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Hodnocení uplynulého
volebního období
Vážení občané Dalešic
S končícím volebním obdobím v letech
2006 – 2010 předkládá vedení a Zastupitelstvo městyse Dalešice voličům a všem
dalešickým občanům po čtyřech letech
fungování účty ze své činnosti. Opět
tradiční formou mimořádného vydání
Zpravodaje.
Volby v říjnu v roce 2006 rozhodly, že
jedenáctičlenné Zastupitelstvo městyse,
které vzniklo ze šesti úplných kandidátek,
mělo toto složení.
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SNK Za rozvoj Dalešic
Čaněk Petr

KDU – ČSL
Zadražil Jaroslav
Špaček Rudolf
Ing. Čapoun Petr
MUDr. Kovář Zdeněk
Dufek Josef
Kovář Stanislav

předseda kontrolního výboru

SNK Za sport a kulturu
RNDr. Josef Potůček

předseda finančního výboru

starosta
místostarosta

SNK Za Dalešice 1
Čaněk Milan st
SNK Za Dalešice 2
Loukota Jiří st.
SNK Dalešické ženy
Čtvrtníčková Eva
SNK = Sdružení nezávislých kandidátů

Rekapitulace volebního období 2006 - 2010
Jaké byly ty uplynulé čtyři roky
v životě našich Dalešic? Zda úspěšné, či
méně úspěšné, to jistě dokáže posoudit
každý občan sám.
Vše se odvíjí od množství peněz.
Peníze hýbou světem a v současné době
obzvlášť. Nic se nedá zbudovat a vylepšit
bez dostatečného množství finančních
prostředků.
Proto se většinou úspěšnost každého
politika i na té nejnižší, komunální úrovni,
posuzuje dle toho, kolik se podařilo získat

financí na rozvoj a vylepšování obce, na
zlepšování životního prostředí, ve kterém
žijeme a v neposlední řadě také na podporu
kultury a zájmové činnosti v obci.
Můžeme s plnou odpovědností prohlásit,
že suma peněz, které do našeho městyse
z různých dotací připutovala, je opravdu
vysoká. Všechny finanční prostředky byly
investovány do těch věcí, či do těch aktivit, na
které byly určeny.
Chceme zdůraznit, že každé částce, která
do Dalešice přišla, vždy předchází celá řada
odůvodněných a precizně zpracovaných

projektových žádostí, doprovodných
dokladů a odborných vyjádření. Možná
nám k tomu dopomohlo i dobré jméno
našeho městyse, neboť ve velké většině
případů je žadatelů daleko víc, než částka,
která je určena k rozdělení. Proto podání
žádosti je jak sázka do loterie, kdy se
dychtivě čeká a zároveň se strachuje nad
výsledkem.
Vypracování projektů spolkne nemalé
finanční částky, ale bez nich se nelze o tyto
peníze ucházet.
(pokračování na str. 2)

Rekapitulace
volebního období
2006 - 2010
(Dokončení ze str. 1)
Dotační peníze byly získány z fondů
Evropské Unie, z Fondu Vysočiny, z Ministerstva pro místní rozvoj, od Nadace ČEZ, od
Skupiny ČEZ, z Programu obnovy venkova,
od Mikroregionu Hrotovicko, od Mikroregionu Horácko a Energoregionu 2020.
Následný seznam největších akcí a aktivit
spolu se získanými částkami, který Vám
předkládáme, se uskutečnily za poslední čtyři
roky.
Je třeba připomenout, že každá uvedená
částka není konečnou cifrou hodnoty díla.
Vždy ke každé dotaci na určenou akci se
navíc musel městys určitou procentuální
částkou podílet z vlastního rozpočtu.

Získané dotace
Název akce
Dotace v Kč
Rekonstrukce Městečka
16.747.000 Kč
Víceúčelové Oranžové hřiště
1.420.000 Kč
Projektová dokumentace na Živé Městečko
312.000 Kč
Nové pouliční osvětlení V lipech
119.000 Kč
Silnice za Novou ulicí
116.000 Kč
Prodloužení splaškové kanalizace přes Městečko
111.000 Kč
Kaple Sv. Kříže–oprava, nasvícení, oslava 300 let vzniku
150.000 Kč
Zakoupení traktorové travní sekačky
99.000 Kč
Vybavení školy-interaktivní tabule
112.000 Kč
Oprava pomníku padlých + pozlacení nápisů
15.000 Kč
Vyasfaltování polní cesty k přístavišti
449.000 Kč
Noční nasvícení kostela
100.000 Kč
Rekonstrukce místního rozhlasu
28.000 Kč
Vybavení školní kuchyně – konvektomat
150.000 Kč
Zřízení datových schránek CZECH POINT
62.000 Kč
Oslava 110let výročí založení SDH
7. 500 Kč
Dalešické poutě
109.000 Kč
Nádoby na třídění odpadů + separace odpadů
50.000 Kč
Technické vybavení SDH
44.000 Kč
Likvidaci skládky a odpadů
18.500 Kč
Otevření Oranžového hřiště
50.000 Kč

Výsledná suma činí

20. 269.000 Kč

Komentář k hodnotícímu Zpravodaji
Není sporu o tom, že největší akcí tohoto volebního období byla
rekonstrukce Městečka. Projekt na tuto renovaci uspěl v těžké
konkurenci a výsledkem byla přidělená a odsouhlasená dotace v částce
16. 747.000 Kč.
Stavba sestávala ze zbudování dešťové kanalizace, celkové
regenerace plochy náměstí, zbudování dětského hřiště, příčných
a podélných parkovišť, zahradnických a sadových úprav, osazení
okrasných kašen, vydláždění vozovky, parkovišť a chodníků, osazení
nových svítidel a nainstalování parkových laviček.
Samotné prováděcí práce pronásledovala velká nepřízeň počasí.
A to letošní počasí pro zhotovení závěrečných prací bylo snad ještě
horší.
Konečný výsledek přeměny Městečka do nové podoby hodnotí
většina občanů velmi pozitivně. Každodenně můžeme nyní obdivovat
naše nové náměstí. Symbióza starších, vzrostlých stromů s novou
výsadbou zalahodí každému oku. To musí uznat i největší škarohlídové, kteří provázeli rekonstrukci různými pochybami. Ani náhodní
návštěvníci Dalešic nešetří slovy chvály. Na Městečko je pěkný pohled
a nové dětské hřiště je neustále v permanenci.
Nynější vozovky, chodníky a parkovací plochy zlepší kvalitu
bydlení tamním bydlícím a alespoň tímto způsobem je odškodní za
omezení, které museli snášet po dobu výstavby.
Loňské listopadové slavnostní otevření nového náměstí se
závěrečným ohňostrojem se setkalo s velkou publicitou i uznáním
přítomných. Tato „otvírací“ slavnost byla jen jednou z mnoha, která
u nás na oslavu dokončeného díla v uplynulém čtyřletí proběhla.
Při oslavě 300letého výročí od postavení Kaple sv. Kříže, která je
ve vlastnictví našeho městyse, bylo slavnostně uvedeno do provozu
její noční nasvícení. Slavnost byla též zakončena ohňostrojem.
Dominanta našeho městyse nyní i za tmy září do širokého kraje.
Na přeměně farní budovy na bytový dům se městys také podílel.
Tato výrazná budova je nyní další naší chloubou. Její slavnostní
otevření a volná prohlídka celého areálu i malé výstavy z historie
a současnosti této budovy, byla nesporně významnou událostí v životě
Dalešic.
Další slavností které jsme mohli býti svědky, bylo slavnostní
zakončení generální opravy našeho farního kostela sv. Petra a Pavla
a o něco později slavnostní zahájení jeho nočního nasvícení. Taktéž se
závěrečným ohňostrojem. Takže na počet otvíracích slavností a ohňostrojů si nemůžeme stěžovat.

Bez ohňostroje, ale s velkou parádou proběhlo slavnostní otevření
nového víceúčelového Oranžového hřiště ve sportovním areálu.
Zbudování takového sportoviště není jednoduchá záležitost. Po
zhotovení podkladových vrstev a odvodnění celé plochy došlo
k položení umělého koberce. Následovalo namontování mantinelů,
nalajnování jednotlivých hřišť a osazení branek. V sousedství byl
zbudován sektor pro skok daleký a položen umělý koberec na
rozběhovou dráhu. Byl též zhotoven přístupový chodník a přiveden
elektrokabel k eventuálnímu nočnímu nasvícení. S úrovní a průběhem
otevírací slavnosti byli i zástupci hlavního sponzora Nadace ČEZ
očividně velmi spokojeni. Zamlouval se jim zajímavý a bohatý
program a nešetřili slovy chvály. O takovém krásném hřišti se nám
v minulosti ani nezdálo. Dnes je skutečností a s potěšením můžeme
konstatovat, že je mládežníky hojně využíváno.

Z dalších akcí a změn, které v se v Dalešicích udály, lze zmínit:
!
!
!
!
!
!

Vyasfaltování místní komunikace z Dolánek k pivovaru
Prodloužení vodovodního řádu z Městečka k domu čp 60
Oprava a nový nátěr kopule kaple a jejich bočních šindelových
střech Vyasfaltování manipulačních ploch na ČOV
Zbudování nového podkrovního bytu v budově ve Sportovním
areálu
Zakoupení stodoly v sousedství sokolovny
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v části od
pošty na Kordulu

Uskutečnilo se několik výstav historických fotografií.
!
!
!

!
!

Při oslavě 110. výročí založení SDH s tématikou hasičskou
Při oslavě 300. výročí postavení Kaple sv. Kříže to byla výstava
„Dalešice kdysi a nyní.“
Při vzpomínkové slavnosti k 65. výročí bombardování byla
u Památníku padlých výstava fotografií rozbombardovaných
Dalešic.
Při otevření farního bytového domu doprovodila tuto akci výstava
o historii budovy a průběhu celé rekonstrukce
O dalešické pouti výstava na téma „Naše poutě dříve a nyní.“

Některé dalešické události ve fotografii

Vzácná návtěva městyse - brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle

Omladina při letošní pouti

Návštěva z polských Daleszyc - památeční foto

Loňská zmoklá pouť

Na Oranžovém hřišti se dnes sportuje

Sál nové víceúčelové budovy Mysliveckého sdružení Dalešice

Slavnostní otevření víceúčelového Oranžového hřiště

Rekonstrukce komunikace z Dolánek k pivovaru

Vystoupení mažoretek při otvírání areálu

Letos obnovená tradice velikonočního hrkání

Některé dalešické události ve fotografii

Tak začínala rekonstrukce Městečka

Den pro děti připravený našimi dobrovolnými hasiči

Městečko loni...

Masopustní průvod maškar

... a nyní v plné kráse

I měsíc se rád podívá na nasvícenou kapli Sv. Kříže...

Městečko je krásné i v noci...

SPOZ přišel s blahopřáním k 95. narozeninám paní Marie Sedláčkové

... a také v zimě

Nová interaktivní tabule v Oranžové učebně školy

Zareagovali jsme na nabídku polských Daleszyc a navázali s nimi
partnerství. Během let jsme pokračovali v utužování partnerských
vazeb s našimi jmenovci v Polsku. Uskutečnilo se několik návštěv
z Polska u nás a také naše návštěva v Daleszycích. Kontakt spolu
udržujeme emailovými zprávami a vzájemným zasíláním našeho
Zpravodaje a jejich Glosu Daleszyc. O novinkách v této oblasti jste
pravidelně informováni ve Zpravodaji.
Pravidelně dvakrát ročně byl vydáván Zpravodaj městyse.
Snažíli jsme se jej stále zdokonalovat a snad Vás opravdu informoval
o dění v obci
Tradiční pouť na svátek sv. Petra a Pavla každoročně pořádal úřad
městyse ve spolupráci s dorůstající mládeži. Chceme udržet tuto
tradici a tento největší svátek obce i nadále.
Vzpomínková slavnost u Pomníku padlých se každoročně koná
7. května.. Vždy ve výroční den tragedie jsme uctli památku obětí
bombardování Dalešic. V kulatých a v půlkulatých výročích za
doprovodu dechové hudby. Samozřejmostí je pravidelná údržba
prostor kolem památníku.
Zájezd důchodců na exkurzi do PVE Dalešice a projížďka lodí
Vysočina po Dalešické přehradě měla u účastníků kladný ohlas.
Náš městys se také finančně podílel na:
!
!
!

stavebních úpravách a přístavbě nového sociálního zařízení
v sokolovně
dobudování víceúčelové budovy Mysliveckého sdružení
rekonstrukci farní budovy a její přeměně na bytový dům

Co je připraveno
!
!
!
!

projekt na opravu domu čp 2 a jeho přeměnu na „SOUSEDSKÝ
DVŮR“
projekt a žádost o dotaci na odbahnění a rekonstrukci „Velkého
rybníka“
projektová dokumentace včetně stavebního povolení na
rekonstrukci komunikací v KOZINĚ a v PŘIMASLI
v současnosti je zpracováván projekt a žádost o dotaci na zřízení
komunitní kompostárny. Vyskytly se problémy kam s posečenou
trávou, zahradními odpady a dalšími zbytky rostlinného původu.
Toto by měla vyřešit kompostárna, která by byla umístěna
v prostoru ČOV.

Poděkování patří
Vedení a členům TJ SOKOL Dalešice za péči o mládež, za
vzornou reprezentaci obce při sportovních zápoleních a za jejich
kulturní aktivity, kterými oživují společenský život u nás.
Vedení a členům SDH Dalešice za uspořádání slavnosti ke
110. výročí založení sboru, za uskutečňování pravidelných masopustních obchůzek po obci, za pořádání společenských plesů a za další
aktivity, které vyvíjí při své činnosti.
Vedení akciovému pivovaru Dalešice nejen za dobrou spolupráci, ale i za pořádání mnoha kulturních a společenských akcí,
kterými obohacují Dalešice. Vedení pivovaru nám nikdy neodmítlo
pomoc a vždy se k našim požadavkům postavilo s velkým pochopením. Svou každoroční činností přispívá pivovar k tomu, že o náš
městys projevují velký zájem sdělovací prostředky a zvyšují o nás
povědomost v blízkém i vzdáleném okolí.
Duchovnímu správci ŘK farnosti za celou řadu věcí. Za práci
s dětmi a mládeží, za organizování velkého množství akcí, za stavební
aktivity, které zkrášlují náš městys a především za velkou obětavost a
laskavost, se kterou ke každému přistupuje.
Základní a Mateřské škole za dobrou spolupráci, za pomoc
a vstřícnost při pořádání různých mimoškolních akcí.
Členům Sboru pro občanské záležitosti za provádění Vítání
občánků a návštěvu seniorů při jejich jubileích.
Všem dalešickým občanům za rady, podněty, připomínky
i kritiku. I toto je třeba. Nikdo nemá patent na rozum a pohled a názor
z jiné strany nikdy není na škodu.

Děkujeme Vám, dalešičtí občané, také za práci, kterou přispíváte
k pěknému vzhledu Dalešic. Za třídění odpadů, za krásné, rozkvetlé
předzahrádky, za okna ozdobená květinami, za vysečené trávníky,
odhrnutý sníh z chodníků či zametenou vozovku.
Bez toho všeho by nebyl náš městys takovým, jakým je.
Celá řada akcí, které se v Dalešicích konaly, se uskutečnily
s podporou Skupiny ČEZ. I do této instituce míří naše poděkování za
pomoc, velkou vstřícnost a nevšední pochopení, se kterou jsme se
u jejich pracovníků vždy setkali. Proklamovaný slogan –„Pomáháme
kde působíme“ beze zbytku naplňují, za což jim patří velký dík!
n
n
n
n
Nebyly ale jenom úspěchy. Jako v životě každého z nás se ne
vždy všechno podaří, tak i v životě obce je tomu obdobně. Plány, vize,
představy a tužby se nedají vždy naplnit. Nejviditelnější je špatná
vozovka v Kozině a v Přimasli. Nelze ale vše udělat okamžitě.
Kozina se ale dočká brzy. Projekt je zpracován, stavební povolení
vydáno, dodavatelská firma je vybrána. Když si ale uvědomíme, že
zhotovení takového doslova „frcku“ vozovky bude stát 2,4 milionů
korun, je jasné, že budování a oprava komunikací je velmi nákladná
záležitost. Částka 2,4 milionu je nejnižší, kterou v nabídkovém řízení
podala vítězná firma.
Neúspěšné bylo vyjednávání s firmou EOn o přemístění trafa
mimo Městečko. O jejich absurdních finančních požadavcích, které
byly pro městys nepřijatelné, jste byli už podrobně informováni
v minulých číslech Zpravodaje.
Zatím málo úspěšné jednání bylo také s některými našimi spoluobčany, kteří připravují náš městys o různě velké částky neplacením
nájemného a poplatků za odvoz domovního odpadu. Tyto
samozřejmé povinnosti jako by se jich vůbec netýkaly. Bezostyšně
parazitují na nás ostatních a „zatím“ zneužívají benevolence
současných zákonů a zaneprázdněnosti exekutorů. Tyto peníze
v rozpočtu městyse samozřejmě chybí.
n
n
n
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Vždy se ke každé činnosti najdou kritici. Není tomu jinak ani
u nás. Většinou jsou to ti, kteří toho sami nic moc nedokázali. Ale oni
ví, že takřka skoro všechno se dělá špatně. Hřmotným hlasem a nejlépe
po straně vypouští své jedině správné názory, různé pomluvy a nepodložené fámy. Tomu nelze zabránit, tak jako nelze vždy vyhovět
všemu a všem.
Nikdy jsme se ani nepokoušeli dělat nějakou bokovku, nedělali
jsme žádné podvody, žádné čachry. O tom svědčí i plně vyplacené
dotace po splnění víc než přísných podmínek a také každoroční
kontrolní audity hospodaření, které vždy skončily s výsledkem „bez
závad“.
Toto volební období se zasedání Zastupitelstva vyznačovala
mimořádně konstruktivním a odpovědným jednáním. Jediným
kritériem při rozhodování zastupitelstva byl rozvoj Dalešic a vytváření
podmínek pro dobrý a spokojený život našich občanů. Chceme
zdůraznit, že Zastupitelstvo městyse se za daných ekonomických
podmínek a možností snažilo o co nejlepší rozhodování a fungování
našeho městyse. S koncem svého mandátu se můžeme každému
podívat zpříma do očí.
Nechceme v tomto Zpravodaji šířit nějakou sebechválu, nebo
spekulace. Předkládáme Vám, voličům, jen fakta za volebního období
let 2006 – 2010.
Za uplynulé čtyři roky bylo získano pro Dalešice více jak 20
milionů korun dotací. Výše této sumy je sama o sobě výmluvná
a o mnohém svědčí. Tyto peníze byly zde u nás v Dalešicích
proinvestovány a cokoliv zde bylo zbudováno nebo vylepšeno,
slouží to nám současným obyvatelům a bude to sloužit i těm, co
přijdou po nás. Nikdo to od nás neodnese, nikdo nás o to
nepřipraví.
My, nyní končící zastupitelé, jsme se snažili pro náš městys
vždy pracovat a rozhodovat s co nejlepším vědomím a svědomím.
Nyní je na Vás, voličích, aby jste ve volbách rozhodli o novém
složení budoucího zastupitelstva našeho městyse a tím také
o budoucnosti Dalešic.
n
n
n
n
Jaroslav Zadražil
Rudolf Špaček
starosta městyse
místostarosta městyse

Některé dalešické události ve fotografii

Divadelníci TJ Sokol

Župní přebor v přespolním běhu organizuje každoročně TJ Sokol

Každoroční pietní vzpomínka tragického bombardování v r. 1945

Vystoupení žáků ZŠ při pietním aktu

Informace k volbám 15. - 16. 10. 2010
Volby do Zastupitelstva městyse Dalešice se budou konat v pátek 15. října 2010 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu od 8 hod. do 14 hod.
ve volební místnosti v místní škole.
Zastupitele budete volit z těchto tří kandidátek:
1. Sdružení nezávislých kandidátů
2. Křesťanská demokratická unie
3. Sdružení nezávislých kandidátů
„Za rozvoj Dalešic“
- Československá strana liodová
- Za sport a kulturu
Petr Čaněk, 39 let, technik

Jaroslav Zadražil, 54 let, starosta

RNDr. Josef Potůček, 51 let,
středoškolský učitel
Mgr. Věra Špačková, 37 let, učitelka ZŠ

Jiří Loukota, 58 let, montér

Rudolf Špaček, 66 let, důchodce

Milan Čaněk, 61 let, manažer

MUDr. Zdeněk Kovář, 50 let, lékař

Eva Čtvrtníčková, 38 let, účetní

Ing. Petr Čapoun, 48 let, projektant

Mgr. Michaela Juránková, 32 let
středoškolská učitelka
Bc. Petr Voněš, 33 let, manažer

Eva Vyletělová, 43 let, farmaceutický asistent

Stanislav Kovář, 48 let, technik

Pavel Procházka, 40 let, technický pracovník

Leoš Solař, 34 let, technik

Karel Káčer, 56 let, elektromechanik

Jiří Jonáš, 31 let, technik

Ing. František Horák, 65 let,
předseda představenstva
Pavel Pýcha, 41 let, mistr

Marie Juránková, 58 let, referentka

Pavel Vala, 39 let, soukromý podnikatel

Pavel Coufal, 35 let, zámečník

Luboš Bazala, 45 let, technik

Radek Fiala, 30 let, živnostník

DanaVelebová, 36 let, zdravotní sestra

Hana Plíšková, 37 let, ekonomka

Roman Tvrz, 53 let, živnostník

František Plíšek, 43 let, strojník

Aneta Zadražilová, 21 let, studentka

Milan Hohberger, 57 let, technik

Božena Stejskalová, 53 let, úřednice

Stanislav Kovář, 20 let, student

Na oboustranně vytištěném hlasovacím lístku, který každý volič obdrží,
jsou na první straně uvedeny dvě kandidátky,
Zpravodaj městyse DALEŠICE. Vydává Městys Dalešice, 5.10.2010, IČ 00289264, tel.: 568 860 670
realizace:
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