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MĚSTYSE DALEŠICE
Dalešická pouť
Vážení spoluobčané, než Vás pozveme na naši tradiční dalešickou
pouť, tak nám dovolte, se Vás zeptat…
…víte, co je to pouť ???
Pouť - je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má
náboženský význam.
V symbolickém smyslu je pouť
úkolem odevzdání. Vyskytuje se
v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či
sílu určitým místům. V křesťanství
jsou hlavní poutní místa spojena
s životem Ježíše Krista, nebo některého ze svatých. V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí,
zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona,
soustředil společenský život včetně
komediantů a kejklířů. Postupně se
tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak stala
synonymem zábavního parku.
Poutě ve starověku
Křesťané měli již od 2. století
v úctě hroby mučedníků, k nim
přicházeli a u nich se modlili. Od
4. století začínají poutníci putovat do
Svaté země na místa spojená s životem Ježíše Krista - rozmach těchto
putování je jednak spojen s uznáním
křesťanství coby povoleného náboženství, jednak také nálezem kříže,
sv. Helenou na němž Ježíš zemřel.
Vzorem pro křesťanské pouti do Jeruzaléma byla putování Izraelců do
jeruzalémského chrámu. Pouť křesťané podnikali jako pokání za hřích,
v touze po očištění a posvěcení.

Výroční poutě
Každoročně se konávaly poutní
slavnosti v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela, nebo v

den svátku patrona, jemuž je zasvěcen. K takovému místu se soustředil
život celé oblasti. I tehdy, když zrovna žádní návštěvníci z jiných farností
nedoputují, se obřad přizpůsobí tomuto dni, poutní slavnosti.
Pouť jako zábavní park
V Evropě se místo pouti stávalo
centrem společenského života. Proto se k němu přidružoval i zábavní
program, který byl zejména pro děti
nejvýraznějším a nejlákavějším projevem poutě. Po místech poutí kočovali se svým vybavením komedianti:
majitelé kolotočů, houpaček, zábavních střelnic, strašidelných domů
a dalších atrakcí, mnohdy společně
s kočovným divadlem s náboženskými i světskými tématy.
Později se tento účel osamostatnil,
například slavná pražská Matějská
pouť se od kostela svatého Matěje
v Dejvicích přestěhovala na Výstaviště a většina komediantů a zábavních
parků se stěhovala bez ohledu na náboženské dění.
V dnešní době se tradice sloučení
náboženské a zábavní slavnosti obnovuje.
é

Poutě ve středověku
Ve středověku se křesťanská pouť
stává zážitkem víry, cesta na pout-

ní místa je často dlouhá, namáhavá
a nebezpečná. Mezi nejoblíbenější
poutní místa se vedle Jeruzaléma
řadí Řím, místo umučení apoštolů
Petra a Pavla. Poskytnutí noclehu
poutníkům platilo jako jeden ze skutků milosrdenství a tvořilo součást
požehnání spojeného s poutí. Nejvýznamnějším středověkým poutním místem na území Česka byla
Praha, zvláště pak chrám sv. Víta,
místo spojené se zemskými patrony
a především sv. Václavem.
Poutními místy se zvláštním
významem jsou tzv. mariánská
poutní místa. Ta jsou spojena s životem Panny Marie, ale pouť zde
směřuje na místa jejího zjevení či
k jejímu obrazu či soše, které je obvykle přikládána nadpřirozená moc.
Mezi významná mariánská poutní
místa patří např. Lurdy (ročně je navštíví sedm miliónů poutníků ), v česku
jsou např. Stará Boleslav, Svatá Hora
u Příbrami, Hostýn, Filipov či (Mariánské) Skoky.

A takové obnovení se každý rok
děje i u nás v Dalešicích, kdy slavíme největší obecní svátek „Naši dalešickou pouť“. Letos se koná 30. 6.
2019.
Pozvání pro všechny dalešické
občany a jejich hosty
Všichni jste srdečně zváni ke svátečnímu pouťovému posezení na
Městečku, pozvou Vás také stárci při
tradiční obchůzce.
Novinkou letošního zavádění
a poutě je, že celým dnem vás bude
provázet dechová hudba Bludověnka.
Ještě jednou jste všichni srdečně zváni k pouťovému posezení na
Městečku, kde jistě strávíte příjemné
chvíle.

Program pouti:
8.00 hod. pouťová bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
9.00 hod. před kostelem hraje dechová hudba Bludověnka
			
na Městečku se řadí průvod stárků
9.15 hod. průvod k pomníku padlých, hymna, položení květů
9.30 hod. zahájení obchůzky, zvaní k pouťovému posezení a veselí
		
na Městečku
			
Přibližně od 15.00 hodin - tradiční vyhrávání na Městečku
			
k tanci, poslechu a dobré náladě
Občerstvení a pouťové atrakce jsou zajištěny.

Dechová hudba Bludověnka se
bude snažit Vám všem dodat dobrou
náladu a pohodu.

Případné finanční příspěvky vhazujte pouze do zapečetěných pokladniček. Děkuji.
Ivana Loukotová n

Dechová hudba Bludověnka
Po nějaké době došlo ke změně
hudby, která Vás bude doprovázet
po celou neděli 30. 6. 2019. Na naši
pouť zavítá dechová hudba Bludověnka z Bludova, zde je její krátké
představení:
O dechové hudbě Bludověnce ...
Zde na severu Hané, v podhůří
Jeseníků a strážních hradů, lemována řekou Moravou se nachází druhá
největší obec kraje - Bludov. Obec
krášlí zámek Žerotínů, je také rodištěm malíře Adolfa Kašpara. Státní
lázně Bludov jsou zaměřeny na léčbu
dětí i dospělých pacientů.
Od roku 1999 zde pokračuje
v tradici dechová kapela Bludověnka.
V současné době má 12 muzikantů,
zpěváky Ivanu Šůstkovou, Vendulu
Možíšovou, Aleše Peče, Jana Večeře a několik hostujících a vypomáhajících členů. Kapela účinkuje na
koncertech, městských a obecních
slavnostech, plesích, zábavách, přehlídkách a dalších kulturních a společenských akcích. Je také zvána
na festivaly dechových hudeb a častokrát vystupovala i na koncertech
v zahraničí.
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Bludověnka v roce 2016 v Tonstudio Rajchman v Dolních Bojanovicích
úspěšně nahrála svůj třetí kompaktní
disk „Půjdem za láskou“ a o rok později, tedy v roce 2017 kapela vydala
DVD nosič „Došli vám dnes hrát“.
Bohatý repertoár tvoří vedle klasického žánru i písně moravského
Slovácka, hanáckého regionu, ale
i skladby taneční.

Kapela je také pořadatelem již
tradičního tanečního odpoledne
s názvem „Štrůdlobraní“ a Festivalu
dechových hudeb v Bludově.
Budu pevně doufat, že s vystoupením této dechové hudby budete
všichni spokojeni.
JL n
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři
než nalistujete další stránky dalšího
vydání Zpravodaje městyse Dalešice, dovolil bych si uvést pár informací úvodem.

jeho pořízení by mohla být poskytnuta podpora ve výši cca 750.000 korun
z dotačních prostředků Ministerstva
vnitra a Kraje Vysočina. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva ze dne
10. 6. 2019, byly v dané věci narychlo
zpracovány a odeslány žádosti, přičemž opět následující měsíce ukáží,
zda budeme úspěšní.
O prvních dvou letošních investiční akcích, které se podařilo v tomto
roce již zcela realizovat, se můžete
přesvědčit sami při návštěvě hřbitova a procházce po komunikaci „Ke
Svatému“. V prvé řadě se za finanční pomoci Kraje Vysočina ve výši

127 tisíc korun a také nemalé finanční podpory ze strany obcí Stropešín
a Slavětice podařilo zrekonstruovat
do nové podoby jihovýchodní zeď
hřbitova. Jak jistě dobře víte, hrozilo,
že původní zeď se v důsledku nedobrého stavebnětechnického stavu zřítí
a zavalí několik náhrobků.
Druhou z akcí byla oprava místní komunikace „Ke Svatému“, která
byla financována čistě z prostředků
městyse. Avšak i tato akce, byla realizována především z důvodu bezpečnosti občanů a návštěvníku Dalešic.
é

Investiční akce letošního roku
V předešlém vydání zpravodaje
bylo popsáno 6 projektů, které jsou
v současné chvíli v procesu schvalování dotačních prostředků u jednotlivých dotačních institucí a městys
zatím bohužel nemá žádné podrobnější informace, jak budou naše žádosti vyhodnoceny. Pokud se týká
rekonstrukce objektu č.p. 19/39 na
městečku (tzv. Davidova hospoda),
pak i tento projekt již byl předán na
Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o poskytnutí dotace. Výsledek, zda bude náš projekt vybrán
k podpoře, bychom měli znát někdy
v průběhu září či října a budeme Vás
o něm, jako o výsledcích ostatních
projektů informovat v některém z následujících vydání zpravodaje.
K uvedeným šesti velkým investičním projektům se v průběhu přelomu
května a června naskytla příležitost
realizovat ještě jeden projekt, se kterým jsme na počátku roku nepočítali.
Jedná se o možnost pořídit nové devítimístné vozidlo i s přívěsným vozíkem pro hasičský sbor, přičemž na

Po letošní zimě dospěli zastupitelé městyse k závěru, že výtluky v
komunikaci jsou v takovém rozsahu,
kdy ohrožují především cyklisty projíždějící v daných místech. Na základě rozhodnutí zastupitelů z letošního března, byla zahájena urychlená
oprava dané komunikace z vlastních
zdrojů bez pokusu získat nějaké dotační prostředky.
Ze společenského života - chci
velmi poděkovat všem občanům,
kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a hladkém průběhu všech aktivit
pro veřejnost v minulých měsících.
Šlo hlavně o dvě akce: Pálení čarodějnic (30. dubna) a Noc kostelů
(24. května). Akce Pálení čarodějnic, kterou i letos pořádali členové
našeho sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci s pohostinstvím
Stodola, se uskutečnila dle organizátorů v tradičním počtu malých
i velkých čarodějnic a čarodějů. Velmi
vydařená akce Noc kostelů pořádaná
pod záštitou Dalešické farnosti proběhla v našem městysi letos poprvé,
avšak doufejme, že nikoliv naposledy.
Víc o těchto akcích Vám pak přinášíme na jiném místě zpravodaje.
Na 31. května bylo naplánováno
již třetí setkání seniorů. Bohužel v
důsledku konání smutečního obřadu
jsme se z pietních důvodů rozhodli
toto setkání přesunout na jiný vhodnější termín, o kterém Vás samozřej-

mě s dostatečným předstihem budeme informovat.
Z činnosti úřadu městyse Dalešice - období údržby zeleně a veřejných
prostranství jsou v plném proudu
a naši čtyři techničtí zaměstnanci se
snaží ze všech sil, aby nám v Dalešicích zelené plochy nepřerůstaly přes
hlavu. Nejen za toto jím patří náš velký dík. V mezidobí, kdy povětrnostní
podmínky nedovolují provádět sečení a venkovní údržbu zvládli naší zaměstnanci provést osazení nových
odpadkových košů na psí exkrementy, nátěr herních prvků na dětských
hřištích, likvidaci odpadu z č.p. 2 (viz.
samostatný článek) a drobné opravy
s výmalbou v naší lékařské ordinaci
a čekárně tak, aby tyto prostory byly
připraveny na okamžik, kdy se nám
podaří do Dalešic opět získat lékaře.
Mnoho z Vás se chodilo a stále
chodí ptát, jak to vypadá s „novým
panem doktorem“. V současné chvíli
můžeme konstatovat, že situace se
pro nás vyvíjí velmi příznivě. Podařilo
se dosáhnout dohody s jedním praktickým lékařem z Třebíče, který souhlasil, že v Dalešicích otevře svou
plnohodnotnou ordinaci na jedno
dopoledne v týdnu. Jelikož po ukončení činnosti předešlého pana doktora došlo k úplnému zrušení jeho
ordinace v Dalešicích, tímto se velmi zkomplikovalo otevření ordinace
nové. Otevření nové ordinace jiného

lékaře znamená absolvovat několika
měsíční proces náročného administrativního schvalování od krajského
úřadu a jednotlivých zdravotních pojišťoven. Máme aktuální informace,
že toto martýrium se však blíží svému cíli a během několika týdnů by
nový lékař mohl v Dalešicích znovu
začít ordinovat.
Díky odborné pomoci místostarosty pana Mgr. Michala Cichého, kterou poskytuje ve formě vypracování
smluv a souvisejících dokumentů se
podařilo od počátku roku uskutečnit
nemalé množství majetkoprávních
převodů, díky čemuž mimo jiné městys získal do majetku nové pozemky
o rozloze cca 3 hektary. Městys tak
na právních službách ušetřil několik desítek tisíc korun. Finanční prostředky v této výši se podařilo ušetřit nejen díky vypracovávání smluv
v souvislosti s převodem pozemků,
ale také při zpracování smluv o dílo,
dokumentů pro správní řízení a dalších agendách.
Závěrem bych Vás chtěl jménem
všech zaměstnanců a členů zastupitelstva pozvat i letos na tradiční
Dalešickou pouť. Přejme si, aby ta
letošní se vydařila minimálně tak, jak
tomu bylo v předcházejících letech.
Jiří Loukota, starosta
Mgr. Michal Cichý, místostarosta n

Informace Sboru pro občanské záležitosti
V první polovině letošního roku se narodili:
Palát Adam
Pavlíková Jůlie
Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, mnoho sil a
spokojenosti.
Z Dalešických občanů nás navždy opustili:
Kosík Jan
Pacalová Marie
Potůčková Milana
Khorová Verona
Chalupský Bohumil
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V druhém čtvrtletí letošního roku se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané:
Potůček Josef
Kovářová Jana
Ludvíková Alena
Stejskal Otakar
Doležal Vladimír
Krejčová Vlasta

60
60
60
65
80
85

Jubilantům přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do
dalších let.
n

Vzpomínka u Pomníku padlých
Jako každý rok, tak i letos, jsme si
pietní vzpomínkou připomněli tragickou událost, která naši obec postihla
na sklonku druhé světové války.
Ničivé letecké bombardování 7.
května 1945 změnilo tvář Dalešic.
Způsobilo nejen nedozírné materiální škody, ale především krutě zasáhlo do života mnoha rodin, které při
bombardování navždy ztratily někoho ze svých blízkých. Jednalo se o
27 našich spoluobčanů, a proto můžeme tento den označit jako nejtragičtější den v novodobých dějinách
Dalešic.
Se všemi, kteří přišli zavzpomínat
na své padlé spoluobčany, jsme minutou ticha uctili jejich památku.
Celá akce začala shromážděním
zastupitelů před obecním úřadem.
Za hudebního doprovodu došli k Pomníku padlých, kde položili věnec.Po
odeznění státní hymny, pan starosta
uvedl žáky základní školy, kteří předvedli své kulturní pásmo.
Následoval projev pana starosty,
který připomněl nejenom tragédii,
která na sklonku války postihla naše
Dalešice, ale také hovořil o současných hrozbách.Celý projev zakončil
tím, jak důležité je mluvit nejenom o
historii, ale i o současnosti s našimi
dětmi.
Kronikář městyse pan Špaček ve
svém projevu více přiblížil události,
které se na sklonku války staly. Akci
u Pomníku padlých ukončil chrámový sbor pod vedením Mudr. Zdeňka
Kováře a závěrečná skladba Večer-

ka, hraná na trubku umocnila svou
klidnou, podmanivou melodií atmosféru naší vzpomínkové slavnosti.
Lampionový průvod za doprovodu
dechové hudby Rouchovanka skončil na městečku, kde byl zakončen
ohňostrojem.
Vám všem, kteří jste se v hojném
počtu této důstojné pietní akce zú-

častnili, chci z celého srdce poděkovat.
Je vidět, že i po 74 letech Vám
není lhostejný osud našich spoluobčanů, které na sklonku války postihla
taková tragédie.
Děkuji
Ivana Loukotová n

Reflexní pásky
Vážení spoluobčané,
spolu se zpravodajem, jste obdrželi reflexní samonavíjecí pásky pro svoji bezpečnost.
Reflexní pásky jsou v dnešní době minimum pro dobrou viditelnost chodců za tmy.
Praktické samonavíjecí reflexní pásky můžete snadno
připevnit na batoh, kabelku, nebo přímo na ruku.
Být za tmy dobře vidět, je pro chodce povinnost ze
zákona.
Reflexní pásky a další reflexní doplňky již nejsou pouze doplňkem pro chodce mimo obec sloužící k většímu
pocitu bezpečí, nýbrž zákonnou povinností. Na konci
února 2016 se Česká republika zařadila mezi země, ve
kterých pro chodce platí povinnost nosit za snížené vidi-

telnosti vhodné reflexní doplňky. Stanovil to zbrusu nový
odstavec č. 9 paragrafu 53 zákona o silničním provozu:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.”
V první řadě jde ale o Vaši bezpečnost. Reflexní pásky
výrazně zvyšují viditelnost chodců pro řidiče.
Proto Vás žádáme, neriskujte a buďte vždycky připraveni na bezpečnou chůzi za tmy.

Mějte pásky vždy při sobě.
n

Třídění odpadu
V roce 2018 bylo díky recyklaci
a využití papírů, plastů, skla, kovů,
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM
uspořeno 20,6 milonů GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 316 tisíc
domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí
o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.
Městys Dalešice je evidován
v systému EKO-KOM, jedná se o naše
dvě sběrná místa u místních obchodů s potravinami. Na těchto místech
můžete vytřídit plast, sklo a papír do
barevně odlišených kontejnerů. Na
začátku měsíce června přibyl další
kontejner u obchodu paní Veselé na
plechovky od piva, limonád, konzervy a jiný drobný kovový odpad.
Městys Dalešice se vytříděním
odpadu za rok 2018 díky těmto
dvěma sběrným místům podílel
26,419 tunami a od EKO-KOM, a. s.
nám byla navrácena částka za tříděný odpad ve výši 69 768,- Kč.
Osvědčení o úspoře emisí, které
jsme obdrželi zde přikládám.

Všem, kteří se snaží tento odpad
třídit a ukládají jej tam, kam je určeno, patří velké poděkování. V případě realizace dotačního titulu dojde
k zvelebení a úpravě těchto sběrných míst, bude pořízeno několik
dalších kontejnerů a na zkoušku

přidána další sběrná místa, tak aby
byla co nejvíce v dosahu našich občanů a my všichni jsme se mohli podílet na zlepšení našeho životního
prostředí.
Jiří Loukota, starosta n

Obnova a úklid obecního majetku zdárně pokračuje!
V jednom z předešlých čísel našeho zpravodaje jsme
informovali o nepříznivém stavu v objektech obecních
budov. Po půl roce usilovné práce našich zaměstnanců
lze shrnout, že nepřiznivý stav v této věci se rapidně
zlepšil, minimálně tedy v objektu technické haly na hřišti, stodoly vedle sokolovny a domu č.p. 2 na městečku. Podařilo se vyvézt několik kontejnerů a traktorových
vleček na skládku komunálního odpadu v Petrůvkách
a do sběrny kovového odpadu v Kramolíně.
Větší část zde odložených věcí, které byly v prostorách obecních objektů bez zřejmého důvodu umístěny,
avšak nepatřily do majetku městyse, si majitelé z větší
míry již přesunuli jinam. Představu o tom si konečně
můžete sami učinit na základě níže uvedených fotografií, které mapují stav před vyklízením a po něm.
Lze tedy shrnout, že takto sanované prostory mohou
v současné chvíli konečně začít znovu alespoň částečně sloužit ku prospěchu občanů Dalešic.
První takovou příležitostí patrně bude nadcházející
pouť, během které budou v průjezdu domu č.p. 2 umístěny mobilní toalety, abychom zvýšili hygienický komfort návštěvníků pouti.
n

Reakce na článek v Horáckých novinách
Rád bych se vyjádřil k nelichotivému článku v Horáckých novinách. Všichni kdo si ho přečetli, se mnou budou
jistě souhlasit, že to dobrému jménu Dalešic nepřidalo.
Po přečtení jsem měl z oné osoby zvláštní pocit. Řekl
bych, že ji v Dalešicích nezajímalo kromě hromad psích
výkalů a nepořádku kolem kontejnerů, vůbec nic.
Já sám se často a rád procházím po našich Dalešicích a mohu Vám s klidným srdcem sdělit, že taková hrůza, to opravdu není.
Nevím, kdo tento článek napsal, ale vedl mě k zamyšlení.
V minulých letech pan Rudolf Špaček opakovaně ve
Zpravodajích žádal majitele psích miláčků, aby si po nich
uklízeli.
S tím samozřejmě souhlasím, ale zároveň si mělo bývalé vedení uvědomit, že neudělalo nic pro to, aby měli
majitelé psů možnost, někam psí exkrementy uklidit.
Je nutné tuto situaci řešit co nejdříve, neboť psů v Dalešicích přibývá a turistů s čtyřnohými mazlíky rovněž.
Městys prozatím zakoupil na nejvíce exponovaná
místa pět košů na psí exkrementy v nemalé částce bezmála 20 000,- korun, které byly umístěny na vybraná místa. Uvědomuji si, že to je malý počet, ale není to zrovna
laciná záležitost.
Mohu Vám slíbit, že každý rok se budeme snažit, aby
se jejich počet navýšil.
Také pevně věříme, že se koše nestanou terčem vandalů, a budou plnit účel, ke kterému byly zakoupeny.

Druhá věc, o které jsme si mohli v nelichotivém článku přečíst,
je nepořádek kolem kontejnerů.
S tímto nelze než souhlasit, je to
opravdu žalostný pohled.
Na jedné straně Nejkrásnější
městečko, ale to, co vidíme, když
se rozhlédneme, to už tak pěkný
pohled není.
Jsem toho názoru, že se tato
situace měla řešit současně s dokončením Městečka. Bohužel se tak nestalo.
Hned na prvním zastupitelstvu, po mém jmenování do
funkce, jsem měl v programu, jako jeden z mnoha bodů,
právě řešení tohoto problému.
V současné době je kompletně zpracován a předán
na Operační program Životního prostředí, dotační projet
nazvaný ,, Zlepšení nakládání s odpady v městysi Dalešice,“ který by daný problém z části vyřešil. Bohužel nezodpovědnost osob, které vyhazují odpad ke kontejnerům, nebo jim dělá problém jej vytřídit, nevyřeší žádný
dotační titul, ani sebelepší úprava míst kolem kontejnerů. Postupně dojde alespoň k částečnému zvelebení
stávajících sběrných míst, jak jste již mohli všimnout
u obchodu bývalé Jednoty.
Děkuji Vám za pochopení
Váš starosta n

Sportovní areál - hřiště
Jeden z neutěšených pohledů se nám všem naskýtal
na část Dalešic nazývaném ,,Hřiště.“ Zrekonstruovaná
část využívaná jako dětské hřiště slouží svému účelu.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je rovněž využíváno k různým sportům. Obě tyto hřiště prochází
v současné době udržovacími pracemi, novými nátěry
a celkovou údržbou.
Co bude s dvěma kurty opatřenými antukou, prozatím
nevím. Jejich obnovení s umělým povrchem je opravdu
nákladná záležitost a využitelnost dosti diskutabilní.
Využiji již poněkolikáté tento zpravodaj k tomu, abych
Vás občany oslovil a vy sami navrhli co zde zbudovat,
vytvořit, aby byl sportovní areál, opravdu sportovní a využívaný. Vaše podněty můžete přinést na úřad městyse,
nebo zaslat mailem na mestys.dalesice@gmail.com.
Zbytek tohoto areálu, mě osobně připomínal útvary
prvohor, nebo ještě výstižněji skládku všeho co nikdo
nepotřeboval. Pravděpodobný záměr, bylo jistojistě vybudování letních horských turistických tras a v zimním
období sjezdovka pro lyžaře.
Co mě vedlo k této domněnce a spekulaci? Když jsem
si tuto turistickou horskou trasu prošel poprvé, zjistil
jsem, co vše se skrývá za těmito hromadami.
Tyto poklady v podobě, dopravního pásu, kovového
stožáru, korby z nákladního vozu apod, mě opět utvrdili
o zbudování sjezdovky. Bohužel sněhové podmínky nejsou vzhledem k naší nadmořské výšce poslední roky
nic moc a horských chat tu také mnoho nemáme, nu
což.
Nezbylo než objednat těžkou techniku, vytahat stožár, korbu i s dopravním pásem, vše odvozit, zlikvidovat, materiál rozhrnout, navozit hlínu, opět rozhrnout
a zatravnit.
Myslím si, že hory do Dalešic nepatří a tato zatravněná plocha bude sloužit dětem k jejich hrám, aniž by si
ublížily, o celkovém vzhledu nemluvě.
Jiří Loukota, starosta n

Třešňový sad
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou
poděkoval - že nevíte za co ???...
hned se to dovíte.
Děkuji Vám za Vaše krásné reakce na obnovu třešňového sadu U
Kaple.
Jsem velice potěšen, že sdílíte
moje pocity.
Na tu krásu, kterou si pamatuji
z dětství, kdy na jaře rozkvetly
všechny stromy v sadu, prostě nemůžu zapomenout.
A taky si moc dobře pamatuji, kam
jsme jako kluci chodili na třešně.
Právě proto mi přišlo vhodné,
tuto krásu obnovit a umožnit tak
i dalším generacím, radovat se z té
nádhery. Zasázeli jsme 15 třešní
a budeme ještě pokračovat, když
bude potřeba. Navíc jsme přidali
ještě 5 švestek. Teď musíme jenom
doufat, že i počasí bude milosrdné,
aby se stromy chytly a začaly růst.
Jiří Loukota, starosta n

Tradice stavění a kácení máje
Od pradávna strom představoval strážného ducha obce, proto
i stromy vybrané na máje musely být
silné, rovné a také vysoké. Hodně
se k tomuto účelu využívaly smrky,
jedle nebo borovice, protože déle
vydržely zelené. Oblíbená byla ale
i bříza. Kmen máje byl většinou hladký a oloupaný. Zelený vršek koruny
se zdobil barevnými stuhami, šátky,
květinami a fábory z pestrého papíru.
Pod ozdobným vrškem mnohde
ještě visel věnec zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta.
Dokud se nepokácely, musely se
hlídat, protože ukrást máj sousedům
bylo prestižní záležitostí.
To ostatně platí dodnes.
Ověnčený strom představuje především symbol jara, zapomínat se
ale nemůže ani na lásku. Proto v některých obcích chlapci stavěli také

malé májky před domy svých dívek.
Muselo jít ale o dívky zachovalé, tedy
panny.
V den kácení máje se pořádaly i
taneční zábavy. Předcházela jim obchůzka s hudbou a výskokem po do-

mech, před nimiž stály májky. Velký
průvod postupně narůstal, děvčata
se k němu postupně připojovala, až
nakonec došel na náves, kde se tančilo před ústřední májí
IL n

Tradice pálení čarodějnic - noc plná kouzel a rituálů
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Po celé republice se rozhoří tisíce
ohňů a vater, u kterých se lidé sejdou především kvůli
světským radovánkám, jako je opékání vuřtů a zábavě.
Málokdo už si ale tuto noc spojí s magickými rituály,
na něž věřili naši předci, kteří jim přisuzovali obrovskou
moc.
V dávných dobách lidé věřili, že o filipojakubské noci
vládli síly a čarodějnice se slétaly na sabaty. Proto se na
kopcích pálily ohně, které fungovaly jako ochrana vesnic
před čarodějnicemi.
Pro jistotu u sebe lidé ještě nosili květ kapradí, svěcenou křídu, hostii a další křesťanské předměty chránící
před zlem. Na vesnicích navíc bylo nutné ochránit i úrodu a dobytek.
Kdyby tuto noc nebyly v chlévě zelené větévky či nebyl
obsypán dokola pískem, čarodějnice by vše očarovaly,
což by způsobilo poškození úrody i dobytka.
Tradice ohňů se jako jedna z mála dochovala dodnes. Muži v tento den stavějí velké hranice. Dívky ze
starých hadrů dělají čarodějnice připevněné ke koštěti
a společně je zdobí dlouhým věncem z pampelišek. Večer se zapálí hranice i s čarodějnicí.
Chlapci zapalují košťata, vyhazují je do výše, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech, či aby je
takto srazili k zemi. Děvčata přeskakují ohniště a intenzivně myslí na to, co si přejí nebo čeho se chtějí zbavit.
Společně se pak všichni radují.
Čarodějnice v Dalešicích
Čarodějnice, které organizují naši hasiči, byly i letos
vydařenou akcí.
Celá akce probíhala na louce za stodolou a na své si
přišli všichni příchozí, především však děti. O dobrou náladu a hlavně o soutěže pro děti se postaral DJ Vašek
z Moravského Krumlova a byla to vskutku dobrá volba.
Děti se bavily a ze soutěží si odnesly spoustu dobrot.
Nám všem přihlížejícím zatančily místní čarodějnice
z řad hasiček krásný taneček. Špekáčky si opekli nejenom děti, ale všichni ti, kteří dostali chuť.
Zapálení vatry trošičku zkomplikoval dopolední déšť,
ale nakonec vše klaplo na jedničku.
Hudba se přesunula do stodoly a dobrá nálada a pohoda vydržela do časných ranních hodin.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravách této
vydařené akce podíleli. Rok od roku obliba této akce
roste, což jde vidět i na přítomných. Místní jsou samozřejmostí, ale každý rok se sjíždějí i děti se svými rodiči
z okolních vesnic.
Svědčí to o jediném, že naši hasiči umí udělat opravdu
vydařenou akci, na kterou se všichni těšíme.
Velký dík patří i Romanovi a Ladě, kteří nabízeli občerstvení všeho druhu, a poskytli, již po deváté, louku před
hospodou Stodola, ke konání celé akce.
IL n

Základní a mateřská škola
Nový školní rok jsme zahájili přivítáním našich prvňáčků. Jsou to:
Jitka Khorová, Gábina Štěpáníková,
Martin Cichý, Vlastimil Fraj a Mirek
Meniec. Všichni úspěšně dokončili první rok školní docházky a nyní je
před nimi čas prázdnin. Těší se na
dny plné her a zábavy, nové zážitky
a krásné letní počasí. Na prázdniny
se těší i žáci dalších ročníku, kteří se
celý školní rok pilně učili a také reprezentovali naši školu v soutěžích
a sportovních kláních.
V Netradičním pětiboji ve Studenci
se na druhém místě mezi žáky prvního ročníku umístila Gábinka Štěpáníková. Na Sportovní olympiádě
v Třebíči získali medaile Vlastík Fraj:
brozovou - sprint, Gábinka Štěpáníková: zlatou - sprint, Tomáš Khor: stříbrnou - sprint, bronzovou - vytrvalostní běh a Vanessa Janová: stříbrnou
- skok do dálky.
Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží. Byly to: Pomáháme
zvířátkům, Mé toulky za zvěří. Velký
úspěch měli naši žáci ve výtvarné soutěži při Malém festivalu loutky 2018.
I přes velkou konkurenci byly vybrány
a oceněny díla našich žáků Adama
Jonáše, Tomáše Khora, Elenky Buršíkové, Jana Hohbergera, Kateřiny Trojanové, Petra Trojana a Elišky Jonášové.
Slavnostní předání cen vítězům se konalo i za přítomnosti rodičů v Infocentru Jaderné elektrárny Dukovany.
Úspěšně nás také reprezentovali
žáci v okresním kole recitační soutěže. Diplom získali: Adam Jonáš, David Barszcz, Eliška Jonášová a Petr
Trojan. Žáci z tanečního kroužku vystupovali na přehlídce tanečních souborů - Hrotovicko tančí a na přehlídce
pódiových skladeb v Moravských Budějovicích.
I letos jsme sbírali starý papír. Žáci
nasbírali 3 220 kg papíru. První místo
získala Hana Solařová, druhé místo
Jitka Khorová a třetí místo obsadil Michal Sedláček. Všem vítězům gratuluji
a poděkování patří také všem, kteří dětem při sběru pomáhali.
Navštívili jsme také kino v Třebíči
- Čertí brko a divadlo v Třebíči - Hvězdička betlémská a Jaro s kamarády.
Do školy za námi přijelo Divadélko
pro školy s divadelním představením
Pohádky ze statku. Připravili jsme pro-

gram na oslavy stého výročí vzniku
samostatného Československa, na
Mikulášskou nadílku , Vánoční besídku , program na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, program na
oslavy ukončení 2. světové války a vítání občánků do života. Velké úsilí žáci
věnovali přípravě programu na školní
besídku. Sami si jednotlivá vystoupení
uváděli a moc se snažili, aby se jim
jednotlivá čísla podařila. Zpívali, tancovali, hráli na flétnu. Na závěr král Ota
I. pasoval naše prvňáčky na čtenáře.
Se svým programem vystoupily také
děti z mateřské školy. Moc se jim vše
povedlo a sklidily zasloužený potlesk.
Děkuji všem , kteří se přišli podívat
a věřím, že se jim besídka líbila. Na
žávěr školního roku jsme s žáky 4.
a 5. ročníku podnikli výlet na kolech.
Vyzkoušeli jsme cyklostezku a lesní cestu a podívali se na vykopávky
Mstěnice. Žáci 4. a 5. ročníku již tradičně přespali jednu noc ve škole.
I letos naše škola čerpala finance
ze dvou projektů. Jsme zapojeni do
projektu Zdravá škola. Získali jsme dotaci z fondu Kraje Vysočina, což nám
umožnilo realizovat mnoho aktivit - výlet do planetária v Brně, ozdravný pobyt v solné jeskyni v Třebíči, návštěva
zábavního centra v Třebíči - Labyrint,
Sportovní olympiáda neúplných škol,
Netradiční pětiboj ve Studenci, den na
dopravním hřišti v Třebíči, projekt Halloween, celodenní projekt Den Země,
celodenní projekt Den zdraví, celodenní projekt Světový den bez tabáku,
výchovný program zaměřený na bezpečnost dětí, exkurze na kozí farmu v

Ratibořicích a jiné aktivity. Dále jsme
z finančních prostředků této dotace
pořídili nový fotoaparát, tonery do kopírky, bylinky na školní zahradu, relaxační pomůcky a drobné potřeby pro
chov zvířátek. Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP
VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro
MŠ a ZŠ I. Z finančních prostředků
jsme hradili tyto aktivity: Školní asistent - personální podpora MŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro MŠ), Sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ),
Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem. Od září budeme opět čerpat prostředky z EU - Šablony II, což nám umožní pokračovat
v těchto aktivitách.
Školní rok jsme zakončili netradičně slavnostním předáváním vysvědčení v infocentru Jaderné elektrárny
Dukovany. Pro žáky zde byl připraven
zábavný program a drobné odměny.
Závěrem bych chtěla poděkovat
žákům a zaměstnancům školy za jejich práci, rodičům a Úřadu městyse
Dalešice za dobrou spolupráci a všem
přeji příjemné prožití slunných letních
dnů .
Alena Stupková, řed. školy n

Filmy, prohlídky, sjíždění řeky i prázdninová soutěž, to vše
nabídnou elektárny Dalešice a Dukovany během léta

Vodní elektrárny jsou nejen unikátní technická díla
a krajinotvorné prvky, ale také místa, kde se rodí ekologická energie. PVE Dalešice letos také nabízí spoustu
letních zážitků. V závěru června se uskutečnila projekce
českých filmů v unikátním prostředí pod největší funkční
sypanou hrází v Evropě. V průběhu prázdnin budou probíhat i prohlídky elektrárny a možnost zapojit se do soutěže Skupiny ČEZ o zajímavé ceny.
Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno jako zásobárna vody pro nedalekou Jadernou elektrárnu Dukovany.
Dnes roste její význam také při regulaci energetických
špiček přenosové soustavy a místní krajině prospívá
díky regulaci průtoku v řece Jihlavě jako zásobárna vody
pro období sucha a jako zádržný systém při povodních
a také k rekreaci.
V průběhu celých prázdnin se můžete schladit v útrobách vodní elektrárny, která je za pouhých 60 sekund
schopna dodávat až 480 MWh elektřiny. A můžete od-

halit i tajemství dalších jedenácti vybraných hydroelektráren Skupiny ČEZ https://www.cez.cz/cs/leto-krajinou-skupiny-cez/ a zapojit se do letní soutěže o zajímavé
ceny. Jak na to? Stačí navštívit minimálně aspoň šest
z nich a otisknout do herní karty razítko z Infocenter
elektráren nebo opsat kód z plakátů umístěných u vstupů do všech elektráren.
Infocentra Dalešice a Dukovany ročně navštíví přes
46 tisíc návštěvníků z České republiky i ze zahraničí. Právě prázdniny jsou příležitostí pro turisty, kteří zde tráví
svoji dovolenou nebo jen projíždí na kole. V létě to v regionu JE Dukovany žije. Přehled akcí a zábavy najdete na
www.cez.cz/dukovany.
Ing. Jiří Bezděk
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany n

SDH Dalešice
Slunce nám opět ukazuje svoji
sílu, děti už se těší na prázdniny
a odpočítávají každý den ze závěru školního roku. I členové našeho
spolku se už těší na čas, kdy odloží všední starosti a naberou sílu
na dovolených. Dovolte mi se poohlédnout za uplynulým půlrokem.
• Naší první akcí letošního roku
byl jako vždy Masopustní průvod
obcí. Konal se 23. 2. 2019. Sice se
nám nepodařilo prolomit rekord
z loňského roku v počtu zúčastněných masek, ale i tak byly masky
pestré, originální a usměvavé. Díky
přítomnosti profesionálního fotografa máme kvalitní foto dokumentaci této akce.
Dodatečně děkujeme za nafocení. Díky patří všem,
kteří se zúčastnili jako masky, připravovali skvělé občerstvení pro masky, poskytli nám zázemí nebo se jinou
činností podíleli na této akci. Byla by škoda tuto tradici
nedodržovat.
• Týden po masopustu jsme pořádali náš již XIII. Hasičský ples za doprovodu hudební kapely Klaxon. Doufám, že jsme i letos dostáli naší dobré pověsti a ples se
návštěvníkům líbil.
Snaha udržet vysokou laťku našeho plesu je čím dál
více náročnější, ale díky podpoře firem, soukromých
osob, členů sboru a městysi Dalešice se nám to daří.
• Zima nám ještě nechtěla říci svoje poslední slovo
a už tu byl slet čarodějnic. Počasí před čarodějnicemi
bylo nepředvídatelné, ale ty naše čarodějky to mají prostě podchycené a mohlo se 30. 4. 2019 konat Pálení čarodějnic. Slunce doprovázelo děti při plnění nových úkolů,
užívání si na atrakcích a při opékání špekáčků. Letos byl
na akci přizván DJ VAŠEK, který dětem zpestřil odpoledne o různé taneční soutěže. Večer při setmění došlo
k očekávané události a to k odletu vyvolené čarodějnice. Její odletová věž byla jako již každý rok prostorně
a profesionálně postavena. Žhavení motorů probíhalo za
odborného dohledu hasičů a vzlet byl famózní. Děkuji
všem, kteří jen za úsměv dětí přiložili ruku k dílu a podíleli se svojí prací na tomto odpoledni. Děkuji sponzorům
a městysi Dalešice za podporu.
• Samozřejmě ani naše mládež nezahálí. V dubnu
proběhla brigáda na údržbu tréninkového hřiště a pak
se mladí hasiči společně s trenéry pustili do ostrých tréninků. Svoje dovednosti si už vyzkoušeli na několika závodech. Ale více informací o činnosti hasičské mládeže
Vám přineseme v dalším čísle Zpravodaje Dalešice.
• V nejbližší době nás čekají práce na přípravě poutě,
kdy budeme pomáhat městysi Dalešice s vybudováním
zázemí pro nedělní odpoledne.
• Na konci léta budeme pořádat soutěž v požárním
útoku „O pohár starosty městyse Dalešice“.

Jménem SDH Dalešice Vám přeji příjemně prožité
léto, plné klidu a pohody.
Fiala Radek, starosta SDH Dalešice n

Sokolské „žně”
Duben a květen cvičebního roku jsou pro naši Tělocvičnou jednotu Sokol Dalešice vždy nejnáročnější.
V těchto dvou měsících se vždy zúročí vše, co jsme se
během předcházejících měsíců naučili a natrénovali.
Na začátku dubna proběhly ve dvou dnech Přebory
ČOS ve florbalu v Praze. První den naši minižáci, pod vedením Veroniky Pivničkové, byli ze všech nejlepší a získali zlatou medaili. Na druhý den si tým mladších žáků
vedl také úspěšně a skončil na krásném čtvrtém místě.
13. dubna jsme vyrazili na Přebory župy ve sportovní gymnastice a šplhu do Moravských Budějovic. Ve
čtyřboji získal zlatou medaili Dominik Macků, stříbrnou
vybojovali ve svých kategoriích Anežka Juránková, Dita
Smolová a Jaroslav Chlanda. Bronzovou medaili si přivezla Leontýna Jíchová. V jednodušším dvojboji jsme
měli zlata hned tři. Ve svých kategoriích je získali Lucie
Čtvrtníčková, Aneta Macháčková a Jakub Eliáš. Stříbro
přivezla Anna Slatinská a bronz Štěpán Šmíd. Ve šplhu
byl první Hubert Kos, na druhém místě byla Dita Smolová a Aneta Macháčková a bronzový skončil Dominik
Macků.
Na konci dubna se tradičně konal Župní závod v přespolním běhu v Kněžicích. Protože máme dobré vytrvalostní běžce, medailí bylo také požehnaně. Zlato přivezli
Edita Anna Hamplová, Dita Smolová a Dominik Macků.
Stříbro získali Jaroslav Chlanda, Vanesa Janová, Radim
Móczár a David Čech. S bronzem se vrátili Leontýna Jíchová, Lucie Čtvrtníčková a Jiří Čtvrtníček.
Posledním velkým závodem byly Přebory župy v atletice konané v Třebíči. Dobrých umístění bylo opět dost
a dost. Na nejvyšší příčku stupně vítězů vystoupali Petr
Kionka, Jiří Čtvrtníček, Dita Smolová a Lucie Čtvrtníčková. Pro stříbro si šli Tomáš Kábele, David Čech a Hana
Zachová. Suverénně nejlepší byly naše žákovská a dospělácká štafeta. Blahopřejeme.
Na úplném konci května jsme se loučili se cvičební
sezónou. Naši cvičitelé a další příznivci dalešického sokola připravili pro děti originální pohádkovou cestu. Na
jednotlivých stanovištích čekaly nejen známé pohádkové postavy, ale také náročné tématické úkoly. Protože je
všichni malí cvičenci splnili, odměnou jim byly balíčky
s překvapením a vlastnoručně opečené špekáčky a další
dobroty podávané u ohně na hřišti. Dobře se zde pobavili
nejen děti, ale i my dospělí, kteří jsme si užili společné
přátelské setkání.
Nyní tedy máme sokolské prázdniny. Chci popřát
všem našim cvičitelům, aby načerpali dostatek sil a elánu pro příští cvičební rok. Našim žákyním a žákům přeji
téměř “nekonečné” školní prázdniny plné koupání, ježdění na kole a dalšího sportování.
Léto budiž pochváleno!
Se sokolským pozdravem NAZDAR se loučí
RNDr. Josef Potůček
starosta T.J. Sokol Dalešice n

Kam mají Dalešice směřovat?
Jak je jistě známo, Dalešice každoročně přijímaly rozpočet pro daný rok až v nejzazším termínu. Tuto letitou
praxi bychom z důvodu přesnějšího plánování investičních akcí chtěli změnit, a návrh rozpočtu přijímat vždy na
podzim předcházejícího roku. K tomu kroku je pak nutno
mít alespoň rámcovou představu, co bychom chtěli v Dalešicích vybudovat a zlepšit.
Došli jsme tedy k závěru, že vedle představ zastupitelů o rozvoji je potřeba znát především názory a návrhy
občanů tak, abychom mohli zlepšit kvalitu života v našich Dalešicích.
Proto si dovolujeme Vás požádat o vyplnění krátkého
dotazníku, který jste jistě nalezli v dnešním vydání zpravodaje a pokud tomu tak není, můžete si jej vyzvednout
v kanceláří Úřadu městyse. Dotazník je možno stáhnout i v elektronické podobě z internetových stránek

www.obecdalesice.cz a pak jej vyplněný odeslat na
e-mail mestys.dalesice@gmail.com. Případně dotazník
vyplněný v papírové podobě můžete odevzdat vhozením
do připravených schránek, které budou umístěny v kanceláři Úřadu městyse, v obchodě potravin bývalé Jednoty, nebo v obchodě potravin paní Veselé, a to až do
31. 7. 2019.
Doufáme, že díky této aktivitě se nám sejde množství
pozitivních podnětů a nápadů tak, aby se vedení Dalešic pokusilo uskutečnit představy občanů o tom, kam by
Dalešice měly dále směřovat.
Za každý Váš takto projevený názor Vám proto velice
děkujeme a vážíme si ho.
S pozdravem a úctou
Mgr. Michal Cichý, místostarosta n

Z naší farnosti
Milí čtenáři a farníci,
druhý čtvrtrok nám ve farnosti přinesl opět mnoho zajímavých událostí a akcí.
Letošní pozdní Velikonoce jsme prožili opravdu požehnaně a velikonočních obřadů se účastnili lidé nejen
z naší farnosti, ale i z okolí.
Hned v prvním velikonočním týdnu se na faře konala
beseda s účastníkem Světového setkání mládeže v Panamě knězem Mgr. Zdeňkem Drštkou. I když návštěvnost byla velmi slabá, povídání a fotoprezentace naopak
velmi zajímavé.
8. května vyrazil autobus poutníků z farností Dalešice, Valeč, Lipník i dalších na pouť. Navštívili jsme poutní
místo Křemešník a klášter v Želivě. Akce se velmi vydařila i co se týká krásného počasí.
Od března jsme se připravovali na velkou akci s názvem „Noc kostelů“, která letos v celé České republice
proběhla v pátek 24. května. Farnost Dalešice se do
„Noci kostelů“zapojila vůbec poprvé. Program začínal
v 17.00 hod. mší svatou a pak se až do 22.00 hod. střídala hudební vystoupení a přednášky. Paralelně s nimi
byla v kostele výstava liturgických knih, oděvů, starých
písemností a na kůru všech možných zpěvníků a hudebních doprovodů. Na oratoři kostela probíhal program pro
děti, před kostelem byla možnost se občerstvit. Kdo se
nebál, mohl vystoupat i na věž kostela. Zároveň s kostelem byla přístupná i kaple sv. Kříže na hřbitově, kde rovněž probíhal výklad i video projekce.
„Noc kostelů se opravdu vydařila a těžko říct kolik
bylo návštěvníků. Odhad je mezi 200 až 300. Moc děkuji
všem ochotným a obětavým farníkům za úklid i pořadatelskou službu. Velký dík patří za spolupráci a podporu
také úřadu městyse Dalešice a všem sponzorům, pomocníkům a vystupujícím.
V neděli 2. června přistoupili k prvnímu svatému
přijímání v našem kostele jeden chlapec a jedna dívka
z Dalešic.

V pátek 14. června dopoledne se v Třebíči uskutečnilo
setkání dětí z náboženství. Celkem se setkání zúčastnilo
na 250 dětí z celého třebíčského děkanátu a šestičlenné zastoupení měla i farnost Dalešice. V soutěži ,,Cesta
dvou bratří,“ se naše šestice doplněná i o děti z Hrotovic a pod vedením Štěpána Kováře, sice do první pětice
(z 25 družstev) neprobojovala, ale i tak jí patří dík za reprezentaci farnosti.
Ve čtvrtek 20. června byla slavnost Těla a Krve Páně,
lidově Boží tělo. Stejně jako loni, jsme po mši svaté
v 18.00 hod. vyrazili s Nejsvětější svátostí na průvod ke
čtyřem oltářům na městečku. I když si s námi déšť trochu zahrával, tak na průvod už bylo krásné slunečné počasí. Bohu díky.
Den nato byla ve Valči poslední dětská mše svatá
v tomto školním roce a po ní na faře soutěž „Misijní pětiboj“ a vyhodnocení všech celoročních aktivit. I tady se
účastnili a umístili děti z dalešické farnosti.
Na závěr nezbývá než ještě jednou ze srdce poděkovat všem spolupracovníkům, příznivcům, modlitebníkům, pomocníkům i dalším, bez kterých by konání jakékoliv akce bylo zhola nemožné.
Přeji všem čtenářům krásné prožití času prázdnin
a dovolených.
K tomu žehná Michal Seknička +
Akce o prázdninách:
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
Cyklopouť Valeč - Dolní Kounice a zpět od pondělí
26. 8. do středy 28. 8. 2019
Pouť na Turzovku - sobota 21. září 2019
Další informace jsou (nebo budou) na internetových
stránkách farnosti http://farnostvalec.cz/
n

