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Adventní
věnec
O první neděli adventní se v mnoha
obcích našeho regionu
rozsvěcovaly vánoční
stromy na obecních
prostranstvích. U nás
v Dalešicích byla rozsvícena první svíce na
adventním věnci, který
stojí na Městečku.
Věnec, který požehnal správce farnosti
P. Petr Holý má průměr
takřka 3,5 metru a je
umístěn v šikmé poloze,
takže jeho krása i mohutnost lépe vyniká.
V žádném případě
nesoutěžíme o rekordy
co do velikosti, jako
třeba v nedalekých
Vémyslicích, či v Miroslavi.
Vémyslický adventní věnec má
průměr 14 metrů. Osm lidí na tomto
velikostně rekordním věnci, který byl
zapsán do knihy českých rekordů,
pracovalo celý týden a na zhotovení
spotřebovali tři traktorové vlečky chvojí.

Instalace našeho věnce byla motivována
připomenutím adventní doby a oživením
prostoru našeho Městečka. Kde kdo má svůj
příbytek ozdobený malým věnečkem, někteří
je mají umístěny na vchodových dveřích či
vratech. Věnec na Městečku je pro každého,

komu tento symbol alespoň vzdáleně něco
připomíná.
Vánoční stromy mají skoro všechny
obce a města. Adventní věnec jen několik
z nich. Dalešice patří mezi ně.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Vážení spoluobčané
Jsou před námi vánoční svátky, nejkrásnější svátky v roce, kdy bude mít většina z nás příležitost v kruhu
svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dnů naplněný prací, povinnostmi,
starostmi a snad i zhodnotit uplynulý rok.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem svým, celého zastupitelstva a Úřadu městyse Dalešice
popřál Vám a Vašim rodinám požehnané svátky vánoční, aby stále platilo, že Vánoce jsou svátky klidu,
pohody a míru. Do následujícího roku 2011 přeji všem především zdraví, které je základním předpokladem
pro splnění Vašich přání a úspěchů v osobním a rodinném životě.
Jaroslav Zadražil,
starosta městyse
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Dalešický dub
Kdo by ho neznal. V Dalešicích snad není člověka, který by
nevěděl kde se nachází a jak mohutně vypadá náš DUB. Tento
gigant mezi stromy nemá v širém okolí konkurenta. Je dávným
pamětníkem časů dobrých i časů horších. Kolem něho mnozí
chodili na výlety, jen tak k řece, do mlýna, či do lesa za prací. Ve
stínu jeho koruny od-počívali naši rodičové, prarodičové a další
pra pra generace. Za ta staletí, kdy odolává bouřím, vichrům a
dalším nepřízním a rozmarům počasí i lidí, si stále uchovává svoji
vznešenost.
Pravda, trochu se na něm stáří podepsalo. Proschlé větve, silná
vrásčitá kůra a také mechový porost, který pomalu, ale jistě pokrývá
jeho silné větve. Ale jinak je to stále podsaditý štramák. Považte,
obvod jeho kmene měří 488 centimetrů. Obvod nejnižší, vodorovné
větve, ve které byly kdysi zaraženy háky, snad na houpačku, či na
oběšení, měří 235 centimetrů. Výšku dubu si netroufám odhadnout,
zrovna tak jako jeho stáří. Vzhlíží do kraje 300 nebo 400 let? Určitě je
to několik století a jeho podoba je už dlouho takřka pořád stejná, jako
by se ani neměnil.
V Dalešicích se tradovalo, že pod ním odpočíval sám velitel
husitských vojsk Jan Žižka. Je to ale velmi nepravděpodobné, neboť
Žižkovo spočinutí pod tímto stromem by se muselo odehrát už před
více jak šesti sty lety.
Tato část katastru má pojmenování dle tohoto nepřehlédnutelného,
úctyhodného stromu. Když se řekne „U DUBA“, nikdo nezapochybuje a hned ví, kde se ono místo nachází. Prostranství v jeho okolí
bývalo upravené, tráva vysečená. V současnosti už to ale není pravda.
Různé býlí, křoví, náletové dřeviny a vysoká tráva ztěžují přístup ke
stromu. Také proto, že nyní tudy chodí málokdo. Mlýn zanikl,
s rozvojem motorizace málo chodíme pěšky a úplně jiné radovánky
moderní doby způsobily, že na procházku do lesa se už nyní takřka
nikdo nevydá. Proto i cesta a cestička okolo našeho dubu pomalu
zarůstá.
Vyvstává otázka, proč není tento ojedinělý úkaz rostlinné říše
zaregistrován jako památný strom? Je to snad proto, že nestojí někde
o samotě jako solitér, ale nachází se na okraji souvislého lesního
porostu a proto není tak nějak na očích? Jistě by se u něho dobře
vyjímala tabulka s nápisem o jeho památnosti a také o jeho ochraně,
což by mu dodalo na vážnosti a důstojnosti. Všem, kteří okolo něho
v minulosti procházeli a občas projdou i nyní, to ale nevadilo a nevadí.
My i bez cedulky jsme na náš dub pyšni a jsme rádi, že se na našem
katastru takový elegantní velikán nachází.

Malý dovětek: Že toto místo je něčím zvláštní a má jakousi
magickou přitažlivost, svědčí i ve shluku tří blízko DUBU rostoucích
stromů, zbudované jakési doupě. Z různých cárů hadrů, umakartu,
prken a starých autosedaček zhotovili v koruně to, co vidíte na
obrázku. Jakási tajemná síla budovatele přitáhla a vyburcovala
k obtížnému zkonstruování tohoto monstra.
RŠ

Ohlédnutí za poutí 2010
Zatímco loňská pouť nám v odpoledních hodinách propršela, ta
letošní se odbývala za tropického vedra. Která varianta je lepší? Asi
něco mezi, ale musíme brát to, co nám je přiděleno. Přes velkou
horúčavu, která vyvolávala únavu a velkou žízeň, zvládli mládežníci
obchůzku Dalešic velmi dobře, bez jakýchkoliv problémů a incidentů.
Zaslouží si za to nejen poděkování ale i pochvalu. Pouťová obchůzka
městyse je zvláštní tím, že její trasa je dlouhá a je potřeba ji zvládnout

co nejdříve. A to proto, aby doprovodná kapela mohla co nejdříve začít
vyhrávat na Městečku. Zatím se to v posledních letech vcelku daří
a ani letošek nebyl výjimkou.
Poděkovat je třeba i všem těm, kdo se na přípravě pouti podíleli.
V neposlední řadě též spolupatronu našeho kostela sv. Petrovi, že
poslal příznivé počasí a nešetřil příjemnými slunečními paprsky.
RŠ
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Ustavující zasedání zastupitelstva městyse Dalešice
Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se od 18.00 hod. konalo ve
třídě základní školy ustavující zasedání Zastupitelstva městyse
Dalešice. Z 11 členů zastupitelstva bylo přítomno všech 11
členů. Hlavním bodem programu bylo složení slibu, volba
starosty a volba místostarosty. Ve veřejném hlasování byl
zvolen starostou městyse Jaroslav Zadražil. Ze dvou
navržených kandidátů na funkci místostarosty byl zvolen
Rudolf Špaček.
Projev starosty na ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva:
Vážení zastupitelé, vážení občané.
Dnešní ustavující zasedání se pomalu chýlí ke svému konci.
Než se rozejdeme, dovolte mi pár slov na závěr. Nejprve bych chtěl
poděkovat Vám, vážení zastupitelé, za projevenou důvěru
a podporu.
To, že jste mě znovu zvolili starostou, je pro mě velká čest, ale
i závazek a velký pocit zodpovědnosti k Vám i všem spoluobčanům. Jménem celého zastupitelstva chci poděkovat občanům
Dalešic, kteří přišli k volbám a dali nám svůj hlas. Velice si toho
vážíme a budeme poctivě pracovat tak, abychom své voliče
nezklamali.
Naše nové zastupitelstvo bylo zvoleno až na jednu změnu, ve
stejném složení jako v minulém volebním období. Všichni jeho
členové jsou již zkušení zastupitelé a dobře ví, že nás čeká náročná
a zodpovědná práce. Doufám, že stejně jako minulé čtyři roky,
vytvoří-me dobrý pracovní tým, který bude mít na zřeteli jen zájem
o rozkvět našeho městyse.

! Komunitní kompostárna Dalešice
! Sousedský dvůr - muzeum venkova
! Oprava a odbahnění Velkého rybníka

V brzké době bychom měli připravit projekt na rozšíření
sokolovny, zateplení stropů a výměny oken v základní škole.
Plánů, jak je vidět, máme mnoho. Vše ale bude záležet na tom,
kolik finančních prostředků se v současné, ekonomicky nepříznivé
době podaří získat do naší obecní pokladny.
Vážení zastupitelé, vážení občané. Dalešice jsou naším společným
domovem. Záleží jen na nás všech, jak se budou rozvíjet a vzkvétat.
Přeji nám všem, aby se nám práce dařila a aby se co nejvíc našich plánů
podařilo zrealizovat.
Děkuji za pozornost.
JZ

Komunální volby 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly v celé České republice
volby do Zastupitelstev obcí, ve kterých si občané volili na příští čtyři
roky své zastupitele. Nejinak tomu bylo u nás v Dalešicích.
Ze tří volebních stran bylo voleno 11 zastupitelů.
V sobotu 16. října se ve 14.00 hod. uzavřela volební místnost
v základní škole a okrsková volební komise začala počítat volební
hlasy. Po sečtení hlasů v 16.45 hod. předseda a zapisovatel volební
komise převezl výsledky voleb na Registrační úřad v Hrotovicích,
který po kontrole neshledal ve zpracování žádné nesrovnalosti a potvrdil výsledky voleb.
Z celkového počtu 475 voličů přišlo k volbám 367 voličů, což je
77,26%
Výsledky volebních stran a kandidátů, kteří ve volbách uspěli:

V nadcházejícím volebním období bychom se měli zaměřit na
tyto akce :
! Dokončení oddílné kanalizace, rekonstrukce místní komunikace
a zhotovení nového chodníku v ulici Kozina
! Rekonstrukce místní komunikace a úprava rybníčku (luže)
v místní části Přimasla
! Prodloužení splaškové kanalizace od Městečka po dům č.p. 60
! Pokračovat s opravou soch světců sv. Floriana a sv. Jana
Nepomuckého
! Výkup pozemků pro výstavbu nových rodinných domků
! Podporovat a rozvíjet cestovní ruch, příspěvkové a neziskové
organizace, kulturu, sport a společenský život v městysi
Jednou z hlavních priorit naší činnosti je získávání finančních
prostředků z EU a z grantů České republiky tak, jak se nám to dařilo
v minulosti.
Pro nejbližší vyhlášené výzvy z dotačních programů máme
připraveny tři projekty

Volební strana
1) SNK „Za rozvoj Dalešic"
- Eva Čtvrtníčková
- Jiří Loukota
- Petr Čaněk
- Milan Čaněk
- Eva Vyletělová

1871 hlasů
187 hlasů
181 hlasů
180 hlasů
172 hlasů
171 hlasů

2) KDU-ČSL
- Rudolf Špaček
- Jaroslav Zadražil
- MUDr. Zdeněk Kovář
- Stanislav Kovář
- Ing. Petr Čapoun

1662 hlasů
188 hlasů
186 hlasů
174 hlasů
167 hlasů
164 hlasů

3) SNK „Za sport a kulturu"
- RNDr. Josef Potůček

358 hlasů
73 hlasů

Stručně...
!

V září 2010 odstartovalo do hlavního cyklistického závodu Cyklomaratontour se startem a
cílem v pivovaře 320 cyklistů

! Oranžový stan, lépe řečeno hangár, který byl začátkem prosince na Městečku postaven, byl
pro Skupinu ČEZ - JE Dukovany. Ta si Dalešice vybrala za místo pořádání Adventního
setkání se svými partnery. Součástí privátní firemní akce byl koncert v kostele a setkání
v pivovaře.
!

Pivovarská restaurace získala v hlasování pořádané novinami Deník titul a certifikát
„Hospůdka roku.“

! Adventní varhanní koncert pořádaný místním pivovarem 14. 12. 2010 v našem kostele měl
vysokou uměleckou úroveň. Vystupující pražští umělci svým uměním nadchli přítomné
posluchače a varhanní virtuos dokonale prověřil kvalitu našich varhan.

Pozvání
Reprízované představení divadelního
souboru TJ SOKOL s názvem
DOROTKA A PENTLIČKA aneb
NÁMLUVY VE MLÝNĚ se odehraje
v pondělí v 27. prosince v 17.00 hodin
v místní sokolovně.
Místní hudební skupina WEGET bude
účinkovat v pátek večer 31. 12. 2010
při silvestrovském veselí v hospodě
U Romana.
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Situační zpráva o dalešickém zámku
Až začátkem podzimu nám projekční kancelář Anarchitekt
z Prahy zaslala požadovanou situační zprávu o dění v zámku
a okolo zámku. Zde je celý text této zprávy:

Zámek Dalešice, ležící v centru obce, získala společnost Wessels
s.r.o v roce 2007 ve veřejné dražbě z důvodu konkurzu uvaleného na
společnost Integrál spol. s. r. o. Vzápětí po převodu do vlastnictví
zajistila základní udržovací práce, jako byla oprava střechy
a okapů.
Původním předmětem podnikání společnosti Wessels je především
obnova zámku a zámeckého areálu ve Veselí nad Moravou a jeho
přeměna na hotel. Zámek Dalešice má býti součástí sítě podobných
zařízení. Na jaře roku 2010 zadala společnost Wessels zpracovat
rozvojový plán využití zámku Studiu Anarchitekt s. r. o, se kterým
spolupracuje na projektu zámku ve Veselí nad Moravou.
Cílem obnovy zámku v Dalešicích je rekonstrukce zámeckého
areálu a jeho přestavba na wellness hotel s restauračním a konferenčním provozem. Hmoty současného objektu zámku a hospodářských křídel budou zachovány.
V části zámku se ve spolupráci s NPÚ Brno připravuje i prohlídková trasa zaměřená zejména na historii zámku a jeho unikátní
propojení s kostelem sv. Petra a Pavla, který v sobě skrývá románské
základy. Na severní straně areálu by mělo býti založeno nové provozní
nádvoří zahrnující mimo jiné i univerzální sportoviště se zázemím,
jehož cílem je také propojení se společenskými aktivitami v obci.
V neposlední řadě se počítá s obnovou zámeckého parku, který je nyní
ve velice zanedbaném stavu.
Výchozími podklady pro nové funkční členění je podrobné studium
historických pramenů (mapy, spisy, fotografie, kronika a pod), dále
katastrální mapy a Územní plán městyse Dalešice z roku 2003. V rámci
rozsáhlé archivní rešerše bylo objeveno mnoho zajímavých
historických materiálů. Za zmínku stojí například rozsáhlá historická
fotodokumentace v archivu Národního památkového ústavu Brno,
zaměření kostela z roku 1946 v Semináři dějin umění při Filozofické
fakultě MU, nebo plány zahrady panského zahradníka Maxe Freye,
který na zámku působil v letech 1832 – 42, objeveny v Dačicích.
Projekt se nyní nachází ve fázi zpracovávání dokumentace pro
územní řízení a jejího dalšího projednávání s dotčenými orgány státní
správy a správci sítí.
Na podzim by mohly býti zahájeny přípravné práce na místě
zahrnující první průzkumy pro doplnění stavebně historických
informací o zámku. Po provedení všech nezbytných přípravných,
průzkumných a projekčních prací by přestavba zámku měla být
zahájena již v roce 2011.
Ing. arch. Blanka Poschlová

Tolik zpráva projekčního ateliéru Anarchitekt z Prahy, kterou
si majitelé najali k vypracování předběžných, průzkumných
a k projekčním pracem a k navržení vhodného využití zámeckého
areálu.

Že se v zámku opravdu něco děje, toho jsme si všichni všimli. Do
zámku nastoupil správce, který provádí různé čistící práce v
zámeckém parku – sekání trávy, vysekávání keřů a náletových
dřevin, kácení uschlých stromů. Je vyčištěno venkovní i vnitřní
nádvoří a všechny dlážděné chodníky v areálu.
Střecha sousedící s věží kostel, která často neustála větrné poryvy,
byla opravena a tašky ke střešním latím přišroubovány.
Do zámku na kontrolu často přijíždí koordinátor prací a zástupce
majitele v jedné osobě. Pracovní návštěvy z různých památkových
institucí jsou na zámku rovněž časté.

Informace ze Sboru pro občanské záležitosti
Ve druhé polovině roku 2010 :

se narodily tyto děti
Jan Homola
Hana Solařová
Josef Trojan
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme šťastné dětství.

manželství uzavřeli :
Jitka Khorová a Tomáš Fouček
Novomanželům blahopřejeme.

navždy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Jiřina Kudláčková
Miroslav Lankaš
Marie Valová
Martina Hladká
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V první polovině roku 2011 oslaví životní jubileum
tito naši spoluobčané :
Bukalová Miluše
Horák Hubert
Bílek Otakar
Suchá Helena
Valová Marie
Kočí Josef
Malcová Vlasta
Chládek Vítězslav
Kazatelová Jarmila
Rendek Jan
Potůčková Jarmila

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
85 let

Všem jubilantům přejeme spokojenost a pevné zdraví do dalších let.
Dalešice mají 602 obyvatel, 302 mužů a 300 žen. V letošním roce se
přistěhovalo 7 občanů, odstěhovalo se také 7 občanů.
(údaje k 15.12.2010)

Koncem listopadu prováděli na zámku dva restaurátoři po několik
dní průzkumné sondy. Odkrývali omítku v přízemí i v patře skoro ve
všech místnostech a také na chodbách. Po odstranění nánosu jemné
omítky a dalších krycích vrstev zjišťovali , zda se nezachovaly nějaké
starší výmalby. Někde našli fragmenty, jinde větší plochy, především
v patře. V přízemním traktu se nedochovalo nic.
Toto vše jsou předběžné a sondážní práce. Nějak se ale začít musí
a snad, jak všichni doufáme, to bude mít pro zámek dobré
pokračování. Vzpomenete si ještě v jakém zdevastovaném stavu byl
pivovar? A jak nyní funguje! To zámek je v mnohem lepším stavu, tak
snad ……
RŠ
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Zvláštnosti naší mluvy – dalešického nářečí
Čeština, to je naše rodná řeč. My jsme ale Moraváci a naše řeč, náš dalešický dialekt se od
spisovné češtiny docela odlišuje a v minulosti odlišoval ještě daleko více. Dalešická mluva, ta
je zpěvná, taková hezky zakulacená, na druhou stranu jasná, rázná, jadrná.
Jako všechno i jazyk se vyvíjí. Vlivem školy, vlivem televize, četby, také vlivy
komunikačními a častým cestováním do jiných, vzdálených končin. Dnes už spisovná, nebo
hovorová čeština takřka vytlačila to naše dalešické nářečí.
Tak jak mluvili naše babičky a dědové, to už je minulost, ale my starší stále často užíváme
celou řadu našich, dalešických výrazů. A hlavně jim rozumíme a víme o čem je řeč.
Je normální, že daleščák neřekne býk, ale bék. Řekne „ kdes bel“, nikoliv kde jsi byl.
Meslim , že bode pršet, musíme se tumlovat. Tak to určitě pršet bude a ještě je třeba si pospíšit.
Řekneme košila, čepica, ulica, křidlica, lavica, silnica. Prostě koncové -e se změní
na -a.
Na začátku slova před o vkládáme v. Vobilí, voves, vožrat se, vohánět se….
Tak se užívají i zájména on, ona, oni - „To byl von, vona, voni“.
A co potom taková pěkná nadávka – „to je vodola“, nebo-li člověk lenivý, či zanedbaný.
Dvojhlásku -ou měníme na dlouhé ó. Třeba „Bel ho sódu,“ „Šel do Róchovan“, brabók,
hóser, bóračka, padócnica, máknót, zóvák, lóka. Místo jsou se jasně říkalo só. „Čí só te
bote?“
Nebo věta „Maňo, nedělé hócapinke“, je z pohledu našeho nářečí přímo parádní. Jasná
a výstižná.
České hele, heleďte, má svoji obdobu v našem halé, haléte. „ Halé, tes pré mě neco chcel?
Halé, seš hlópé?, což v překladu znamená Hele, jsi vychytralý, „vyčuraný.“
Procházející člověk okolo pracujících na poli zdravil „Pomuž pánbu“ a v odpověď mu
zaznělo „Deštopámbu“, nebo také „To be se pámbu musel hodřit, poď nám rači pomuct
te.“
Dala by se vyjmenovat celá řada slov i celých vět, které dokumentují zvláštnost
a výjimečnost naší mluvy. „Deš na řbitov?“, Natahovala peščóne u řicadla, přeloženo
znamená, že se pitvořila před zrcadlem. Pichla jo včela a do večera měla noho jako baňo.“
Výraz baňa neznamená báň věžní, ale otok.
„Mají štyry hažarte, samy slote“, což značí, že mají čtyři děti, a všechny to jsou děvčata,
což v minulosti nebylo zrovna terno, protože nepřibyla žádná mužská pracovní síla a pak to
věno…… Pro děvče se užívalo též pojmenování córina, nebo žaba.
„Celé den bloncá po dvoře a večír spózí po baráko“, znamená že celý den chodí bez cíle
po dvoře a večer něco hledá v domě.
Čím více se na naší mluvou zamýšlíme, nacházíme další a další krásné slovní obraty, krásná
úsloví.
Debe nechléstalo, šel be se sósedu dódyk podívat vo póti na muziko. To be hlidal, jak
v kótě nejaké šamstr dlachnil jejich Ančo, co je jako ténka a bel be z toho celé hyn.
V zemědělské terminologii vévodí slova maštal, chlív, krmík, neboli prase na výkrm. Prča
– značí jak kozu, tak srandu, neboli legraci. Morák je vlastně krocan, mišajna je směs pšenice
a ječmene, keráb –kedlubna, kchél- kapusta.
V kuchyňské a potravinářské terminologii se potkáme s výrazy jako štricla, což je veka
chleba, šnycl, kastról, šufánek, diža, šprudlák, prézle-strouhanka, sulc-huspenina,
meteličke - škubánky, či presbuřt.
Unikátem je slovo ničkum, nebo jeho obměna – ničky. Znamená nyní, nebo teď. Zrovna
tak slovo han, hano, znamenající souhlas, přitakání, čili ano.
Svůj nezaměnitelný půvab mají slova troke –necky, seslik, štokrdle – židle na sezení,
votápek – škraloup na svařeném mléce, kebzinka – černý bez, frajla – slečna, hóvrati
– úvratě, hóhrabečňák – velký koš a řada dalších.
K vyjádření shluku několika lidí se jednoznačně řeklo – „Je vás tade jako čáslavskéch.“
Klišče – to jsou buď montážní kleště, nebo také klíště, neboli piják. Brambore jsme měli
jako šulistke, což značí, že brambory byly malé, drobné.
Krásnými výrazy jsou třebas i tyto - casnovat, klohnit, cancór, céprat, vobstrlis.
Rovněž výrazy pšikat, rédovat a břeščet jsou přímo kouzelné.
Těžko pochopitelné je slovo - „hópad“, vyjadřující špatné počasí, špatnou cestu. Kam bes
šel v takovým hópadě. Beď rači duma.
Nelze v krátkosti vyčerpat tu bohatost mluvy našich nedávných předků. Našlo by se mnoho
a mnoho dalších zajímavých slov a obratů, které se u nás v Dalešicích používaly a někdy ještě
používají. Toto je jen takové letmé naťuknutí.
Řeč je opravdovým geniálním „vynálezem“. Provází nás od kolébky, kdy vyslovujeme ty
kouzelné slabiky ma-ma, ta- ta, až po dny poslední. Je to naše řeč mateřská, kterou jsme nasávali
s mateřským mlékem a protože jsme v Dalešicích, tak je šmrncnutá našim místním dialektem.
Mluvme spolu. Raději víc, jak míň. Mnohé si tak objasníme, mnohé lépe pochopíme. Také
si lépe porozumíme.
Lidské slovo má obrovskou moc. Dovede ranit, pomluvit, uškodit, znepřátelit. Dovede ale
také pohladit, povzbudit, dovede udělat radost. Slovo vyřčené ve správnou chvíli, může
zabránit mnoha nedorozuměním, mnohé zlobě.
Ať už mluvíme řečí spisovnou, nářečím, nebo místním dialektem, mluvme spolu. Život
nám hotiká a kdo ví, jak ještě dlóho budeme mít tu možnost si krásně a s radostí navzájem
popovídat…..?
RŠ

Pamatujete si ještě,
co se v Dalešicích
událo před 15 lety?
l

l

l
l

l

l
l

l

došlo ke změně provozovatele
autobusové dopravy. Pro neustálé
rušení autobusových linek firmou
TRADO, převzal provozování
autobusové dopravy v našem regionu
soukromý podnikatel p. Netoušek. Po
čase jeho podnikání neslavně
skončilo.
padlo rozhodnutí o výstavbě
vysokotlakého přivaděče plynu z
Hrotovic a následné plynofikaci obce.
byla dokončena hrubá stavba
nové Mateřské školy
na Městečku se konala primiční
mše svatá novokněze P. Jana Kováře
ze Slavětic. I přes nepřízeň počasí byla
odhadovaná účast – 1500 lidí.
firma Horyba odkoupila
bývalou prodejnu Pramene od
majitele p. Jiřího Vitamváse. Zřídila
tam sklady rybích výrobků. Později
odkoupila i sousední zánovní budovu
pohostinství
byla obnovena tradiční Petropavlovská pouť
dostavilo se brzké jaro. Koncem
února začaly na zahrádkách a polích
s lehčí půdou polní práce.
Dalešice měly 542 obyvatel,
z toho 264 mužů a 278 žen

A před 30 lety
v roce 1980?
l
l

l

l

l

l

byla schválena stavba obchvatu
obce na silnici Třebíč – Dukovany
k MNV Dalešice, pod které už
patřil Stropešín, byla převedena obec
Třebenice a osady Chroustov, Plešice.
Vznikl tak velký integrovaný celek.
divadelní kroužek při OB
Dalešice nastudoval divadelní
představení „Paní Piperová zasahuje.“
Představení mělo velký ohlas
a úspěšně reprezentovalo Dalešice na
okresní divadelní přehlídce v Čáslavicích
režisér Jiří Menzel natáčel
v místním pivovaru film „Postřižiny“,
který se zařadil mezi nejúspěšnější
filmy československé a české
kinematografie
JZD Vesmír měl v evidenčním
stavu 577 členů. 236 mužů a 341 žen.
Starších 60ti let bylo 42,5% členů.
Dalešice měly 547 obyvatel,
z toho 267 mužů a 280 žen
RŠ
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Činnost T.J. Sokol Dalešice
Letošní sokolská sezóna byla na konci
školních prázdnin 2010 zahájena dětskou
„balonkovou party“. Balonkový rej byl
přímo nabitý různými soutěžemi a hrami
a tombola překypovala cenami. Zábavným
způsobem byly tak děti motivovány pro
nadcházející cvičební období. To začalo
jako tradičně v září a vzhledem k nebývalému zájmu nejen místních dětí, ale
i dětí z okolí, vzniklo i více cvičebních
skupin. Do sokolské všestrannosti se
zapojily předškolní děti, mladší a starší žáci
a žákyně a dorostenky. Cvičebních dnů o
jeden přibylo a to o čtvrtek, kdy se scházejí
florbalisté, po kterých si do sokolovny
přicházejí zacvičit aikidoví nadšenci.
Aikido je naprostá novinka, kterou T.J.
Sokol Dalešice umožňuje skupině přátel
dalešického pivovaru.
V rámci III. ročníku florbalové ligy
máme družstva minižáků, mladších
a starších žáků a juniorů. Jednotlivé turnaje
florbalové ligy probíhají průběžně přes
zimní období od listopadu do března
v různých městech okresu Třebíč. Naši
hráči dávají do hry všechno a od loňského
roku je u nich patrné velké zlepšení. „Vidět
je, jak hrají, vás vtáhne do děje, i když
o florbalu nevíte vůbec nic! Naši hráči jsou
pro florbal naprosto zapálení!“ Vypráví své
zážitky sestra, která při jednom turnaji
organizačně pomáhala.
19. 9. 2010 se v Dalešicích za podpory
T.J. Sokola Dalešice a dalešického
pivovaru konal CYKLOMARATON Tour
2010. Na trase v délce 37 km členové
Sokola překonali nejen záludný terén, ale
především sami sebe. Akce byla velmi
zdařilá a zúčastnění za Sokol Dalešice si
odnesli silné zážitky i odměnu.
Díky nebývalému zájmu malých
cvičenců se náš sokol zúčastnil v září
i tradičního Běhu M. Žďárského. Na
nejvyšší stupínek na „bedně“ pak stanuli
Josef Vala, Michaela Fialová a Lucie
Čtvrtníčková.
Již po třetí byl Sokol Dalešice pořadatelem Otevřeného župního přeboru
plk. Švece v přespolním běhu. 9. října 2010
se na dalešickém hřišti sešlo přes 143
závodníků, kteří poměřili své síly na pěti
trasách v délce od 500 metrů až po 3,5 km.
Snad řízením osudu se v uplakaném říjnu
na závodní sobotu vyjasnilo a sluníčko
vydrželo svítit celý den, aby tak
zpříjemnilo i kroky závodníků směřujících
ke stupňům vítězů, na kterých jsme mohli
vidět i několik zástupců našeho sokola. Je
na místě také poděkovat našemu sponzorovi – místnímu pivovaru, který nám
věnoval krásné dresy. Díky nim bylo na
první pohled patrné, kdo je z Dalešic a kdo
ne. Závěr dne byl korunován vysláním

delegace zástupců naší T.J. do Třebíče, kde
jsme popřáli setře Olze Šalbabové
k 80. narozeninám. V blahopřání bylo
zahrnuto i poděkování za veškerou pomoc
při obnově dalešického sokola a za přízeň
a optimismus, kterými nás zahrnuje již
patnáct let.
20. 11. 2010 odjel autobus našich
cvičenců na plavecké závody v rámci
sokolské všestrannosti, kde děti poměřily
své síly ve vodě. I z těchto závodů jsme si
přivezli 4 medaile a krásný pohár za štafetu
družstev.
Díky neutuchající píli a soutěživosti
našich dětí T.J. Sokol Dalešice opět získala
v celkovém hodnocení loňského cvičebního roku pohár Sokolské všestrannosti,
který nám byl předán na sokolské akademii
v Telči 28. 11. 2010. Tento pohár je
putovní, ale čtvrtým rokem jej vlastníme
my.
To je důkaz toho, že energie a spousta
času věnovaná dětem a závodům přináší
ovoce.
Všem děkuji a blahopřeji.
Mnoho práce a času věnujeme i divadelnímu souboru. Jak je u nás dobrým
zvykem, letos opět nacvičujeme divadlo
a budeme s malými divadelníky hrát
pohádku Dorotka a Pentlička aneb
Námluvy ve mlýně. Představení bude v
sobotu 18. 12 .2010 v 17,00 hodin v naší
sokolovně a hned druhý den ji budeme hrát
v centru Andílci v hrotovické ZUŠ také
v 17,00 hodin. A jestli ani tento termín
nestihnete, můžete za námi přijít do naší
sokolovny ještě v pondělí 27. 12 . 2010
v 17,00 hodin. Malí herci se na Vaši
návštěvu moc těší.
A co velcí herci? Ti už pohádkám
odrostli, a proto jsme se rozhodli nacvičit

divadelní hru pro dospělé. Pilně pokračujeme v nacvičování a premiéru Vám
představíme v měsíci březnu 2011. Máte se
na co těšit, bude to velká legrace.
Je také potřeba zmínit se o tom, že
každý pátek se schází nadšenci volejbalu,
aby si protáhli svá těla. Tyto zápasy nejsou
věkově omezeny a jsou hrány s velkým
nasazením. Je to velká zábava. Zkuste to
také !
I v letošním roce jsme ve spolupráci
s místním pivovarem a farností uspořádali
Mikulášskou nadílku. Děti se s chutí
zapojily do vyrábění přáníček, svícínků,
čertovské růže či vánočního řetězu. Čas
rychle utíkal a než se děti nadály, dostavil
se Mikuláš s krásným andělem a rozverným čertem. Společně jsme si zazpívali,
někteří osušili své slzičky strachu a s bázní
a respektem přijali od Mikuláše sladkou
odměnu.
V tomto zimním čase, pokud to
sněhové podmínky dovolí, také někteří
z nás nazouváme běžky.
Běžkařské stopy, které si vytvoříme
vlastními silami, jsou všemi milovníky
tohoto sportu kladně přijímány. Existují
však i tací, co o tomto sportu moc nevědí, a
proto přijměte tuto osvětu. Moc Vás
prosíme, nešlapejte nám ve vytvořených
lyžařských stopách. Tyto jsou pak úplně
zničené a nedají se opakovaně využívat.
Děkujeme.
Na závěr Vám všem přejeme krásné
a příjemné prožití adventního času,
překrásné a poklidné svátky vánoční a do
nového roku Vám přejeme štěstí a hodně
zdraví.
RNDr. Josef Potůček
Starosta T.J. Sokol Dalešice
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Vzácné životní jubileum

Krátce z pivovaru a o pivovaru
Ani jsme si to nestačili pořádně užít a už je tady konec roku.
A tak přemýšlím a píšu, co nového v dalešickém pivovaru.
Nejdříve si vzpomenu na letošní dětský den s Jaroslavem
Uhlířem a jak jsme si všichni, malí i velcí, s ním zase rádi zazpívali.
Hned potom mne napadne, že jsem zmeškal letošní Jazz
v pivovaru (a letošní ročník byl podle mnohých skutečně
vydařený).
Fanouškům a fanynkám Jakuba Smolíka slibuji, že se
pokusíme jeho letošní návštěvu příští rok zopakovat.

V polovině října se náš dalešický spoluobčan pan Josef
Koudelka dožil požehnaného životního jubilea - 100 let. Toto
životní výročí je opravdu mimořádné a v Dalešicích ojedinělé.
Ani nejstarší pamětníci si nevzpomínají na nikoho, kdo by se
u nás dožil takového vysokého věku. Ani v obecní kronice není
žádná zmínka o takovémto jubileu.
Pan Josef Koudelka není dalešickým rodákem, žije zde devět
let v rodině své dcery.
Narodil se jako nejstarší ze šesti dětí do zemědělské rodiny
v Oponešicích u Mor. Budějovic. Celý život také v zemědělství
pracoval. Po svých rodičích převzal rodinné hospodářství,
následně pak vstoupil do JZD. I po odchodu do důchodu v tamním
družstvu pracoval a dle svých možností vypomáhal. Spolu
s manželkou vychovali tři děti.
Ve vysokém věku 91 let přišel do Dalešic k rodině své dcery,
která o něj s láskou vzorně pečuje a proto také jubilant je i ve stu
letech v relativně dobré kondici.
Vzácnému jubilantovi přišla blahopřát celá řada gratulantů.
Byli mezi nimi též starosta našeho městyse, SPOZ a zástupce
odboru sociálních věcí
městského úřadu z Třebíče.
O jubilantově dobré mysli svědčí i tato drobná příhoda. Zástupce
sociálního odboru předal panu Koudelkovi blahopřání ministra
a přečetl mu rozhodnutí o zvýšení důchodu, které dle vládní
vyhlášky obdrží každý, kdo se dožije 100 let. Jubilant pokýval
hlavou a s podivem prohlásil - „vždyť se teď všude šetří“.
Rodinné oslavy se zúčastnil i českobudějovický biskup Mons.
Pavel Posád, který je jubilantovým synovcem.
Navštívila jej též delegace z rodných Oponešic, se kterými si
zavzpomínal na rodnou obec a na tamní spoluobčany.
Přejeme mu, aby mu zdraví alespoň trochu sloužilo a aby si
užíval spokojeného života v kruhu svých nejbližších. A právě jim
patří poděkování za obětavost, starostlivost a péči, kterou mu
každodenně věnují.
Nelze nezmínit skutečnost, že dalešická rodačka a do nedávna
naše spoluobčanka paní Marie Veselá z čp 119 se v únoru 2011
dožije 99 let. V současnosti žije ve Vyškově v rodině svého syna. Na
dálku do Vyškova z rodných Dalešic jí přejeme aby jí zdraví
sloužilo a v dobré pohodě si užívala každého dne v kruhu svých
blízkých.
RŠ

Asi nás všechny trochu překvapil počet účastníků zářijového
závodu horských kol Cyklomaraton tour. Místní borci a borkyně v
červenobílých dresech se v obrovském startovním poli rozhodně
neztratili a všem děkuji za výbornou reprezentaci obce i pivovaru.
Zda se podaří s organizátory dohodnout příští ročník závodů tady u
nás není ještě známo.
Nicméně příští rok plánujeme i další sportovní akci, na kterou
zvu všechny sportovce. Bude se jednat o speciální týmový závod
pro pětičlenná družstva a určitě to bude výzva.
Program na příští rok plánujeme opět bohatý a věříme, že se
snad pro každého něco najde. Budeme se také snažit vás ještě lépe
informovat o tom, co se u nás děje.
Stavby a rekonstrukce v pivovaru již běží naplno.
Ubytování pro některé naše zaměstnance by mělo být
dokončeno v příštích týdnech. Snad nám to počasí příliš
neprodlouží.
Také výměna pivovarské technologie je v plném proudu, i když
to z venku není tolik vidět. Nyní se vyměňují kvasné kádě, ležácké
tanky a postupně všechny pomocné technické provozy. Varna
přijde na řadu až na jaře. A půjde-li vše podle plánu, budeme moci
po velikonocích vařit naše pivo již kompletně v novém.
Součástí akce bude také úprava a vydláždění bednářského
dvora, takže se moc těším, že se zadní dvůr konečně po letech
promění ze skladiště stavebního materiálu v upravený a obydlený
prostor.
Letošní rok je za námi a jen my sami můžeme hodnotit, jak jsme
jej prožili. Nezbývá než s optimismem hledět do budoucna a vlastní
co možná nejlepší snahou se snad také zasloužit, aby budoucnost
skutečně optimističtější byla. To přeji všem nejen do roku příštího.
Novým zastupitelům pak přeji, aby z různosti svých názorů
dokázali těžit rozhodnutí, která budou ku prospěchu obce.
Správce AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE
MVDr. Ladislav Urban
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Co nového v polských Daleszycích
Ve spřátelených polských Dalešicích je též docela rušno. O tamním dění a alespoň o těch nejdůležitějších událostech se ve stručnosti
zmíním.
Patronem tamního farního kostela je Archanděl Michael a na den
jeho svátku koncem září, se vždy pořádá akce zvaná „Jarmark na
sv. Michaela.“ Něco jako naše pouť. Název by sváděl k domněnce, že
je to takové stánkové, jarmareční kšeftování. Samozřejmě i prodejní
stánky se kolem jejich rynku vyskytují, ale hlavní věcí jsou kulturní
pořady, které probíhají na velkém podiu. Vystoupení dětí, žáků
gymnázia i žáků škol z daleszyckého regionu, které v druhé polovině
vystřídají profi umělci z Kielců, takřka třistatisícového města ze sousedství. Program, který vždy navštíví několik tisíc lidí trvá do večerních hodin a bývá zakončen ohňostrojem. I letos jim vyšlo počasí, lidé
se dobře bavili, takže s Jarmarkem byla všeobecná spokojenost.
Počátkem října se konala v sále tamního gymnázia oslava
20. výročí od založení TPZD, neboli Towarzystwa pryjaciol ziemi
Daleszyckej. Tato organizace, jejíž prezidentkou je paní Anna
Oszczepalska, se velkou měrou zasloužila o navázání partnerství
s našimi Dalešicemi. A právě přes paní Annu udržujeme neustálý
vzájemný kontakt. Při této velké jubilejní slavnosti a výčtu úspěchů
TPZD bylo jako jeden z významných počinů zdůrazněno navázaní
partnerství s našimi Dalešicemi, kterého si oni opravdu nesmírně váží.
Byl také přečten pozdravný dopis, který jim byl k této příležitosti od
nás do Polska zaslán, což účastníci slavnostního aktu přijali velmi
příznivě. Tak nás o tom informovala paní Anna.
Také naši polští přátelé získali dotaci několika milionů zlotých
z fondů EU na revitalizaci jejich rynku, neboli náměstí, ve středu
města. Slavnostní oficiální zahájení této přestavby bylo symbolicky
provedeno začátkem října. Burmistrz Wojtek Furmanek a další
pozvaní hosté v oblecích a kravatách zaryli úplně nové rýče do
trávníku na rynku a tím zahájili jeho přeměnu. Takže i v jejich
Daleszycích rynek dostane úplně jinou podobu.
Vše ostatní méně podstatné přeskočíme a dostaneme se k největší
události podzimu v Daleszycích a tím byly stejně jako u nás
komunální volby. Jejich volební pravidla jsou od našich rozdílná.
Burmistrza a radu města si voliči volí přímo. Žádné zastupitele, žádné
domluvy, žádné čachry. Kdo dostane 50% hlasů, je zvolen. Nedosáhne-li této výše nikdo, postupují první dva do druhého kola, kde se
rozhodne. Na post burmistrza byli tři vážní kandidáti a atmosféru před
volbami popsala paní Anna takto – bude to ostrý boj a poslední týdny
jsou bardzo nerwowe. Výsledek voleb byl jednoznačný. Burmistrzem byl opět zvolen velký příznivec našich Dalešic, sympatický
a mnoha našim občanům známý Wojtek Furmanek se ziskem více jak
55% hlasů. Žádné překvapení se nekonalo. A do rady města byla
zvolena i neustále zmiňovaná paní Anna Osztepalska. Další naší dobří
známí a příznivci - ředitel gymnazia Leszek Cedro a ředitel základní
školy Tomek Pleban byli zvoleni do orgánu, který lze přirovnat
úrovni asi našeho okresu. V Polsku mají totiž oproti nám trochu jinačí
administrativní členění samospráv.
V emailu s výsledky tamních voleb zároveň radostně oznamovali,
že se těší na pokračování našich vzájemných partnerských vztahů,
čemuž jsme samozřejmě i my velice rádi.
RŠ

Vánoční kolekce
Navštívíme-li jakýkoliv potravinářský obchod,
jakýkoliv super, hyper, či mega market, uvidíme tam už
dlouho před Vánocemi stohy vánočních kolekcí. Různých
druhů, balení, velikostí, tvarů, různé hmotnosti. Bez
problému si ji můžeme zakoupit. Když se přeneseme
dobou o 63 let nazpátek do poválečného roku 1947, bylo
tehdy sehnání kolekce velmi složité.
Nárokovost – jedna kolekce vánočního cukroví o váze
500gr na jednu domácnost s dětmi. Do poloviny října
musela domácnost odevzdat objednací lístek u svého
obchodníka.
Ten přijaté a potvrzené lístky na vánoční kolekci
předložil příslušnému národnímu výboru, který po
kontrole vystavil odběrní list na příslušný počet „VK“.
Obchodník pak tento odběrný list předložil do konce října
tzv. velkorozdělovači, /později velkoobchodu/.
Velkorozdělovač předložil přijaté odběrní listy
okresnímu národnímu výboru k vystavení hromadného
odběrního listu na příslušný počet „VK“. Hromadný
odběrný list byl poté zaslán výrobci vánočního cukroví.
Takže než se kolekce dostala do obchodu a následně
k zákazníkovi, muselo se otisknout několik úředních
razítek a vše muselo projít přes několik dlouhých
administrativních řízení.
Zní to neskutečně, ale poválečná doba s potravinovými příděly byla opravdu taková. Tehdy vzácnost, dnes
samozřejmá všednost.
Z dobových novin o instrukcích k „VK“ vybral
RŠ

Nová hospůdka
Když jdeme, či jedeme po Korduli, neunikne nám změna, která se tam udála. Nejprve zmizela stodola a pak na uvolněném prostranství začala
vyrůstat nová stavba. Začalo se povídat, že tam bude bistro, či přímo nová hospoda. Stavba pokročila do stadia, kdy je interiér před dokončením.
Skutečně to bude malá hospůdka. Pokud se podaří dokončit zbývající stavební dodělávky, chtěl by majitel, pan Ivo Malý, premiérově zahájit
provoz hospůdky v poslední den tohoto roku, tj. na Silvestra. Pokud se to nestihne, otevře hospůdku počátkem ledna.
Několik druhů piva, včetně nealkoholického, které se zde bude točit, bude dodávat pivovar Budvar. Jako v každé správné „osvěžovně“ bude
k dispozici rovněž několik druhů limonád.
Fasáda budovy a úprava přilehlého parkoviště jsou naplánovány na jarní měsíce příštího roku.
V Dalešicích tak přibude další možnost k posezení a k degustaci tentokrát jihočeského piva v dosud neokoukaném prostředí. Vyzkoušet
novou hospůdku, kvalitu točeného piva, ochotu a vstřícnost obsluhy, bude mít možnost každý návštěvník. Kdo přijme pozvání majitele pana Iva
Malého k návštěvě, otestuje si všechno sám. Nezbývá nic jiného, než provozovatelům popřát mnoho zdaru v jejich začínajícím podnikání.
RŠ
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Dalešičtí hasiči
Milí čtenáři Zpravodaje,
v tento předvánoční čas, kdy za okny panuje opravdu tuhá zima
a my v teple svých domovů připravujeme vánoční pohodu, jsem se
v myšlenkách vrátila do letošních letních měsíců. Je to bohužel
v naší zemi stále častější úkaz – ničivé povodně. A ty 8. srpna 2010
postihly oblast v severních Čechách.
Sbor dobrovolných hasičů Dalešice se rozhodl pomoci lidem
v postižené Chrastavě a uspořádal dobrovolnickou sbírku. Žádané
byly především desinfekční prostředky, úklidové nářadí, holínky.
Během jediného dne se podařilo nashromáždit potřebné věci
v hodnotě asi 20.000 Kč, za což všem dárcům patří ještě jednou
velký dík. A jak se říká, kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto hned
v pátek 13. srpna v ranních hodinách vyrazili tři hasiči z Dalešic
přímo do Chrastavy. Tam naši pomoc předali na místním městském
úřadě. Viděli na vlastní oči, jakou spoušť dokáže velká voda udělat
a proto z celého srdce přejeme těmto lidem, aby je nic podobného
už nepostihlo.
V neděli 19.12.2010 se uskutečnila výroční členská schůze
Sboru dobrovolných hasičů Dalešice. Při hodnocení činnosti
v uplynulém období lze konstatovat, že se určitě není za co stydět.
Uspořádali jsme tradiční masopustní průvod Dalešicemi, už
VI. Hasičský ples, 8.5. jsme se zúčastnili na velkolepé akci
překonání světového rekordu dobrovolných hasičů, nechyběli
jsme u slavnostního otevření „oranžového hřiště“, v červnu jsme
pomáhali při organizování srazu veteránů v dalešickém pivovaře.
24.9.2010 se uskutečnil druhý ročník DALLAS FESTu
a vystoupilo zde pět hudebních skupin. Schopnost rychlého zásahu
našich dobrovolných hasičů byla ověřena 30. dubna, kdy posádky
dorazily na místo (naštěstí planého poplachu) během 12 minut.
Spoustu brigádnických hodin odpracovali někteří hasiči na
zateplení garáže pro hasičskou cisternu Tatra 148 v hale na hřišti.
Jak říká jeden televizní pořad: „Nikdo není dokonalý“, ale
rozhodně hasiči v obci nejsou těmi, kteří by svoje Dalešice chtěli
pustošit a nechat upadat, jak tvrdily letáky záhadně spadlé z nebe
před letošními volbami do zastupitelstva. Myslím, že i my se
můžeme každému zpříma podívat do očí.
Využívám této příležitosti, abych vás všechny co nejsrdečněji
pozvala do dalešické sokolovny na již VII. HASIČSKÝ PLES,
který se koná v pátek 18. února 2011. Hrát bude hudební skupina
DREAMS, která se vám moc líbila. Uděláme opravdu maximum
pro to, aby se ples opět vydařil a byli jste spokojeni.
Závěrem vám všem přeji jménem dobrovolných hasičů
z Dalešic krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2011
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za SDH Dalešice
Jana Čaňková

Tento nepřehlédnutelný nápis se objevil ze soboty na pouťovou
neděli na zbytcích asfaltu kozinské cesty. Nápis byl vyveden úhledně,
bílou barvou, jedno písmeno jak druhé. Mělo to býti zřejmě takové
nakopnutí, či připomenutí toho, že stav této cesty je dlouhodobě víc
než katastrofální. Zastupitelstvu městyse je tato nedobrá situace
v Kozině samozřejmě známá.

Většina místních komunikací v Dalešicích je opravena, či
nákladně nově zbudována. Zbývají poslední dvě – Kozina a Přimasla.
V době zrodu uměleckého recesistického upozornění už byl
vypracován odbornou firmou projekt nové komunikace v Kozině
a schválen zastupitelstvem. Zbývalo vybrat firmu, která by stavbu
realizovala a jednu velkou maličkost – najít peněžní prostředky
nejméně ve výši 2,4 milionu korun na zaplacení. Nutno podotknout, že
jen náklady na vypracování projektu se pohybují v desetitisícových
částkách. Při opravě místních komunikací nechceme přistupovat
k nějakým provizoriím, dočasným „plombováním“ výtluků a překopů.
Ani asfaltový nástřik se zásypem drtí není řešením na dlouho. Když už
se oprava začne dělat, tak způsobem, který má delší životnost a tak, aby
to byla komunikace se vším všudy. Proto došlo nejprve na ty
nepříjemné zemní práce a pokládku přípojek dešťové kanalizace.
V tomto prostoru jsou uložené a propletené veškeré sítě - od kanalizace, plynového a vodovodního řádu až po telefon. To vše způsobuje,
že práce jsou složité, postupují pomalu a omezují obyvatele této ulice.
Není ale jiného vyhnutí. Přes zimu jsou práce přerušeny, ale o naší
pouti, jak všichni doufáme, už bude vše doděláno a Kozina nebude
TANKODROM, ale bude úhlednou, k procházkám vhodnou ulicí.
RŠ

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V březnu 2011 proběhne v ČR sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodujícím okamžikem pro sčítání bude půlnoc v noci z 25. na 26. března. Jak
oznámil Český statistický úřad bude toto sčítání v režii České pošty. Sčítací formuláře doručí každému poštovní doručovatelka. Podrobnosti
a přesné instrukce budou včas oznámeny.
V novodobých dějinách vyhlásila první sčítání lidu ve svém soustátí císařovna Marie Terezie v roce 1753 Patentem o každoročním sčítání
lidu. Sčítalo se i po vzniku Československa po I. světové válce. Od roku 1950 se tato akce koná pravidelně každých deset let. Při tom letošním
už se nebude uvádět vybavení domácností, zato se bude uvádět údaj o registrovaném partnerství. Jak ta doba pokročila, že?
Při sčítání před třiceti lety v roce 1980 v Dalešicích bylo zjištěno, že je zde 172 trvale obydlených domů + 2 družstevní domy + 9 ostatních
budov. Trvale obydlených bytů v těchto domech bylo 201. Co se vybavení týče mělo 118 bytů koupelnu, 120 vodovod, 67 ústřední topení. Ve
163 domácnostech byla lednička. Automatickou pračku vlastnilo 11, normální klasickou pračku pak 154 domácností. Barevnou televizí se
pyšnilo 6 a černobílou 152 domácností. V Dalešicích bylo 58 motocyklů a 72 osobních automobilů. Tři lidé vlastnili chatu.
Že se u nás zvyšuje počet „chalup“ oproti trvale obydleným domům, svědčí i výsledek sčítání z roku 2001.
Trvale obydlených rodinných domů bylo 150 + 4 domy bytové. Celkem trvale obydlených bytů bylo 193. Plyn mělo 117, vodovod 184,
splachovací WC 160, koupelnu 176, ústřední + etážové vytápění 134 bytů.
Zajímavé údaje poskytlo toto sčítání také o rodinných stavech. Svobodných mužů bylo 113, žen 103. Ženatých mužů 137, vdaných žen
140. Rozvedených mužů bylo 17, žen 13. Že ženy mají větší životní výdrž dosvědčuje fakt, že vdovců bylo v roce 2001 pouze 9, zatímco vdov
35! Údaje jsou to víc než zajímavé a jak se za posledních 10 let změnily, oznámí ČSÚ několik týdnů po březnovém sčítání.
RŠ
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Titul „ Regionální potravina“ je v Dalešicích
Když se spojí šikovnost s nevšedním, nejlépe originálním nápadem, skoro vždy
z toho vznikne něco zajímavého. Nebylo tomu jinak ani tehdy, když paní Renatu
Vonešovou z Dalešického cukrářství napadlo, aby při výrobě sušenek použila
pivovarské produkty - ječný slad a mláto. Použitím těchto surovin vznikly dva druhy
máslových sušenek - Sladovky medové a Sladovky originál. Když se tvoří něco
nového, něco nevyzkoušeného, tak to většinou není dílem okamžiku. Jak to provést,
jaké určit poměry jednotlivých komponentů, to vše chce čas, zkoušení a experimentování. Vše bylo dovedeno do zdárného konce a chuťově výrazné pečivo
přihlásila paní Renata Vonešová do soutěže potravinářských produktů o titul
Regionální potravina, kterou letos poprvé vyhlásil kraj Vysočina a rozdělil ji do
několika kategorií. V kategorii Pekárenské a cukrářské výrobky titul Regionální
potravina udělila porota právě výrobku z Dalešického cukrářství. Oceněným
výrobkem byly Sladovky medové.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve westernovém městečku
v Šiklově mlýně a hlavní ocenění vítězům předával hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Vítězný výrobek má právo užívat logo Regionální potravina kraje Vysočina po
dobu šesti let. Další výrobek Dalešického cukrářství , kterým jsou Sladovky originál,
získal čestné uznání.
Tyto oceněné výrobky pak byly prezentovány i na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích ve stánku kraje Vysočina a na dalších ochutnávkách po
republice.
My, domorodci, kteří denně chodíme okolo cukrářské provozovny ani nevíme,
jakého úspěchu zde zhotovované výrobky dosahují, protože velká skromnost
cukrářské mistrové jí nedovoluje se vychloubat svými úspěchy. Dovídáme se to až
z novinových článků a novinových fotografií, neboť vyrábět sušenky z mláta a sladu
je originalita vhodná k zveřejnění pro širší čtenářskou obec.
Nelze než vždy usměvavé paní Renatě Vonešové k tomuto úspěchu pogratulovat
a popřát ji mnoho zdaru do další práce, kterou vykonává s mimořádnou invencí
a láskou. Její úspěchy zviditelňují nejen ji a její provozovnu, ale i náš městys.
Titul Regionální potravina se uděluje kvalitnímu a jedinečnému výrobku, který je
vyroben v příslušném regionu a je vyroben ze surovin tuzemských a ještě lépe ze
surovin, které mají původ v samotném regionu.
Je to nejen propagace toho kterého regionu, ale i podpora malých a středních
výrobců potravin. Je to také snaha o to, aby lidé v kterémkoliv koutě světa
nekonzumovali stejné produkty, které se navíc převáží přes půl světa.
RŠ

Úvaha a přání
Jako by to bylo nedávno, když jsme z velkou pompou a s velkými nadějemi vstupovali do 21. století.. A už máme „odžito“ celé desetiletí
nového tisíciletí. Čas neúprosně letí a roky se otáčí ve velkém tempu.
Zrovna tak události, které se kolem nás valí. Doma, v republice, ve světě. Denně se dozvídáme o skandálech, korupci, zlodějinách, hádkách,
švindlech a podvodech na všech možných úrovních. Vládou počínaje. Nikdy se nic nevyšetří, nikdo není potrestán. Zdá se že policie nechce,
nebo nemůže konat, nemůže proniknout do mafií které ovládají jako chobotnice všemožné činnosti, všemožné instituce. Jsme z toho otráveni.
Jak by taky ne. Pro sebe a své kamarádíčky se dokáže naše vrchnost postarat, ale na nás, svých poddaných, šetří kde se dá. Ať si zvolíme ty
a nebo jiné, je to takřka stejné.
Říká se, že rok 2010 byl supervolební. Byly volby parlamentní, do Senátu i volby komunální. Předvolebních kampaní jsme si užili do
sytosti. Poznáme, co se naplní z předvolebních slibů. V každém případě budeme mít na dva roky od toho volebního humbuku klid.
Letošní rok nebyl nic moc ani co se týče počasí. Dlouhá zima, deštivé jaro, ještě deštivější léto. Teplo bylo krátkodobé a začátek té letošní
zimy nám dává zase zabrat sněhem i mrazem.
Už víme že v příštím roce bude na vše méně peněz, že budou dražší potraviny, dražší voda i benzín a další věci. Víme že se lékaři houfně
chystají odejít léčit do ciziny a že nás možná nebude mít kdo léčit.. Víme o dalších omezeních, úsporách a o celé řadě ještě ani nevíme. Ale nic se
nejí tak horké, jak to na první pohled vypadá. Důležité je, aby nám zdraví sloužilo a s trochou optimismu a nadhledu překonáme i nepříznivé
situace, které se na nás chystají. Přeji všem pevné zdraví, optimismus a ať ty příjemné události převažují nad těmi méně příjemnými. Zkrátka –
mějme se v Dalešicích po celý rok 2011 fajn!
RŠ
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Novinky z MS Dalešice

Dalešické Myslivecké sdružení, které čítá 33 členů, je velmi
agilní. Nemine jeden rok, aby se v jejich areálu Pod pivovarem
něco nezměnilo, něco nového nepřibylo. Není se ani čemu divit,
vždyť v právě skončeném hospodářském roce odpracovali členové
sdružení při různých činnostech dalších 1861 brigádnických
hodin.
V letošním roce se jim podařilo dokončit hospodářskou
budovu a postavit novou pergolu k venkovnímu letnímu posezení.
Obě stavby již mají také zkolaudovány.
Hlavní jejich náplní je odchov bažantů. V tomto hospodářském
roce se jim ve voliérách ve svém areálu podařilo odchovat 1300
bažantů. Mnoho času a námahy vynaložili na časté zimní
přikrmování lesní a polní zvěře ve volné přírodě. A ta minulá byla
pro zvěř opravdu krušná.
Ve volné přírodě zaznamenali významný pokles černé zvěře.
Divočáci se v jejich honitbách prakticky nevyskytují. Stavy zajíců,
bažantů a koroptví jsou dlouhodobě mizivé. K úhynu už tak
malého počtu zajíců přispívá silný automobilový provoz. Novinka
- pachová zradidla, která byla instalována kolem silnice v Jazerách
jsou řešením pouze krátkodobým. Po vyprchání „odpuzovací“
náplně už nejsou účinná a hlavně v noci dochází ke střetům zvěře
s motoristy.
Myslivci uspořádali dva poplatkové hony. Jednoho se
zúčastnili i střelci z Rakouska. Dva z rakouských hostů dokonce
přiletěli do Dalešic vrtulníkem s kterým přistáli na hřišti. Pro své
členy uspořádali hon a poslední leč začátkem prosince. Loveckou
sezónu pak zakončí na Štěpána společným výšlapem do přírody.
Výtěžek z poplatkových honů poputuje na nákup krmiva, na
zaplacení nájmů z honiteb a zaplacení každoročních škod na
lesních a polních kulturách.
V odchovu bažantů budou samozřejmě i nadále pokračovat, to
zůstává jejich hlavní náplní. Člověkem, který dlouhodobě
o odchov bažantů a chod areálu pečuje, je pan Rudolf Vlk.
V Myslivně tráví spoustu času a výsledkem jeho pečlivé práce je
úspěšný odchov tohoto v přírodě ohroženého druhu.
V příštím roce připravují obnovu další voliéry pro odchov.
Ta současná, která má už svoji životnost za sebou, se odstraní
a k loňské tak přibude další. Chtěli by též pořídit nové oplocení
svého areálu.
Nelze jinak, než jim za jejich dosavadní aktivity poděkovat
a popřát další úspěchy i v nastávajícím roce.
Dle informací p. Václava Sobotky sepsal
RŠ

Vánoce ve školce a škole
Rok uplynul a je tu opět vánoční čas, který nás svou atmosférou
nějak očarovává a i když jsme dospělí, těšíme se spolu s dětmi na
krásný Štědrý den. U nás ve škole a školce bylo na každém kroku
poznat, že se blíží Vánoce. Nejen výzdobou , ale také vůní pečených
perníčků , které si upekly děti v mateřské škole a školní družině.
I letos chodil školou Mikuláš s andělem a čerty. Poslední školní den
před Mikulášem byl tentokrát pátek. Děti od rána tušily, že to dnes
bude ve škole zavánět čmoudem a peklem. Jak jinak, vždyť hříšník, na
kterého se bude čert ptát, se najde v každé třídě. Naštěstí čerty
doprovází Mikuláš s andělem, a ti mají vlídné slovo a malý balíček .
Nejvíce to prožívali prvňáčci, kterých máme letos šest. Jsou to David
Čech, Matěj Malý, Dominik Macků, Jan Voneš , Veronika Černá a
Magdaléna Věžníková. Mikulášovi zazpívali koledu, slíbili, že budou
zase celý rok hodní a Mikuláš je odměnil balíčkem dobrot. Do školky
přišel Mikuláš až odpoledne , aby s dětmi mohli být i rodiče. Bylo
opravdu moc hezké vidět děti, jak vše prožívají, s obavami čekají co
jim Mikuláš řekne, jestli moc nezlobily a jak slibovaly, že se určitě
polepší. Každý řekl básničku a za odměnu dostal nadílku. S
Mikulášem se děti rozloučily koledou.

Abychom si krásné předvánoční chvíle mohli dlouho užívat,
byl po celý advent v každé třídě nazdobený stromeček, zpívali jsme
koledy a připravovali se na vánoční besídku, kterou jsme se
rozloučili poslední den před vánočními prázdninami. Tentokrát jsme si
udělali vánoční besídku jen pro sebe, ale již nyní Vás mohu pozvat na
jarní besídku, kterou pro Vás připravujeme na měsíc květen.
Stejně jako děti, tak i všichni dospělí se těší na Vánoce, a proto
Vám všem za nás a za naše děti přeji krásné prožití svátků vánočních,
hodně radosti, zdraví, lásky a vzájemné úcty.
Alena Stupková, řed.školy

Víte, že
l

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve
čtvrtek 17. března a ve čtvrtek 8. září 2011.

l

Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou
Třebíč proběhne v naší farnosti - 7. - 8. ledna 2011.

l

Setkání historických vozidel v místním pivovaře se
uskuteční 11. června 2011.

l

Od 1. do 30. dubna 2011 se na Úřadě městyse
vybírají poplatky ze psů a za svoz odpadů. Ceny
zůstávají na úrovni roku 2010.
JZ

Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Dalešice
S blížícími se vánočními svátky a s
koncem kalendářního roku 2010 mi
dovolte podělit se o to, jak jsme letošní rok
ve farnosti prožili.
Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří
jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí.
Každoročně se v zimě a na jaře uskutečnily již tradiční akce, jako je tříkrálová
sbírka, dětský karneval a o jarních
prázdninách lyžování v Orlických horách.
Před velikonocemi jsme jeli na tradiční
setkání mladých s brněnským biskupem
Vojtěchem v brněnské katedrále. V květnu
jsme se s farností tentokrát vydali na 13-ti
denní poutní zájezd na známá poutní místa
ve Francii, Španělsku a v Portugalsku.
V červnu měli ministranti a děti z farnosti
možnost účastnit se děkanského setkání
v Přibyslavicích, kde s organizací hodně
pomohli mladí z našich farností. Hned na
začátku prázdnin jsme ve spolupráci s dalešickým pivovarem připravili Dětské
odpoledne s bohatým programem.
Nejvíce zaujal koncert Jaroslava Uhlíře a
následné soutěže na pivovarské zahradě.
V polovině července se uskutečnila malá
pouť do Kostelního Vydří.
Na začátku letních prázdnin se také
poprvé konal třídenní pobyt mladých
rodin s dětmi v Hlubokých Mašůvkách,
který se všem velmi líbil a doufáme, že se
i příští rok znovu pojede. Již po desáté se
konal Letní farní tábor v Orlických
horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí
a mládeže. Také už po třetí se uskutečnil
týdenní tábor pro menší děti na faře
v Koněšíně. S mladými jsme i letos
o prázdninách na týden vyrazili do
švýcarského Magdenau, kde jsme
nejenom pomohli v místním klášteře, ale
také jsme měli možnost vidět spoustu
krásných míst. Po návratu ze Švýcarska
jsme se vydali na třídenní cyklopouť do
Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel
i autobus se staršími poutníky.
S novým školním rokem začaly
pravidelné aktivity, jako je vyučování
náboženství, dětské mše sv., sportovní
kroužky ve Valči, (a to jak ve středu, tak
v neděli odpoledne), páteční plavání apod.
V září se také už tradičně jelo na poutní
Zlatou sobotu do Žarošic. V polovině října
proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s následným programem a posezením
na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme
tentokrát vyrazili do Středních Čech, kde
jsme podnikali výlety na horu Říp, do
Terezína, Lidic, na hrad Okoř, apod.
V předvečer svátku sv.Mikuláše jsme

Děkanské setkání ministrantů a dětí v Přibyslavicích

Nejzápadnější místo v Evropě na břehu Atlantského oceánu– Cabo da Roca
společně pro farnosti připravili Mikulášskou
besídku v sále dalešického pivovaru, a také
jsme těsně před vánocemi nezapomněli na
vánoční nadílku pro zvířata v lese.
Dovolte mi na závěr poděkovat Vám za
spolupráci i za Vaši přízeň a podporu a popřát
Vám všem krásné a opravdové prožití
vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
P. Petr Holý, duchovní správce farnosti
P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat nejen
na slavnostní bohoslužby o vánočních
svátcích v našem dalešickém kostele, ale také
na Živý Betlém a na vánoční pásmo, které si
připravily děti z farnosti a které bude ve Valči
před kostelem na Boží hod vánoční (25.12) v
17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Přehled bohoslužeb
o vánočních svátcích:
Pátek 24. 12. - Štědrý den - mše
sv. ve 16.00 hod.
Sobota 25. 12. - Slavnost Narození Krista - mše sv. v 9.30 hod.
Neděle 26. 12. - sv. Rodiny a sv.
Štěpána - mše sv. v 9.30 hod.
1. 1. 2010 - Nový rok - mše sv.
v 9.30 hod.
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