022
slibovanou “vánoční” pohádku O šípkové Madlence.
Byla to poněkud pozměněná “Šípková Růženka”, spící princeznu například vysvobodil polibkem královský
zahradník. Účast diváků byla jako obvykle hojná a jak
děti tak i dospělí se výborně bavili.
To nejlepší nás ale ještě čekalo. Náš ochotnický soubor DUSOT během 3. 6. , 4. 6. a 11. 6. 2022 zahrál
vděčným divákům divadelní hru “Není Brigitte jako
Brigitte”. Námětem představení je jedna z nejúspěšnějších francouzských konverzačních komedií dle námětu Marca Camolletiho. Osvědčená režisérka Magda Potůčková během půl roku s šesti herci nacvičila
tuto lechtivou situační komedii a kdo ji viděl, jistě se
mnou souhlasí, že se velmi povedla. Milostná zápletka dvou mileneckých a zároveň dvou manželských

párů byla provedena k naprosté dokonalosti a salvy
smíchu toho byly důkazem. Škoda, že dalešických diváků bylo pomálu.
Třetí představení souboru DUSOT bylo součástí našich opožděných oslav 100 let existence T.J.Sokol
Dalešice a 90 let od otevření naší sokolovny. Oslavy
už začaly v pátek 10. 6. Dětským dnem, který se uskutečnil na hřišti. Na jednotlivých stanovištích děti plnily rozličné úkoly a za jejich splnění získávaly odměny.
Pak následovalo tradiční opékání špekáčků a hlavně
jsme si popovídali a užili si vzájemnou pospolitost.
Během soboty a neděle (11.–12. 6. 2022) si mohli návštěvníci prohlédnout vždy od 10 do 16 hodin výstavu fotek a kronik, kterou pro nás připravil pan Rudolf
Špaček. Jsme mu za to vděčni a velmi mu děkujeme.
Abych vše ještě upřesnil - dalešický sokol byl založen
21. 11. 1921 a dalešická sokolovna byla slavnostně
otevřena 12. 6. 1932. A byla to krásná náhoda, že
jsme právě v neděli 12. 6. 2022 tyto oslavy důstoj-

ně zakončili. Ve čtyřech nových historických krojích
jsme s ostatními návštěvníky naslouchali koncertu
komorního smyčcového orchestru CANTORUM. Tento soubor vystupuje pod hlavičkou DDM Náměšť nad
Oslavou a potěšil nás filmovými melodiemi a hudbou
ze známých muzikálů.
Nakonec jsme byli všichni unaveni, leč šťastni, protože se nám toto významné výročí podařilo důstojně
oslavit. Kdo jste se byli podívat, mi jistě dáte za pravdu.
A teď se můžeme těšit na prázdniny a ctít Tyršovo
heslo - TĚLO TUŽ A VLASTI SLUŽ! Když se budeme
všichni snažit, vše se v dobré obrátí!
Se sokolských pozdravem “Nazdar”
RNDr. Josef Potůček
Starosta T.J. Sokol Dalešice

MYSLIVCI
V mysliveckém roce 2021, který skončil letos posledním březnem, jsme ulovili 106 kusů černé zvěře, 63
kusů srnčí zvěře, 11 zajíců, 174 bažantů, 25 lišek, 2
jezevce a 2 kuny skalní.
V těchto dnech je hlavní mysliveckou činností péče
o bažantí kuřata, kterých je na Myslivně 500, dále zajišťování krmiva na zimní období a potřebné opravy
mysliveckých zařízení. Myslivci na polích před sečením aplikovali pachová zradidla pro záchranu srnčat
před zasečením. Dle zemědělců byla tato činnost
úspěšná, z čehož máme velikou radost.

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

Jako každoročně malá prosba na závěr. 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, abyste i na zdánlivě opuštěná
mláďata nemakali a nebrali je domů! Protože tím tato
mláďata nezachráníte, ale odsoudíte je v lepším pří-

SDH DALEŠICE
Letošní první zpravodaj se mi píše mnohem lehčeji než první zpravodaje předešlých dvou let. V roce
2022 se nám zatím, kromě Hasičského plesu, podařilo uskutečnit veškeré plánované akce a přidat akce
neočekávané.
• 12. 2. 2022 se po roční pauze opět konal MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Naštěstí roční nucená pauza
nezanechala stopy na této tradici. Dobrovolníci z řad
hasičů i široké veřejnosti zapojili fantazii a převlékli
se do různobarevných masek. Po náročném průvodu obcí na nás čekalo v POHOSTINSTVÍ STODOLA
zasloužené občerstvení, o které se postarali členové
SDH ve spolupráci s majiteli pohostinství.
• 13. 2. 2022 byl vyhlášen požární poplach naší jednotce. Byli povoláni k požáru trávy nad částí Dalešic – Dolánky.
• 11. 3. 2022 necelý měsíc po prvním poplachu se
opět ozvaly sirény svolávající jednotku k okamžitému
výjezdu ke vznícené nabíječce v garáži v Dalešicích.
• 2. 4. 2022 se konal první „suchý“ trénink mladých hasičů v hasičárně. Několik tréninků po sobě jdoucích
se připravovali na branný závod – znalost značek,
práce s mapou a buzolou, vázání uzlů a zdravověda.
• 23. 4.–24. 4. 2022 proběhlo školení vedoucích mládeže v rekreačním zařízení Březová, kterého se zúčastnili i naši trenéři.
• 30. 4. 2022 po dvouleté pauze jsme opět mohli vidět

hořet fatru Svatojakubské noci při akci ČARODĚJNICE. Doufám, že nejen děti byly spokojeny s tím, co
si pro ně čarodějnice připravily. Trochu chytily mustr
od kolegyň z jiného Dalešického spolku a děti, místo
sladkých odměn, na každém stanovišti sbíraly SOPTÍKY, za které nakupovaly různé dobroty a odměny v čarodějnickém obchodě.
• Květen 2022 – proběhla brigáda na tréninkovém hřišti u Malého rybníka. Brigády se zúčastnili tři členové
naší mládeže a postarali se o celkové posečení tréninkové plochy.
• 12. 5. 2022 jednotka SDH Dalešice byla opět svolána sirénou k požáru lesa ve Zňátkách.
• 15. 5. 2022 počasí dovolilo a konal se první trénink
mladých hasičů s vodou. Časy, které předvádějí na
trénincích, voní vítěznými časy. Jen je ještě zapotřebí odhodit nervozitu a trému a zopakovat tréninkový
útok na závodech.
• 4. 6. 2022 jeli mladí hasiči letos poprvé předvést své
dovednosti na závody v Kojeticích. Bohužel se jim nepodařilo zopakovat své časy z tréninků, ale i tak předvedli zápal pro útok a velkou snahu. Družstvo A obsadilo 25. místo, družstvo B 21. místo.
Někteří z vás si jistě všimli, že se něco děje na sportovním hřišti. Připravujeme nové tréninkové i závodní hřiště. Jeho součástí je pevná základna s odtokovým kanálem. Základna je již dokončena a nyní
budeme pokračovat v úpravě terénu okolní plochy.

Navezla se hlína. Nastartují se ruční pohony s hráběmi
a všichni se zapojíme do vyhrabávání kamení. Následně
bude plocha oseta novou travní směsí. Musím poděkovat
všem, kteří se, zcela zdarma a ve svém volném čase, zapojili do stavby hřiště. Kdybychom neměli kolem sebe takhle
skvělé lidi, těžko bychom něco dokázali.
Přeji vám všem krásné a pohodové léto, naplněné spoustou zážitků, smíchem a sluníčkem. Užijte si chvíle s rodinou
a přáteli. Mladým hasičům přeji dobré výsledky při hasičských závodech.
Fiala Radek
starosta SDH

FARNOST
První polovina roku, která je již téměř u konce, je každoročně oslavou života, především v souvislosti
s přírodou, jež se po zimě probouzí a překypuje silou, svěžestí, radostí celého stvoření. Na počátku jara
se proto slaví nejdůležitější dny – Velikonoce (letos
17. dubna). Spojené s bujícím životem přírody jsou
Velikonoce nejkrásnějším odkazem ke skutečnému
životu, který je možné přijmout pouze jako dar od
jeho, tedy i našeho, Tvůrce.
Abychom nepředbíhali, začátek roku tradičně provází
Tříkrálová sbírka, určená na podporu projektů Charity
ČR (letos připadla na pátek 7. ledna). Tato sbírka se
po loňských omezeních spojených s pandemií koronaviru mohla opět uskutečnit „tradičním“ způsobem,
tj. s koledníky-králi, kteří za zpěvu hymny tří králů
ohlašovali skutečnost narození Spasitele světa. Veliké díky náleží všem otevřeným srdcím, která se nebála v této nesnadné době rozdělit s potřebnými, v celé
farnosti, tj. společně s obcemi Stropešín a Slavětice,
koledníci vybrali 41.684,– Kč. V neděli 9. ledna jsme
se rozloučili s Vánocemi a vánoční dobou „koledováním“ v kostele ve Valči.
V pondělí 7. února probíhal ve farnosti tzv. Adorační
den. Je to jakási forma „duchovní štafety“ – nepřetržité modlitby, která se sice odehrává každý den na
jiném místě naší diecéze, ale koná se skutečně každý
den v roce. Navíc je vyjádřením starosti církve o budoucnost a do jisté míry také jejím zabezpečením,
neboť ve svůj adorační den se každá farnost modlí na
nová kněžská povolání a za kněžský seminář, tj. místo, kde se budoucí kněží připravují na tomuto světu
stále potřebnější službu.
Májový měsíc je pro nás především měsícem mariánským, a proto jsme jej prožívali ve znamení poutí
ke kapličkám zasvěceným Matce Boží. V dalešické
farnosti se nacházejí dvě kapličky v přidružených
obcích, třetí neděli v květnu jsme tedy putovali do
Stropešína, kde jsme na prostranství před kapličkou
prožívali májovou pobožnost. Následující neděli byla
pobožnost slavena u sochy Panny Marie na městečku. Poslední – pátou – neděli jsme cestu do Slavětic
spojili s modlitbou za úrodu a vyprošení potřebné vláhy. Jelikož naše modlitba byla už předem vyslyšena
a cestou nás provázel lehký deštík, májovou pobožnost jsme prožili uvnitř kaple Panny Marie Bolestné
ve Slavěticích.
V závěru května nastala skutečnost, která se sice neodehrála na území naší farnosti, ale přece ji zásadním způsobem ovlivní, neboť se dotýká života každé
z farností brněnské diecéze. Papež František totiž
přijal rezignaci biskupa Vojtěcha z jeho úřadu pro do-

sažení věku stanoveného církevním právem a novým
v pořadí 14. biskupem brněnské diecéze jmenoval
Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa
a generálního vikáře diecéze. Biskup Pavel se úřadu ujme v den hlavních patronů diecéze i dalešické
farnosti – sv. Petra a Pavla, tedy 29. června. Do jeho
služby vyprošujeme mnoho Božích darů a milostí.
Neděle 12. června byla pro farnost velikým dnem,
neboť přijaly první svaté přijímání tři děti – Leontýna,
Anežka a Valentýna. První svaté přijímání dětí je každoroční velkou slavností a příčinou radosti nejenom
dětí 3. třídy ZŠ, ale jistě celé farnosti.
Z očekávaných termínů v druhé polovině roku 2022:
10.–16. 7. tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech
24.–30. 7. tábor pro menší děti ve Štítarech
9.–14. 8. Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
2. polovina srpna Cyklopouť do Hlubokých Mašůvek
Říjen 2022 Drakiáda ve Valči
Letošní rok začal docela slibně, především v tom
slova smyslu, že vláda už tolik neomezovala život
společnosti v souvislosti s pandemií koronaviru.
Například děti po dvou letech prožily bez přerušení
celý školní rok. Naše životy však zřetelně ovlivnila
válka zahájená na konci měsíce února na Ukrajině.
To je skutečnost, kterou nedokážeme změnit, snažit
se musí především světové mocnosti. Měli bychom
však pamatovat na to, co nám nastalá situace ukazuje, totiž, že válka je vždy projevem strachu a především vnitřní slabosti toho, kdo ji vyvolá, ať už je to
na mezinárodní úrovni, které jsme prostřednictvím
médií svědky, anebo také na naší osobní rovině, v našich nejužších vztazích. Nevytvářejme nové války či
bitvy, skutečně ryzí a charakterní člověk jako první
hledá cesty ke smíru a usiluje o jeho dosažení, to je
i podstata pravého přátelství. Kéž jsou tedy navázaná
přátelství pro každého z nás zdrojem radosti a štěstí
i v této jinak náročné době.
P. Mgr. Štěpán Trčka

A ZASE TY KOTLÍKY…
Téma kotlíkových dotací je pravděpodobně nejčastější, kterému se ve
svých příspěvcích pro obecní periodika věnuji. Dělám to vlastně zcela záměrně. Informace o dalších připravovaných penězích na výměnu
starých kotlů poskytuje prostřednictvím médií Ministerstvo životního
prostředí, kraj i obce. Není ale na škodu připomenout zásadní termíny
a důležité informace pro žadatele, kteří plánují podat žádost o kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů v objektech s adresou na území
Kraje Vysočina.
Žádosti o kotlíkovou dotaci bude Kraj Vysočina přijímat elektronicky
od 1. srpna 2022. Na podání bude mít veřejnost celý srpen.
Žadatelem o dotaci je vlastník rodinného domu, resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci,
která je vytápěna kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který
nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.
Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat,
že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl
vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně.
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo
příspěvek na bydlení.
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního
studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze
způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:
Typ zdroje
Plynový kondenzační kotel (dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti o podporu
realizované, zasmluvněné nebo objednané do konce dubna 2022)
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo

Max. dotace
100 000 Kč
130 000 Kč
130 000 Kč
180 000 Kč

Připravované semináře – ptejte se nás na všechno, co vás zajímá
Už od 27. června 2022 do 25. července 2022 proběhnou informační semináře ve všech obcích s rozšířenou
působností. Tam žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění
žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. Příjem žádostí bude následně probíhat od 1. do 31. srpna 2022.
Kompletní přehled míst a časů, kde bude tým Kraje Vysočina poskytovat informace ke kotlíkovým dotacím,
naleznete na www.kr-vysocina.cz/kotliky. V úředních hodinách je k dispozici i informační telefonní linka
564 602 888 nebo e-mail kotliky@kr-vysocina.cz.
K rozdělení bude tentokrát připraveno 119,4 miliónů korun. Pokud se Vás tedy bude letní výzva na výměn
kotlů týkat, buďte včas aktivní a připravení.
Jen pro zajímavost, dosud jsme mezi úspěšné žadatele rozdělili a ušetřili tak domácnostem více než 900
miliónů korun. Pro porovnání jde o částku, která se blíží např. ročnímu příspěvku Kraje Vysočina na provoz
všech krajských nemocnic, záchranky a dětských center v roce 2020.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

ODPAD V DALEŠICÍCH
Městys Dalešice disponuje dvěma sběrnými místy
na plast, papír, sklo, plechovky a oblečení. Počet kontejnerů se během posledních třech let zvýšil. I když
často nejsou naplněny veškeré kapacity kontejnerů,
stává se velmi často, že se odpad nevhodí do nádoby, ale zůstane položen venku. Osoby, které tak činí,
často zanechávají své odpadky podepsané. Bohužel
z důvodu GDPR nemůžeme vytvořit něco jako „tabuli cti znečišťovatelů“, což by bylo z mého pohledu
účinnější než řešit tento prohřešek správním řízením.
Stává se i nešvarem, že nám zde své odpadky zanechávají pouze projíždějící nebo osoby z okolních
obcí. Našim zaměstnancům pak nezbývá nic jiného
než odhozený odpad všemožného původu roztřídit
a uložit do kontejnerů.

autem nebo na vlečce za traktorem, aby jej rovnou
odvezli na kompostárnu. Kompostárna je přístupná
a vybavená cedulemi na roztřídění odpadu na větve
a trávu. Potom zůstane více prostoru v kontejnerech
na uložení odpadu pro občany, kteří nemají možnost jeho motorové přepravy na kompostárnu. Větve
a tráva se na kompostárně třídí z důvodu pozdějšího
rozdrcení větví štěpkovačem pro jejich jednodušší
rozložení. Větve, které jsou zasypány trávou, se hůře
štěpkují. Tráva také snadno ucpe štěpkovač. O stejné
třídění žádáme i občany u kontejnerů. Větve ponechte ležet vedle a dovnitř vsypte trávu, plevel a další.

Další nedílnou součástí odpadového hospodářství
městyse Dalešice jsou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a kompostárna. Ráda bych požádala
občany, kteří mají tento odpad naložený na vozíku za

29. 7.–1. 8. 2022 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD u ČP.2

FOTOGALERIE

INFORMACE O SBĚRU NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

9. 9. 2022 NEBEZPEČNÝ ODPAD před domy
FK

DALEŠICKÁ POUŤ 2022
24. 6. – 26. 6.
PÁTEK 24.6.2022
20:00 - CAYMAN – taneční zábava - SOKOLOVNA DALEŠICE
SOBOTA 25.6.2022
20:00 - HOSPODA STODOLA – hudba k poslechu a tanci
NEDĚLE 26.6.2022
9:00 – 10:00 MŠE – KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
10:00 – 10:15 ŘAZENÍ STÁRKŮ, HUDBA PŘED KOSTELEM
10:15 – ODCHOD STÁRKŮ K POMNÍKU PADLÝCH
10:30 – ZAHÁJENÍ ZAVÁDĚNÍ
14:00 – BLUDOVĚNKA – MĚSTEČKO DALEŠICE

