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Pohled z výšky na pivovar a krajinu za ním při západu slunce.

Naše dalešická
pouť je opět zde
Opět se rok s rokem sešel a kalendář praví, že je tu svátek sv. Petra
a Pavla, patronů našeho kostela. To
znamená, že náš městys bude opět
slavit tradiční pouť. Pouť se bude konat v neděli 28. června a o hudební
doprovod se bude tentokrát starat
krojovaná dechová hudba Horané
z Rokytnice nad Rokytnou s kapelníkem Davidem Velebou. Horané se
v Dalešicích představili už při loňských zářijových oslavách 450. let
povýšení naší obce na Městečko.
Po třinácti letech tak na naší pouti
vystřídají kapelu Dubňanku.
Program poutě bude probíhat dle
dlouhodobě zaběhnutého programu:
9.00 hod - pouťová bohoslužba
v kostele sv. Petra a Pavla
10.15 hod - vyhrávání před kostelem, stužkování a řazení stárků
a stárkových na Městečku

10.30 hod - průvod k Pomníku padlých,
kde bude po státní hymně položena
kytice květů
10.45 hod - zahájení obchůzky stárků
a stárkových po obci, která je spojená
se zvaním na odpolední pouťové veselí na Městečku
Asi od 15 hodin bude na Městečku pro
všechny vyhrávat dechová hudba Horané
k tanci a poslechu a především k dobré
náladě. Pouťové atrakce a také občerstvení budou připraveny na obvyklém místě.
Pozvání pro děvčata a chlapce,
stárky a stárkové
Opět se na vás, děvčata a chlapci, obracíme s pozváním k účinkování o pouťové neděli, abyste se jako stárci a stárkové
zúčastnili zvací obchůzky po Dalešicích.
Úspěšný průběh tohoto svátečního
dne a důstojné pokračování této takřka
třistaleté tradice závisí především na vás.
„Zavádění“, jak se této činnosti říká, je
věcí především vás, mládežníků. Je to
ojedinělá akce, která se koná jednou
za rok a určitě stojí za to být při tom.

Pozvání pro všechny dalešické
občany i jejich hosty
Vážení občané našeho městyse,
zveme vás, vaše hosty, vaše přátele
a známé ke svátečnímu, pouťovému
posezení na Městečku, kde budete
moci strávit příjemné odpoledne.
Až do vašich domovů vám přinesou pozvání stárci a stárkové během
zvací obchůzky. A pozvání by se nemělo odmítat. K dobré náladě vám
bude na Městečku vyhrávat dechová hudba Horané. Přijďte se potkat
s přáteli a pozastavit se v náročném
a překotném tempu života, který pádí
kolem nás.
Připravit a zorganizovat pouť
není jednoduché. Děláme to pro vás
všechny, dalešické občany a děláme
to rádi v očekávání vaší hojné účasti.
Případné finanční příspěvky
vhazujte prosím pouze do zapečetěných pokladniček.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Vzpomínka na tragické události
v květnu roku 1945

Události obrazem

Každoroční vzpomínka na tragedii, která postihla naše Dalešice před 70 lety se letos opět konala ve výroční den bombardování, tedy v podvečer 7. května.
Prostranství u Pomníku padlých, kde se pietní vzpomínka
odehrává, dostalo k tomuto kulatému výročí novou podobu.
Stavební úpravy, včetně urovnání terénu provedla firma Sobos
z Třebíče, zahradnické práce zrealizovala firma Ing. Řezáčové ze Studence. Vše dle architektonického návrhu Ing. arch.
Hawerlandové.
Změna, kterou prostranství prošlo, je zdařilá a toto pietní
místo je nyní důstojnou připomínkou památky obětí jak I. světové války, tak těch, kteří ztratili své životy při bombardování
obce, nebo byli umučeni, či popraveni během II. světové války.
Pozměněn byl také tradiční průběh samotné vzpomínkové
slavnosti u pomníku padlých, kde kromě tradičního vystoupení
žáků ZŠ, proslovu o průběhu tehdejších událostí a vystoupení
chrámového sboru zahřměly čestné salvy, které vypálili členové Mysliveckého sdružení, zazněla známá hudební skladba Niniho Rosseho, Večerka. Tato skladba, hraná na trubku,
umocnila svou klidnou, podmanivou melodií atmosféru naší
vzpomínkové slavnosti. o programu byl navíc zařazen lampionový průvod, který za doprovodu dechové hudby Rouchovanky skončil na Městečku, kde byl zakončen ohňostrojem.

Zastupitelé městyse přicházejí k pomníku padlých.

Vzpomínková slavnost byla důstojnou připomínkou této,
pro naši obec velmi bolestné a citlivé události. Zasloužili jste
se o to i vy, dalešičtí občané, kteří jste se v hojném počtu této vzpomínky zúčastnili a následně doprovodili děti
v lampiónovém průvodu.
Poděkování patří také učitelům a dětem naší školy, kteří
nacvičili a u Pomníku předvedli své kulturní pásmo, chrámovému sboru pod vedením MUDr. Zdeňka Kováře, který citlivě
přednesl vhodné písně, členům Mysliveckého sdružení za vystřelení čestné salvy, panu Luboši Doškovi za zkonstruování
výtečného ohňostroje i dechové hudbě Rouchovanka za hudební doprovod. V neposlední řadě je třeba poděkovat vlajkonošům, členům SDH, kteří s českou státní vlajkou a vlajkou
městyse tvořili čelo průvodu.

Pietní vzpomínková slavnost.

Brožuru, jež byla vydána k tomuto výročí a která popisuje
průběh oněch nešťastných událostí i na fotografiích, dokumentuje rozsah poničení naší obce, je za 20 Kč k dostání na Úřadě
městyse. Neměla by chybět v žádné rodině, neboť tato událost
patří do historie našeho městyse a neměla by upadnout v zapomnění.
O dalešickou tragédii projevili zájem i novináři z regionálních novin. Popis této nešťastné události a také reportáž z pietní vzpomínkové slavnosti pak otiskly jak Horácké noviny, tak
Třebíčský deník i MF DNES.

Čelo lampionového průvodu 7. 5. 2015.
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UPOZORNĚNÍ
Do velkých kontejnerů na bioodpad nepatří dřevo, větve,
zbytky jídel, kosti, kůže, maso, uhynulá zvířata a další biologicky nerozložitelné odpady.
Toto vše se v nich objevuje a musí být vytříděno.
Naopak tam patří tráva, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, hlína z květináčů.
Kontejner u hřbitova je na hřbitovní odpad, nikoliv na stavební suť a jiné nepotřené věci z domácnosti.

Bohoslužbu za oběti bombardování v r. 1945 celebroval
Mons. K. Orlita z biskupství v Brně.

Slovo hejtmana

Víte že...

Na začátek července letos připadá významné výročí – 600 let od upálení Mistra
Jana Husa. Už od začátku roku si ho připomínáme mnohými diskusemi historiků,
články v nejrůznějších periodikách, filmy dokumentárními i tím monumentálním hraným. Jan Hus bez ohledu na vlastní riziko poukazoval na nešvary v praktikách církve,
na potřebu její obrody a vůbec sociálně spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího
duchovního rozměru života naší společnosti a vymýcení korupce a nespravedlivě
rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu tématy, která vnímáme
i dnes jako naléhavá. Proto je jeho odkaz stále aktuální. Stačí připomenout malý úryvek z Husova kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali
každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. A za peníze takto vydřené z chudého lidu
koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy
drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“ I po šesti stech
letech ta slova nejsou jen citátem z historie, ale cítíme v nich i odkaz na neveselou
součást naší přítomnosti.

-

Tolik k historii, ve které nacházíme i neradostné poučení pro současnost. Na červenec připadají ovšem i příjemnější chvíle – spojené s dovolenou a cestováním. Jedinci s českým pasem je dnes otevřený celý svět i s mnohými exotickými destinacemi
– pokud může dostatečně otevřít i svou peněženku. Ale můžeme si také najít příjemné a zajímavé místo v některém z půvabných koutů naší země. S menšími náklady,
bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Průběžně se proto snažíme propagovat naši Vysočinu. Kraj i města vydávají stovky hodnotných i krásných brožur a informačních letáků
o tom, co můžeme u nás zažít.

-

Letos jsme se rozhodli podpořit povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow (tedy cestovní zábavný program) Poznejte Vysočinu je název pestré turistické nabídky, která byla už v červnu postupně představena v sedmi městech České
republiky, odkud na Vysočinu turisté přijíždějí nejčastěji. Šlo nejen o informace, ale
také o zábavné hry a soutěže. První ohlasy byly pozitivní. Organizátorem akce byla
příspěvková organizace Vysočina Tourism a doufám, že se bude podílet na zvýšení
povědomí a také následné návštěvnosti celého našeho regionu.
Na závěr mi proto dovolte použít můj oblíbený citát s dovětkem: Léto budiž pochváleno – na Vysočině zvláště!

-

-

-

-

-

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
-

Vzpomínka na dvě události
Před třiceti lety, 6. července v roce 1985, slavil v dalešickém kostele svoji první
mši sv. novokněz, P. Jiří Kovář ze Slavětic. Tehdejší orgány měly doslova hrůzu
z této primice a striktně odmítaly povolit konání této primiční mše sv. na návsi ve Slavěticích i na prostranství u našeho kostela a už vůbec ne na Městečku. Po dlouhých
jednáních bylo povoleno konání této slavnosti v našem kostele. Velké množství lidí,
které se této primice zúčastnilo se do kostela nevešlo. Průběh slavnosti byl přenášen
průmyslovou televizí na obrazovku na prostranství před kostelem. Techniku k přenosu
bohoslužby obstarali kamarádi a známí novokněze P. Jiřího. Veškeré dění okolo této
slavnosti probíhalo pod dohledem okresního církevního tajemníka a orgánů Státní
bezpečnosti přímo na místě. Velkým prohřeškem byl právě přenos primice na venkovní obrazovku. Za souhlas k umožnění televizního přenosu byl tehdejší duchovní
správce P. Jaroslav Kárník od církevního odboru ONV v Třebíči, kam byl předvolán,
potrestán důtkou.
Uplynulo deset let a 25. června roku 1995, se konala v Dalešicích další primice.
Před dvaceti lety slavil na prostranství na Městečku P. Jan Kovář svoji primiční mši
sv. Rodák ze Slavětic a bratr P. Jiří Kováře, který měl před deseti lety velké problémy
s uskutečněním této ojedinělé slavnosti. Čas ale oponou trhnul a vše se tentokrát
událo bez zákazů, nařizování a bez dohledu tajných. S průvodem družiček, krojované mládeže, s dechovou hudbou a za doprovodu kněží, členů rodiny a za vyzvánění
zvonů, mohl premiciant po příchodu k oltáři, který byl umístěn na pódiu na Městečku,
odsloužit svoji první mši svatou.
Nebyla k tomu potřeba ani televize, neboť všichni účastníci se na rozlehlé Městečko vešli a mohli tuto slavnost sledovat „v přímém přenosu.“
RŠ

V pátek 10. července se uskuteční
sběr železného šrotu, železný šrot
přistavte v ranních hodinách před váš
dům, v průběhu dne bude odvezen
V sobotu 8. srpna se uskuteční
na Městečku v době od osmi do deseti
hodin sběr objemného odpadu (staré
koberce, lino, matrace, nábytek apod.)
V neděli 30. srpna se koná v Sokolovně loutkové představení
V pátek 11. září se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu vč. elektrospotřebičů. Uvedený odpad přistavte v ranních hodinách před váš dům,
v průběhu dne bude odvezen
U příležitosti 70. výročí bombardování
Dalešic byly provedené parkové úpravy kolem pomníku obětem 1. a 2. světové války. Náklady na tuto akci činily
135 556,- Kč.
Začátkem června provedla firma Pavla
Popová z Třebíče nutné ošetření krovů
proti biologických škůdcům v objektu
kaple sv. Kříže. Městys Dalešice uhradil částku 72337,- Kč. Od Kraje Vysočina jsme obdrželi dotaci 23362,- Kč.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve prospěch vítězného
uchazeče na provedení veřejné zakázky opravy a odbahnění Velkého
Pivovarského rybníka. Po dlouhém
správním a odvolacím řízení mohly být
práce více jak po roce zahájeny.
V rámci projektu Revitalizace území
Přimasla bude v druhé polovině roku
2015 zahájena výstavba oddílné kanalizace pro odvedení dešťové vody
z této části městyse.
Městys Dalešice společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Dalešice plánuje
v letošním roce provést zateplení objektu budovy Sokolovny (fasády, stropu, výměny oken a dveří).
JZ

Co se nelíbí
Nejednou se na stránkách tohoto
Zpravodaje objevila domluva chovatelům
domácích mazlíčků i pořádných mazlů. Situace se ale výrazně nelepší a řada lidí si
stěžuje, že:
- v teplých dnech majitelé koupou své svěřence v kašnách na Městečku
- majitelé venčí psy tak, že hromádky, nebo
hromady exkrementů zůstávají na veřejných prostranstvích, tedy na chodnících,
na trávě podél chodníků, na prostranství
Městečka, před domy jiných lidí
- žádný páníček, ani panička se nesehne
a neuklidí nevábnou hromádku. Hlavně že
tento produkt není doma, nebo na vlastním
dvorku. Před domy jiných to nevadí.
- stále ještě občas psi volně pobíhají po ulicích a jsou také nekontrolovaně pouštěni
i na cyklostezce.

Události obrazem

Zprávy ze Sboru
pro občanské záležitosti
Jubilanti ve druhé polovině roku 2015:
60 let oslaví
Mašíček Miroslav, Tomáš Ladislav,
		
Jícha Stanislav
65 let oslaví
Pelán František, Kosová Marie
75 let oslaví
Khor Jiří, Ondráčková Bohumila,
		
Svoboda František
85 let oslaví
Morisková Zdeňka, Plachá Marie
90 let oslaví
Henzlová Ludmila, Pacalová Marie
Jubilantům přejeme štěstí, spokojenost a pevné zdraví
do dalších let.

Koledníci při velikonočním „mrskutu“.

V první polovině roku uzavřeli sňatek:
Magdaléna Potůčková a Michael Huťka
Novomanželům na společné cestě životem přejeme hodně
lásky a vzájemné tolerance.
V první polovině roku nás opustili tito naši spoluobčané:
Král Karel, Vorlová Pavla, Dobrovolná Eva, Teplý Vladimír
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
V první polovině roku se přistěhovali tito naši noví spoluobčané:
Bertók Pavel, Kroniková Marta, Zlámal Vladimír
Ke dni 25. 6. 2015 má náš městys 601 obyvatel z toho 302
mužů a 299 žen.
Věkový průměr je 41,27 let.
BS

I letos se o Velikonocích hrkalo.

Nedočkaví uživatelé cyklostezky.

Cyklostezka se slavnostně otevřela.

Otevření cyklostezky
Bezděkov – Dalešice
V úterý 28. dubna 2015 v 15.30 hod. byl za přítomnosti
zástupců městyse, zástupců skupiny ČEZ a projektanta VIAALTA Třebíč, slavnostně otevřen první úsek nově vybudované
cyklostezky Bezděkov-Dalešice . Slavnosti se také zúčastnili starostové z okolních obcí, děti ZŠ Dalešice a členové TJ.
Sokol Dalešice. I přes chladné a větrné počasí přišla spousta
příznivců cykloturistiky i obyvatel Dalešic.
Slavnost začala přivítáním zúčastněných a krátkými projevy, poté byla cyklostezka pokřtěna dalešickým pivem. Po přestřižení pásky následovala projížďka cyklistů, in-line bruslařů
a koloběžkářů od Malého rybníka směrem k Bezděkovu.
Během slavnostního odpoledne uspořádala ZŠ Dalešice
pro děti různé zábavné hry a soutěže. Pivovar Dalešice zajistil
nealko nápoje i ochutnávku dalešického piva a ženy ze ZŠ
Dalešice napekly výborné koláčky. Všem kdo jakkoliv pomohli
srdečně děkujeme.
Věřím, že cyklostezka splní svůj účel a bude využívána
všemi věkovými kategoriemi a to nejen k cyklodopravě a sportu, ale prostě i k setkávání a novému životnímu stylu pro čím
dál více lidí našeho regionu.
Žádám všechny motoristy, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli na cyklostezku, která je určena pro cyklisty.
V budování cyklostezek chceme i nadále pokračovat.
Máme projekčně připraven II. úsek cyklostezky „Dalešice-Březí“ po katastrální území Slavětice.
V návaznosti na již vybudovanou cyklostezku Bezděkov
– Dalešice se připravuje prodloužení cyklostezky do Valče
a do Hrotovic.
Nakonec bych chtěl upozornit, že započaly stavební práce
na opravě a odbahnění Velkého pivovarského rybníka a z toho
důvodu bude provoz cyklostezky v tomto úseku omezen.
Omlouváme se a prosíme o strpení.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse

V Dalešicích oslavovali
Všeobecně je známo, že v naší republice jsou čtvery Dalešice. Ty naše
jsou co do počtu obyvatel největší a jako
jediné se nacházejí na Moravě. Ostatní sídla tohoto jména jsou v Čechách.
Po naší loňské zářijové oslavě k výročí
450 let povýšení na Městečko, se kterou
bylo spojeno první setkání zástupců sídel stejného jména z ČR, navíc i z Daleszyc polských, proběhla počátkem června
oslavná akce i v Dalešicích, které jsou
součástí obce Bitouchov a leží nedaleko
Mladé Boleslavi. Tato víska si připomněla 550. výročí od první písemné zmínky
v roce 1465. Historie obce samozřejmě
sahá do dějin mnohem hlouběji.
Obec má pouhých 52 stálých obyvatel. Řada chalupářů a zahrádkářů, kteří
jsou víkendovými obyvateli, pochází převážně z Mladé Boleslavi, Prahy a Bakova
nad Jizerou.
Aby mohli uspořádat tuto oslavu,
založilo několik agilních občanů v roce
2013 občanské sdružení s názvem DALEŠJA, což bylo podmínkou pro možnost k podání žádostí o jakoukoliv dotaci.
Předsedkyní sdružení se stala Mgr. Eva
Hašlarová. Na název sdružení použili
jméno dávného stařešiny, který stál u počátků tamní obce Dalešice.
Jak vidno, připravovali se na toto
výročí dlouhodobě a velmi odpovědně.
Jen oni sami vědí, kolik práce a starostí
s oslavou měli a kolik jednání a schůzek
absolvovali.
Oslava, která se uskutečnila za tropické
horúčavy v sobotu 6. června, byla parádní
a při ní se uskutečnilo v pořadí druhé setkání zástupců všech Dalešic z ČR. Naše
Dalešice zastupovali starosta Jaroslav Zadražil a místostarosta Rudolf Špaček.
Na přání pořadatelů jsme přivezli dva
sudy Dalešického piva, které na tuto akci

sponzorsky věnoval náš pivovar. Že se
nakonec vypil jen jeden sud, to zavinila
cateringová firma, která na této akci zajišťovala občerstvení a nepřipustila konkurenci námi zdarma točeného piva. Velký zájem byl také o občerstvení v podobě
oblíbených sladovek, které věnovalo Dalešické cukrářství.
Mezi hosty oslavy byli i dva poslanci
Parlamentu ČR, senátor z tamního regionu, zástupci Středočeského kraje a starostové z okolních obcí. Byly předneseny
zdravice hostů a zdravice představitelů
ostatních Dalešic.

Dalešice
a Česká televize
Ve čtvrtek 7. května, ve výroční den
bombardování naší obce v roce 1945,
přijel do Dalešic štáb ČT a natáčel několik záběrů do pořadu, který televize připravovala k 70. výročí ukončení II. světové války.
Zajímala je tragedie, která postihla
naši obec při leteckém bombardování
v samém závěru války. Z natočených záběrů se pak ve vysílání ještě ten večer
objevila pouze jejich malá část.

Na budově knihovny a v současnosti
jediné spolkové místnosti byla odhalena
pamětní cedule, na které je reliéf jejich
kapličky a nápis: DALEŠICE – PRVNÍ
ZMÍNKA 1465.

Tehdejší dalešická tragédie, pro většinu diváků naprosto neznámá, se tak alespoň tímto způsobem částečně dostala
do povědomí širšího okruhu lidí.

V knihovně bylo možno prohlédnout
si dosud sepsané kroniky, které měly
nově zhotovenou jednotnou vazbu.

Oblíbený televizní soutěžní pořad
vysílaný z brněnského televizního studia s názvem AZ kvíz se ve všední dny
v podvečer vysílá už po mnoho let. Přihlásil se a do natáčení byl vybrán také
dalešický občan RNDr. Otakar Bílek.
S ním natočený soutěžní díl byl vysílán 28. dubna. Neměl štěstí na kladené
otázky a z prvního kola do finále nepostoupil.

Symbolickým politím šampáňa byla
v život uvedena kniha s názvem Paměti
obce Dalešice, která mapuje osudy obce
od dávných počátků do současnosti.
Na počest tohoto jubilea byla též zasazena asi dva metry vysoká lípa a významní
hosté přihodili hlínu a popřáli lípě dobré
žití. Mezi těmi, kteří vzali rýč do rukou
byli i představitelé všech zúčastněných
Dalešic. Při této příležitosti byl vydán
Pamětní list a Pamětní medaile jako upomínka na oslavu 550. výročí první písemné zmínky o Dalešicích, patřící k obci
Bitouchov. Hudební produkci obstaralo
muzikantské trio a na závěr byl odpálen
ohňostroj.
Oslava tohoto výročí byla velmi vydařená a lze jen obdivovat, že v tak malém
kolektivu organizátorů se podařilo tuto
náročnou akci úspěšně uspořádat.

Student Katolického gymnázia v Třebíči Štěpán Kovář z Dalešic se před Velikonocemi objevil na obrazovce České
televize v pořadu Brněnský večerník.
Reportáž s ním byla natočena po absolvování inteligenčních testů, kterou prováděla agentura MENSA. Index Štěpánova
IQ značně převýšil hranici sto bodů.
RŠ
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Čarodějnice
Příležitost, jak zkulturnit starodávný
zvyk pálení čarodějnic, se chopili naši
hasiči před čtyřmi roky. Místo konání čarodějnic přesunuli na louku před hospodu Stodola a akci pojali jako příležitost
k hravému dětskému vyžití.
Ani letos tomu nebylo jinak. Úhledná,
vysoká hranice ze smrkových polen nahoře završená figurínou čarodějnice byla
připravena k zahoření, jen co se smrákne. V okolí se pohybovaly „čarodějnice“
dětské i dospělé, na ohýnku se opékaly párky a skákací hrady byly neustále
v permanenci. Ani rodičovský doprovod
dětí a další dospělí, kteří do těchto míst
dorazili, nepřišli zkrátka. Hospoda nabízela občerstvení všeho druhu a k tomu
občas koncertovala místní hudební skupina Wegett. Tomu všemu podvečernímu
hemžení na louce za Stodolou přálo docela příjemné počasí. Když nastal čas,

hranice byla zapálena a oheň, který fascinuje děti i dospělé, se rozhořel plnou
silou. Dobrá nálada a pohoda, která v čarodějnickém prostoru na louce za Stodolou panovala, vydržela do časných hodin
prvního májového rána.
Čarodějnice, které organizují naši hasiči, byly i letos vydařenou akcí, při které
si na své přišli všichni příchozí, především však děti.
Poslední dubnový večer a následující
noc je nocí magickou, která má své kouzlo a také tajemství.
Zvyk zapalovat ohně v noci z 30. dubna na 1. května je velmi starého původu.
Této noci se též říká filipojakubská a dle
starých pověr se o této noci slétají na vršky kopců čarodějnice na svůj sabat. Proto
se v dávné minulosti ohně zapalovaly
právě na kopcích, aby čarodějnice odpu-

zovaly. Bylo tomu tak i u nás v Dalešicích,
kde se tradice pálení čarodějnic stále
udržovala. Ohně bývaly dva. Na Šibeňáku
a za Kordulou. Následovalo období, kdy
se pálení čarodějnic přesunulo na louku
za Malý rybník. Zprvopočátku to fungovalo. Pak ale na místo čarodějnické vatry
začali občané navážet nepotřebné věci,
nábytek, slámu, králikárny, matrace, staré hadry, pneumatiky, pletivo a další věci,
které patří na skládku, nebo do sběrného
dvora. Místo, které sloužilo ke konání
ohně, se stalo skládkou a omlouvalo se to
větou: „Ono to shoří.“ Shořelo toho málo
a nelibý dým z hromady tohoto borčusu
stoupal ještě týden po čarodějnicích. Pálení čarodějnic v tomto stavu se stávalo
neúnosným a bylo třeba změnit místo konání i náplň této dávné tradiční akce. Díky
hasičům se to povedlo.
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Dalešické drobnosti
Kolem poledne ve středu 25. března
do Dalešic přiletěl a na pivovarském komíně přistál čáp. Z počátku pouze obhlížel hnízdo a očekával partnera. Ten se
na hnízdě na komíně objevil rovněž kolem poledne v sobotu 28. března. Společně se pak čapí pár pustil do nutných
oprav šrámů, které hnízdo během podzimu a zimy, kdy nebylo obydleno, utrpělo.
Zřejmě se jim v dalešickém bydlišti dobře
žije, neboť koncem května už bylo jasné,
že rodinka se rozrostla. Zpočátku nebylo možné zjistit kolik mláďat se v hnízdě
nachází. Nyní už je jisté, že se rodičové
musí starat hned o tři hladové krky. Jistě
není jednoduché nasytit neustále čekající
rozevřené zobáky mláďat.. Zatím na komíně probíhá vše tak jak má Doufejme,
že se jim bude dobře dařit i nadále a nepotkají je takové nepříjemné věci, jako
se to stalo v loňském roce, kdy o zbytečně rozvířené čapí aféře se psalo i v regionálním tisku.
--------Na Horybě, tak nazýváme bývalou restauraci naproti Úřadu městyse, se začaly dít věci. I když se vědělo, že objekt už
má nového majitele, nic se ani uvnitř, ani
zvenčí, nedělo. Po delší době nečinnosti
se 11. března započalo sundávat modré
eternitové obložení fasády a čilý ruch vypukl i na střeše a uvnitř budovy. Zvenčí
nic nenasvědčovalo tomu, že k oživení

provozu bude třeba velké rekonstrukce.
Opak však byl pravdou. Netěsná střecha
a zatékání vody vážně poškodilo podlahy, stropní omítky a elektrickou instalaci.
O zbytek se postarali zloději, kteří vytrhali
ze zdí kabely, měděné vodiče a dokonce i rozvodnou elektroskříň. Záhadou pro
nového majitele byla rovněž plynová přípojka. Z vnitřku budovy musela být vyklizena spousta nepotřebného harampádí.
Toto vše a ještě další nutné opravy musely být udělány. Fasáda budovy
a opravené schodiště byly pokryty zelenou mozaikou. Střecha byla nově pokryta izolací, byly zhotoveny přípojky energií
a jejich rozvody. V patře se zhotovily příčky, kde vzniklo několik hostinských pokojů a sociální zařízení. Kromě restaurace
hodlá nový majitel provozovat i ubytovací činnost a zřídit prodejnu mraženého
masa a zeleniny.
Nové je i vnitřní vybavení dřevěnými
prvky. Termín otevření není znám. Ten
u nás v Dalešicích oblíbený, je do pouti. Kdyby se v době, kdy čtete tyto řádky
skutečně tak stalo, byl by to docela malý
zázrak.
I když se do pouti restauraci otevřít
nepovede, je třeba majiteli, který se ji pokouší vzkřísit, popřát v podnikání mnoho
úspěchů a ať se mu jeho záměry podaří
naplnit.

--------Na rozdíl od probouzející se bývalé
restaurace Horyba, situace kolem dalešického zámku je neměnná. V zámku se
neděje vůbec nic a majitelé, kteří jsou daleko, neprojevují o něj ani ten nejmenší
zájem.
Jen s hlubokým povzdechem můžeme vzhlížet k zámku ve Valči, který měl
štěstí na velmi dobrého majitele, kterému
se podařilo z ruiny zbudovat dílo opravdu výstavní. Zatímco valečský zámek
každým dnem vzkvétá a je v něm neustále živo, náš pomalu, ale jistě stále více
chátrá.
--------Letos uplynulo již 35 let od natáčení
Postřižin. K tomuto jubileu vydal pivovar
brožuru s názvem Jak se natáčel film Postřižiny a další zajímavosti o dalešickém
pivovaru. Útlá publikace je doplněna řadou fotografií a bude možné si ji zakoupit
v pivovarské recepci.
--------I když se příroda a také lidé během
roku potýkají s naprostým nedostatkem
dešťových srážek, zaznamenali jsme
první bouřku s několika hromy a blesky
už 12. dubna. Při ní ale napršelo pouhých
5 mm vody.
RŠ

Vítězslav Nezval 2015

Dožila se 103 let
V polovině května se ve Vyškově uzavřela pozemská životní cesta dalešické
rodačky a naší dlouholeté spoluobčanky
paní Marie Veselé. Dožila se úctyhodného věku 103 let.
I když na stáří z Dalešic odešla
a přestěhovala se k rodině svého syna
do Vyškova, na náš městys nikdy nezapomněla. Ráda se sem vracela a v myšlenkách a vzpomínkách byla často návštěvou ve své rodné obci.
Není pamětníka, ani žádná zmínka
v kronikách o někom z Dalešic, kdo by se
dožil sta let. Ona ke stovce přidala ještě
tři roky a takřka tři měsíce. Během svého
dlouhého života zažila paní Veselá několik politických režimů a celou řadu jejich
představitelů. Prožila doby válečné i mírové, doby dobré, horší i zlé.
Takřka do posledních dnů si zachovávala jasnou mysl a zájem o okolní
dění.
Poslední rozloučení s naší bývalou
spoluobčankou paní Marií Veselou se
uskutečnilo v obřadní síni ve Vyškově –
Dědicích dne 15. května 2015.
RŠ

Letos uplynulo 115 let od narození
Vítězslava Nezvala, jednoho z našich
největších básníků.
Básníkova busta zdobí prostranství
před naší školou a připomíná vztah Vítězslava Nezvala k Dalešicím. To vše
díky jeho rodičům, kteří ve škole přebývali. Právě u nás vznikly jeho básnické
sbírky Edison a Snídaně v trávě. Zdejší region si básníkovy tvorby velmi cení,
a proto byl v sedmdesátých letech minulého století založen festival poezie s názvem Nezvalova Třebíč.
K Třebíči měl Nezval silné vazby, neboť na tamním gymnáziu studoval a zde
během studentských let navázal celou
řadu přátelství.
Festival byl pořádán v pětiletých
cyklech. Když byl po sametové revoluci
Nezval označen jako básník, který poklonkoval v padesátých letech tehdejšímu komunistickému režimu, nebyl tento
festival již více pořádán. Radikálními odsudky byl Nezval odsunut do pozadí.
Uplynulo 30 let od posledního ročníku a právě letos byl tento festival poezie
v Třebíči opět obnoven. Doba nazrála
k opětovnému uspořádání Nezvalovy

Třebíče a k přehodnocení názorů na jeho
tvorbu. Jarní festival poezie proběhl
v moderním pojetí a jedním z účastníků byl i Jiří Suchý z pražského divadla
Semafor. A že má básník co říci i dnešní době, to dokumentuje i známý zpěvák
a idol mladší generace Petr Bende. Některé Nezvalovy texty zhudebnil a tyto
písně jsou součástí jeho koncertního repertoáru.
Básníkova busta byla před naší
školou slavnostně odhalena 27. května 1975, tedy před 40 lety. Stalo se tak
u příležitosti nedožitých básníkových
75. narozenin.
Již 40 let nám toto umělecké dílo připomíná nejen básníkovy pobyty v Dalešicích, ale připomíná také působení jeho
otce, coby řídícího učitele a hybnou sílu
v kulturním a společenském životě naší
obce v letech 1922 až 1932.
Vítězslav Nezval byl a stále je uměleckou osobností, které bychom si měli
vážit a měli bychom být hrdi na to, že se
proslavil i díky našim Dalešicím.
RŠ

Připomínka událostí, které se staly...
Ne vždy je spolehnutí na naši paměť. Když vzpomínáme, kdy se stalo to či ono,
málokdy se trefíme do správného roku. Jako malou připomínku, co se událo v Dalešicích před deseti lety, tedy v roce 2005, osvětlují následující řádky.

... před deseti lety,
v roce 2005
Byla zbudována nová autobusová
zastávka u sokolovny. Nový přístřešek,
nový chodník a nově bylo upraveno nástupiště zastávky. Stará plechová čekárna, sloužící dosud jako útočiště pro tajné
kuřáky a provozování různých neplech,
byla odstraněna. Posloužila ještě několika stavebníkům jako bouda na nářadí, či
jiný materiál.
Na Pomníku padlých bylo na všech
třech mohylách obnoveno pozlacení
všech nápisů.
Na kostelní věži byl horolezci z Třebíče snesen polorozpadlý vrcholový kříž
a nahrazen křížem novým. Horolezci provedli též nátěr plechové části věže.
V rámci Mezinárodního hudebního
festivalu operního pěvce Petra Dvorského, se v pivovaře uskutečnil vzpomínkový pořad na natáčení filmu Postřižiny.
Po 25 letech přijela do Dalešic i hlavní
představitelka filmové paní správcové,
paní Magda Vášáryová. Spolu s režisérem Jiřím Menzelem a hercem Miroslavem Donutilem zavzpomínali před zaplněným nádvořím na natáčení filmu a toto
vzpomínání bylo prokládáno zpěvem Petra Dvorského.
Hlavní hřbitovní kříž prošel po takřka sto padesáti letech restaurátorskou
opravou. V srpnu byl demontován a jeho
horní část byla odvezena do restaurátorské dílny. Po zbudování nové základové desky byl v říjnu opět usazen
na své místo.
Započalo se s budováním nového přívodu vody na zalévání na hřbitov. Potrubí
bylo zavedeno i do zadní části hřbitova
ke zřízení dalšího odběrného místa.

... před pěti lety,
v roce 2010
Stavební firma Čikom provedla vydláždění chodníku okolo fary.
Ve sportovním areálu pokračovalo
budování víceúčelového hřiště. V květnu

bylo hřiště dokončeno a slavnostně otevřeno.
V pivovaře se uskutečnila přehlídka
dechových hudeb, na které vystoupily
čtyři dechové orchestry.
Postřižinských slavností se zúčastnil
režisér filmu Postřižiny Jiří Menzel a herec Jaromír Hanzlík, Jako zpěvák vystoupil se svým recitálem další protagonista
úspěšného filmu Jiří Schmitzer.
Setkání automotoveteránů v areálu
pivovaru se zúčastnili i dva dalešičtí majitelé se svými veteránskými unikáty. Josef Macák s motocyklem ČZ z roku 1937
a Luboš Bazala s osobním automobilem
zn. Tudor.
Pouťovou bohoslužbu v kostele sv.
Petra a Pavla celebroval biskup Mons.
Pavel Posád.
Sladovky medové z Dalešického cukrářství získaly značku Regionální potravina Kraje Vysočina.
V areálu prodejny stavebnin p. Mašíčka bylo nově zřízeno občerstvení s venkovním posezením.
Dalešičtí hasiči uspořádali veřejnou
sbírku na pomoc záplavami postiženému
městu Chrastava v Libereckém kraji.
Započala stavba nového pohostinství
na zahradě p. Iva Malého na Korduli.
Budováním dešťové kanalizace započala rekonstrukce ulice Kozina.
Na poplatkový hon na bažanty přiletěla část střelců z Rakouska vrtulníkem,
který přistál na hřišti.
Poprvé byl na Městečku nainstalován
obecní adventní věnec se čtyřmi svíčkami.
Při štědrovečerní půlnoční bohoslužbě byla chrámovým sborem a jeho hosty
provedena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
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Novinky z Mysliveckého sdružení 2015
Kdo jde okolo Myslivny, všimne si, že
voliéry, kde se vždy proháněli bažantíci,
jsou prázdné. Voliéry se zaplní, až v líhni v Kralicích nad Oslavou spatří světlo světa nová bažantí kuřata a dospějí
do stáří šesti týdnů. Pak se voliéry opět
zaplní pískotem malých bažantíků. Vedení sdružení předpokládá, že se tak stane
v druhé polovině července. Ve voliérách
se od skončení zimy velmi intenzivně
pracovalo.
Byla prováděna jejich sanace. Ta
spočívala v odstranění zeminy do hloubky 15 – 20 cm, která byla ručně nakládána na kolečka a následně z voliér vyvezena. Práce musely být provedeny ručně,
neboť žádná mechanizace se do voliér
nedostala. Poté bylo do vyhloubených
prostor navezeno nové kamenivo, následně pak písek. Vše bylo vyvápněno
a vydezinfikováno. Práce provedli členové sdružení brigádnicky.
Aby se voliéry podařilo včas sanovat,
byl na letošní výroční schůzi MS odhlasován návrh, aby každý člen odpracoval
30 brigádnických hodin.
V současnosti je vše hotovo a voliéry
jsou připraveny přijmout během července 1200 nových bažantích kuřat, o které
se bude velkou měrou starat pan Rudolf
Vlk.
Z toho vyplývá, že odchov bažantů je
na úplném počátku. Z dvanácti set kuřat
bude především založeno nové chovné
hejno, další část bude určena k vypuštění do volné přírody, část k odstřelu na poplatkovém honu pro zahraniční střelce
a nejmenší část k odstřelu na honu pro
členy sdružení.
Po střetu s motorovými vozidly dochází v letošním roce k většímu úhynu
srnčí zvěře než loni. Nejrizikovější částí
pro zvěř je silnice Dalešice – Rouchovanská křižovatka - Slavětice.
Ani dalešické honitbě se nevyhnula infekční nemoc srnčí zvěře – papilomatóza. Je ale prováděna léčba a je
předpoklad, že se tento nepříznivý stav
zlepší.
Sdružení má 31 členů a jejich činnost
je v současnosti směrována na ochranu
polní a lesní zvěře.
O tom, jak se v dalešických voliérách
zabydlí noví bažantíci, jak se podaří
vybrat nové chovné hejno a jak dopadne poplatkový hon zahraničních střelců
a také o dalších zajímavostech z dalešického sdružení myslivců se dozvíte
v dalším čísle Zpravodaje.
Dle informací předsedy MS
Václava Sobotky sepsal
Rudolf Špaček

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2014 / 2015 jsme již tradičně zahájili slavnostním přivítáním prvňáčků. Letos to byli: Kateřina Trojanová, Petr
Trojan a Eliška Jonášová. Prostředí školy
a třídy nebylo pro děti neznámé a stresující. Děti z mateřské školy k nám chodí
na návštěvy, společně sledujeme ve škole divadla a jiná vystoupení a předškoláci
s námi pracují a zkouší si, jaké to bude,
až budou školáci. Hned první den jsme
si společně zazpívali a naučili se novou
říkanku. Všichni se moc snažili a těšili
se na další den, aby se naučili opět něco
nového. Jsem ráda, že i nyní, na konci
školního roku, se prvňáčci těší do školy
a zvládli všechno učivo prvního ročníku.
Všichni tři byli pasováni na čtenáře. Měli
radost z toho, že si mohou sami přečíst
pohádku.
I letos jsme pilně třídili odpad a soutěžili ve sběru papíru. Žáci nasbírali
3 100 kg papíru, to bylo v průměru 135
kg na jednoho žáka. První místo získal
Vojtěch Coufal, druhé místo David Čech
a třetí místo obsadila Nikola Blechová.
Všem vítězům gratulujeme a děkujeme také všem rodičům, kteří dětem při
sběru pomáhali. Dalšího úspěchu jsme
dosáhli v okresním kole Matematického
oříšku. Na pěkném 11. místě skončil David Čech, na 13. místě Dominik Macků
a na 14. místě Jan Voneš.
Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží. Byly to: Ahoj prázdniny,
Kniha a já, Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu,
Bílý čáp, Řemesla dnes a před sto lety,
Dějiny a paměť školních dětí. Zhlédli
jsme divadelní představení v Třebíči –
Když je v pekle neděle. Navštívili jsme
kino v Třebíči – Tři bratři.

Připravili jsme program na Vánoční
besídku. Vystoupili jsme s programem
na oslavách 450 let od povýšení Dalešic
na městečko, otevření cyklostezky, oslavách 70 let od konce druhé světové války.
Také ve sportu jsme byli úspěšní.
V netradičním pětiboji ve Studenci se na
prvním místě mezi žáky pátého ročníku
umístila Magdaléna Věžníková a Matěj Malý získal třetí místo. Na Atletické
olympiádě v Třebíči byli úspěšní tři žáci.
Kateřina Trojanová, která získala 2. místo ve sprintu, Nevena Urbanová, která
získala 3. místo ve sprintu a Matěj Malý,
který vybojoval 2. místo ve skoku dalekém.
Naše škola je zapojena do projektu Zdravá škola. V letošním roce jsme
získali dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina
na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21, což
nám umožnilo realizovat mnoho aktivit .
Byly to např. celodenní projekt Den zdraví, Den Země, Čistá Vysočina, Světový
den bez tabáku, Předcházíme úrazům,
Bezpečnost dětí v silničním provozu,
Propagační dílny, Péče o zvířátka, Netradiční pětiboj, Olympiáda malotřídních
škol a další aktivity. Dále jsme z finančních prostředků této dotace pořídili nový
nábytek do sborovny, lavičky na školní
zahradu, relaxační pomůcky , kostýmy
na vystoupení a drobné potřeby pro chov
zvířátek .
V letošním školním roce jsme byli
také zapojeni do programu realizovaného Městem Třebíč : Síťování škol, jejich
vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům. Ten se zaměřil na zlepšení prospěchu žáků, pomoc

dětem se specifickými poruchami učení
a vzájemnou spolupráci základních škol.
V rámci projektu vznikly doučovací hodiny, ve kterých si děti mohly zopakovat
probíranou látku. Dále k nám pravidelně
docházela psycholožka a speciální pedagožka. Psycholožka s dětmi pracovala
skupinově nebo podle potřeby individuálně. Děti se jí mohly svěřit se vším, co
je trápí. Speciální pedagožka se zaměřila na pomoc dětem s poruchami učení
a zlepšení čtenářské gramotnosti na naší
škole. Součástí projektu byli i různé semináře a odborné přednášky pro učitele
i veřejnost. Projekt byl velmi přínosný a je
škoda, že již skončil. Podpora dětí, které
se učí obtížněji než ostatní, ale i celkové zlepšování čtenářských dovedností je
v dnešní moderní, přetechnizované době
velmi potřebná.V rámci projektu měla
škola k dispozici speciálního pedagoga,
logopeda a jednou měsíčně školního
psychologa.
V rámci environmentální výchovy
jsme zapojeni do projektu M.R.K.E.V.
– Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Jsme členy Asociace
školních sportovních klubů ČR. Škola se
také zapojuje do akcí BESIP. Žáci absolvovali výuku pravidel silničního provozu
a na dopravním hřišti v Třebíči si vše vyzkoušeli v praxi.
V měsíci dubnu proběhla na naší škole inspekční činnost. V závěrech inspekční zprávy byly vyzdviženy silné stránky
naší školy: příjemné klima, individuální
přístup k dětem, aktivní zapojení školy
do života obce a účast v dotačních programech. Byly kladně hodnoceny projekty, které podporují všechny oblasti
rozvoje dětí a žáků, posilují získávání vědomostí, dovedností, postojů a hodnot.
V červnu jsme si vyjeli na celodenní
výlet na kolech s plavbou lodí po přehradě – Dalešická přehrada, lodní zastávka
Hartvíkovice a zpět do Dalešic. Den dětí
jsme oslavili hrou na stopovanou, která
byla zakončena sportovními soutěžemi.
Žáci pátého ročníku na rozloučenou spali jednu noc ve škole. Na závěr školního
roku se uskutečnil školní výlet – Houbový park Ráj skřítků. Na školní besídce
žáci vystoupili se svým programem. Zazpívali písničky, zarecitovali, zatancovali
a zahráli na flétnu. Svoje vystoupení také
předvedli žáci mateřské školy. Děkuji
všem, kteří se přišli podívat a věřím, že
se jim besídka líbila.
Na závěr bych chtěla poděkovat žákům a zaměstnancům školy za jejich práci, rodičům a Úřadu městyse za dobrou
spolupráci a všem přeji příjemné prožití
letních dnů .

Žáci pátého ročníku: Matěj Malý, Dominik Olič, Veronika Černá, David Čech,
Magdaléna Věžníková, Dominik Macků, Jan Voneš.

Mgr. Alena Stupková, řed. školy

Ohlédnutí za silvestrovsko
-novoročním setkáním

Události obrazem

I když od této události uplynulo už takřka půl roku, je dobré
ji připomenout. Krátké půlnoční setkání občanů v centru našeho
městyse na Městečku u kašny v době kdy končí starý a začíná
nový rok se opět vydařilo. Přispělo k tomu vlídné počasí a především všichni ti, kteří alespoň na chvíli přišli a vzájemně se
pozdravili a popřáli si vše dobré do roku nastávajícího. Společně jsme za rachotu světlic a petard uvítali příchod nového
roku a vykročili vstříc prvním hodinám letopočtu mající
číslo 2015. Kdo opustil teplo domova a blikající televizní obrazovku jistě nelitoval. Setkání to bylo veskrze srdečné a doslova
sváteční. Právě v těchto přelomových chvílích mají lidé k sobě
blíž a přitom si vzájemně utužujeme lidskou pospolitost. Stále
máme málo času, alespoň se na to vymlouváme. Jsme v neustálém shonu. Proto je krásné, že alespoň v těchto chvílích se
dokážeme zastavit, dokážeme si navzájem pohlédnout do očí
a spolu s přáním všeho dobrého si navzájem potřást pravicí.
Půlnoční setkání u kašny má už svoji, i když krátkou tradici.
Bylo by dobré ji nejen uchovat, ale nadále ji rozvíjet.
RŠ

Kvetoucí kiwi u Škarabelů

Starosta J. Zadražil při symbolickém sázení lípy v Dalešicích
u Mladé Boleslavi.

Toto exotické ovoce zná každý. K dostání je v obchodech
takřka po celý rok. Rostlina je to původem z Číny, největším
pěstitelem a producentem je od 20. století Nový Zéland. Toto
ovoce obsahuje především nejen velké množství vitamínu C,
ale řadu dalších, lidskému tělu prospěšných látek. Existuje několik druhů kiwi. Zelené, medové i červené. Dalešice nejsou
žádná exotika, přesto se zde kiwi pěstuje. Rodina Škrabalova
ve dvoře svého domku č.p. 30, který využívá jako chalupu,
sklízí už po několik let ze svých dvou keřů hojnou úrodu tohoto ovoce. Dva keře mají proto, neboť jeden je samčí a druhý
samičí a tím je umožněno opylování a vznik plodů. Kiwi i letos
u Škrabalů krásně kvete, takže je předpoklad dobré úrody.
Když je na kiwi dobrý rok, sklidí tohoto, pro nás stále exotického ovoce, i 300 kusů. Nic ale nepřijde samo. I popínavé keře
kiwi potřebují péči. Výhonky je třeba stříhat a vázat, podobně
jako u vinné révy. Vhodné je zřídit u keřů drátěnou konstrukci,
po které se rostlina pne. Pod konstrukcí pak najde pěstitel stín,
vhodný k odpočinku v teplých dnech. Velmi ochotně mně Škarabelovi předvedli právě kvetoucí keře a povyprávěli o způsobu
pěstování tohoto, pro nás stále exotického ovoce.

Zástupci všech Dalešic ČR při II. setkání.

Kiwi se nemusí konzumovat jen čerstvé. Dá se také usušit, což tito pěstitelé dělají a úsušky pak lze pocumlávat jako
křížalky po celý rok. Škrabalovi zkouší pěstovat i další, nám
naprosto neznámé rostliny krkolomných názvů. Jestli budou
úspěšní, to se dozvíte někdy příště.
RŠ

Jedna ze skupinek při tříkrálové sbírce 2015.

CO JE NOVÉHO V DALEŠICKÉM
PIVOVARU

Události obrazem

Dalešické pivo v Táboře opět bodovalo! Dvakrát!
Největší pivní řízenou degustací v Česku je Pivní pečeť
v Táboře. Počet přihlášených piv každoročně roste a na letošním ročníku se setkalo více než 800 piv různých stylů a typů
z Česka i ze zahraničí.
Dalešické Májové v únoru bodovalo v Táboře hned dvakrát
a získalo Stříbrnou pivní pečeť v kategorii speciální pivo z minipivovaru, a také (a zejména!) Stříbrnou pivní pečeť v hlavní
kategorii - tedy v hlavní soutěži ze všech zúčastněných piv.
Gratuluji tedy i touto cestou našemu sládkovi Ladislavu Němečkovi DiS. k dalšímu úspěchu Dalešického piva.
Nové vybavení pivovaru
Když bylo loni na podzim rozhodnuto o pořízení nové sudové linky, začali jsme se připravovat na její dodání, které trvalo
několik měsíců od jejího objednání. Instalace nové mycí a plnící KEG linky od firmy NATE z Chotěboře, jakož i zkušební provoz, proběhl nad očekávání hladce. Stroj slouží velmi dobře.
Linka pracuje spolehlivě a preciznější mytí sudů a nově strojové stáčení piva opět přispěje ke zvýšení kvality Dalešického
piva, které našim pivnicím a restauracím každý týden dovážíme. A je jich již více než 90. Z těch, které přibyly do naší rodiny v letošním roce, vás můžeme pozvat například do pivnice
U Pytlíků v Říčanech u Brna, restaurace DockHouse v Praze,
penzionu Sedlec, hotelu Iris v Pavlově, nebo do restaurace Vinařství Přítluky.
Koncem letošního jara jsme také z Německa dovezli novou
plničku na lahve. Takže již brzy si budete moci odnést domů
Dalešické pivo v klasických skleněných lahvích. K mání budou
i PET lahve, stočené na stroji ve sklepě a nikoli pouze na výčepu (lahve stočené na výčepu jsou vlastně takovým “uzavřeným
džbánkem” a jsou určené k okamžité spotřebě).

Čarodějnická hranice před vzplanutím.

Profesionálně stočené Dalešické pivo vám v chladničce vydrží stejně jako pivo sudové, tedy nejméně 2 týdny. Věříme,
že to ocení zejména ti, kteří si chtějí pochutnat na Dalešickém
pivu i doma a nejen při větší rodinné akci.
Koloběh 2015

Letošního ročníku Pivovarského KOLOBĚHU se sice zúčastnilo a něco méně týmů než ročníku loňského, nicméně o to
kvalitnějších. Nejen, že letos poprvé dokončily všechny týmy,
ale všechny dokončily (také letos poprvé) v čase pod 9 hodin.
Velký obdiv všem závodníkům!
(dokončení na následující stránce)

Řezbářské dílo Josefa Trojana ml.

Události obrazem

Medailisté z přeboru Sokola v gymnastice.
Tým Hopelajda opět posunul laťku a doběhl do cíle 100 km
závodu v novém traťovém rekordu 5:37! Závod by nemohl
proběhnout tak hladce a ve vynikající atmosféře bez již tradiční obětavé organizace a pomoci členů a příznivců TJ Sokol
Dalešice. Organizátorům ještě jednou předávám velké díky
od všech účastníků závodu.
Již teď se těšíme na konec prázdnin a další Hrabalovskou
noc v pivovaru. Loňské oživené prohlídky a herecké výkony
účinkujících ocenilo množství návštěvníků a jistě i mnozí z vás
si nenechají ujít jejich pokračování.
Ohledně dalších akcí kulturních, společenských, sportovních i jiných, sledujte prosím naše informační desky a webové
stránky, nebo třeba i facebook. Mimochodem, jak se vám líbí
nové webové stránky pivovaru?

Ořezávání proschlých topolů u Malého rybníka.

Za pivovarskou chasu přeji všem krásné, a třeba i trochu
rozmarné léto.
MVDr. Ladislav Urban
správce AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE

Řezbář Josef Trojan mladší
O řezbářských schopnostech mladého Josefa Trojana jsme
už na stránkách Zpravodaje psali. Letos překvapil opravdovým
řezbářským veledílem.
Z jednoho kusu smrkového kmene vytvořil mořského orla,
který ve svých pařátech drží ulovenou rybu a to vše na podstavci, kde je vyryt monogram JT. Dílo, které po spatření působí mohutným a majestátním dojmem, je vysoké asi 185 centimetrů.

Protagonisté divadelního představení Ó... la la! z DUSOTu.

Změnit kus kmene v hotové dílo je první krok. Pak následuje povrchová úprava zhotoveného díla. To je stínování a lakování. Počet hodin, které strávil řezbář při vytváření sochy
dravého ptáka, raději nepočítal. Rozhodně jich nebylo málo.
Byla to zakázková práce a není už v Dalešicích k vidění.
Touto prací Pepa Trojan dokázal, že je velmi zručný řezbář.
Pouští se i do vytváření monumentálních výtvorů, jakým je
zmiňovaná podoba orla s rybou.
I na této práci je poznat, že se v tomto oboru, který vyžaduje preciznost, výtvarnou představivost, řemeslnou zručnost a především trpělivost, neustále zdokonaluje. Ať se mu
i nadále v této zajímavé a ušlechtilé zálibě daří a má z ní
radost.
RŠ

Úprava prostranství u pomníku padlých.

Sokolský čas, měsíc po měsíci v roce 2015
LEDEN - Na Tři krále o krok dále
a odehráli jsme v pořadí již třetí představení divadelní pohádky „Jak se peklo zadlužilo“, tentokrát v Jaroměřicích n. Rok.
ÚNOR - přivítali jsme v naší sokolovně Divadlo Klauniky z Brna. Profesionálové nám sehráli divadelní představení Don Quichote de la Anča za aktivní
účasti obecenstva.
BŘEZEN - za kamna jsme nevlezli, ale ukončili jsme župní florbalovou
ligu. Již VIII. ročník této soutěže a naše
výsledky : mladší žáci 7. místo, starší žáci 2. místo, dívky 6. místo, junioři páté místo. Nejlepším střelcem ze

starších žáků byl vyhlášen Lukáš Pelikán. Ke konci března jsme absolvovali
seminář cvičitelů v Moravských Budějovicích. Tento měsíc zakončila valná
hromada naší T.J.
DUBEN – ještě tam nebudem, protože musíme na naše soukromé přebory
v gymnastice a ve šplhu. Poté vybraní
vytrvalci soutěžili na přeborech ČOS
v přespolním běhu v Josefově. A byli
jsme velmi úspěšní. Žaneta Svobodová
si odvezla zlato. Petr Kijonka stříbrnou
a Klára Vildomcová bronzovou medaili. Následoval přebor župy ve sportovní
gymnastice a šplhu v Moravských Bu-

dějovicích. Ten je rozdělen mezi čtyřboj
a dvojboj. Ve čtyřboji byla zlatá Padělková Jana, Krupičková Natálie, Svobodová
Žaneta, stříbrná Křížová Martina, Šídlová Karolína, bronzová Slatinská Anna,
Urban Hynek, Čech David, Vildomec,
Eliášová Zuzana. Ve dvojboji jsme měli
dvě stříbrné Sobotková Elena, Vildomcová Klára, a jednu bronzovou Jandová Sára. Šplh vyhráli Vildomcová Klára,
Padělek Pavel, druzí byli Svobodová
Žaneta, Hošťálek Martin,, bronzová Padělková Jana, Věžníková Magdaléna,
Jandová Sára.
(dokončení na další straně)

Sokolský čas...

Události obrazem

(dokončení)
V dubnu také naše dospělácké divadlo DUSOT sehrálo
komedii „Ó. .lá, la!“
KVĚTEN - máj vyženeme závodníky na přespolní běh
v Kněžicích. A tam se také dařilo.
Nejlepší byli Kijonka Petr, Padělková Jana, Špačková Veronika, druhé místo obsadili Slatinský Jiří ml., Smolová Dita,
Pechová Barbora, Tomek Jakub, Svobodová Žaneta, na třetí
příčce skončili Křížová Martina, Vildomcová Klára.
Další květnovou akcí byly přebory župy v atletice. Tam
jsme byli tradičně velmi úspěšní.

Výroční členská schůze mysliveckého sdružení.

Na 1. místo vystoupili Kijonka Petr, Tomek Jakub, Padělek Pavel, Padělková Jana, Pechová Barbora, Čtvrtníčková
Lucie, Vildomcová Klára, Špačková Veronika, na 2. místo
vystoupili Slatinský Jiří, Hošťálek, Martin, Macků Dominik,
Čtvrtníček Jiří, Slatinský Jiří st., Krupičková Natálie.
Oblíbené štafety družstev nám také parádně vyšly. Zlatá
medaile pro Dalešice A (Pechová, Krupičková, Vildomcová,
Padělek), stříbrná pro Dalešice B (Padělková, Macků, Čtvrtníčková, Tomek).
Družstvo dospělých si také přivezlo stříbrnou medaili
(Kos, Špačková, Čtvrtníček, Slatinský).
23. květen byl dnem Pivovarského koloběhu a zároveň
naše organizačně nejnáročnější akce. Problémové body tratě (4 x 25 km) řídí naši regulovčíci, občerstvení rozdělují naše
děvčata, hlídáme start a cíl, moderujeme, zapisujeme atd.
na této akci se letos podílelo asi 60 členů a přátel. Návštěvníci nešetřili pro organizátory koloběhu slovy chvály.

Maškarní obchůzku městyse organizoval SDH.

ČERVEN - lidé se radují létu, včely květu a sokolíci závěru
cvičební sezóny. Už tradiční šipkovaná a opékání párků. Tentokrát za hojné účasti dětí i rodičů. Naše nejlepší ještě čekaly
přebory ČOS ve všestrannosti.
Za Dalešice závodily Jana Padělková(14. místo ze 44),
Barbora Pechová( 12. místo ze 43), Natálie Krupičková ( 9.
místo ze 43) a navíc Barbora Pechová přivezla bronz z atletiky . To byla kategorie mladšího žactva a o 14 dnů později
čekalo totéž starší žactvo. Naši TJ. reprezentovala Žaneta
Svobodová (12. místo z 29).
Na závěr ještě pozvání na Den netradičních her (26. 7.),
které již tradičně proběhne na pivovarské zahradě.

Tradiční vyhrávání Josefům.

Jestli máte chuť vyzkoušet, jak se hrají möllky, kube, diskgolf, woodbal další hry a také ochutnat dalešické pivo a dobře se pobavit, tak určitě přijďte!
Dětem pěkné a dlouhé prázdniny, cvičitelům a funkcionářům zasloužený odpočinek a nám všem ostatním usměvavé
léto.
NAZDAR!
RNDr. Josef Potůček
starosta TJ. Sokol Dalešice

ČT Brno natáčela u pomníku padlých.

Farní poutní a poznávací zájezd v roce 2015
Letošní poutní a poznávací
zájezd směřoval do jihovýchodních balkánských států. Při cesty
jsme doputovali až do tureckého Istanbulu. Města, které se
jako jediné rozkládá ve dvou
světadílech.
Den první den - pátek 1. 5.
Vyjeli jsme v pátek v časných
ranních hodinách a naše cesta
vedla přes Bratislavu, kolem
Budapešti a po maďarských
rovinách jsme dojeli do rumunského města Arad, kde jsme
se ubytovali. Toto město patří
mezi větší rumunská města
a v jeho okolí žijí také příslušníci
maďarské a slovenské menšiny.
V pozdních odpoledních hodinách
jsme si město prohlédli.
Den druhý - sobota 2. 5.
Ráno jsme opustili Arad a také
uherské nížiny a přes město Deva
jsme dojeli do Sibiu. Město dříve
obývali němečtí Sasové, dnes je
považováno za jedno z nejlépe
zrenovovaných měst Rumunska.
Po prohlídce historického jádra
jsme pokračovali v cestě přes
rumunské Karpaty a v podvečer
jsme dojeli do Bukurešti, kde jsme
se zúčastnili mše sv. v místní
katedrále. Večer jsme si vychutnali prohlídku hlavního města,
o kterém se říká, že je to Paříž
Východu.
Den třetí - neděle 3. 5.
Po snídani jsme si udělali další
prohlídku města a vyjeli k bulharským hranicím. Ve městě Ruse
jsme přejeli Dunaj a odtud zamířili
k břehům Černého moře. Bulharské pobřeží bylo a opět se znovu
stává místem rekreačních pobytů
turistů ze Střední Evropy. Projeli
jsme známou Varnou a podél
Slunečního pobřeží jsme dorazili do Neseberu, který založili
starořečtí osadníci. Na tomto
malém poloostrově se zachovalo 12 kostelů a kostelíků z byzantského období. Po prohlídce
jsme pokračovali kolem pobřeží
přes přístav Burgas do známého
letoviska Primorsko, kde jsme se
ubytovali.
Den čtvrtý - pondělí 4. 5.
Naše cesta pokračovala jihovýchodním cípem Bulharska
a přes pohoří Stranža a přes
město Malko Trnovo jsme přijeli
na hraniční přechod do Tu-

Společné foto účastníků poutě v Istanbulu. V pozadí chrám Hagia Sofia.
recka. Po celním a pasovém odbavení
jsme projeli územím turecké Trákie, což
je evropská část dnešního Turecka.
V odpoledních hodinách nás přivítalo
jedno z nejkouzelnějších měst světa
Konstantinopol – Cařihrad - Istanbul.
Před ubytováním jsme stihli ještě krátkou
podvečerní prohlídku města.
Den pátý - úterý 5. 5.
V tento den jsme podnikli celodenní
výlet do asijské části Turecka. Přejeli
jsme Bosporský most a z města Darica
jsme se přeplavili přes záliv Marmarského
moře jsme dojeli do malého města Iznik,
nazývaného ve starověku a také v období byzantské říše Nikaia. Po skončení
pronásledování křesťanů, se zde v roce
325 konal první ekumenický koncil,
který přijal Vyznání víry, jež se modlíme
dodnes. Město je známé i z osmanského
období výrobou nádherně zdobených
dlaždic. Odpoledne jsme přijeli do města
Bursa, které bylo prvním hlavním městem
osmanské říše. Leží pod pohořím Bithynský Olymp, kde byl klášter, v kterém pobývali sv. Cyril a Metoděj před odchodem
na své misie. Dnešní Bursa má převážně
islámské památky. V podvečer jsme se
vrátili zpět do Istanbulu.
Den šestý - středa 6. 5.
Po
snídani
jsme
pokračovali
v prohlídce Istanbulu. Začali jsme
prohlídkou
původního
sultánského
sídla zvaného Ťopkapi. Rozlehlý komplex zahrnuje nádvoří a budovy s cennými sbírkami. Zároveň je odtud nádherný výhled na Bosporský průliv, záliv
Zlatý roh a na obdivuhodné panorama
města. Navštívili jsme zde klenotnici

s
množstvím
drahocenných
předmětů nevyčíslitelné hodnoty.
Odtud jsme přešli k chrámu Boží
Moudrosti – Hagia Sofia. Uchvátil
nás svou mohutností, velkolepou
architekturou, sloupy a mozaikami. Až do 15. století byl největším
chrámem křesťanů na světě.
Navštívili jsme i Velký bazar – Kapali Carsi. Ten se řadí k typickým
istanbulským pamětihodnostem.
Odpoledne jsme podnikli plavbu lodí po Bosporu při níž jsme
obdivovali krásné paláce a vily
postavené na březích průlivu.
Večerním Istanbulem jsme se
vrátili k odpočinku do hotelu.
Den sedmý - čtvrtek 7. 5.
Ráno
jsme
se
vydali
na zpáteční cestu k domovu.
Zastavili jsme se v hraničním
městě Edirne a prohlédli si slavnou Selimovu mešitu. Zde jsme
se rozloučili s islámským světem
a pokračovali do hlavního bulharského města Sofie, kde jsme se
ubytovali.
Den osmý - pátek 8. 5.
Po krátké ranní prohlídce nejvýznamnějších sofijských pamětihodností jsme se vydali přes
Srbsko, Maďarsko, a Slovensko
zpátky domů na naši Moravu.
V sobotu, v časných ranních
hodinách
jsme plni krásných
zážitků dorazili v pořádku domů.
Mgr. Petr Holý

Dalešický zpravodaj 1/2015
Vydává Městys Dalešice. Místo a datum vydání: Dalešice, 26. června 2015, reg. MK ČR E 21262, náklad 260 ks.

