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Pouť 2014
Je to k neuvěření, jak ten čas letí.
Když se to vezme, tak takřka „včera“ byly Velikonoce, „předevčírem,
Vánoce a „předpředevčírem“ byla
loňská pouť.
A už je tu opět pouť, tentokrát
s letopočtem 2014. Největší slavnost městyse na svátek patronů
našeho kostela sv. Petra a Pavla se
bude odbývat v neděli
29. června 2014, tedy přesně
v den, kdy je tento kalendářní svátek. O pouti bude vyhrávat dechová hudba „Dubňanka“ s kapelníkem
Ing. Petrem Kadaňkou.
Program pouti je tradiční:
9.00 hod. - pouťová bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
10.15 hod. - vyhrávání před kostelem, stužkování a řazení stárků
na Městečku
10.40 hod. – průvod k Pomníku
padlých a položení kytice květů
Poté následuje obchůzka stárků a stárkových po obci a zvaní
na pouť.
Asi od 15 hod bude k tanci,
k poslechu a dobré náladě vyhrávat
na Městečku dechová hudba Dubňanka. Zde budou nejen různé pouťové atrakce pro děti a mládež, ale
i nezbytné občerstvení.
Může se stát, že jeden z patronů
našeho kostela, sv. Petr, z jakýchkoliv důvodů nezašle do Dalešic přívětivé počasí, (chybička se může vloudit i do meteorologického oddělení
přídělů povětrnosti), v tom případě
se odpolední část bude konat v sokolovně.

Pouťové pozvání pro chlapce
a děvčata, stárky a stárkové
Zveme vás, chlapci a děvčata
k účinkování o pouťové neděli, abyste se jako stárci a stárkové zúčast-

Pohled do čapího hnízda na pivovarském komíně
nili zvací obchůzky po Dalešicích. Přijďte,
neboť na vás závisí důstojné pokračování tradice, která tento svátek oslavuje už
více jak tři sta let.
Na vás závisí úspěšný průběh svátečního dne. Nevšední zážitek, který
na této pouťové obchůzce získáte, si
uchováte v paměti a budete na něj rádi
vzpomínat. „Zavádění“ se v minulosti
účastnili někteří vaši rodiče, či prarodiče.
Pouť se koná jednou za rok, je to svátek našeho městyse a určitě stojí za to při
tom být.

Pouťové pozvání pro všechny
občany našeho městyse
Zveme vás, vážené dalešické občany
a vaše hosty, přátele a známé k tradičnímu posezení na Městečku o pouťovém
odpoledni. Pozvání vám přinesou i mladežníci, stárci a stárkové během pouťové
obchůzky. Odložte chmury a každodenní
všední starosti a zaměňte je za úsměv
a dobrou náladu. Přijďte na Městečko,
kde v pěkném prostředí strávíte příjemné
sváteční odpoledne. Vyhrávat vám k tomu
bude dechová hudba DUBŇANKA. Právě
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pro vás se pouť připravuje! Těšíme
se na vaši hojnou účast.
Obvyklé připomenutí na závěr
– Finanční příspěvky vkládejte
prosím pouze do zapečetěných
pokladniček.
PS: Letos to o naší pouti bude
na den přesně sto let, kdy pouťové
veselí na Městečku okolo 15. hodiny
z moci úřední předčasně skončilo.
Ukončil je příjezd několika četníků,
kteří oznámili, že v Sarajevu byli
atentátníky zastřeleni následník rakouského trůnu František Ferdinand
ďEste a jeho manželka hraběnka Žofie Chotková. Nepříslušelo se tedy,
aby se prostý lid veselil. Měl truchlit,
přestože všechny ty mocenské aspekty vysoké politiky byly obyčejným
lidem velmi vzdáleny. Lidé se museli rozejít a místo radostné nálady
zavládly ponuré předpovědi, že bude
válka. Ty se nakonec v brzké době
naplnily. Ale to už je jiný příběh nejen
dalešické historie.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Čápi, aneb co se kolem nich
letos dělo
Letošní jaro přišlo po zimě, která ani vlastně zimou nebyla, poměrně brzo. Bez ohledu na to přiletěli čápi na pivovarský komín v době jako každý jiný rok. Letos to bylo 29. března.
Po obhlídce svého stanoviště začali hnízdo připravovat k nasednutí. Často elegantně plachtili nad Dalešicemi. Viděli jsme je
důstojně kráčet při hledání potravy na loukách za Přimaslou
i v okolí Malého rybníka. Vše probíhalo tak, jak probíhat má,
až do 14. dubna. V ten den byl objeven nedaleko Malého rybníka uhynulý čáp, který měl zakrvavenou hlavu a krk. Ale pár
našich čápů na pivovarském komíně normálně fungoval, pářil se a vše se zdálo být v nejlepším pořádku. Kde se ale vzal
uhynulý čáp? Vysvětlení je jednoduché a v minulých letech se
tak několikrát stalo. Nad pivovarský komín zaletěl čáp samotář, který hledal družku a zřejmě se snažil z komína vystrnadit
současného pána. A jak to v přírodě (ale i mezi lidmi) chodí,
hájí si každý své teritorium a také svou družku. Při vzájemném
souboji pak platí právo silnějšího. Zbraní, kterou čápi používají,
je jejich ostrý zobák. Nešťastné zranění na hlavě, ale i jinde
na těle, právě ze vzájemného souboje, bylo patrně příčinou
jeho uhynutí. Nebylo myslitelné nechat uhynulého čápa u cesty,
kde prochází nejen dospělí, ale i děti. Proto byla mrtvolka čápa
na vhodném místě zakopána, a tím byla tato nešťastná událost
skončena. Nemyslel si to však jeden všímavý občan, který se
o tomto doslechl a aniž znal podstatu věci, učinil tzv. podání,
(tak se dnes slušně označuje dřívější udávání či bonzování)
do redakce Horáckých novin s tím, že čáp byl zastřelen a nebyla zavolána policie, ochránci zvířat, odbor životního prostředí
atd. Horácké noviny se tohoto upozornění chopily a hned měly
hlavní zprávu na titulní stranu s palcovým titulkem – „Ležel mrtvý
u cesty, starosta jej nechal zakopat.“ K široké veřejnosti se tak
dostalo povědomí, že v Dalešicích střílí chráněné čápy. Článek
vzbudil pozornost a způsobil velké rozhořčení také v řadách našich myslivců. Právě oni vlastní lovecké zbraně a mohli by být
potencionálními likvidátory mrtvého čápa. Spojili se s redakcí,
sepsali vysvětlující stanovisko, které bylo otištěno v následném
čísle Horáckých novin.
Stále však nebyla tato kauza u konce. Informátor nebyl zřejmě spokojen s jejím průběhem. Proto podnět dostal též odbor
ochrany životního prostředí v Havlíčkově Brodě. Referent z tohoto úřadu dorazil po dalších dvou týdnech do Dalešic k prošetření. Prozkoumal místo nálezu uhynulého čápa, seznámil se
se všemi okolnostmi, byla změřena vzdálenost od místa nálezu
k pivovarskému komínu (činila 223 metry) a vše bylo fotograficky zadokumentováno. Nakonec v závěrečném písemném protokolu konstatoval, že příčina úhynu byla taková, jak je již výše
uvedeno a žádné pochybení v této věci nebylo shledáno. V boji
o své teritorium se taková nešťastná událost občas stane.
(pokračování ná následující straně)

Útok živého čápa na zahradní maketu v č.p. 37
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Tříkráloví koledníci

Účastníci velikonočního hrkání

Závěr cvičebního roku Sokola - opékání párků

Maškarní obchůzka organizovaná SDH

Čápi, aneb co se kolem nich letos dělo
(dokonbčení)
Čapí pár na komíně fungoval velmi dobře, o čemž svědčí tři vylíhlá mláďata, o která
se pečlivě staral. Jeden z rodičovského páru byl vždy na lovu, druhý dozoroval na komíně mladé, kteří neustále natahovali své hladové krky do výšky.
Peripetiím s čápy však nebyl konec. Jistě jste si všimli, že na sloupu na Kopcích,
kde jsou umístěny ptačí budky, je též maketa čápa. I tento neživý čáp v rajonu vadil
tomu z pivovarského komína. Naletěl na něj a intenzivně jej delší dobu kloval do hlavy.
Tato událost byla natočena na video. Rovněž maketa čápa, která je umístěna v soukromé zahradě v ulici Slavětické, neušla útoku živého čápa. I z tohoto intenzivního klování
do hlavy čapí makety byly pořízeny fotografie.
10. června byl na zahradě nedaleko potoka na Loukách objeven uhynulý čáp se zakrvavenou hlavou. Nebylo pochyb o tom, že je to jeden z páru z pivovarského komína.
Nemohl se třeba vážně poranit při útoku na tvrdou maketu svého soka? V každém případě to byla nepříjemná situace pro najednou osamoceného živitele tří potomků. Velmi
často musí opouštět hnízdo a shánět potravu pro tři nenasytné krky. Je to úkol velmi
obtížný, ale zatím se zdá, že jej osamocený čáp zvládá. Jak budou mláďata dorůstat,
budou potřebovat stále větší porce potravy. Zvládne to osamocený živitel? Odpověď
dají příští dny. Zatím vše vypadá dobře, mláďata se mají čile k světu.
Řevnivost mezi čápy se projevuje také tím, že občas připlachtí ke komínu dvojice
cizích čápů a snaží se na komíně přistát. Vládce komína má co dělat, aby nezvané
návštěvníky odehnal. Ohání se zobákem a hlasitě jím klape. Dokonce došlo k souboji
proti sobě přímo za letu.
Čápy u nás rádi vidíme, patří ke koloritu městyse a nikdo by jim záměrně neublížil.
Nešťastná událost, která čapí rodinku letos potkala, se snad v příštích letech nebude opakovat a čápi si budou v poklidu užívat svůj pobyt na našem pivovarském
komíně.
RŠ

Separace a svoz bioodpadu
Do Dalešic doputovala další dotace z Operačního programu životní prostředí, která
má usnadnit svoz bioodpadu. Díky schválenému projektu obdržel náš městys finance
na pořízení traktorového přívěsného podvozku s nosičem kontejneru a k tomu čtyři
kontejnery o objemu 5 m3. Tyto kontejnery jsou od dubna umístěny na prostranstvích
po obci- na hřišti, nad opěrnou zdí v Dolánkách, za Horybou a Na Kopcích.
Občané zde mohou odkládat veškerý bioodpad a po naplnění jsou kontejnery opakovaně vyváženy na obecní kompostárnu.
Aby systém dobře fungoval, prosím o dodržování následujících pokynů:
do kontejneru odkládejte pouze odpad biologického charakteru, jako je tráva,
travnatý odpad ze zahrádek, listí, spadané ovoce apod.
do kontejneru nepatří vysekané keře, větve ze stromů a nekompostovatelný
odpad.
Větve odvážejte přímo na kompostárnu nebo po domluvě zajistí jejich odvoz zaměstnanci obce.
A kolik to vše stálo?
Celkové náklady projektu činily 			
681.550,- Kč
Dotace z fondu soudržnosti EU 			
550.761,- Kč
Dotace ze Státního fondu životního prostředí
32.397,- Kč
Z obecního rozpočtu jsme dofinancovali 		
98.392,- Kč
Jaroslav Zadražil,
starosta městyse

Kompostéry do rodinných domů
Tak zněl název dotazníku, který byl distribuován do každého čísla popisného v Dalešicích. Cílem dotazníku bylo zjistit výši zájmu občanů o tuto nabídku. Na základě
dotační výzvy ze SFŽP se úřad městyse snažil získat dotaci na nákup kompostérů pro
občany. Z celkové částky by 90 % bylo hrazeno z dotace, zbytek ve výši 10 % by zaplatil
městys. Prvních 5 let by občané měli kompostér pouze ve výpůjčce a po tomto období
by se stal jejich majetkem.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a projevili
o tuto službu zájem. Podmínkou k získání dotace, dle dotačních kritérií, bylo minimálně
200 podaných žádostí (v celkové hodnotě 500 tisíc Kč) o kompostér. V naší obci bylo
podáno pouze 74 žádostí a z tohoto důvodu nemáme na dotaci nárok.
V případě většího zájmu, minimálně 200 ks, je úřad městyse připraven o podporu
požádat. Zvažte ještě jednou tuto možnost - vyprodukovat si vlastní kompost a odpadne
vám vyvážení trávy do kontejnerů určených na zelený odpad nebo na kompostárnu.
J.Z.

Cyklostezka
Dalešice
O plánované výhledové studii cyklostezky Třebíč – Dukovany jsem informoval již ve zpravodaji č. 2/2012.
Část trasy této cyklostezky se má
budovat v katastru městyse Dalešice.
Pro svůj turistický a společenský význam byla oblast ležící na pravém břehu
údolní nádrže Dalešické přehrady vybrána pro první etapu výstavby.
Projekčně a časově na ni bude bezprostředně navazovat další část cyklostezky na katastru obce Slavětice.
První úsek cyklostezky na katastru Dalešice začíná 2 km jihovýchodně
od obce Valeč u vyústění polní cesty
na státní silnici II/351 nedaleko rybníka
Bezděkov. Prochází přes hráz rybníka, stáčí se doprava, kopíruje tok říčky
Olešná, míjí Velký Pivovarský rybník
a vede až k Malému rybníku, kde tento úsek končí. Pro pohyb cyklistů uvnitř
městyse slouží místní komunikace.
Druhý úsek cyklostezky začíná
na polní cestě za farou (směr ke Šraňku), kde opouští Dalešice, kopíruje opět
tok Olešné a končí na hranici katastru
obce Slavětice v oblasti lesního porostu
Březí. Zde bude navazovat na etapu budovanou obcí Slavětice.
Na výše uvedenou stavbu cyklostezky byla zpracována projektová dokumentace. Stavební úřad Hrotovice
vydal územní rozhodnutí a městský úřad
Třebíč, odbor dopravy vydal stavební povolení s nabytím právní moci dne
10. 9. 2013.
Projektová dokumentace a příslušné
stavební povolení bylo připraveno, proto
počátkem ledna 2014 podal městys Dalešice na Státní fond dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na výstavbu
prvního úseku cyklostezky BezděkovDalešice. Délka úseku je 1.658 m, šířka
3 m, povrch asfaltobeton.
Dne 5. května 2014 schválil výbor SFDI naši žádost s podmínkou,
že nejpozději do 30. 6. 2014 doložíme
všechny potřebné doklady. V opačném
případě schválení finančního příspěvku
zaniká.
Požadované doklady se snažíme
získat a dodat do předepsaného termínu. Naším hlavním nepřítelem je čas,
především při uzavírání majetkoprávních smluv.
Pokud se vše stihne, mohou se cyklisté a kolečkoví bruslaři těšit na nový
úsek cyklostezky Bezděkov-Dalešice.
J.Z.
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Zprávy ze Sboru
pro občanské záležitosti
Ke dni 26. 6. 2014 mají Dalešice 604 občanů, z toho 298
mužů a 306 žen.
Ve druhé polovině roku 2014 oslaví životní jubileum tito
naši spoluobčané:

Začátek vzpomínkové slavnosti na 7. květen 1945

šedesát let: 		

Josef Coufal

šedesát pět let: 		

Jana Mašterová a Anna Divišová

sedmdesát let: 		

Jana Lankašová, Josef Vala

			

a Rudolf Špaček

sedmdesát pět let:

Marie Kainová, Jaromír Dvořák

			

a Jaroslava Doležalová

devadesát pět let:

Božena Fialová a Otakar Stejskal

V první polovině roku 2014 oslavila 80. narozeniny také paní
Ludmila Teplá
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví.
Paní Teplé se tímto omlouváme, že nebyla uvedena v minulém Zpravodaji.

Ukázka vykotlaných kmenů lípy u sochy sv. Rocha

Vítání občánků - březen 2014
V první polovině roku 2014 se narodily tyto děti:
Traktorový nosič kontejnerů a kontejner na bioodpad

Ondřej Zink a Amálie Kosová.
30. března 2014 se na Úřadě městyse Dalešice uskutečnilo vítání občánků.
Přivítali jsme 4 děvčata:
Leontýnku Jíchovou, Elišku Solařovou, Valentýnku Nestrojilovou, Amálku Kosovou
a dva chlapce:
Ondřeje Zinka a Martina Sobotku
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme krásné dětství.

Plástve divokých včel v dutině kmenu lípy Na Korduli

BS

Co říkají kroniky o létech se čtyřkou na konci letopočtu
Rok 1874
V dalešické škole byla povolena tzv.
„průmyslová škola“ pro děvčata, což znamenalo zavedení vyučování ručních prací
a domácího hospodaření.
Ve Slavěticích bylo započato se školním vyučováním. Slavětické děti přestaly
docházet do školy do Dalešic.
U dalešického mlýna se v řece utopil
Řeřucha, když chytal ryby. Jeho tělo se
našlo až po 14 dnech.
Rok 1884
V tomto roce navštěvoval zdejší školu největší počet žáků – celkem 221. Ze
Stropešína jich bylo 41, ostatní z Dalešic.
Hořelo v pivovaře. Oheň vznikl při požahování sudů.
Rok 1894
Mezi dětmi řádila zákeřná nemoc - záškrt. Zemřela dvě dítka školou povinná.
Zdejší občan, bednář Jan Veselý,
zakončil svůj život dvojnásobnou smrtí.
U rybníka si podřezal krk a poté spadl
do vody, kde se utopil.
Zima v tomto roce byla velmi mírná,
sníh takřka žádný. Málo pršelo. Letní vedra měla za následek nedostatek vody
ve studních.
Rok 1904
Ze skály nad Loupalovým mlýnem se
zřítila svobodná žena Zdráhalová. Zde nalezla smrt. Zřejmě byla stižena záchvatem
padoucnice.
Rok 1914
Po sarajevském atentátu a vypuknutí války stoupala drahota a mnohé věci
nebyly k dostání. Těžké časy dolehly
i na naši obec, z níž muselo mnoho mužů
odejít na válečná bojiště.

Rok 1924
Byla velmi tuhá zima. Od Vánoc
do března nepřetržitě mrzlo. Objevila se
nemoc spála, kterou onemocnělo 24 dětí.
Všechny byly odvezeny do nemocnice.
Školní vyučování bylo přerušeno.
Bylo dokončeno scelování pozemků.
Hospodáři měli svoje pozemky roztroušeny po menších kouscích na různých
stranách trati. Nyní obdrželi všechno
v několika celcích. Menší majetníci pouze
v jednom celku.
Neznámými pachateli byla vykradena
místní spořitelna.
Rok 1934
Bylo vysázeno ovocné stromoví
na pozemcích v Dolánkách, Pod pivovarem, naproti Čapounovým čp. 49
a na dalších místech. Celkem 350 stromků. Práci provádělo nezaměstnané dělnictvo.
Poprvé byly děti od 2 let očkovány proti záškrtu.
Jako správce farnosti nastoupil konsistorní rada P. Eduard Sommer.
Hasičský sbor v tomto roce zasahoval
u čtyř požárů. 2x v Hrotovicích, ve Stropešíně a v Dalešicích, kde hořel stoh slámy
p. Čapouna.
Byly postaveny nové domky čp. 201,
202 a 203
Rok 1984
Započala stavba nejtěžšího úseku kanalizace z Městečka na Kordulu k sýpce.
Zároveň bylo započato s 1. etapou stavby
vodovodu.
Byla dokončena víceúčelová nádrž,
která vznikla z Malého rybníka.
V patře školní budovy byla dokončena
školní kuchyň a prostory pro mateřskou
školu. V přízemí pak vznikla úřadovna
MNV a zasedací místnost.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu. V našem městysi se voleb zúčastnilo celkem 75 voličů, což je 15,2 % ze 493 oprávněných
voličů. Všech 75 hlasů bylo platných.
Výsledky hlasování:
1.
KDU-ČSL 					
2.
KSČM 						
3.
ANO 2011 					
4.
ČSSD						
5.
Strana zelených					
6.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury		
7.
Česká pirátská strana				
8.
ODS						
9.
Pravý blok					

38 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

S příchodem podzimu nastaly houbařské žně. V lese rostla spousta hub všemožných druhů.
Rok 1994
Měsíc červenec byl nejteplejším měsícem století. V jeho průběhu byl rekordní
počet tropických dnů s teplotou přesahující +30°C.
Projevil se nedostatek brambor. Ceny
vyšplhaly až na 19 korun. V Praze dokonce až na 30korun. Brambory tak byly dražší jak pomeranče.
Borovice nad Moclou byla poražena.
Tento více jak 200 let starý strom byl zároveň známým orientačním bodem. Uschl
stářím a k jeho konci napomohl úder blesku.
Společnost DORS započala s velkým
elánem demoliční práce v pivovaru, jako
počátek jeho obnovy a rekonstrukce.
Práce však byly skončeny pro nejasné finanční hospodaření společnosti. Pivovar
chátrá dál.
Rok 2004
Všechny víkendové dny v měsíci květnu propršely. Už 12. října přišel první
mráz, -2°C.
Byla provedena výstavba sportovního
areálu v Nové ulici
na místě zbourané staré stodoly.
Stará plechová čekárna na autobusové zastávce u školy byla odstraněna.
Nástupištní prostor byl vydlážděn a nově
upraven dle ČSN. Zastávka byla osazena
novým přístřeškem.
V pivovaru nastoupil nový sládek Zdeněk Rezka. Vystřídal odcházejícího Jiřího
Kotýnka, jemuž se podařilo uvařit první
várku piva po znovuzrození pivovaru.
Opět byla otevřena hospoda na Horybě. Nese jméno „U Broni“.
Mládežnický dechový orchestr z Mutěnic a Čejkovic koncertoval v srpnu v sokolovně.
V září proběhla u koupaliště mládežnická hasičská soutěž O pohár obce Dalešice. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev.
V prosinci hořelo na Korduli v neobydleném domě čp. 79. Požár založili patrně
místní výrostci, kteří se tam občas scházeli.
Firma Horyba dokázala Dalešice zaplavit cibulovým odérem. Zabývala se
mimo jiné organizováním dovozu velkého
množství cibule, kterou si řada občanů
odvážela domů, kde prováděla její loupání. Při dlouhodobém sezení nad cibulí si
slzné kanálky loupajících na ni tak zvykly,
že už neprodukovaly žádné slzy.

J.Z.

RŠ

DALEŠICE - KAPITOLY Z DOBY DÁVNÉ I NEDÁVNÉ
To je název knihy, která by měla spatřit světlo světa na počátku září letošního
roku. Kniha, v níž bude nejen mnoho
fotografií, ale především spousta textu
o všemožných událostech, které prošly
naším městysem. Při jejím čtení se přesvědčíte o tom, že naše Dalešice mají
velmi bohatou historii a že se zde událo
mnoho zajímavých věcí. Práce na této publikaci je dlouhodobou záležitostí, je záležitostí mnoha měsíců. Spolu se mnou
se na vzniku této publikace podílí též
historik Jiří Niesyt, který sepsal kapitoly
o nejstarších dějinách našeho městečka.
Týkají se především zaniklého kláštera,
kostela, zámku, zaniklé osady a hrádku
Čalonice a kaple u hřbitova.
V publikaci najdete také kapitoly ze
všech možných oblastí života našich
předků z doby dávné i takřka současné.
Uvedu namátkou názvy některých kapitol.
Na příklad: Škola, Poválečné budování obce, Dalešičtí starostové a předsedové MNV, Sokol a sokolovna, Spolková
činnost a kultura, Sbor dobrovolných hasičů, Zvony a jejich osudy, Kalinova cihelna,
Fara a dalešičtí faráři, Tragický 7. květen
1945, Pivovar a jeho sládci, Obchody
a prodejny, JZD–jeho vznik a hospodaření, Církev Československá husitská
v Dalešicích, Hospody a občerstvovny,
Primiční mše sv. v Dalešicích, Vodní

dílo – Dalešická přehrada, Mlynář David
a osudy dalešického mlýna, Lihovar atd.
V obsáhlé kapitole pod názvem Dalešické zajímavosti a drobnosti je pojednáno o Baštulce, chatě Adrieně, o 1. májích
v Dalešicích, o dalešických fotbalistech,
čerpacích stanicích a také o některých
výjimečných lidech, kteří v Dalešicích žili
a působili.
Náš městys nemá o sobě doposud
žádnou publikaci, ani tu nejstručnější. Takřka všechny okolní obce, i daleko menší a méně významné než naše
Dalešice, mají alespoň stručné brožury
o svých osudech. Některé mají publikací
i několik. Proto jsem se po dlouhých úvahách pokusil tento stav napravit. Po mnoho let jsem sbíral, třídil a archivoval velkou
spoustu materiálů, dokumentů i fotografií.
Vyslechl jsem řadu pamětníků a zachoval jejich vzpomínky, které by jinak skončily v nenávratnu. Zřejmě by byla škoda,
aby toto všechno zůstalo jen v kronikách,
v šanonech, deskách, nebo v archivech.
Každý by měl alespoň povrchně znát historii místa, kde žije, kde žije jeho rodina.
Ze znalosti historie vzniká vztah k tomu
místu, ze znalosti historie se rodí hrdost
na místo, kde máme svůj domov.
Při sepisování jsem byl veden snahou,
aby publikace byla napsána populární formou tak, aby byla zajímavá a čtivá pro

Dalešické Myslivecké sdružení
v I. pololetí 2014
Pravidelně se v článku věnovaném
našim myslivcům dozvídáte počty hodin, které za uplynulé období především
na budování svého areálu Myslivna Pod
pivovarem odpracovali. Ani v první polovině tohoto roku tomu nebylo jinak. Byly
opraveny voliéry pro chovné hejno i pro
odchov mladých bažantů a k vylepšení
areálu byla nedaleko venkovního posezení zbudována udírna.
Během snůšky bylo od bažantích slepic získáno celkem 7495 vajec, která byla
předána do líhně v Náměšti nad Oslavou.
Část vylíhnutých bažantích kuřat si sdružení odebere k odchovu do svých voliér
v Dalešicích počátkem července.
Kromě problémů s vysokými počty
černé zvěře, která páchá velké škody především v kukuřici na katastru Slavětic, tíží
členy sdružení jiný problém. Tím je nenechavec, který jim zcizuje z areálu kovový
materiál. Jedná se především o kovové
sloupky, které jsou pak ve výkupně kovů
zpeněženy jako železný šrot.
Škoda, která je tímto zlodějem způsobena, není zanedbatelná.
Dle soupisu majetku je v honitbě rozmístěno úctyhodných 44 krmelců, jeslí
a seníků, určených k dokrmování zvěře.

V předstihu se podařilo dojednat dva
poplatkové hony na bažanty pro zahraniční střelce a poplatkový odstřel dvou srnců.
Některé kusy srnčí zvěře trápí kožní onemocnění, tzv. papilomatóza. Pro odstřel
těchto nakažených kusů byla našemu
sdružení udělena výjimka z hájení.
Dubnová výroční členská schůze
po všech stránkách zhodnotila dosavadní
činnost a stanovila úkoly na další období.
Po vyčerpání oficiálního programu následovalo pohoštění a vzájemná neformální
debata.
Jeden z členů sdružení, pan Ladislav
Teplý, oslavil krásné životní jubileum.
V červnu se dožil 80ti let. Přání pevného zdraví a pohody, spolu s poděkováním
za vykonanou práci pro myslivost mu touto cestou posílá výbor sdružení.
Myslivna je stále občanům k dispozici
k pořádání společenských akcí. Letos se
zde zatím odehrály dvě svatební hostiny
a jedna narozeninová oslava. Podmínky
pronájmu každému zájemci ochotně sdělí předseda sdružení Václav Sobotka ze
Slavětic.
Dle informací předsedy MS
Václava Sobotky
sepsal Rudolf Špaček

všechny. Vydání knihy není zrovna levnou
záležitostí.
Proto musím poděkovat všem členům
zastupitelstva našeho městyse za to, že
vznik knihy podpořili. Poděkovat za podporu a zájem, který o publikaci projevili
a stále projevují. To bylo pro mne velmi
motivující v další práci. Doufám, že o knihu projevíte zájem i vy, dalešičtí občané,
a že zájem o ni projeví i někteří dalešičtí
rodáci. Publikace bude první ucelenější
prací o našem městysi a mým přáním je,
aby se vše zdařilo tak, aby do začátku
září byla vytištěna. Jednou z prvních čtenářek textu byla nám všem dobře známá
učitelka paní Mgr. Hedvika Kovacsová,
která se ochotně ujala role korektorky. Korektury textu dělala v rámci dobrých vztahů k Dalešicím zcela zdarma, za což si
zaslouží upřímné poděkování.
Na vydání knihy „Dalešice – kapitoly
z doby dávné i nedávné“ se finančně podílí také Skupina ČEZ. Jejich vstřícnost jen
potvrzuje pravdivost slov jejich sloganu,
který často slýcháme a to, že „pomáháme
tam, kde působíme.“
Také Akciový pivovar Dalešice přislíbil že přispěje finanční částkou na vznik
této publikace. Je třeba jim poděkovat
a doufat, že se podobných sponzorů najde více.
RŠ

Narozeniny
s neuvěřitelným
číslem 102
Dalešická rodačka a dlouholetá
občanka našeho městyse paní Marie
Veselá se 23. února dožila 102. narozenin.
Počátkem března přijela spolu
s rodinou svého syna na návštěvu
rodného městyse. Cestu z Vyškova,
kde nyní žije, bezproblémově zvládla.
Její vitální kondice je obdivuhodná,
zrovna jako její duševní svěžest.
Během svého života zažila dva císaře Rakouska –Uherska, 8 prezidentů
Československa a tři prezidenty České republiky.
Prožila obě světové války a byla
svědkem mnoha převratných událostí které se v Dalešicích staly. Na svoji
rodnou obec, kde prožila převážnou
část svého života nezapomíná a prohlašuje, že doma je stále v Dalešicích.
Srdečnou gratulaci k tak mimořádně vzácnému životnímu jubileu posíláme za ní do Vyškova, spolu s přáním
všeho dobrého do dalších let!
RŠ

Sport a kultura v T J. Dalešice
Už je tu opět čas pouťový a prázdninový, a tak pojďme zavzpomínat, co
jsme za půl roku 2014 v Sokole všechno zažili a co se nám povedlo ze všeho
nejlépe.
Během ledna a února jsme intenzivně trénovali gymnastiku a hráli florbalové turnaje.
V březnu byla dohrána Župní florbalová liga, ve které se naši starší žáci
umístili na 3. místě.
Také jsme si vyzkoušeli dovednostní víceboj pořádaný TJ. Sokol Třebíč, avšak tento měsíc byl především
ve znamení divadla. Naši malí ochotníci
sklidili velký potlesk hned třikrát – v Náměšti nad Oslavou, Lipníku a v Jaroměřicích n. Rok. Všem se naše pohádka
„ Princezny a loupežníci aneb zmatky
kolem Katky“ velmi líbila.
V dubnu jsme nejdříve závodili na Župním přeboru v gymnastice
a ve šplhu. V tělocvičně TJ. Sokol Moravské Budějovice získala Svobodová
zlatou, Slatinská A. a Okruhlica stříbrnou, Křížová a Máša bronzovou medaili. To vše ve čtyřboji. Soutěžilo se také
ve dvojboji (přeskok, hrazda) a tam obsadila Vildomcová. 2. a Padělková D. 3.
místo.
Také ve šplhu jsme si vedli velmi
zdatně. Padělková J., Špačková Ver.
a Tomek byli první. Padělková P., Vildomcová a Padělek byli druzí a Okruhlica na 3. místě.
12. a 13. 4. proběhla v Třebíči Župní přehlídka sokolských ochotnických
divadel, na které mělo naše „malé divadlo“ svoji derniéru.

Po delší odmlce jsme se zúčastnili
Přeboru ČOS v přespolním běhu, konaném v Josefově. Ani tam se naši závodníci neztratili. Tomáš Kříž a Dominik
Macků přivezli cennou, byť bramborovou medaili.
Květen byl na sportovní akce nejbohatší. Nejdříve jsme vyrazili na „přespolák“ do Kněžic a to byla medailová žeň:
1. místo Lohniský, Kříž a Šabatová,
2. místo Slatinská A., Křížová, Svobodová, Čtvrtníček a Kubíčková, 3. místo
Mrnuštíková, Tomek a Vildomcová.
Následoval Župní přebor v atletice
konaný tradičně v Třebíči. I tam jsme
byli úspěšní. V kategorii žactva a dorostu přivezli Čtvrtníček a Vildomcová zlaté
medaile, Tomek a Kříž stříbrné medaile
a Okruhlica se Čtvrtníčkem bronzové
medaile.
Po dlouhé odmlce jsme měli závodníky v kategorii mužů - Slatinský byl
celkově druhý a Oldřich Vidlák čtvrtý.
I naše ženy se nenechaly zahanbit, Romana Kubíčková byla zlatá a Kristýna
Šabatová bronzová.
Naše žákovské štafety Dalešice
A a B obsadily 1. a 2. místo a štafeta
dospělých a dorostu Dalešice A 3. místo.
V půli května proběhl Koloběh dalešického pivovaru – tradiční originální
závod pětičlenných družstev. Naše TJ.
jako vždy, zajišťovala jeho organizaci,
a to jak na čtyřech 25ti kilometrových
okruzích, tak i v prostoru startu a cíle
při chystání a výdeji občerstvení pro závodníky.

Všem, kteří nám pomohli (a nebyli to
pouze členové Sokola), patří velký dík
a uznání.
Rovněž také děkujeme a obdivujeme pět našich závodníků (Špaček, Kos,
Vidlák, Urban a Kříž), kteří si poradili se
záludností rozbahněné trati. Byť každý v jiném družstvu, úspěšně dorazili
do cíle tohoto náročného závodu.
Na konci května jsme ještě stihli Přebory ČOS ml. žactva, konané
v Brně. Naši jednotu a také župu reprezentovali Jana Padělková, Matěj Máša
a Jakub Tomek. Matěj Máša přivezl
stříbro za plavání a Jakub Tomek zlato
za atletiku. Jako členové družstva naší
župy skončili celkově na čtvrtém místě. Na přeborech ČOS staršího žactva
v Praze jsme měli zastoupení v podobě
Žanety Svobodové.
V červnu jsme skončili cvičební rok
tradiční šipkovanou a oblíbeným opékáním párků. Všem na této akci viditelně
chutnalo!
Na závěr chci všechny milovníky netradičních sportů pozvat 27. července
2014 od 14.00 hod. na pivovarskou zahradu. Vyzkoušíte si, jak se hrají „möllky, kube, woodball, diskgolf a známější
petangue“.
Přeji všem dětem pěkné prázdniny
a nám ostatním aktivní dovolenou, plnou sportu.
Nazdar!
RNDr. Josef Potůček,
starosta TJ. Sokol Dalešice

Jubilejní X. hasičský ples a další aktivity SDH
Každoročním kulturním počinem
na počátku roku v Dalešicích je tradiční
hasičský ples. Letos byl jubilejní, neboť
se konal již po desáté. Jako vždy byla
takřka všechna místa obsazena, jako
vždy byla přebohatá tombola, jako vždy
měl velmi dobrou společenskou úroveň.
Letos se navíc nekouřilo ani v sále, ani
v předsálí, což přispělo k příjemnému
prostředí a celkově milé atmosféře.
Hned při vstupu zaujalo každého
návštěvníka plesu přivítání a pak už
byl pohlcen plesovou náladou. Tu pomáhala vytvářet skupina „Klaxon“. Její
angažování k plesovému účinkování
bylo velmi zdařilé. Veselí se protáhlo
do časných ranních hodin a každý, kdo
opouštěl sokolovnu, byl dobře naladěn.
Za příjemně strávený večer si zaslouží organizátoři velké uznání. Vě-

novali mnoho hodin svého volného
času na přípravy, o kterých běžný návštěvník plesu ani neví, ale které jsou
nezbytné pro bezproblémový průběh
každé akce.
Hasiči zorganizovali i další akce,
které mohli zaznamenat dalešičtí občané. Byla to především masopustní obchůzka maškar.
Spolu s doprovodnou kutálkou prošli
obcí a při obchůzce rozdávali pozvánky
na výše zmíněný ples.
Masky byly opět, jako každoročně,
nápadité. Obchůzka se vydařila, k čemuž přispělo i solidní počasí. Pálení
čarodějnic se definitivně přestěhovalo na louku před hospodu „Stodola“,
kde se vše odbývá v režii našich hasičů.

Tento poslední dubnový podvečer je
spojen s programem pro děti. Úhledně
vyrovnaná vatra vzplála a spolu s ní i figurína čarodějnice. Hudební doprovod
k tomu všemu dění u hospody obstarala
skupina Wegett.
Organizování těchto akcí je velmi
záslužné, protože se tak udržují dávné tradice, kterých se do dnešních dnů
moc nedochovalo.
V letošní první polovině roku nebylo třeba žádného zásahového výjezdu
k lokalizaci požáru. Lze jen doufat,
že tomu tak bude i ve druhé polovině
roku.
Dle informací velitele hasičů
Petra Čaňka
sepsal RŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Je opět konec školního roku a my
ve škole hodnotíme naši roční práci. Škola
to není jen učení, ale i mnoho dalších aktivit. Na podzim jsme ukončili projekt Peníze EU do škol. Z finančních prostředků
tohoto projektu jsme mohli pořídit interaktivní tabuli do druhé třídy, nové počítače,
tablety, počítačový software, výukové programy, magnetické tabule a školní lavice.
Naše škola je také 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 Kniha a já,
Den otevřených dveří, podzimní tvoření
s rodiči, exkurze do ekologického centra
Chaloupky, celodenní projekt ke Světovému dnu výživy, projekt Halloween, celodenní projekt Den Země, celodenní projekt Den zdraví, výchovný program První
pomoc a jiné aktivity.
Dále jsme z finančních prostředků této
dotace pořídili nový nábytek do školní družiny, lavice na školní zahradu, relaxační
pomůcky , trička a drobné potřeby pro
chov zvířátek .
I letos žáci pilně sbírali starý papír.
Nasbírali 3 380 kg papíru, to bylo v průměru 130 kg na jednoho žáka. První místo
získal Vojtěch Coufal, druhé místo Nikola Blechová a třetí místo obsadil Dominik
Macků. Všem vítězům gratuluji a poděkování patří také všem rodičům, kteří dětem
při sběru pomáhali. Zúčastnili jsme se
také několika výtvarných soutěží. Byly to:
Staň se ilustrátorem, Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí, Máme rádi

přírodu, Jeden den ministrem – nakresli
ideálního učitele.
Také kulturu jsme nezanedbávali.
Zhlédli jsme divadelní představení v Třebíči – Kamarádi v Betlémě a hudební
pořad –Zdravíčko. V kině v Třebíči jsme
viděli film Ledové království a Šmoulové.
Připravili jsme program na Mikulášskou
nadílku a Vánoční besídku . Ve škole jsme
se pobavili u divadelního představení Pohádky z našeho statku a Jak Honza přešel
na červenou.
Zúčastnili jsme se dvou sportovních
akcí. V netradičním pětiboji ve Studenci se na prvním místě mezi žáky pátého ročníku umístila Lucie Čtvrtníčková .
Na Atletické olympiádě v Třebíči byla opět
nejúspěšnější Lucie Čtvrtníčková, která
získala 1. místo ve sprintu, první místo
ve vytrvalostním běhu, 1. místo ve skoku
dalekém a 2. místo v hodu kriketovým míčkem. První místo ve vytrvalostním běhu
obsadil Dominik Macků. Za úspěšnou
reprezentaci školy dostala Lucie Čtvrtníčková pochvalu ředitele školy a byla také
vyhlášena nejúspěšnější žákyní v reprezentaci školy. Školní rok jsme zakončili
Školní besídkou, na které žáci vystoupili
se svým programem. Svoje vystoupení
také předvedli žáci mateřské školy. Děkuji
všem, kteří se přišli podívat a věřím, že se
jim besídka líbila.
Závěrem bych chtěla poděkovat žákům a zaměstnancům školy za jejich práci, rodičům a úřadu městyse za dobrou
spolupráci a všem popřát hodně slunných
a pohodových dnů.
Alena Stupková,
ředitelka školy

Byli jste už Za pecí?
Ještě jste nebyli Za pecí? Nemyslím tu
pec, za kterou ležel pohádkový Honza než
se s ranečkem buchet, které mu máma
upekla, vydal do světa. Mám na mysli cukrárnu a kavárnu v Třebíči, která nese kouzelný název – Za pecí.
Tato cukrárna spolu s kavárnou se nalézá na Žerotínově náměstí nedaleko Finančního úřadu. Zřídilo ji a od dubna provozuje rodinné Dalešické cukrářství paní
Renaty Vonešové. Složitou rekonstrukcí
staršího domu se jim podařilo vytvořit uvnitř
útulné prostředí, kde je radost posedět při
výtečné kávě a vždy lahodných zákuscích.
V přízemí i v patře, kde je dostatek stolků,
lze strávit příjemné, klidné chvíle, mimo
ruch a spěch okresního města. Obsluha
je vlídná, usměvavá a ceny odpovídají nabízeným službám. Provozovna má velmi
vhodnou polohu. Nachází se na pěší zóně
vedoucí k nedaleké památce UNESCO,
k bazilice sv. Prokopa.
A proč název Za pecí? Vysvětlení je
prosté. V přízemí kavárny se opravdu nachází funkční pec s kobkou, kterou si mnozí
pamatujeme z dob našich babiček, či prababiček. Topí se v ní vyschlým dřevem a doslova před zraky hostů se zde pečou buchty,
koláče a jiné dobroty. Při každé činnosti je
nejdůležitější neotřelý nápad. Nápad zřídit
kavárnu s cukrárnou na dobrém místě, zhotovit tam funkční pec, která dá název celé
provozovně a nabízet dobré zboží a služby, to jistě ocení i návštěvníci, kteří Za pec
zavítají. Ať se dalešickým provozovatelům
Za pecí daří a ať mají z tohoto počinu radost a hlavně užitek. Za několikaměsíční
pracovní vypětí při renovaci a zařizování
této provozovny si to jistě zaslouží.
RŠ

Z AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE
Zdálo by se, že půl roku je krátká
doba. Ale v Dalešickém pivovaru se toho
i tentokrát stačilo udát poměrně hodně.
Naše piva se opět v čím dál těžší
konkurenci neztratila a získala ocenění
na dvou nejprestižnějších pivních kláních Česka. Dalešická 11° získala stříbro
na soutěži o Táborskou pivní pečeť a Dalešické májové dostalo v klání o Jarní
cenu sládků na Zvíkově taktéž stříbrnou.
Navíc Česká a moravská pivovarnická akademie udělila Dalešickému pivovaru ocenění “Vítěz kategorie” pro pivovar s výstavem do 10.000 hl.
Jak jistě víte, původní pivovarská
technologie z roku 2002, kterou jsme
nahradili před třemi lety technologií současnou, se neztratila, ale odvezl si ji náš
sládek Štěpán Kříž. Štěpán krásně opravil starý rozbitý pivovárek v Hostomicích
a od jara si tam vaří vlastní Hostomické
pivo a opět výborné.
Přejeme Štěpánovi hodně pivovarských úspěchů.
Novým sládkem Dalešického pivovaru se stal náš dosavadní podsládek Ladi-

slav Němeček DiS, který u nás působí již
čtyři roky a podílí se na úspěších Dalešického piva. I jemu přejeme mnoho dalších
úspěchů.
V prvním pololetí jsme uvařili speciální Dalešický DUBňák. Pivo, které
zrálo několik týdnů na tmavých barrique
dubových štěpkách, získalo zajímavou
hořkost a tříslovinovou chuť. Věříme, že
vám chutnalo a i v budoucnu budeme pro
vás naši tradiční produkci oživovat speciálními várkami.
Na tradiční Pivovarský Koloběh letos
do těžkých povětrnostních i terénních
podmínek odstartovalo rekordních 42 týmů. Tedy 210 závodníků a závodnic. Prali
se s vodou a bahnem, trhali řetězy, lámali
přehazovačky, urvali kliky, lepili duše…
Přesto se většině týmů podařilo zlepšit
loňské výsledky - obdivuhodné!
Samozřejmě ani letos by se Koloběh
nemohl uskutečnit bez pomoci Dalešického Sokola a dalších obětavých příznivců. Všem předávám mnohé pochvaly
a díky od všech závodníků.
Letošní Postřižinské slavnosti se po-

nesou v lehčím duchu a to i přes to, že
v sobotu celý den poteče Dalešický tmavý Fledermaus zdarma!
Na páteční koncert Věry Špinarové v sobotu navážou Pavel Helán, Zrní,
Děda Mládek Ilegal band a na závěr pohodoví Zadáci. Srdečně zveme a věříme,
že si to užijete :-).
Příznivci šachu pak jistě nevynechají
hned další neděli 6. července, kdy bude
za podpory šachového klubu Caissa Pivovar Dalešice na pivovarském nádvoří
hrát šachový velmistr Petr Velička simultánku proti každému, kdo najde odvahu
proti němu zasednout. Hráči si samozřejmě musejí donést vlastní šachovnice :-).
Další simultánku sehraje v pivovaru
mistr Eva Kulovaná na konci prázdnin.
Léto je plném proudu a za pivovarskou chasu vám přeji jeho příjemné a odpočinkové prožití.
S pivovarským pozdravem „Dej Bůh
štěstí!“
MVDr. Ladislav Urban,
váš správce
AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE

Víte, že

Pozvánka na sobotu 13. září 2014
Právě letos uplynulo 450 let
od historického okamžiku, kdy císař Ferdinand I. Habsburský potvrdil
Dalešicím statut Městečka, udělil jim
právo užívat vlastní pečeti a pečetit
zeleným voskem. Ve Ferdinandově
privilegiu se také uděluje erb, což je
štít bílé barvy, v němž na skále stojí
červená věž, zakončená velkou makovicí s křížkem. Stalo se tak 4. března
roku 1564.
Toto výročí si náš městys připomene
slavností, která se uskuteční na Městečku v sobotu 13. září 2014.
Slavnost bude zahájena průvodem
k Pomníku padlých, kde bude položen
věnec za doprovodu dechové hudby
Kameníkovi muzikanti. Ti budou doprovázet program celého odpoledního setkání občanů, rodáků a příznivců
Dalešic. Program slavnosti bude pokračovat na Městečku představením
a požehnáním praporu městyse, který nám udělila Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR.
V programu nebude chybět ocenění
zasloužilých osobností městyse.
Následně bude představena nově
vyšlá publikace „DALEŠICE - kapitoly
z doby dávné i nedávné.“
Ve svém vystoupení se představí
žáci naší školy a uvidíte program krojovaného souboru Džbánek z Martínkova.
Kameníkovi muzikanti poprvé uvedou
nově vzniklou skladbu s názvem DALE-

ŠICKÁ POLKA, která byla zkomponována právě pro tuto slavnost.
Představí se i místní pěvecký soubor,
jehož všichni členové nesou stejné jméno.
Ukázka, kterou předvedou členové
Klubu vojenské historie v dobových uniformách, bude jistě atraktivní pro všechny návštěvníky.
Večer bude program pokračovat taneční zábavou se skupinou Proměny.
Program slavnosti bude pestrý a dalo
by se říci, že možná přijde i kouzelník.
Hlavně přijďte vy, dalešičtí občané.
Především vám je toto odpoledne určeno. Symboly městyse – prapor a erb se
nezískávají každý den. Zaslouží si, aby
byly slavnostně představeny.
Akce se zúčastní také zástupci polských Daleszyc i zástupci našich jmenovců od Jablonce nad Nisou a osady Dalešice, která se nachází nedaleko Mladé
Boleslavi.
Pokud by počasí sobotnímu programu nepřálo, musela by být slavnost přesunuta do sokolovny.
Doprovodnou akcí bude výstava historických fotografií a dokumentů, která
bude instalována v naší škole. Podrobný
upřesněný program slavnosti bude v dostatečném časovém předstihu zveřejněn.
Zatím si zarezervujte volno na zářijovou
sobotu s (ne)šťastnou číslovkou 13.
RŠ

Setkají se u nás všechny Dalešice?
Je všeobecně známo, že kromě polských Daleszyc, se kterými se náš městys
dlouhodobě kontaktuje, jsou v Čechách ještě další tři sídla, která nesou stejné jméno jako náš městys. Několik let jsme ve spojení s Dalešicemi u Jablonce nad Nisou.
Jejich delegace, vedená starostkou Hanou Vélovou, už naše Dalešice navštívila.
Posléze i tamní místostarosta Josef Hujer a kronikářka Marie Nedomlelová.
Počátkem června se ozvaly i středočeské Dalešice, ležící mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Tato malá osada která má 42 stálých obyvatel a patří
do působnosti obecního úřadu v Bitouchově. V této osadě založili občanské sdružení a snaží se v rámci svých možností tuto osadu propagovat a oživovat vzájemný
společenský život. Jedním z předních představitelů tohoto sdružení je MVDr. Jiří Kilián. Právě on sondoval možnosti návštěvy několika osadníků z jejich Dalešic u nás.
Přáli by si prohlédnout nejen náš městys, ale i zajímavosti v okolí. Návštěvu plánují
na měsíc září. Že by se u nás sešli zástupci Dalešic, včetně těch polských, na slavnosti 13. září 2014? Byla by to unikátní a dosud neuskutečněná věc. Jednání o této
možnosti budou pokračovat a toto setkání Dalešic je víc než reálné.
Ještě jedny Dalešice najdeme na okrese Benešov nedaleko Slapské přehrady.
Tato osada s 55 stálými obyvateli je součástí města Neveklov. Možná by i zástupci
těchto Dalešic rádi přijeli na naši slavnost.
Ze všech stejnojmenných sídel je náš městys největší a díky Postřižinám a pivovaru také nejznámější. Návštěvníkům máme co nabídnout a v našem okolí je sousta zajímavostí a doslovných skvostů. Ubytovacích a stravovacích možností u nás
i v nedalekém okolí je také celá řada. Naskytá se otázka. Které Dalešice jsou nejpovolanější k uspořádání takového setkání? Určitě naše. A připravovaná zářijová akce
by jistě byla tou nejvhodnější příležitostí.
RŠ

- Od 28. června nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška
č.1/2014 o zákazu sázkových
her, loterií a jiných podobných her
na celém území městyse Dalešice.
- V období měsíců července a srpna plánujeme opravu pochůzných
cest na hřbitově. Omlouváme se
návštěvníkům hřbitova za stavební ruch a omezený přístup ke hrobům. Děkujeme za pochopení.
- V sobotu 12. července se uskuteční sběr železného šrotu, železný šrot přistavte v ranních hodinách před váš dům, v průběhu
dne bude odvezen.
- V sobotu 9. srpna se uskuteční na Městečku v době od 8.00
do 10.00 hod. sběr objemného
odpadu.(Staré koberce, lino, matračky, nábytek apod.)
- Od srpna bude zahájeno restaurování sochy sv. Floriána u Hausknechtových.
- V neděli 31. srpna v 15.00 hod. se
uskuteční v sokolovně loutkové
divadelní představení Divadla Totem s pohádkou O Nirdhatanovi.
Vstup je zdarma.
- V pátek 12. září se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu včetně
elektrospotřebičů. Uvedený odpad přistavte v ranních hodinách
před váš dům, v průběhu dne
bude odvezen.
- Společnost Galileo Corportion
s.r.o. zahájila obnovu internetových stránek městyse Dalešice
a webhostingových služeb
- Občané Dalešic mají možnost
využít tenisové antukové kurty
za sníženou cenu 20,- Kč/hod. dle
podmínek provozního řádu.
J.Z.

Nad opravou a odbahněním
Velkého Pivovarského rybníka
visí otazník

Stručně o událostech I. pololetí

Určitě jste si všimli vypuštěného Velkého Pivovarského
rybníka, který je připraven na odbahnění. Poslední odbahnění
rybníka se uskutečnilo v roce 1986. Od té doby se v rybníce
usadila velká vrstva bláta a sedimentu. To mohou nejlépe potvrdit rybáři, kteří na podzim loňského roku provedli slovení
rybníka.
Již v roce 2008 se zastupitelstvo zabývalo otázkou opravy
a odbahnění rybníka. V roce 2009 byla zpracována projektová
dokumentace, vydáno stavební povolení a v roce 2010 jsme
podali žádost o poskytnutí podpory z operačního programu
životní prostředí.
V červnu 2010 byl náš projekt Řídícím orgánem k financování zamítnut. Na základě vyhlášené výzvy jsme opět v polovině června 2011 zaslali novou žádost o poskytnutí podpory.
Projekt opět nebyl podpořen k financování, ale na základě doporučení Řídícího orgánu byl zařazen do tzv. zásobníku projektů, jež může být následně podpořen, pokud dojde k uvolnění peněz z evropského fondu.
Začátkem ledna 2013 jsme obdrželi dotaz ze Státního
fondu životního prostředí, zda trvá náš zájem na odbahnění
rybníka. Tuto zprávu jsme s povděkem přivítali. Byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno nové
stavební povolení. Státní fond životního prostředí nám zaslal
rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OPŽP. Získaná dotace by měla pokrýt 70% nákladů,
zbytek 30 %, zaplatí městys ze svého rozpočtu. Podmínkou
pro uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory bylo nutné krom
jiných dokladů doložit výběrové řízení na dodavatele stavby
a smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
A to je právě ten kámen úrazu. Začátkem října 2013 bylo
vyhlášeno výběrové řízení. Obeslali jsme 7 firem a o účast
v zadávacím řízení projevilo zájem 9 firem. Nabídku k hodnocení podalo nakonec jen šest firem.
Pětičlenná komise vyhodnotila nejvýhodnější a nejlevnější
nabídku firmy Radek Gregor Počátky č. 18 a to v nabídkové
ceně 3.226.130,- Kč bez DPH. Firma AQUASYS, spol. s r.o.
Žďár nad Sázavou, která skončila ve výběrovém řízení jako
druhá, s nabídkovou cenou 3.790.400,- Kč bez DPH s rozhodnutím komise nesouhlasila a podala proti rozhodnutí námitku.
Komise námitce nevyhověla. Firma AQUASYS, spol. s r.o.
následně předala celou záležitost k přezkoumání Úřadu pro
hospodářskou soutěž do Brna.
Dne 8. 1. 2014 ÚOHS zahájil správní řízení, které mělo
být maximálně do 60 dnů ukončeno a vydáno Rozhodnutí.
Tato lhůta se ale přes veškeré urgence z naší strany protáhla
a Rozhodnutí úřadu, na které jsme netrpělivě čekali, jsme obdrželi až 8. června 2014 s tím, že návrh firmy AQUSYS spol,
s r.o. se zamítá. Proti tomu se do 15 dnů od doručení lze ještě
odvolat a podat rozklad předsedovi Úřadu pro hospodářskou
soutěž.
To, že se stavební práce na odbahnění rybníka od ledna
pozdržely, až tak nevadí, ale je ohrožena dotace z OPŽP.
Pokud se firma AQUASYS spol, s r.o. neodvolá, je ještě reálná šance, že vítězný uchazeč Ing. Radek Gregor podepíše
dne 27. 6. 2014 smlouvu o dílo a veškeré potřebné doklady
budou v pondělí 30. 6. 2014 předány na Státní fond životního
prostředí v Praze.
J.Z.

Silvestrovské půlnoční setkání občanů na Městečku u kašny mělo velmi zdařilý průběh. Opravdově
srdečná, sousedská atmosféra, která tam v onu noc
panovala byla dobrým vstupem do nastávajícího roku
2014. Zajímavou kulisu vytvořily porůznu odpálené ohňostroje a výbuchy raket a petard. Díky všem, kteří
přišli a vzájemně si popřáli úspěšný vstup do nového
roku.
Tříkrálová sbírka pro charitu v lednu 2014 vynesla
15.376.- korun. Všem, kdož finančně přispěli na potřebné, patří poděkování.
V obřadní síni Městského úřadu v Hrotovicích byla
v březnu pokřtěna kniha PhDr. Jana Suchardy s názvem „Fotograf Karel Chrást.“ Kniha pojednává o životě
dalešického rodáka, místního obchodníka a výborného
fotografa, Karla Chrásta, který se u nás narodil v roce
1880. Zde žil až do roku 1912, kdy se přestěhoval
do Hrotovic.
Letos se opět uskutečnilo tradiční vyhrávání nositelům jména Josef v předvečer jejich svátku. „Vyhrávací“
obchůzku obstarala dechová hudba Rouchovanka.
V březnu bylo provedeno skácení dožilých stromů
na Korduli u sochy sv. Rocha a jedné lípy u hřbitova.
U několika ostatních lip byly vyřezány suché a polosuché větve.
Vítání dětí do života se uskutečnilo v březnu na úřadě městyse. Starosta městyse spolu se Sborem pro občanské záležitosti přivítal šest nových občánků Dalešic.
Poděkování patří dětem, které obstaraly velikonoční
hrkání. Za snahu, za obětavost při časném ranním vstávání a za to, že díky nim tato tradice stále žije.
Pietní vzpomínka u Pomníku padlých na události
7. května roku 1945 se konala ve výroční den leteckého bombardování. Kromě položení věnce a připomenutí tragédie, vystoupili s kulturním programem žáci ZŠ
a chrámový sbor. Hudební doprovod slavnosti obstarala
dechová hudba Rouchovanka.
Květnového Koloběhu Dalešického pivovaru, se zúčastnilo 42 pětičlenných družstev, což bylo 210 startujících. Náročného stokilometrového závodu, kdy jeden člen družstva běží se štafetovým kolíkem a ostatní
jedou na kole, se zúčastnilo i několik borců z Dalešic.
Všichni tento obtížný závod dokončili.
Dětský den v polovině června tradičně zorganizovala spolu s pivovarem dalešická farnost. Účastníkům se
nejprve představila zpěvačka Petra Černocká se svým
programem. Poté děti soutěžily v různých disciplínách
a dovednostech v areálu pivovaru. Za uspořádání této
akce, která si získala u dětí velkou oblibu, si všichni organizátoři zaslouží pochvalu.
V kostele sv. Petra a Pavla se počátkem června
uskutečnilo 1. sv. přijímání dětí.
Kamenné sokly polních křížů byly odbornou firmou
očištěny. Jedná se o kříž U Panšulky, za Dalešicemi
u silnice ke Stropešínu a o kříže před a za vodojemem
u silnice k Rouchovanům. V jarních měsících byl u některých křížů obnoven nátěr jejich litinových částí.

Stručně o událostech I. pololetí
H e j t m a n
Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek navštívil
počátkem dubna
náš městys. Byla
to krátká zdvořilostní návštěva.
Hejtman se zapsal do kroniky
městyse,
prohlédl si kapli sv.
Kříže a při bleskové návštěvě
pivovaru ochutnal jedno malé
světlé dalešické
pivo.

Zájezd polských burmistrzů a hejtmanů, kteří absolvovali objížďku po různých elektrárnách v ČR, se začátkem června zastavil také v našem pivovaru. Mezi
účastníky byl nejen burmistrz partnerských Daleszyc
Wojciech Furmanek, ale i paní Anna Oszczepalska.
Kontrolní zastávku provedli na Městečku u dubu zasazeného polskou delegací při otvírání zrenovovaného
Městečka. V období tropických teplot ani nebylo divu,
že se jim ze všech energetických zařízení nejvíc líbila
pivovarská pivnice.
V polovině června začaly ve farním dvoře stavební
práce na zbudování dalšího nového bytu. Ten vznikne
z bývalé, dnes nepotřebné hospodářské budovy.
Postavení pouťové máje se opět uskutečnilo pomocí manipulátoru, zapůjčeného z farmy Antonína Kováře
ze Slavětic.
RŠ

Události obrazem

Okrsková volební komise voleb do EP

Koloběh 2014 - startuje Garda team

Dalešice před kamerou ČT
V tomto půlroce se v Dalešicích dvakrát objevil štáb České televize. Poprvé to bylo v polovině měsíce března. Bylo to v době,
kdy si kulturní veřejnost připomínala 100 výročí od narození spisovatele Bohumila Hrabala. V televizním pořadu o jeho životě
nemohla chybět reportáž z místa, kde dle Hrabalovy novely natočil filmový režisér Jiří Menzl své proslavené Postřižiny. Dalešický pivovar tímto filmem vešel do všeobecného povědomí široké
veřejnosti. Natočená reportáž byla odvysílána v pořadu „Večerník
z Brna.“
Druhá návštěva televizního štábu v Dalešicích se uskutečnila
počátkem června. Jejím cílem bylo natočit reportáž o zámku, který zarůstá travinami a křovím. Zrovna jako zámek ve Veselí nad
Moravou, který vlastní též společnost Wessels. Majitelé dlouhodobě neprojevují o dalešický zámek vůbec žádný zájem. O nějakém oživení zámku si můžeme jen nechat zdát. Televize sleduje
osudy obou zámků a především dohady mezi vedením města
Veselí nad Moravou se současnými majiteli.
Kolem našeho zámku je ticho po pěšině. Vše nasvědčuje
tomu, že takový „mrtvý“ stav bude i nadále.
RŠ

Žáci ZŠ Dalešice

Vzpomínková slavnost k 69. výročí tragických událostí 7.5.1945

Hrají za Hrotovice, reprezentují i Dalešice
S výjimkou minulých čtyřicátých let
se fotbalu v Dalešicích nikdy moc nedařilo. Přesto i u nás se občas urodí šikovný
fotbalista, který ale musí své fotbalové
umění předvádět někde jinde.
V nedávné době to byl Radek Fiala,
který aktivní hráčskou kariéru v současnosti uzavírá a na jeho místo nastupuje k mistrovským zápasům za TJ Sokol
Hrotovice mladý Jirka Čtvrtníček.
Ano, je to ten sympatický, pohledný
mladík, kterého na Dalešicích potkáváme. V současnosti je studentem stavební průmyslovky v Třebíči. Z dorostu

se postupně přes B mužstvo vypracoval
do prvního fotbalového mužstva Sokola
Hrotovice a nyní už má místo v základní
sestavě A mužstva takřka jisté. Hrotovické mužstvo hraje od loňského roku I.
A třídu, což není žádná vesnická okopávaná, ale fotbal na úrovni.
Vzhledem k tomu, že Jiřímu je teprve
17 let, dodržuje správnou životosprávu,
poctivě trénuje a má velký sportovní talent, je předpoklad, že bude nejen oporou
hrotovického mužstva, ale všimnout by si
ho mohli i v jiných klubech, které hrají
ještě vyšší, náročnější soutěž.

Fotbalisté z Dalešic, kteří sice hrají
za TJ Hrotovice, v podstatě tak reprezentují i náš městys. Každý se zeptá, odkud ten šikovný fotbalista je?
Odpověď je jasná. Z Dalešic! Ať se
Jirkovi Čtvrtníčkovi na sportovním poli
daří, ať se mu vyhýbají zranění a především ať má ze svého účinkování na fotbalovém trávníku radost.
Věřím, že o něm a jeho úspěších ještě v budoucnu v dobrém smyslu slova
hodně uslyšíme.
RŠ

Velikonoční výzdoba

Zázraky se dějí

Letošní velikonočně nazdobené
Městečko kdekdo chválil. Líbilo se
nejen většině domácích, ale i přespolním. Cykloturisté se zastavovali,
vytahovali fotoaparáty, nebo mobily
a výzdobu si fotili. Kašny s barevnými kraslicemi na konstrukci obalené
zeleným krušpánkem, pravá ovčí rodinka i s jehnětem, okrasné jabloně
s navěšenými vyfouklými vajíčky, to
vše každému připomnělo, že je doba
velikonoční a že jaro už je nezpochybnitelně tu.

Když se velmi vážně nemocný člověk uzdraví, nelze to jinak nazvat než zázrak.
Jeden příklad zdravotního zázraku máme u nás v Dalešicích. Většina z nás už ví, že
mezi námi žije první dalešický občan s transplantovaným srdcem. Je jím pan Karel
Král. Jeho srdce delší dobu churavělo a naděje na zlepšení zdravotního stavu byla
mizivá. Naopak, postupně se jeho zdraví neustále zhoršovalo. Proto byl před šesti
lety odeslán na specializované kardiovaskulární oddělení nemocnice v brněnských
Bohunicích.

Naše Městečko se doslova nabízí
k občasnému oživení nějakou akcí,
nějakou změnou. Chce to dobrý nápad a pak je třeba ho zrealizovat.
Kdo že se zasloužil o tuto neobvyklou zajímavost a kdo si zaslouží pochvalu?
Žáci a vedení naší školy, kteří tak
jak loni nazdobili stromky okrasných
jabloní skořápkami z vyfouklých vajec. Také šikovná paní Eva Jedličková, která zhotovila ovčí rodinku - berana, bahnici a jehňátko. Dřevěnou
konstrukci obalila senem a povrch
ovcí byl pokryt pravou ovčí vlnou.
Seno i vlnu darovala pro tento účel
farma A. Kováře ze Slavětic. Paní
Jedličková umí vytvořit i jiné zvířecí postavičky, které jsme mohli obdivovat před domem její rodiny. Zajíci
různých velikostí, slepice s kuřaty,
pomlázky a barevná vajíčka, to vše
vhodně naaranžované, dotvářelo letošní velikonoční kolorit.
Nelze zapomenout na pracovníky
městyse na VPP, kteří Městečko uklidili, výzdobu nainstalovali a dotvářeli
finální podobu této výzdoby.
K tradiční pouti, adventnímu věnci, silvestrovskému setkání u kašny
letos přibyla na Městečku pěkná velikonoční výzdoba. Co přibude někdy
příště?
RŠ

Po počáteční udržovací léčbě pomocí defibrilátoru však jeho nemocné srdce
podávalo stále menší a menší výkon. Pracovalo na 30%, a dokonce na pouhých
20 % výkonnosti.. Život se stával velmi obtížným, s nízkou kvalitou. Problémem byla
i krátká chůze, obtížné bylo i obyčejné mluvení, které způsobovalo zadýchávání. Jedinou záchranou byla transplantace. Karel byl zařazen na listinu urgentních čekatelů
na nový orgán. K tomu ale byla ještě dlouhá cesta. Pobyt doma se střídal s pobytem
v nemocnici, tentokráte už v Brně U svaté Anny. Rychlá záchranná služba při jeho
srdečních kolapsech už znala cestu do Dolánek doslova nazpaměť.
Naděje přišla 21. března dopoledne, kdy se na nemocničním pokoji ve fakultní
nemocnici dozvěděl, že jeho čekání na záchranu je u konce. Lékařský tým měl srdce,
které bylo pro něj vhodné. Od toho okamžiku začala rutinní práce při přípravě pacienta k velmi složité několikahodinové operaci. Po převozu na operační sál se pak
dal do „práce“ sehraný tým skvělých lékařů. O tom už ale Karel nic nevěděl. Když
se na druhý den mlhavě probíral do nového života, zjistil, že je na oddělení JIP a že
je napojen několika hadičkami a dráty na celou řadu přístrojů a zařízení. Uvědomil
si, že má za sebou mimořádné okamžiky svého života a že se operace zdařila. Celý
operační tým odvedl perfektní výkon a před jeho prací a uměním nelze než hluboce
smeknout a zůstat v tichém úžasu. To, co dokáži tito vynikající odborníci, se doslova
rovná novodobému zázraku. Jak jinak to nazvat?
Pak už vše pokračovalo dle předpokladů. Přesun z JIP na normální nemocniční
pokoj a seznámení s dalším průběhem pooperační léčby. Že na tři dny selže činnost ledvin, proto bude nutná dialýza. Zvýší se hladina cukru, bude třeba ji utlumit.
Následovaly další a další věci, které jsou průvodním jevem při transplantaci nového
orgánu, kdy tělo si na něj musí „zvykat“ a musí jej tzv. přijmout. Vše dobře dopadlo,
všechny komplikace byly překonány, a tak mohl nastat den, kdy stále Karel Král, ale
přece jenom tak trochu jiný člověk, mohl být propuštěn domů. Na kontrolní prohlídky
musí Karel dojíždět, zrovna tak musí každý den spolykat několik druhů léků. Musí dodržovat různá omezení, především v životosprávě. To už záleží jen na něm, jak bude
dodržovat lékařská doporučení a jak si bude považovat druhé životní šance.
Lékaři na klinice ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně odvedli mimořádný
výkon, zrovna tak i ostatní zdravotnický personál. To je něco, co si zaslouží neskonalý
obdiv. Vrátili Karla zpět do takřka plnohodnotného života. No řekněte, není to zázrak?
PS:
Abych si tak trochu přihřál dalešickou polívčičku, uvádím, že v transplantačním týmu, který dokáže provádět tyto doslova neskutečné věci, je také MUDr. Petr
Fila, který má vazby na Dalešice. Jeho manželkou je dalešická rodačka a on sám se
svoji rodinou nějaký čas v Dalešicích pobýval. V té době málokdo z nás tušil, že z něj
bude taková lékařská kapacita.
RŠ

Události obrazem

Z poutního zájezdu na Balkán - mše sv. na lodi

Dalešický mistr řezbář
Již dvakrát byli
čtenáři Zpravodaje
seznámeni s výrobky nadějného
řezbáře,
Josefa
Trojana ml. Pepík,
jak mu všichni říkáme, je řezbářským samoukem
s velkým talentem.
Z
počátečních
drobných
prací,
kdy vyřezával různé figurky nebo obrázky, se dopracoval k dílům většího
formátu.
Na snímku je
jeho poslední práce, kterou je víc jak
jeden metr vysoká
hlava s kloboukem.
Tato skulptura připomíná starodávné lidové včelařské úly
a je zhotovena ze smrkového dřeva. V zadní časti jsou dvířka, za nimiž by včelařské rámečky i mohly být. Prostora je ale
spíš určená jako úkryt nějakého pěnivého, či jiného lahodného
moku.
Vytvořit takové dílo stojí mnoho hodin práce a vyžaduje
trpělivost a dobrou představivost. To vše Pepík má. Navíc je
velmi skromný a učenlivý. Jeho díla jsou s postupující dobou
stále hezčí a dokonalejší. Unikátní samorost, který stojí před
jejich domem, je jediná práce, která je veřejně prezentována.
Třebas někdy v budoucnu jeho výtvor ozdobí některé veřejné
místo v našem městysi. Nebylo by to vůbec špatné.
RŠ

Velikonočně vyzdobené Městečko

Velikonoční výzdoba

Velikonoce - výzdoba před domem č.p. 162

FARNÍ POUTNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA BALKÁN
1. den - čtvrtek 1.5.2014
Po šesté hodině ranní
odjíždíme z farnosti přes Brno a
Vídeň do Slovinska, kde jsme zastavili a prohlédli si druhé největší
slovinské město Maribor. Krátká
procházka nám umožnila, abychom viděli františkánský kostel,
městský hrad, katedrální chrám
sv.Jana Křtitele, budovu radnice
i přístavní čtvrt u řeky Drávy, kde
roste i nejstarší keř vinné révy
na světě. Z Mariboru není daleko
do hlavního města Chorvatska
Záhřebu, kde jsme se ubytovali
a potom jsme prošli jak Dolním
městem, tak Horním městem,
kde jsme měli možnost vidět
parlament,
katedrální chrám
sv. Štěpána a arcibiskupský palác.
2. den - pátek 2.5.2014
Ráno jsme z Chorvatska
pokračovali v cestě do Bosny
a Hercegoviny, zastavili jsme se
v městě Jajce, kde jsou přímo
ve městě krásné vodopády. Pak
jsme dojeli do hlavního města Sarajeva. Celé odpoledne jsme pak
věnovali prohlídce tohoto města.
Sarajevo je město budované
za tureckého panství, nesoucí si
dědictví orientálního koloritu, patří
k nejhezčím evropským hlavním
městům a hostilo i zimní olympiádu v roce 1984. Je zde i místo,
odkud v roce 1914 vystřelil Gavrilo Princip na následníka trůnu
Františka Ferdinanda d’Este,
což potom vyvolalo 1. svět. válku.
3. den – sobota 3.5.2014
Další den jsme vyjeli směrem
na jih. Krátce jsme se zastavili
v hercegovském Mostaru a pak
přejeli na území Chorvatska
do
okouzlujícího
historického Dubrovniku. Je to jedno
z nejpřitažlivějších měst světa,
zapsané na seznamu památek
UNESCO. Po procházce Dubrovníkem
jsme
pokračovali
v cestě do Černé Hory až
do přímořského letoviska Budva,
kde jsme přespali.
4. den – neděle 4.5.2014
V neděli jsme pokračovali dále
po černohorském pobřeží Jadranu do Albánie, do města Skadar (Škodra). Ve městě je sídlo
římsko-katolického arcibiskupství, a tak jsme si prohlédli katedrálu sv.Štěpána a místní centrum
a také jsme navštívili nedalekou

Před rodným domem Matky Terezy ve Skopje
pevnost Rozbafat, z níž jsme mohli pěkně
vidět Skadarské jezero. Odtud jsme se
dále přesunuli do hlavního města Albánie
Tirany, kde jsme si prohlédli střed města,
Skanderbergovo náměstí, náměstí Matky
Terezy a Et´hem Begovu mešitu a nový
pravoslavný chrám. Přes průmyslové
město Elbasan a dále hornatou krajinou
směrem k makedonským hranicím jsme
dojeli do Makedonie do města Ohrid,
kde se jsme se ubytovali na následující
4 noci.
5. den – pondělí 5.5.2014
Tento den jsme strávili v Ohridu. V Ohridu působili sv. Kliment
a sv. Naum, žáci a pokračovatelé v díle
sv. Cyrila a Metoděje. Obrovský význam
pro náboženskou křesťanskou tradici
dokládá i velký počet kostelů a klášterů
v celé oblasti kolem Ohridského jezera.
Navštívili jsme katedrální chrám sv. Sofie,
malý kostelík sv. Jana Kaneo, postavený
na útesu nad Ohridským jezerem a nově
obnovený kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona. V kostele sv. Bohorodičky jsme
viděli velmi vzácné fresky. Odpoledne
jsme trávili odpočinek dle libosti a večer
jsme se účastnili mše sv. v místním
kostele.
6. den – úterý 6.5.2014
Dopoledne jsme podnikli
plavbu
po Ohridském jezeře, kde kromě krásného
pobřeží jsme také měli možnost mít mši sv.
na lodi v blízkosti jednoho starého kostela
na pobřeží. Po asi 1,5 hodinové plavbě
jsme připluli k významnému klášteru
sv. Nauma, který jsme mohli navštívit.
Odpoledne část výpravy navštívila druhé
největší makedonské město Bitola, zatím-

co druhá část podnikla pěší výlet
do místních hor.
7. den – středa 7.5.2014
Tento den jsme podnikli celodenní výlet po jihozápadní části
Makedonie, navštívili jsme ženský
klášter v Rajčici a kouzelnou krajinou údolím a horami kolem řeky
Drin jsme se dostali ke klášteru sv.
Jana Bigorského. Po cestě nazpět
jsme navštívili krásnou vesnici
Vevšani, známou svými sedmi
prameny.
8. den – čtvrtek 8.5.2014
Tento den jsme se vydali
na zpáteční cestu, zastavili jsme
se ve městě Tetovo, kde jsme
si prohlédli malovanou mešitu
Šarena Džamija a pak jsme přijeli
do hlavního města Skopje. Zde
jsme viděli novodobé centrum
makedonské metropole a navštívili
rodný dům Matky Terezy, kde jsme
měli možnost v místní kapli slavit
mši sv. Potom jsme pokračovali
v cestě do Srbska a jeho hlavního
města Bělehradu, kam jsme přijeli
v pozdní večer.
9. den – pátek 9.5.2014
Poslední den jsme věnovali
prohlídce Bělehradu a jeho
památkám. Z Bělehradu jsme
se vydali přes oblast Vojvodina
k maďarským hranicím a přes
Maďarsko a Slovensko jsme se
v pozdních večerních hodinách
vrátili z naší velké pouti zpátky
na Moravu.
Mgr. Petr Holý
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