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Velikonoce - svátky jara
Taky vám připadá, že
jsou letos Velikonoce nějak později???..., nebojte se,
vše je tak, jak má být.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok
od roku mění. V západní
křesťanské tradici neděle
Zmrtvýchvstání připadá na
první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen
či duben.
Velikonoce jsou na jedné straně nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou
zmrtvýchvstání
Ježíše Krista a na straně
druhé jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara.
Co
praví
tradice...
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí
ráno muži a chlapci chodí
po domácnostech svých
známých a šlehají ženy
a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletená až
z 24 proutků a je obvykle

od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle
tradice muži pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody,
hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte- li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám
snese jiný.“
Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není
cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka
symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené
ženy a dívky se mohou dokonce cítit uražené.
Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako

symbol jejich díků a prominutí. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé
a uchovaly si plodnost. V některých
oblastech ženy mohou pomlázku
oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže
a chlapce kbelíky studené vody.
Jiný výklad pomlázky - odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto
muži používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu
za omlazení vajíčko, prastarý symbol
nového života.
Tradice je krásná věc, ale realita,
je bohužel někdy úplně jiná. Proto se
nemůžeme divit, že tato krásná tradice, rok od roku upadá. Spousta lidí
využije jarního počasí, pár dní volna
a vyjedou do přírody na výlet. My
v Dalešicích si Velikonoce připomínáme krásnou výzdobou na městečku.
Velký dík patří paní Evě Jedličkové
za krásné zajíce před obecním úřadem. Děkujeme.
n

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané Dalešic,
do rukou Vám přichází první vydání Dalešického zpravodaje v letošním roce. Jak již bylo uvedeno v minulém čísle, chtěli bychom zpravodaj vydávat častěji tak, aby naše
veřejnost měla pokud možno více aktuálních informací
o dění v naší obci. Zpravodaj bude vydán minimálně čtyřikrát ročně, přičemž k významným událostem, jako je pouť
či doba vánoční, budou vycházet zvláštní vydání. Mohu
tedy slíbit, že na jedno takové další vydání se můžete těšit
před letošní poutí.
Od posledního vydání našeho zpravodaje proběhlo
v Dalešicích několik společenských akcí a setkání, o kterých bychom Vás chtěli krátce informovat. Myslíme, že ať
se daná akce uskutečnila pod záštitou úřadu městyse či
v režii jiného subjektu, tak v každém jednotlivém případě
se jednalo o událost, kterou můžeme označit za úspěšnou
a především prospěšnou pro rozvoj společenského života
v Dalešicích. Ze strany městyse můžeme zmínit, že jako
první akcí v daném roce je půlnoční silvestrovské setkání na městečku s přivítáním nového roku 2019 s hojnou
účastí místních i přespolních občanů, přičemž věříme, že
na Silvestra 2019/2020 bude účast ještě hojnější. Dále
také v únoru proběhlo letos první vítání nově narozených
občánků Dalešic, kdy nám bylo ctí a potěšením mezi nás
přivítat čtyři narozené chlapce. Z akcí, které přímo nepořádal městys, bychom především zmínili již tradiční hasičský ples našeho místního sdružení a masopust nebo
dětský minikarneval pořádaný TJ Sokol Dalešice. S více
informacemi, zajímavostmi a fotografiemi ze zmíněných
akcích se můžete dočíst dále v tomto vydání. V každém
případě, bychom chtěli i touto cestou vyjádřit všem, kdo
se jakkoliv zapojili do organizace nejen shora uvedených,
ale všech dalších a neméně významných společenských
událostí, které se konaly v naší obci během několika posledních týdnů, svůj obdiv a poděkování za jejich snahu,
čas a práci.
Dne 26. 3. 2019 proběhlo druhé letošní zasedání zastupitelstva městyse, na kterém mimo jiné došlo ke
schválení rozpočtu městyse pro letošní rok. Rozpočet byl
jednomyslně schválen hlasy všech zastupitelů, schválen
jako vyrovnaný ve výši 10.938.410,-- Kč. Díky schválení
tak můžeme začít realizovat investiční projekty, které nás
v letošním a patrně i v tom následujícím roce čekají.
Z hlediska rozvoje městyse po stránce investiční jsme
tedy od počátku roku ve spolupráci s panem místostarostou a na základě schválení zastupitelstva připravili žádosti a podklady k získání finančních prostředků z dotačních
programů již pro realizaci pěti projektů. Pokud budou naše
žádosti úspěšné a požadované dotační prostředky získáme, pak bychom měli v následujících měsících realizovat
postupně projekt opravy místní komunikace v úseku are-
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álu od mysliveckého sdružení k rybníku „Malý“, projekt rekonstrukce oplocení a dětských hřišť naší Základní školy
a Mateřské školy, projekt revitalizace sběrných míst pro
tříděný odpad u prodejny bývalé Jednoty i prodejny potravin paní Veselé, projekt nového bezdrátového rozhlasu
a projekt opravy jihovýchodní zdi hřbitova, která se vychyluje a hrozí její zřícení.
Mimo to byly rovněž zahájeny práce na změně projektu rekonstrukce objektu č.p. 19/39 na městečku (tzv.
Davidova hospoda). Pro zlepšení estetického i funkčního
dojmu z rázu veřejného prostoru na městečku je v plánu,
že z objektu č.p. 19/39 vznikne veřejně prospěšná budova, do které by byly umístěny prostory úřadu městyse
se společenským sálem, knihovnou a poštou, komunitní
centrum s klubovnami pro potřeby místních spolků a prostory toalet pro veřejnost. Tento projekt je pak následně
úzce spjat s dostavbou bytů ve dvorním traktu, kde v loňském roce proběhly bourací práce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsme tedy opustili záměr rekonstruovat
daný stávající objekt pro účely sociálního bydlení. Jeden z
hlavních důvodů je, že na základě rozhodnutí ministerstva
byla zvednuta udržitelnost projektu dotací z 5 na 20 let.
Současný záměr přeměny objektu č.p. 19/39 na veřejně
prospěšnou budovu, by pak měl být financován do výše
70 až 85 % z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, pokud bude naše žádost úspěšná. V opačném
případě budeme muset hledat jinou cestu, jak objekt jedné z nejstarších budov Dalešic zachránit. Žádost o dotaci
musí být podána do konce května a o dalším vývoji v dané
věci Vás tak budeme informovat v následujících vydáních
našeho zpravodaje.
Z hlediska menších akcí, které také chceme v následujících týdnech realizovat, bude provedení opravy laviček
v dezolátním stavu u památníku Vítěslava Nezvala a oprava vnitřních povrchů kašen na městečku. Rovněž proběhne umístění několika nových košů na odpad, přičemž
v této souvislosti bude na městečku umístěn i držák sáčků na psí exkrementy, neboť se nám v Dalešicích rozmohl
nešvar, kdy někteří naši spoluobčané při venčení svých
čtyřnohých kamarádů jejich výtvory nechávají bezostyšně
ležet na veřejných prostranstvích. Prosím tedy všechny,
koho se daná neblahá věc týká, aby se pokusili o nápravu
a pochopení, že veřejná prostranství neslouží pouze pro
venčení zvířecích kamarádů, ale také například k hrám
dětí, které mohou v důsledku nedodržování čistého prostředí být ohroženy nejvíce.
Abychom nekončili v neosobním pracovním duchu, tak
s ohledem na nadcházející největší křesťanský svátek,
tedy Velikonoce Vám chceme popřát krásné a pohodové
prožití nejen nadcházejících svátečních dní, ale i všech
nadcházejících dní všedních a doufáme, že chvíle prožité
při čtení tohoto vydání zpravodaje budou pro Vás příjemně stráveným časem.
Jiří Loukota, starosta
Mgr. Michal Cichý, místostarosta n
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Dalešická kompostárna

Je to již řádka let, co byly zahájeny, za využití dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dva projekty, první z nich v roce 2013 s názvem „Snížení imisní zátěže z dopravy
v městysi Dalešice“. Z tohoto projektu byl pořízen samosběrný zametací stroj AUSA B 200H, který můžete vídat
při prováděných pracích v ulicích našeho městyse. Druhý projekt který byl zahájen v roce 2012, byl projekt s názvem ,,Komunitní kompostárna Dalešice“. Z tohoto projektu byly do majetku městyse pořízeny Malotraktor BCS
VIVID 400Dt , čelní nakladač Bonatti MP2 a štěpkovač Pezzolato PZ 140 G, které můžete rovněž vídat při provádění
různých prací v Dalešicích. Ke konci roku 2018 byla udržitelnost projektů, stanovená dotačním titulem ukončena.
Počátkem roku 2019 byla vypracována poslední závěrečná provozní monitorovací zpráva a odeslána na Operační
program životního prostředí do Prahy.
V současné době je stav naší komunitní kompostárny v dosti neudržitelném stavu, na kterém se začíná postupně pracovat. V letošním roce projde komunitní kompostárna zásadní proměnou. Jak jste si všimli, bylo započato
vyřezání náletových dřevin, následně dojde k oplocení celého areálu kompostárny se vstupní branou, na které bude
umístěn provozní řád a otevírací doba pro uložení odpadu. Uvnitř kompostárny dojde k roztřídění ukládaných komodit tak, aby s nimi mohlo být manipulováno a mohl být produkován kompost, který Vy, občané Dalešic budete nadále
využívat na svých zahrádkách nebo polích. Na závěr bych Vás chtěl požádat aby jste na naši komunitní kompostárnu ukládali to co na ni patří, pneumatiky, stará okna, dveře a PET lahve opravdu mezi bioodpad nepatří. Děkuji.
Jiří Loukota, starosta n

Nový spolek v Dalešicích

Hodně vody proteklo v potoku Olešná od doby, kdy byl spuštěn, vyloven a na nějaký čas opuštěn rybník Pivovarský. Na jeho kompletní revitalizaci si nevzpomíná vedení městyse Dalešice a obzvláště rybářům kteří na jeho březích trávili svůj volný čas lehko. Problémy s firmami, které se podílely na celé jeho rekonstrukci, se nějaký rok táhly a znovu napuštění rybníka se protahovalo. Vše se však v dobré obrátilo jako v pohádce
a v roce 2016, byl rybník dokončen, znovu napuštěn a předán městysi zpět do užívání. V půlce loňského roku,
byla uzavřena nová pachtovní smlouva na rybník Pivovarský. Rybník byl propachtován nově vzniklému spolku, který byl založen vášnivými rybáři z Dalešic. Oficiální název tohoto spolku je Rybáři Dalešice, z. s. se sídlem
v Dalešicích. Místní rybáři od letošního roku rybník v omezené míře začali využívat. Hlavním cílem v letošním roce
je zvelebení a údržba břehů rybníka a blízkého okolí. Výsledky jejich práce již lze vidět při návštěvě této naší vodní
plochy. Popřejme jim tedy hodně úspěchů v jejich činnosti a Petrův zdar.
JL n

Úprava stromů v našem okolí
Jak jste si mohli všimnout, ke konci měsíce března
2019, došlo k úpravě několika míst v majetku městyse
Dalešice prořezáním nebo pokácením několika stromů
v našem blízkém okolí. Jako první bylo za odborné pomoci HZS JE Dukovany provedeno pokácení borovice
u pomníku před školou. Bohužel tato krásná vzrostlá borovice, pravděpodobně vlivem horka v minulých letech
zcela uschla. Na její místo bude v nejbližší době provedena výsadba nových stromů. Druhé místo, které prošlo
,,zkrášlovací“ úpravou, byly stromy na spodní části městečka. Větve vzrostlé břízy již bránily provozu nejen popelářskému vozu a jiným vyšším vozidlům, ale její větve již
odměňovaly střechy osobních vozidel svým pohlazením,
což majitelé některých vozidel nelibě nesli. Další stromy
již byly pouze zarovnány a byl proveden ořez suchých větví nad dětským hřištěm.
Třetí místo, které bylo vybráno, je asi nejvíce vnímané
a viditelné. Jsou to topoly u rybníka Malého podél cyklostezky. Větve těchto letitých do značné výšky vzrostlých
stromů už vyžadovaly údržbu, což bylo viditelné po každém větrném dni, kdy kvůli množství spadaných, polámaných větví bránilo užívání této cyklostezky. S přihlédnutím,

že větve bezprostředně ohrožovaly zdraví uživatelů této
trasy bylo přistoupeno k jejich náročnému prořezání. Tohoto nelehkého úkolu se zdárně zhostil pan Radek Fiala se svými dvěma kolegy. Z firmy V stav Hrotovice byl
zapůjčen manipulátor s obsluhou a během čtvrtečního
dopoledne 21. 3. 2019, byly topoly úspěšně prořezány.
Úklidové práce, včetně zametení již provedli zaměstnanci
obce. Tímto bych chtěl všem, kteří se na této akci jakkoliv
podíleli poděkovat za odvedenou práci.
Jiří Loukota, starosta n

Stromy na náměstí.

U pomníku.

Práce na prořezu.

Topoly po ořezu.

Informace sboru pro občanské záležitosti
Vítání občánků
V neděli 24. 2. 2019 v jednu hodinu proběhlo v prostorách úřadu městyse vítání občánků městyse Dalešic. Slavnostní akt připravil Sbor pro občanské záležitosti městyse
Dalešice a pan starosta. Kromě nových občánků a jejich
rodičů se ho zúčastnili i další příbuzní. Kulturní vystoupení
připravily se svými žáky MŠ jejich paní učitelky.
Starosta Dalešic přivítal čtyři chlapce
- Vít Pivnička		
- Stanislav Kovář
- Pavel Bertók		
- Matyáš Nekula
Ve svém projevu p. starosta popřál dětem hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Jejich rodičům pak hodně trpělivosti, radosti a úspěchů ve výchově svých dětí. Každá
rodina dostala na památku drobné dárečky, finanční dar
a podepsala zápis v pamětní knize. Vše se pečlivě dokumentovalo, nejenom v naší krásně vyřezávané kolébce. To
už je taková naše tradice, že noví občánci se vítají v této
nádherné kolébce. Při fotografování to všem náramně
slušelo. Je škoda, že pouze dva z chlapců budou vyrůstat v Dalešicích. Vedení obce dělá maximum pro to, aby
co nejvíce mladých rodin mělo možnost si v Dalešicích
postavit svoje domy, založit v nich rodiny a vychovávat
v nich svoje děti.
Tato akce byla poslední akcí za sbor pro občanské
záležitosti pro paní Marii Juránkovou a paní Boženu Stejskalovou. Za jejich dlouholetou práci jim za celé vedení
městyse moc děkuji.
Nástupkyněmi jsou Klára Fialová a Ivana Loukotová.
Oběma přejeme spoustu vydařených akcí a hlavně radost
a spokojenost z vykonané práce.

V prvním čtvrtletí letošního roku se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané:
60 65 70 75 80 85 -

Dana Baumanová, Ludmila Fňukalová,
Jarmila Hohbergerová a Ladislav Bulant
Petr Henzl
Jarmila Ondráčková, Josef Malášek, Milan Čaněk,
Marie Zadražilová, Jan Kosík, Alena Hošková,
Květoslava Svobodová,
Aloisie Blechová,
Ludmila Teplá.

Vlasta Plíšková.

Jubilantům přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do dalších
let.

Z občanů Dalešic nás navždy opustili:
Rudolf Vlk		

Anežka Chalupská

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
n

Ludmila Teplá.

Změna krajiny okolo Dalešic
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo
rozhodnuto o provedení pozemkové reformy. Účelem této
pozemkové reformy bylo rozparcelovat velkostatky a přidělit půdu drobným zemědělcům, chalupníkům, domkařům
a také vesnickým zemědělským dělníkům a bezzemkům. Dle
hesla - Půdu těm, kdo na ní pracují. Druhým cílem pozemkové reformy bylo scelení rozdrobených polností do větších celků. V Dalešicích se tak stalo v roce 1921. Rozměření půdy místního velkostatku a scelování rozdrobených
malých políček probíhalo až do roku 1922. Zájemcům byla
půda vyměřena a zbytek nerozparcelované půdy byl přidělen do tzv. zbytkového statku. Příděl půdy nebyl zadarmo.
Musela se vlastně zakoupit. Cena pozemků ale byla přijatelná a bylo možno ji uhradit na splátky. První splátka
však musela činit nejméně 50 % celkové ceny pozemku.
Došlo také ke scelení rozdrobených malých a úzkých
parcel do větších bloků, takže vlastníkům bylo usnadněno obdělávání a omezeno neustálé přejíždění z jednoho
konce katastru na druhý. Rozdrobenost pozemků vznikala
jejich neustálým dělením mezi sourozence, takže vznikaly
parcely o velmi malé výměře. Jistá spokojenost s narovnáním vlastnických vztahů a tím pramenící sociální jistota, která po provedení pozemkové reformy ovládla venkov,
přispěla ke zklidnění situace v nově vzniklé republice po
světové válce.
Dva zeměměřiči, kteří přijeli do naší obce a byli ubytováni v hostinci u Stejskalů, se dali do práce. Jejich pomocníky, kteří přenášeli zaměřovací tyče, bylo několik dalešických mužů. Práce to nebyla jednoduchá a protáhla se na
více jak jeden rok. Výsledkem bylo rozparcelování části
místního velkostatku mezi zájemce o půdu a ze zbývající plochy polností velkostatku vznikl tzv. statek zbytkový.
Správcem, později majitelem zbytkového statku, byl pan
Vladimír Tkaný. Řada zájemců o pozemky byla uspokojena a velké množství malých a úzkých pozemků, tzv. nudlí,
bylo sceleno do větší výměry. Ne všichni však byli zcela
spokojeni s bonitou získané půdy, ale jen těžko bylo možné vyhovět úplně všem.
V okolí Dalešic bylo velké množství hlubokých lesů
a také řada stromořadí okolo cest. Vlastenecké nadšení tehdejší doby se projevovalo i v péči o krajinu, kterou
vlastně nikdo neorganizoval, ale letité zkušenosti dobrých
hospodářů vyústily do časté výsadby dalších stromořadí
ovocných stromů. Jabloně, hrušně, třešně a švestky, ořechy a také moruše, to byly stromky, které byly vysazovány
nejen na zahradách, ale také kolem silnic a polních cest,
a také i podél tzv. svodnic, tj. příkopů k odvodu velké dešťové vody. Nejen stromy ovocné, ale kupříkladu podél vodního toku Mocla bylo vysazeno několik set stromků akátů,
habrů a olší. Tráva na mezích, svodnicích i na travnatých
částech okolo polních cest byla pečlivě vysečena, dokonce ji obecní úřad pravidelně každoročně rozprodával
zájemcům. Za to, že mohli trávu vyžínat, lidé ještě platili
a nezřídka vznikaly při prodeji mezi zájemci hádky a sváry.
Tráva a seno z těchto ploch bylo používáno k výkrmu
hospodářského zvířectva, které bylo chováno doslova
v každé chalupě. Byly to slepice, kozy, králíci, kach-

ny, husy i krůty. Ve větším hospodářství byly i krávy. Na
mléko i k potahu. Kdo si mohl dovolit chovat krávu, měl
ulehčené živobytí. Měl pravidelný přísun mléka, možnost
dělání tvarohu i stloukání másla. V okolí Dalešic bylo
několik studánek s dobrou pramenitou pitnou vodou.
U Březí, v Čalonicích, v Hačkách. Lesy byly panské a při
pozemkové reformě došlo k přídělu malé výměry lesa
i mezi rolníky, kteří pak ve svém lesním porostu hospodařili. Starali se o něj, káceli vzrostlé stromy, vysazovali nové
sazenice, vyžínali trávu a uklízeli popadané větve. V Dalešicích se velká většina lidí živila zemědělstvím. Půdu obhospodařovala celá řada zemědělců, kteří pěstovali různé
plodiny a na svých pozemcích dodržovali osevní obměnu.
Pěstovalo se žito, pšenice, ječmen, oves, mišajna (tak se
v DA říkalo mišanině, což byl ječmen s ovsem dohromady). Čočka, hrách a především brambory a krmná řepa.
Veškeré travní porosty byly sečeny, tráva pak usušena na
seno k zimnímu krmení. Ke hnojení půdy používali chlévskou mrvu, neboli hnůj, který vyprodukovala jejich hospodářská zvířata. Vlastníci i malých políček o svoji půdu pečovali, pečlivě ji obdělávali, neboť úroda z jejich polností
byla důležitá, protože jim přinášela základní obživu. Různorodost pěstovaných plodin byla také velmi vhodná pro
drobnou polní zvěř i ptactvo. Pohled na krajinu okolo naší
obce byl velmi zajímavý právě pro velkou rozmanitost,
která díky celé řadě plodin a nevelkým hospodářským celkům se rozprostírala nejen kolem Dalešic, ale i kolem obcí
v okolí. Dá se říci, že v této době žili lidé v takřka dokonalé
symbióze s přírodou a okolní krajinou. V době poválečné,
kdy se začala měnit politická situace, se pozvolna začala
měnit i krajina kolem nás. Započalo zakládání JZD a tím
také tzv. združstevňování. Vložením jednotlivých polností
do společného vlastnictví docházelo postupně ke zvětšování obhospodařovaných polních celků. Začalo rozorávání mezí, svodnic a později také polních cest. Stromy, které
lemovaly cesty byly postupně vykáceny, protože překážely
při tvorbě velkých lánů. Vyklučeny byly i křoviny, které poskytovaly ochranu polní zvěři a ptactvu.
Přišla doba mechanizace. Traktory s přivěšeným,
nebo taženým těžkým nářadím. Půda, která se doposud
obdělávala koňskými a kravskými potahy se utužovala,
hutnila. Ztrácela svoji poréznost a schopnost přijímat
vláhu. Přívaly dešťových vod pak odtékaly a splavovaly ornici právě v místech, kde dříve byly strouhy, příkopy
a svodnice. Přirozené a našimi předky lety odzkoušené
a vypozorované věci zmizely, nebo byly zničeny. Stroje, které obdělávaly půdu, jsou s postupující dobou větší a těžší. Zrovna tak sklízecí kombajny. Půda je víc
a víc upěchovávaná. Porosty obilí se dříve ručně sekaly
kosou, zrovna tak pícniny, trávy a všechny ostatní plodiny.
To už si nikdo neumí ani představit. Zmiňované studánky
všechny zanikly, protože hladiny spodních vod se dramaticky snížily. Voda z krajiny rychle odtéká a vláhový deficit
se zvětšuje. Velké lány, oseté kukuřicí, přispívají ke vzniku
nenadálých povodňových přívalů.
Velkým zásahem do krajiny se ukázalo nepěstování
celé řady plodin. Zdůvodnilo se to nerentabilností. Přestala se zcela pěstovat krmná řepa a také cukrovka. Pak

přišly na řadu brambory. V našem kraji, kde brambory byly
důležitou plodinou, zcela zmizely. Zrovna tak pěstování
hrachu a čočky. Z obilovin zcela vymizelo žito. Zato se nebývale rozšířilo pěstování řepky olejky a kukuřice.
Po roce 2000 se ještě více než doposud zvětšily lány
polností, které jsou osety třemi hlavními plodinami. Z
obilovin jsou to pšenice a ječmen, řepka olejka a kukuřice.
Zjara se krajina nejen kolem Dalešic zahalí do žluté barvy.
Kam oko pohlédne, vidí rozkvetlé porosty řepky. Později
pak zlatavé lány obilí a ještě později zelené lány kukuřice.
Kde jsou ty doby, kdy místní JZD pěstovalo mimo jiné
také jahody, lahůdkový hrášek, jetel červený, vojtěšku, či
cukrovku. Zemědělské podniky, které hospodaří na orné
půdě ve většině nehnojí pole chlévskou mrvou, která by
půdu oživila, prokypřila, ale protože je jí nedostatek, hnojí umělými hnojivy. Navíc se několikrát do roka provádějí
chemické postřiky, které mají neblahý vliv na včelstvo i na
drobnou polní zvěř a v konečné fázi také na člověka.
Sláma se nevrací do přírodního procesu ve formě
hnoje, nebo alespoň jako organická hmota na pole, ale
je spalována v teplárnách, nebo je používána v bioplynových stanicích. Půda je krátkozrace doslova bičována
k co největším výnosům. Zemědělské stroje a dopravní
prostředky jsou postupem doby čím dále větší a těžší,
takže půda se utužuje stále více. Zcela vymizely močály,
nikde není podmáčená půda, nikde není žádný mokřad.
To vše zaniklo po provedených melioracích a napřímení
toků potoků. Svůj podíl má i sucho. Srážek je každoročně
míň a míň. Sněhu v poslední době napadne jen velmi malé
množství, dá se říci, že pouze na ukázku. Za posledních
sto let se krajina v okolí velmi proměnila. Také okolní lesy
v poslední době nezáří sytě zelenou barvou, ale barvou
rezavou uschlých stromů, na kterých se podepsalo sucho
a také kůrovec. Z přírody se takřka úplně vytratily křepelky,
koroptve a několik druhů zpěvných ptáků. Polní zajíci se
u nás stali vzácnou zvířenou.
My, současní obyvatelé, máme od sedmdesátých let
minulého století na dohled mohutné dýmící chladicí věže
jaderné elektrárny, na horizontu se tyčí stožáry s vodiči
VVN. Jsme vystaveni nadměrnému hluku. Takřka každodenně nám nad hlavami hučí vojenské vrtulníky z letiště
v Sedleci. Jejich rachot vadí nejen nám, ale také plaší
a stresují polní a lesní zvěř.
Před léty místo vrtulníků nad námi duněly motory vojenských stíhaček a bombardérů. Velmi zhoustla automobilová doprava. Hluk a výfukové plyny z projíždějících aut
jsou obtěžující.
Zaniklo obdivuhodné, romantické údolí, jímž protékala
naše řeka Jihlavka, kterou spoutala přehradní hráz velkého vodního díla, atd.
Nejen to, ale mnoho dalších věcí je daní tzv. technickému
pokroku a moderní době. My sami produkujeme velké množství odpadů, plýtváme jídlem, energiemi, zabíráme ornou
půdu na všemožné stavby a silnice, nemáme úctu k přírodě
a možno říci, že nemáme úctu ani mezi sebou navzájem.
Během uplynulého století se proměnila nejen krajina
kolem nás, ale proměnili se i lidé. Máme jiné zájmy, jiné
priority. Především však asi máme jiné myšlení, než měli
naši předkové… Nebo je to všechno jinak?
Rudolf Špaček, kronikář městyse n

Městys informuje
-

-

-

-

-

-

Od března 2019 je možno v kanceláři Úřadu městyse zaplatit na následujících 10 let poplatek za hrobové místo v částce 500,- Kč za jedno hrob či urnu,
1000,- Kč za dvoj hrob a 1500,- Kč za troj hrob.
Od 3. dubna 2019 je možno v kanceláři Úřadu městyse zaplatit poplatek za komunální odpad ve výši 600,Kč/osobu.
Od 3 dubna je možné dále zaplatit poplatek za psa ve
výši 50,- Kč/pes.
Dne 7. května se uskuteční 74. uctění památky obětí
2. světové války.
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou volby do
Evropského parlamentu. Občané Dalešic mohou volit
tradičně v místnosti družiny Základní školy Dalešice
v pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. 4. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Dne 24. května proběhne v Dalešicích celorepubliková akce „Noc kostelů“. Při této příležitosti proběhnou
prohlídky Kaple sv. Křiže a kostela sv. Petra a Pavla.
Dne 31. května 2019 od 15:00 hodin proběhne v Sokolovně TJ Dalešice tradiční setkání seniorů.
V kanceláři Úřadu městyse je možno v rámci služby
CzechPoint požádat o výpisy z některých veřejných
rejstříků.
Od 24. 2. 2019 platí na území městyse Dalešice nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Dalešice, kterým došlo
k regulaci negativních vlivů při prodeji mimo provozovny obchodními zástupci jednotlivých firem. V případě, že občané Dalešic budou obtěžováni nevyžádaným podomním prodejem, pak se mohou obrátit
na starostu pana Jiřího Loukotu telefonicky na čísle
724 192 702.

- Ztráty a nálezy - městys Dalešice eviduje několik nalezených předmětů (klíčů). V případě ztráty se přijďte
informovat na úřad městyse, zda nebyl předmět nalezen a odevzdán na úřad.
- Městys Dalešice žádá občany, aby kontejnery umístěné
u hřbitova, naproti obecnímu úřadu, na hřišti, u sýpky
a u hasičské zbrojnice využívali pro účely likvidace biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, spadané ovoce
apod.), nikoli k likvidaci odpadu jiného charakteru. Větve
a jiné dřeviny je nutné odvážet přímo na kompostárnu.
n

Duchovní zamyšlení
Milí čtenáři a farníci,
je za námi první čtvrtletí roku 2019 a to je čas na krátké
ohlédnutí se zpět.
Nový rok začal už zaběhlou „Tříkrálovou sbírkou“. Koledníci a jejich doprovod se shromáždili v pátek 4. ledna
v 16.00 hod. v dalešickém kostele. Dostali požehnání a vyrazili na cestu k otevřeným srdcím občanů Dalešic, Stropešína a Slavětic. V Dalešicích se vybralo 18 429,- Kč, ve
Stropešíně 3409,- Kč a ve Slavěticích 8385,- Kč. Celkem se
tedy vybralo ve farnosti Dalešice 30 223,- Kč, což je zase
o 2031,- Kč víc než minulý rok. Všem koledníkům i dárcům
patří velké poděkování. Za odměnu koledníkům připravili
pracovníci Oblastní charity Třebíč promítání filmu „Králíček Petr“ v kině v Třebíči. Jel nás v sobotu 19. ledna plný
autobus z Koněšína, Dalešic, Valče, Třebenic a Dolních Vilémovic. Velké poděkování patří rovněž všem účastníkům
a účinkujícím na charitativním „Tříkrálovém koncertu“ ve Valči. Vystoupili zde žáci ZUŠ v Hrotovicích, duo
Jana & Jana Rouskovy z Lipníka, pěvecký soubor Klokočí
a místí dalešická Schola. Výtěžek koncertu, který činil
26 650,- Kč, byl věnován Blance Chvátalové z Třebenic,
která trpí nevyléčitelnou huntigtonovou chorobou.
Už od loňského podzimu začalo na faře „náboženství
pro dospělé“. Scházíme se každý druhý čtvrtek po mši
svaté a pokračujeme v této aktivitě i v novém roce. V sobotu 2. února vyrazily rodiny s dětmi ze všech tří našich
farností na koupání do Aquaparku v Třebíči. I když to
při vstupu vypadalo poměrně dramaticky (plná kapacita
bazénu), nakonec jsme si koupání velmi příjemně užili.
7. února, tentokrát to byl čtvrtek, vychází na naši farnost

tzv. Adorační den. Letos poprvé byl spojen i se vzájemnými modlitbami farnosti Dalešice a Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci. V 8.00 hod. ráno byla
v kostele vystavena Nejsvětější svátost a pak se po hodině střídali farníci v modlitbě až do 17. 00 hod., kdy byl
tento den zakončen mší svatou.
V neděli 10. února se při mši svaté v 9.30 hod. udělovala svátost nemocných všem starým a nemocným lidem.
Tu samou neděli odpoledne se v Koněšíně za spolupráce
farností Koněšín, Valeč, Lipník a Dalešice uskutečnil dětský karneval. Hrála a zpívala skupina Virus a celé odpoledne moderoval Antonín Pavlíček z Valče. Kulturní dům
byl jako vždy plný a program dětem zpestřilo mimo jiného
i vystoupení se psy. Díky všem organizátorům a sponzorům, bez nichž by tato akce byla jen stěží uskutečnitelná.
V neděli 17. února sloužil mši svatou v Dalešicích
novokněz Jaroslav Jurka. Jaroslav je rodák z Třebíče
a v současnosti působí jako kaplan v Telči. Po mši všem
zájemcům udělil novokněžské požehnání.
Do doby postní jsme vstoupili na popeleční středu
6. března 2019. Mše svatá s udělováním „popelce“ byla
v 16.30 hod. Takovým vrcholem postní doby, alespoň
na úrovni všech tří farností, byla Postní duchovní obnova ve Valči na téma „7 hlavních hříchů“. Obnovu vedl
Mgr. Pavel Kafka, rodák z Náměště nad Oslavou a v současnosti moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze. Začínali jsme v sobotu 23. března
ve 14.30 hod. na valečské faře a odpoledne jsme zakončili mší svatou v 18.00 hod. v kostele. Pavel Kafka rovněž
potom sloužil i mši svatou v neděli v Dalešicích.
Co nás čeká ve dnech a měsících příštích? Blíží se
velikonoční svátky, tak přidávám ještě časy bohoslužeb
a zpovídání.

		
Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota
Neděle				
Velikonoční pondělí
								
Zmrtvýchvstání Páně
Lipník
16.30 hod
16.30 hod.
-----------		
11.00 hod.			
9.00 hod.
Valeč
18.00 hod
18.00 hod.
21.30 hod.
8.00 hod.			
8.00 hod.
Dalešice 19.30 hod.
17.00 hod.
19.00 hod.
9.30 hod.			
7.00 hod.
Zpovídání před Velikonocemi bude v sobotu 13. dubna od 14.45 do 16.00 hod. v kostele v Dalešicích.
Přijedou i dva cizí zpovědníci.
Začala příprava na první svaté přijímání a z Dalešic
tentokrát půjdou dvě děti. Svaté přijímání bude ve farnosti Dalešice v neděli 2. června 2019 v 9.30 hod.
Naše farnost se rozhodla zapojit do celorepublikové
akce „Noc kostelů“. Termín je pátek 24. května 2019. Podrobnosti a program sledujte buď na farních stránkách
nebo přímo na stránkách https://nockostelu.cz/.
Na závěr ještě termíny tradičních táborů v roce 2019:

Poděkování

- Tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech od pondělí 8. 7.
do soboty 13. 7. 2019.
- Letní tábor v Orlických horách 14. 7. - 27. 7.2019
- Tábor pro menší děti ve Štítarech 28. 7. - 3. 8.2019
Přihlášky jsou buď v kostele nebo na internetových
stránkách farnosti http://farnostvalec.cz/.
Krásné jaro a požehnané prožití velikonočních svátků
všem přeje Michal Seknička.
n

Koncem roku obdržela každá rodina spolu se Zpravodajem kalendář, který obsahoval nádherné fotografie našich
krásných Dalešic. Každý měsíc se tak můžeme kochat jednou z nich. Tyto fotografie dodal pan Miroslav Mašíček ze
své sbírky. Fotografování je jeho velkým koníčkem. Vybrat z takového množství ty nejkrásnější, nebylo jednoduché.
Touto cestou mu děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Je to výzva pro všechny z Vás, kteří rovněž rádi fotografujete. Pokud máte nějaké pěkné snímky Dalešic, nové, starší i historické, máte zájem se s nimi podělit i s ostatními
spoluobčany a které by se hodily do kalendáře na rok 2020, přineste je, rádi je s vaším souhlasem zveřejníme.
n

Zprávy z družiny
Vážení rodiče, babičky, dědečkové, tetičky a strýčkové...v klidu se posaďte a přečtěte si naše první družinové
zprávy :-). Slibujeme, že nebudou tak dramatické jako ty
televizní.
Se začátkem nového školního roku a příchodem nových žáčků družiňáčků, nastal pro nás starší družináře,
těžký úkol - ukázat prvňáčkům, jak to v družce chodí. Ale
hned na začátku se ukázalo, že tohle je hodně lehký úkol,
protože naši benjamínci jsou moc šikovní.
Takže jsme hnedle mohli začít hrát různé hry. Počasí
nám přálo, užívali jsme si podzimního sluníčka na zahrádce, vycházkách i dětských hřištích. Venku jsme si zaběhali
při hře na lupiče, provětrali jsme i kopačák. Do naší družiny ale nechodí jenom děti, máme tu i několik zvířátek,
o které se pečlivě staráme. Společnost nám dělá párek
andulek, tři křečci, ježek bělobřichý a akvarijní rybičky.
Koncem října se na naší škole stala prapodivná věc
- na chodbách i ve třídách se začala objevovat různá strašidla, duchové, čarodějnice i kostlivci. Ano, Halloween
ovládl celou školu. Pořádně jsme ho oslavili i v družině,
děti hrály různé hry a nakonec prošly i stezku odvahy do
temné šatny plné duchů. V prosinci jsme se snažili vánočně naladit a tak jsme si hned na začátku vyrobili adventní
kalendář, nastrojili stromeček a vyzdobili celou družinu.
A pak už tu byl 5. prosinec, kdy se celá družina změnila v
peklo. Urodilo se nám mnoho čertíků a ďáblíků, kteří soutěžili, ale i vyváděli, řvali a ječeli, až uši zaléhaly.
Do Vánoc jsme ještě stihli vyrobit různé dekorace, dárečky a přáníčka a také nacvičit pohádku O šípkové Růžence

na vánoční besídku. Odpoledne k nám do družiny přišel
i Ježíšek a přinesl spoustu dárečků, za které děkujeme
paní ředitelce i panu starostovi a zastupitelstvu městyse.
V lednu a únoru byla námětem našich činností zimní
tematika. Sněhu nám moc nenapadlo, tak jsme si vločky
a sněhuláky vyráběli spíš z papíru. Hráli jsme různé hry
a soutěžili, například ve znalostní hře Riskuj.
Ani teď na jaře se v družině nenudíme. Vyrobili jsme si
jarní výzdobu družiny, chystáme se barvit kraslice na zdobení městečka, oslavíme Den Země a oprášíme košťata
na čarodějnice. Připravujeme i každoroční soutěž „Dalent“
= dalešický talent a jarní dílničku s maminkami. A pak už
se při hrách na zahrádce budeme pomalu těšit na prázdniny.
Ivana Ondráčková, vychovatelka ŠD n

Novinky ze Sokola pokračují
V minulém zpravodaji jsem se obšírně věnoval našemu „malému divadlu”, které nazkoušelo pohádkovou divadelní hru „O proužkovaném království aneb jak zachránit
krále Honzu”. Hra měla premiéru v soboru 15. 12. 2018
a o týden později jsme ji zopakovali opět před zcela zaplněnou sokolovnou. Přítomní diváci se celé představení
dobře bavili a někteří nám přišli vyjádřit svůj vděk a nadšení osobně. Tuto pohádku si ještě zahrajeme v dubnu 2019,
kdy ji předvedeme v domově důchodců v Myslibořicích
pro místní seniory.
Další překvapení připravili našim dětem dva klauni (cvičitelky Monika Kosová a Blanka Juránková), kteří pro ně
uspořádali v úterý 12.3.2019 netradiční cvičení. Rej masek, různé hry, tanečky a soutěže se našim malým cvičencům velmi líbily a po devadesáti minutách nechtěli odejít
ze sokolovny.
I na poli sportovním jsme si vedli velmi zdatně. Jak
jsem již zmiňoval, od listopadu do března pobíhá Župní
florbalová liga. Jde o systém pěti turnajů, ve kterých proti
sobě hrají florbalová družstva přihlášených tělocvičných
jednot. Letos naši mini žáci a mladší žáci pod vedením
trenérky Veroniky Pivničkové obsadili 1. místa a postupují
na Přebory ČOS do Prahy. Budeme jim 6. a 7. dubna 2019
všichni držet pěsti, aby dopadli co nejlépe. Také družstva
starších žáků a dorostu hrála velmi dobře. Pod vedením
Ondřeje Špačka obsadili 2. místo v župě. V jednotlivcích

byl dokonce náš člen Dominik Zahrádka vyhlášen nejlepším střelcem a nejužitečnějším hráčem ligy. Také junioři a muži, které trénuje Josef Dufek, bojovali statečně
a skončili na celkovém 4. místě. Je třeba ovšem podotknout, že za týmy T.J. Sokol Dalešice hrají i florbalisté ze
širokého okolí. Někteří jsou z Náměště, Třebíče, Račic či
Hrotovic a hostují i hráči z Valče. Dětí v Dalešicích je bohužel málo a nedali bychom týmy dohromady. Jsme proto
rádi, že je o náš sokol zájem v okolí a že T.J. Sokol Dalešice je i díky nim vidět nejen v rámci župních přeborů, ale
dokonce i na ČOS v Praze.

Dne 15.3.2019 se uskutečnila v naší sokolovně valná
hromada T.J. Sokol Dalešice. Tento nejvyšší statutární orgán měl kromě jiného i ten nejdůležitější úkol a sice zvolit
vedoucí činovníky jednoty. Vedení sokola je voleno na tři
roky a volby dopadly takto:
starosta - RNDr. Josef Potůček
místostarosta - Petr Špaček
jednatel - Mgr. Věra Špačková
náčelník - Mgr. Oldřich Kos
náčelnice - Magda Potůčková
hospodář - Jaroslav Zadražil
kontrolní komise - Eva Čtvrtníčková
Dále jsme zvolili vyslance na valnou hromadu župy, kterým
se stal Jaroslav Zadražil. Kromě voleb jsme vyslechli zprávu
o členské základně, kontrolu usnesení z roku 2018, zprávu
o hospodaření, zprávu o činnosti a především plán akcí na
rok 2019.
Po diskusi, kde jako čestný host vystoupil starosta
Župy plk. Švece ing. Radek Stejskal, a odsouhlasení usnesení valné hromady, následovalo přátelské posezení spojené s občerstvením a klábosením.
Ani další den jsme si neodpočinuli, protože v naší sokolovně proběhla další akce. Od 9 hodin zde zasedalo volební náčelnictvo Župy plk. Švece. Na této schůzi proběhla především volba orgánů náčelnictva župy. Byl zvolen
nový náčelník župy a pro nás je důležité, že i na další 3leté
období byla zvolena náčelnicí župy Mgr. Věra Špačková.
Na zasedání byli přítomni zástupci mnoha tělocvičných
jednot a my jsme se mohli pochlubit naší vylepšenou sokolovnou. Bilancovalo se a diskutovalo až do 13 hodiny.
Naší poslední akcí bylo školení rozhodčích sportovní
gymnastiky. Proběhlo v neděli 24. 3. 2019 v sokolovně
v Moravských Budějovicích a bylo rozděleno na vzdělávání mužských a ženských složek. Zkušení instruktoři
s námi podrobně prošli všechny gymnastické sestavy.

Zárověň nás seznámili s hodnocením jednotlivých prvků
a především s bodovými srážkami při jejich špatném provedení. Školení trvalo téměř 8 hodin, bylo náročné, ale stálo za to. Jsme teď dobře připraveni na hodnocení závodníků na Župních přeborech ve sportovní gymnastice, které
nás čekají už v sobotu 13. dubna.
Tak to je prozatím ze sokola vše. Hlavní „žně” v podobě
různých župních přeborů a dalších soutěží nás totiž teprve čekají.
Se sokolským pozdravem NAZDAR! a nashledanou
v příštím zpravodaji
RNDr. Josef Potůček
starosta T.J. Sokol Dalešice n

Myslivci Dalešice
Členskou základnu Mysliveckého sdružení Dalešice,
zapsaný spolek, tvoří 28 členů, v tomto roce nás navždy opustil p. Vlk Rudolf a jako nový člen na zkušební
dobu byl přijat pan Jelínek Jiří. Myslivost je vykonávána
v pronajaté honitbě od HS Dalešice.
Činnost myslivců se především týká chovu bažantí zvěře od 6 týdenních kuřat, až po jejich vypouštění do honitby,
z péče o zvěř spárkatou a drobnou, dále z činností spojených s opravami stávajících a budování nových mysliveckých zařízení. V těchto dnech je hlavní činností
myslivců zajišťování krmiva na zimní období a příprava
bažantnice na dovoz nových bažantích kuřat. O bažantí
kuřata se nám velice dobře starali Hillebrandovi, protože Pan Rudolf Vlk se o ně nemohl starat, jak v předešlých letech ze zdravotních důvodů. Pro ochranu zvěře
před dopravními prostředky, byly v části „Jazer“ obnoveny v délce 1,5 km pachové ohradníky.
V loňském mysliveckém roce jsme ulovili tuto zvěř:
44 kusů srnčí zvěře, z tohoto počtu bylo 21 kusů srnčí
zvěře uloveno s Papilomatózou (nádorové onemocnění
kůže spárkaté zvěře), dále bylo uloveno 42 kusů černé zvěře z toho 1 sele sraženo autem, to je o 53 kusů

černé zvěře méně jak v loňském roce. Tento lov odpovídá sníženým stavům černé zvěře způsobených opatřením proti Africkému moru. Z další zvěře jsme ulovili
551 kusů bažantí zvěře, 1 divokou kachnu, 2 husy velké,
14 zajíců, 29 lišek, 2 jezevce a 2 kuny skalní.
Ulovená zvěř je odměnou za vykonanou práci
v péči o zvěř a myslivecké zařízení, celkem naši členové
odpracovali při těchto činnostech 1145 brigádnických
hodin.
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,
ať i na zdánlivě opuštěná mláďata nemakáte a neberete je domů, protože tím tyto mláďata nezachráníte,
ale odsoudíte je v lepším případě k životu v zajetí, nebo
v horším případě k smrti.
Přeji Vám všem klidné a pohodové svátky jara - Velikonoce.
Bc. Jan Klusáček n

SDH Dalešice
S prvními slunečními paprsky i my SDH Dalešice vylézáme z nor a připravujeme se k akci.
Dovolte mi, abych Vás v tomto článku seznámil
s děním kolem hasičské mládeže. V naší členské základně máme 16 dětí. Po roce se nám letos opět podaří
poskládat družstvo starších žáků. Družstvo mladších
žáků je už stálicí našeho spolku. Pokud někdo z dětí má
chuť vyzkoušet nové věci a seznámit se blíže s hasičskou technikou, může kdykoliv dojít na trénink, okouknout situaci a přidat se k nám.
S dětmi se začneme letos scházet v polovině měsíce dubna. Tréninky budou v sobotu od 10.00 hod.
První trénink bude naplněn prací
s hráběmi a košťaty, které budou
použity k úpravě tréninkového hřiště a jeho okolí. Následující tréninky
budou naplněny přípravou pro závody v požárním útoku a na branný závod, který se letos na podzim
uskuteční u nás v Dalešicích. Máme
v plánu se letos zúčastnit závodů
v požárním útoku ve Valči, Mohel-

ně, Vladislavi, Hrotovích a další. Do našeho trenérského
týmu nám přibyl nový vedoucí pan Leopold Kuchařík,
kterého tímto vítáme a přejeme mu pevné nervy, hodně
elánu a chuti.
Další důležitou informací, která není novinkou je, že
opět v úterý 30. 4. 2019 se v pohostinství Stodola bude
konat roj čarodějnic a čarodějů, kteří připraví pro děti
pestré a zábavné odpoledne. Součástí bude opékání
špekáčků, sladkosti a malé překvapení.
Dovolte mi jménem SDH Vám všem popřát krásné
jarní dny plné pohody a klidu.
Stanislav Jícha, vedoucí mládeže n

Setkání seniorů

Zlatá svatba...

Srdečně Vás všechny zveme již na třetí setkání dalešických seniorů. Akce se uskuteční 31. 5. 2019 v místní
sokolovně. Začátek v 15.00 hodin. Všem Vám budou do
schránek doručeny pozvánky a Vy svým podpisem a odevzdáním na obecním úřadě, potvrdíte svoji účast. Na akci
vás úvodním slovem přivítá starosta městyse Jiří Loukota, který zůstane po celou dobu konání akce s Vámi. Máte
příležitost se ho zeptat na vše, co Vás zajímá. Rád Vám na
Vaše dotazy odpoví. O kulturní program se postarají mažoretky, které si pro přítomné účastníky připravili vystoupení. K dobré náladě, tanci i poslechu Vám bude vyhrávat
pan Jaromír Kozelka, kterého dobře znají ti, kteří sledují
Šlágr. Je to jeden z pánů, z Veselé trojky. Bohaté pohoštění a pití na místě zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
n

...je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, které slaví

Výzva ke všem občanům Dalešic

manželé po 50. letech společného manželského soužití. Jednu takovou oslavili Dana a Milan Čaňkovi. Za půl
století, které spolu manželé Čaňkovi strávili, jim život do
cesty přinesl nejen idylické chvíle bezstarostného štěstí
a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manželských
pout lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar manželského života, který si žádá
spoustu gratulací. S jednou přicházíme i my. Za celé vedení městyse Dalešice Vám přejeme mnoho dalších společných, šťastných let, které promění Vaše dnešní zlato
v diamanty.
Co zmůže stáří, když jste na něj dva? Přijměte naši nejupřímnější gratulaci k Vaší „Zlaté svatbě“.
n

V souvislosti s chystaným vydáním druhého dílu publikace „Dalešice v proměnách času,“ se obracíme na všechny občany s prosbou o zapůjčení starších fotografií z různých akcí a ze života v Dalešicích. A o jaké bychom měli
zájem? Především o fotografie z práce na poli a lese, v JZD - všeobecně ze zemědělství. Také o fotografie z různých
akcí, jako byly poutě, hody, zabíjačky, svatby, pohřby, divadelní představení, maškarní průvody, prvomájové oslavy,
tancovačky, či obecní brigády. V neposlední řadě náboženské průvody a akce jako 1. sv. přijímání, svěcení zvonů
a další, zde nejmenované. Budete-li takové fotografie ochotni doma vyhledat a na krátký čas zapůjčit, přineste je,
prosím, na úřad městyse. Po oskenování vám budou zase v pořádku vráceny. Starší fotky pomohou zdokumentovat
a trvale zachytit život v našich Dalešicích a tím jej uchovat pro další generace. Pokud máte doma různé starší listiny,
jako domovský list, stará vysvědčení, různé průkazky, osvědčení, smlouvy všeho druhu, potvrzení, či povolení a další
starší úřední listiny i o tyto dokumenty bychom měli zájem pro sestavení další publikace.
Věříme, že nepřejdete tuto naši prosbu mávnutím rukou a že ve svých rodinných archivech a šuplících naleznete
to, co hledáme a potřebujeme pro shora zmíněnou publikaci. Za vaši ochotu a vstřícnost děkujeme!
n

_________

PIVOVARSKÝ ROK 2019
únor

od 6. 2.
od 13. 2.
od 20. 2.
23. 2.

Prvorepubliková kuchyně
Valentýnské menu
Festival tataráků
Šachový turnaj

od 2. 3.
od 8. 3.
od 13. 3.
od 20. 3.
od 27. 3.

Masopustní zabíjačka
Burgery & hot dogy
Hostina z pece a komína
To nejlepší od šéfkuchaře
Pštrosí speciality

od 3. 4.
od 10. 4.
od 17. 4.
28. 4.

Mořské ryby a plody moře
Chilli fest
Velikonoce a vítání jara
Turnaj v prší

březen

duben
květen

od 1. 5.
Guláše a perkelty
od 15. 5. Chřestové hody
24. - 26. 5. Street food fest

červen
1. 6.
27. 6.
28. 6.

Řízkobraní
Postřižiny - letní kino
Odměna za vysvědčení:

červenec
11. 7.
25. 7.
27. 7.

srpen
1. 8.
2. 8.
15. 8.
23. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

Okresní přebor - letní kino
Katapult revival Znojmo
Teorie tygra - letní kino
Koncert kapely Old Arcus
Limonádový Joe - letní kino
Koncert kapely Oran-gutan
Hrabalovská noc

od 25. 9.

Dalešické pivobraní

září

říjen

11. - 13. 10. Rybí hody
25. - 28. 10. Steakové hody

listopad

8. - 11. 11. Svatomartinské hody
22. - 24. 11. Zvěřinové hody

prosinec

1. 12.
1. - 8. 12.
21. 12.

Adventní tvoření
Adventní speciality
Vánoční raut

18. 1.

XII. Dobový pivovarský ples

leden 2020

Docela kapela, DJ Řezníček

Po čem muži touží - letní kino
Ženy v běhu - letní kino
Koncert Vonička V-Band

NA LETNÍ KINA
A KONCERTY
VSTUP ZDARMA
www.pivovar-dalesice.cz

_____________

