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Socha svatého Jana Nepomuckého

Z důvodu lepšího zpřístupnění
památky veřejnosti a jejího vhodnějšího estetického uplatnění v celkovém pojetí veřejného prostranství,
došlo v pondělí 16. září 2013 k přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého z předzahrádky rodinného domu
na 9 m vzdálený obecní pozemek
p.č. 732/4. Následovaly odborné restaurátorské práce, které prováděl
pan Josef Krososka.
Po usazení sochy na předem
zhotovenou základovou desku byl
povrch kamene očištěn mikrotryskáním. Chybějící části byly domodelovány umělým kamenem Keim.
Po vyschnutí byl kámen zpevněn
Silexem OH. Domodelované části
byly částečně barevně zaretušovány. Svatozář byla podle původní zhotovena z kovu a vyzlacena.
Schody byly staženy původními
kramlemi, které byly kovářsky ošetřeny a natřeny černou matovou
barvou. Celkové náklady na restaurátorské práce činily 76.705,Kč. Z toho Ministerstvo kultury ČR
poskytlo dotaci 69.000,- Kč a zbytek, v částce 7.705,- Kč doplatil
Městys Dalešice.

Kolaudace sochy proběhla bez připomínek dne 6. 11. 2013 za přítomnosti pracovníka Národního památkového ústavu
v Telči, restaurátora a zástupců městyse. V neděli 8. 11. 2013 před polednem,
za početné účasti  občanů požehnal krásně zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého místní farář P. Petr Holý. Socha
nádherně doplňuje veškerý prostor vymezený budovami fary a zámku s kostelem.
Upoutá každého, kdo tudy projíždí a je
další ozdobou našeho městyse.
Kdo byl Jan Nepomucký?
Jan, syn Velfína, rychtáře z Pomuku se
narodil kolem roku 1340. Studoval na Vysokém učení v Praze a patřil k nejlepším
žákům. Od roku 1369 byl veřejným notářem při pražském arcibiskupství. Roku
1380 přijal kněžské svěcení a v letech
1382-1387 studoval církevní právo v italské Padově. Byl to na tehdejší dobu velmi
vzdělaný muž. Roku 1389 ho arcibiskup
Jan z Jenštejna jmenoval svým generálním vikářem.
V době, kdy vyvrcholilo napětí mezi
arcibiskupstvím a králem Václavem IV.,
podporoval arcibiskupa a hájil nezávislost
církve. Král dal Jana z Pomuku zatknout.
Byl podroben výslechu a krátkému mučení za účasti krále. Umírá na mučidlech
a jeho tělo je svrženo z kamenného (dnešního Karlova) mostu do Vltavy.

Příčinou jeho umučení bylo také
to, že se opovážil kritizovat samotného krále a odmítl vyjevit zpovědní
tajemství královny. Jan Nepomucký
byl blahořečen 31.   5. 1721 a svatořečen 19. 3. 1729. Projevem úcty
k tomuto světci jsou dodnes stovky
soch umístěných převážně na mostech nejen u nás, ale i v zahraničí.
Do jeho  rodiště Nepomuku přichází
ročně stovky návštěvníků uctít jeho
památku. Je patronem vorařů, lodníků, mlynářů a ochráncem zpovědního tajemství.
                                      JZ

Vážení spoluobčané
Svatý Martin na bílém koni letos nepřijel a pohled z okna
zimu nepřipomíná. Nicméně konec adventu je zde, děti se
těší na vánoce a my dospělí můžeme pomalu bilancovat, co
se nám letos podařilo a plánovat záměry na rok příští.
Velká pozornost v tomto roce byla věnována škole, kde
jsme chtěli vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše žáky. V termínu bylo provedené zateplení budovy základní školy včetně
výměny oken, dveří a zdroje tepla. Hřiště v mateřské škole
bylo obohaceno o nové herní prvky. Na kopcích a na horním
konci u křižovatky na Třebíč proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. V říjnu byla přemístěna
a zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Na úseku
od prodejny potravin směrem ke Dvoru, došlo k prodloužení
splaškové kanalizace. Všechna okna obecního skladu byla
zabezpečena kovovou mříží. Pořídili jsme samosběrný zametací stroj na čištění komunikací a rozmetadlo na zimní posyp.
To je stručný výčet těch největších akcí, které se nám letos
podařilo realizovat. Všechny, kromě veřejného osvětlení byly
spolufinancovány z dotačních titulů.
Ani v příštím roce nebudeme zahálet. Plánujeme v první
řadě odbahnění Velkého Pivovarského rybníka, na což máme
přislíbenou dotaci. V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Je připraven projekt na pořízení cyklostezky, úsek Bezděkov – Dalešice-Březí. Její výstavba závisí na získané dotaci ze SFDI. Na realizaci čeká také  projekt
„Revitalizace území Přimasla“, který bohužel letos nebyl podpořen k financování z ROP-JV. Máme ještě spoustu dalších
plánů, ale vše bude záležet na vyhlášených dotačních titulech, na úspěšnosti získání dotací a v neposlední řadě na jejich schválení zastupitelstvem.
V příštím roce oslavíme 450. Výročí, kdy byl Dalešicím
udělen titul „městečko“. Při této příležitosti obdrží Dalešice
vlajku městyse Dalešice.
Vážení spoluobčané, blíží se vánoce, svátky porozumění,
oslava lásky a naděje. Věřím, že je prožijete v klidu, pohodě a radosti. Přeji vám požehnaný rok 2014, hodně zdraví
a spoustu pracovních i osobních úspěchů.
Závěrem vás všechny srdečně zvu na Vánoční-Novoroční
koncert, který se uskuteční dne
29. prosince v 15.00 hod. v místní sokolovně. Rád se
s vámi uvidím a zvu vás také na již tradiční Silvestrovské setkání na Městečku u kašny, kde ve 24.00 hod.společně přivítáme nový rok.
Jaroslav Zadražil
starosta městyse

Události obrazem

Pouťový průvod 2013

Pouťoví stárci, stárkové a kapela Dubňanka o pouti 2013

Komunitní kompostárna
Komunitní kompostárna Dalešice je v provozu dva roky.
Umožňuje občanům zbavit se odpadu vhodného ke kompostování ( tráva, listí, větve atd.), který lze odevzdat přímo na kompostárně na určená místa. Kromě toho provádí sběr zeleného
odpadu každou poslední sobotu v měsíci (duben - listopad)
z míst určených k uložení odpadu zaměstnanci městyse.
Od příštího roku se tento sběr ruší. Místo toho, budou
po městysi rozmístěny čtyři velkoobjemové kontejnery na uložení odpadu ze zeleně.
Kontejnery budou postaveny:
1) nad pivovarem,
2) na hřišti,
3) pod Horybou
4) Na kopcích
Po naplnění kontejnerů zelení budou pracovníky městyse
odvezeny. Dřevěný odpad – větve atd. likviduje každý sám
přímo na kompostárnu. Pokud bude mít občan velké množství
větví na naplnění kontejneru,  lze ho po dohodě přistavit na požadované místo a po naplnění odvézt. 				
JZ

Rekonstrukce školní budovy

Pohled na Dalešice ze střechy školy

Stavební úpravy
Základní školy Dalešice
Nejvýznamnější a nejnákladnější akcí
letošního roku, bylo zateplení budovy školy, výměna oken a dveří a výměna zdroje
tepla.
Projekt byl podpořen ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem této
investice je omezit tepelné ztráty budovy
a tím přispět k úsporám energie a zvýšení
tepla uvnitř objektu.
Stavba byla zahájena v polovině února
2013 a stavební práce provedla firma VESAS s.r.o. z Třebíče, která ve výběrovém
řízení podala nejvýhodnější nabídku.
Započalo se zateplením půdy minerální vatou, uloženou do dřevěných roštů,
zaklopenou pochůznými OSB deskami.
Plechová krytina půltových střech byla
vyměněna za novou. Od června a během prázdnin práce pokračovaly zateplením obvodových stěn na severní fasádě
a na bočních stěnách přístavby. Fasáda
z čelního pohledu školy a boční stěny nemohly být zatepleny, aby zůstal zachován
historický vzhled budovy. Dále byla vyměněna stará nevyhovující okna za nová
eurookna a vstupní dveře do budovy byly
nahrazeny novými.
Pro velkou spotřebu el. energie byl
stávající zdroj tepla (akumulační elektrická kamna) nahrazen tepelným čerpadlem,
systém vzduch-voda. Současně došlo
k provedení nových rozvodů a k osazení
radiátorů. Ve dvou třídách bylo zapotřebí
ještě vyměnit PVC a potom už následova-

lo kompletní vymalování všech vnitřních
prostor. To už se blížil konec prázdnin
a zaměstnanci školy měli plné ruce práce, aby provedli celkový úklid a školní rok
mohl být v řádném termínu zahájen. Vše
se naštěstí stihlo. Učitelky připravily třídy
a v pondělí 2. září jsme mohli slavnostně
přivítat žáky v nově zrekonstruované škole.
V měsíci září ještě práce pokračovaly
na úpravě kotelny ve sklepě, opravovalo
se schodiště do knihovny a dokončovaly
se drobné práce na fasádě. K úplnému
závěru a předání stavby došlo 9. 10. 2013.
Celkové náklady tohoto projektu byly
vyčísleny na 4.097.590,- Kč
Z toho příspěvek   :
z Fondu soudržnosti činil
1.940.774,40 Kč
ze Státního fondu životního prostředí ČR 114.163,20
Zbytek uhradil městys z vlastního rozpočtu 2.042.652,40 Kč
V neděli 3.11. 2013 byl uspořádán
ředitelkou školy Mgr. Alenou Stupkovou
den otevřených dveří Základní a Mateřské školy v Dalešicích. Zde jste se mohli
na vlastní oči přesvědčit, že na naši školu
můžeme být právem hrdí.
Tímto projektem jsme vytvořili našim
žáčkům příjemné, moderní prostředí,
do kterého se určitě budou těšit a nám
se vynaložené investice během roků vrátí
díky úsporám na energii.
JZ

Kniha o polských Daleszycích
V našich partnerských polských Daleszycích se stále něco děje. Událostí, která
stojí za zmínku, bylo vydání další  knihy. Ta
čtenáře podrobně seznamuje   s událostmi,
které v průběhu času prošly místem, jež  má
shodou okolností stejné jméno jako naše Dalešice. Autorkou objemné publikace,   která
má  více jak 400 stran je iniciátorka našeho
vzájemného partnerství, nám dobře známá
paní Anna Oszczepalska. Kniha s názvem
Daleszyce – cesta historií obsahuje jak
historickou část z minulosti obce, tak i stati
ze současnosti. Nevynechala ani podrobnou  
zmínku o hledání jmenovců  v České republice. Popisuje začátky navazování kontaktů
s našimi českými   Dalešicemi,   vzájemné
návštěvy a   nechybí ani několik fotografií,
které dokumentují přátelství polských a českých  Dalešic. Anna Oszczepalska věnovala
sepsání této publikace velké úsilí a množství
času. Výsledkem je rozsáhlá kniha, která je
vytištěna na lesklém papíře s barevnými fotografiemi, mapkami a obrázky. Slavnostní
představení nově vydané knihy bylo jednou
z událostí, které se na novém daleszyckém rynku na sklonku léta zúčastnila široká
veřejnost. Naši polští přátelé se samozřejmě nezapomněli tímto počinem pochlubit
a na ukázku nám tuto knihu zaslali. Tato publikace není první, kterou tamní Daleszyce
vydaly. Ty dosavadní, které už dříve spatřily
světlo světa, jsou vlastně brožurky menšího
rozsahu a jejich autorkou   je rovněž Anna
Oszczepalska.
Polští jmenovci nás v tomto směru předběhli.  Snad se podaří i nám publikaci o našich Dalešicích sepsat a k našemu zajímavému kulatému historickému jubileu ji vydat.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Náš mohutný skorosoused
Ano, mám na mysli nedalekou Jadernou elektrárnu, kterou máme na dohled.  
Že je to mohutná fabrika, rozprostírající se
na ploše 126 hektarů, to už  všichni víme.  
Když se před 35 lety  začala stavět, nikdo
si tehdy  nedovedl představit, jaká to bude
gigantická stavba a jak ovlivní   život v našich Dalešicích.  Už v roce 1970 byla podepsána mezivládní dohoda mezi Československem a tehdejším Sovětským svazem
o výstavbě dvou jaderných elektráren.
V Jaslovských Bohunicích na Slovensku
a u nás v nedalekých Dukovanech. Plánované zahájení stavby se kvůli změně projektu posunulo a se stavbou se započalo
až v roce 1978. I naše obec profitovala
na výstavbě elektrárny. Díky atomce, jak
této elektrárně  běžně říkáme, se zbudoval silniční obchvat na Druhém konci, kde
vznikla velká křižovatka.   Hlavní dodavatel stavební části, Průmyslové stavby
Brno, odkoupil od místního JZD dalešický zámek   a pustil se do jeho nákladné
rekonstrukce.    Díky tehdejším aktivitám
této firmy, která zámek zrekonstruovala,
je zámek i po mnoha letech, kdy byl uve-

den do klidu, v jakžtakž solidním stavu.    
Velké množství lidí z Dalešic našlo práci
u různých podniků, které se na výstavbě atomky podílely. I po jejím dokončení
pracuje buď přímo u provozovatele nebo
v jeho dceřiných společnostech, či jiných
firmách, které zajišťují pro elektrárnu různé služby,   celá řada našich občanů.  
Elektrárna   svou výrobou ve čtyřech
jaderných reaktorech pokrývá pětinu spotřeby elektrické energie celé České republiky.
Dalešická přehrada, rozvodna Slavětice, mezisklad vyhořelého paliva a také
Informační centrum, které je hojně využíváno, byly postaveny v souvislosti s ní  
a pro potřebu elektrárny.     
Na elektrárně je zajišťována stálá lékařská pohotovost, kterou pro její blízkost
v případě potřeby mohou využít i občané
našeho městyse. Zrovna tak lze využít
služeb dvou lékařských ordinací    a lékárny, které jsou tamtéž.   V případě nutné potřeby v okolí je k dispozici k zásahu
i jednotka elektrárenských   hasičů, která
je vybavena velmi moderní technikou.

Daly by se   vyjmenovat další věcí, které  vylepšují naše žití a které nám slouží,
nebo byly udělány v souvislosti s elektrárnou.   Provozovatel jaderné elektrárny,
kterým je Skupina ČEZ, podporuje v obcích a městech nacházejících se v okolí
elektrárny sponzorskými příspěvky různé
kulturní i sportovní akce, zrovna tak i vybrané akce investiční.  I náš městys bývá
mezi obdarovanými.  
Na druhou stranu je třeba říci, že my
všichni neseme riziko možné jaderné havárie, které se provozovatel   snaží minimalizovat neustálým vylepšováním a zdokonalováním zařízení a vysokou profesionalitou obsluhy.  To je protipól všech možností, které využíváme díky elektrárně.   
V roce 2015 skončí platná licence
k provozování 1. bloku elektrárny. Předpokládáme, že její platnost bude prodloužena a naše skorosousedství, na které jsme
si za těch takřka 30 let, co je elektrárna
v provozu zvykli, bude    s plně provozovanou   jadernou elektrárnou pokračovat
nadále.  
RŠ

Dalešické drobnosti
Hasičský zásah
Když se rozlehne   nad naší obcí
hlas sirény, v každém zatrne. Někde
hoří!  Ale kde a kdo jsou ti nešťastníci,
prolétne každému hlavou. Nejinak tomu
bylo i večer 22. října, kdy siréna zvěstovala tuto neblahou událost. Naštěstí
se ukázalo, že se v komíně na domě  
čp. 15 vznítily   saze a červený kohout
nepřeskočil do půdních prostor, takže hasičský zásah spočíval především
v ochlazování komínového tělesa. Je
nutno ještě jednou zdůraznit  -  naštěstí.  
I z této události je třeba vyvodit poučení,
že je potřeba mít v pořádku i takou věc,
jako je komín.  A nešetřit na kominíkovi,
i když jeho práce není levná. Následky
požáru od nečištěného, či  vadného komína jsou mnohonásobně  větší.

Večerní bouřka
V posledních letech nezaznamenáváme v našich končinách mnoho bouřek. Některé z těch občasných ale ukazují svoji sílu. Ta která se přehnala nad
naší obcí  4. srpna, načechrala na několika místech tašky i hřebenáče na střeše
našeho kostela a v jedněch místech se
podívala i na půdu v zámku, když  vyházením tašek ze   střešních latí   udělala
do střechy  otvor. Je zajímavé, že právě
na těchto objektech se vichry vyřádí docela často.
Letos to bylo již podruhé. Odstraňování takových havárií ve velkých výškách není jednoduché.  Je to práce pro
šikovné lidi, kteří ovládají práce ve výškách, nebojí se a jsou všestranně zruční. Právě takového  v Dalešicích máme.
Je jím pan Martin Novotný, který střechu kostela ochotně   opravil tak,   jako
už    několikrát předtím.   Jeho odvahu,
um a fyzickou kondici je třeba obdivně
ocenit.  

Zpívající kapitán
Celý jeden srpnový týden stál na kapitánském můstku lodi Horácko, která
brázdí hladinu   Dalešické přehrady Josef Zoch, známý z účinkování v Československé lidové televizi Šlágr. Právě
odtud jej diváci znají jako zpívajícího
kapitána.
Josef Zoch  nezklamal ani u kormidla lodi Horácko. Dokázal, že umí nejen
pěkně zpívat, ale  že dokáže i bezpečně
kočírovat loď po vodní hladině. Cestu
lodí zpříjemňoval   výletníkům během
každé plavby  zazpíváním několika písniček. Velmi ochotně rozdával autogramy,  se zájemci se nechával fotografovat
a šířil kolem sebe pohodovou atmosféru.  
Jeho vstřícné   a skromné vystupování  
bylo pro všechny, kdož se s ním setkali,  
milým překvapením.

Výlov Velkého rybníka
Protože se plánuje odbahnění Velkého rybníka, provedli v říjnu členové
hrotovické organizace Českého rybářského svazu jeho vypuštění a slovení.
Vzhledem k pracím, které rybník čekají,
byli posbíráni i raci a škeble a převezeny
na jiné vodní plochy.

Televizní natáčení
Reportér televizního studia ČT Brno
přijel koncem srpna do Dalešic natočit
šot o plánovaném přemístění sochy sv.
Jana Nepomuckého do pořadu Brněnský   večerník.   Tentýž reportér si nenechal se svojí kamerou ujít i natočení
přemisťování sochy koncem září. Tato
reportáž byla také odvysílána v hlavní
večerní zpravodajské relaci   v Událostech.
I reportéři televize NOVA se podívali na sklonku roku do Dalešic. Přijeli   na pozvání našeho občana, který
se setkal s neskutečně   šlendriánskou
prací České pošty při doručování balíků.  Tato reportáž byla rovněž odvysílána v hlavních Televizních novinách TV
NOVA.
Úplně jiná televize, s názvem Brněnská, natáčela v říjnu v Dalešicích
pořad o pivovaru filmových Postřižin.

Jazzová princezna
z Budapešti   
Jeden ze srpnových koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Petra
Dvorského se uskutečnil v sále dalešického pivovaru.   Mladá maďarská   zpěvačka Veronika   Harcsa předvedla mimořádný výkon, za který sklidila mohutný, dlouhotrvající  aplaus. Její vystoupení bylo hodnoceno jako jeden z vrcholů
celého hudebního festivalu.

Závod horských kol
V polovině srpna probíhal  na polních
a   lesních cestách i necestách v okolí
Dalešic    již druhý ročník závodu horských kol, nazvaný IT CHALENGER se
startem a cílem v pivovaře. Okruh měřil
26 kilometrů a ti zdatnější jej absolvovali
dvakrát.
Mezi 173 účastníky byli i závodníci
z Dalešic. Jejich výkon snesl srovnání
s ostatními a na stupně   vítězů se   dostali Dušan Slavík a Mgr. Oldřich Kos.  
Další účastník Petr Špaček zůstal těsně
za stupni vítězů. Všimněte si jejich příjmení, která jsou všechna z ptačí říše.
Možná proto jim to tak dobře frčelo.
Účastníci si pochvalovali pěkné počasí,
dobré pořadatelské zajištění, zajímavý  
profil tratě a krásnou okolní přírodu.

Župní přebor
v přespolním běhu
Již po několikáté    se počátkem října konaly v Dalešicích ve sportovním
areálu   a jeho okolí závody   v přespolním běhu jako přebor sokolské župy
plk. Švece. Za velmi příznivého počasí
se na start  postavilo  celkem 142 závodníků   v několika kategoriích.   V hlavní
mužské kategorii zvítězil s převahou dalešický závodník Jiří Čtvrtníček. I další
dalešičtí borci byli úspěšní.  Organizace
tohoto závodu se každoročně vylepšuje,
což kladně hodnotili i představitelé sokolské župy.

Okresní branný
závod hasičů
V říjnu  zaplnila plochu  našeho hřiště   v Nové ulici hasičská   auta různých
velikostí. To  dávalo tušit, že zde probíhá velká hasičská akce.   Byl to okresní
branný závod v požární všestrannosti
mládeže. Ve sportovním areálu a jeho
okolí se představili soutěžící ze  34 sborů dobrovolných hasičů   třebíčského
okresu.
Závod, který organizačně zajistili členové našeho SDH, se po všech stránkách vydařil.  Mladí hasiči se s odhodláním vydávali na trať závodu, který pro ty
mladší měřil tři  kilometry, pro starší pak
čtyři   kilometry.   Na trati pak účastníci
na šesti stanovištích plnili předepsané
disciplíny.
Příprava a organizace závodu s tak
velkým počtem startujících kladla velké nároky na všechny, kdož se na jeho
průběhu podíleli. Kromě samotného
závodu připravili pořadatelé účastníkům i chutné občerstvení. Všichni
účastníci odjížděli z Dalešic spokojeni  
s dobrými pocity. Zasloužili  se o to členové  SDH Dalešice, kterým za to patří
velký dík.

Pomalá dýmka
I letos  v říjnu proběhlo v sále pivovaru klání v kouření dýmky na čas. Oproti
jiným soutěžím, kde rozhoduje rychlost,
je to v této kuřácké soutěži  pravý opak.
Vítězem je ten, kdo kouří nejpomaleji.  
Takřka  stovka kuřáků   se snažila udržet  
dýmku se  3 gramů tabáku v dýmajícím
stavu.
Světový rekordman dokázal toto
množství tabáku bafat tři a půl hodiny.
Zdejší nejlepší borci dokáží dýmku udržet v chodu kolem dvou hodin a dvaceti
minut. I letošnímu pivovarskému   vítězi
naměřili čas něco přes dvě hodiny. Vyvětrání sálu od kuřáckého dýmu trvalo
jistě mnohem déle, než byl čas vítězného dýmkaře.  

Dalešické drobnosti
Přemnožení čápů
Každoročně se na pivovarský komín
na jaře vrací párek čápů, kteří zde přivedou na svět další pokračovatele rodu.
Letošní jaro,  co se týká počasí, dvakrát
moc nepřálo, a tak jejich přílet se oproti
minulým létům opozdil. Pan čáp přiletěl
8. dubna a jeho družka hned následující den.   Paní čápice nasedla na stále
průběžně upravované hnízdo a   počátkem června  se zdálo,  že se vylíhla dvě
mláďata.
Nakonec se ukázalo, že životaschopné mládě je pouze jedno.  Chlad a deštivo,   které v té době panovalo, velmi  
ztěžovalo čápům obstarávání potravy
a tím možnost  dobře vyživit své mládě.
Zřejmě i to byl důvod, že nakonec mládě spolu s rodiči neodletělo na jih. Rodičovský pár   z Dalešic odstartoval 20.
srpna.   A dalších deset dní trvalo, než
se odhodlal mladý pan čáp vypravit se
za svými rodiči. Snad dobře doputovali
do vzdálených končin a snad se na jaře
opět k nám navrátí.
Jak je to s tím přemnožením?  
Na Kopcích, na sloupu, kde je umístěno několik budek, zaujal místo pěkný
čáp. Družku mu dělá vrána. Tento čáp
ale z Dalešic neodletěl. Spolu s vránou
jsou   zřejmě připraveni k daleko bohulibější akci.   Jestli se v některé rodině
rozhodnou zvětšit počet členů, donese

do toho domu dle přání čáp, nebo vrána,  to správné mimimko.  Oni se vlastně
obětovali. Budou zde přes zimu zmrzat,
jen abychom v Dalešicích nevymřeli.  Vy
mladí využijte jejich služby!!  Takový servis není k mání v každé obci.  
Další dva čápi, kteří zdobili předzahrádky   u domů na Kopcích,   rovněž
neodcestovali za teplem, ale byli uschováni do domácích depozitů,  zrovna jako
čáp ze   zahrady naproti zámku.  Přečkají zimní období v Dalešicích a zřejmě  je
na jaře zase v zahradách uvidíme.   Jak
to bude s těmi živými z komína, na to si
musíme do jara počkat. Z tohoto výčtu
je vidět, že čápů bylo letos u nás docela
dost.

Spící zámek
Že by se něco v dalešickém zámku
a v okolním areálu za poslední rok změnilo, to nezaznamenal žádný z nás. Je
tam mrtvo, pusto. Všimli jsme ale, že
tráva narostla a nikdo ji neseče. Keře se
rozrůstají, nikdo je nestříhá, nekultivuje.
Omítka opadává a nikdo ji neopravuje.
Okna jsou zabedněná, nikdo je neotvírá, nikdo nevětrá. Vedlejší dům čp. 57,
který je rovněž majetkem stejné společnosti, je na tom zrovna tak jako zámek.
Po řadu let sledujeme postupné chátrání zámku. Když se začala restaurovat
vstupní brána, vzbuzovalo to naděje, že

už se něco začíná dít. Plány a vize jsou
vypracované, průzkumy a všemožná řízení proběhla a pořád nic. Nejprve sliby
a občasná návštěva nejvyššího vedení
společnosti. K posledku už ani to.  
Velká očekávání, které jsme měli
po vydražení   zámku společností Wessels se nenaplnila. Současnou situaci si
pochvalují pouze tamní duchové, kteří
si pokojně a nerušeně mohou v zámeckých prostorách hovět a v pohodičce pořádat svoje duchařské seance. Jak řekl  
zámecký duchařský tiskový mluvčí: „Je
to zde fajn. Zámecké  šéfstvo, je daleko,
možná i vysoko. Nic nevidí, nic neslyší.  
Nic se zde neděje, a to nám   duchům
náramně vyhovuje.“
Že by se nějaké hmatatelné skutky   
v zámku uskutečnily v příštím roce?
Ale tomu asi nevěří ani zámečtí duchové.

Wegett koncertoval
Koncem července koncertovala na  
pivovarském nádvoří dalešická hudební
skupina Wegett. Jejich odpolední vystoupení udivovalo posluchače velkým
počtem líbivých, melodických skladeb,
které mají ve svém  repertoáru. Dokázali
několik hodin vytvářet  pohodovou atmosféru  a svou produkcí zpříjemnili pobyt
všem návštěvníkům pivovaru.   
RŠ

Kronikář Ladislav Skála
V srpnu letošního roku navždy odešel z našeho středu pan Ladislav Skála.
Dlouholetý obecní kronikář a bývalý ředitel Základní školy v Dolních Vilémovicích zemřel ve věku 85 let. Na jeho osobě se plně potvrzuje slogan, který zní
– „Člověk odchází, ale jeho práce žije.“
Když pomineme jeho pedagogickou činnost a zaměříme se na jeho činnost kronikářskou, nezbývá než konstatovat, že
zanechal za sebou dílo, které je cenné
už  dnes, ale které budou ještě více oceňovat   budoucí generace.
Na sklonku roku 1976 se na žádost
vedení MNV uvolil sepisovat kroniku
naší obce. Obecním kronikářem byl
jmenován od 1.1.1977. Že to ze strany funkcionářů MNV byl výběr více než
dobrý, o tom nelze pochybovat. Byla to
doslova „trefa do černého.“ Po takřka
čtyřicetiletém   období, kdy nikdo kroniku nesepisoval, se opět začaly v kronice
zaplňovat stránky o životě a událostech
v Dalešicích.
Celá řada jeho předchůdců, kronikářů, byli učitelé. I Ladislav Skála byl učitel
a navázal na práce svých předchůdců.
Sepisování   kroniky věnoval každoročně nemálo času. Je psána nejen velmi
úhledným rukopisem, ale je přehled-

ná a neuvěřitelně velmi podrobná. Je
až s podivem, jak si dokázal obstarat
a zpracovat velké množství informací a jak se dokázal vcítit do událostí,
které se v obci odehrávaly. Několika
retrospektivními zápisy zpětně popsal
i události z minulé doby, jako založení
JZD, či osudy mlynáře Davida a dalších popravených dalešických občanů
za II. světové války, nebo stavbu přehrady. Všechny události, které, prošly naší
obcí během čtyřicetileté nefunkčnosti
kronikáře, se samozřejmě už nedaly
zpětně zachytit. Sepsal celkem 24 ročních zápisů ve dvou knihách. Rok 2000
je poslední, v němž svým perem popsal
život v naší obci.   Sepisování událostí
v novém tisíciletí, které procházejí naší

obcí,   už přenechal svému nástupci.
Práci pana Ladislava Skály,   pro naši
obec na poli kronikářském je třeba vysoce ocenit a s hlubokou úctou na něj
vzpomenout.
P.S. Při práci na publikaci o našem
městysi využívám i obě kroniky sepsané panem Skálou. Jsou nedocenitelným zdrojem informací a zajímavostí.
A protože z vlastní zkušenosti už vím,
jak obtížně se potřebné informace shánějí a vím, kolik času je potřeba kronice
věnovat, mám k jeho kronikářské práci
jen slova chvály a upřímného obdivu. Je
pro mne vzorem a příkladem a lituji toho,
že jsem mu tento „hold“ nesložil za jeho
života…
RŠ

Divadelní soubor našeho Sokola sehraje
v pátek 27. prosince v 18 hodin v dalešické sokolovně
reprízu divadelní pohádky, která má název

PRINCEZNY A LOUPEŽNÍCI aneb ZMATKY KOLEM KATKY

Přijďte zhlédnout naše představení.  Malí i velcí diváci si přijdou na své
a domů budete všichni odcházet s dobrým pocitem, že dobro zvítězilo nad
zlem, neboť  na jevišti všechno dobře dopadne.   Celý soubor vám zaručuje,
že to budou pro vás příjemně strávené chvíle. My, účinkující budeme rádi,
když se na nás přijdete podívat a vy diváci, nebudete litovat, že jste se
do sokolovny vypravili. Těšíme se na vás!!

Volby 2013
Ve dnech 25. a  26. října 2013 proběhly v České republice
volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V našem městysi se voleb zúčastnilo celkem 284 voličů
(58,43 %) ze 486 oprávněných voličů. Odevzdáno bylo všech
284 platných hlasů.
Výsledky hlasování :
1.
KSČM 				
86 hlasů
2.
KDU-ČSL 			
54 hlasů
3.
TOP- 09 			
27 hlasů
4.
ANO 2011 			
26 hlasů
5.
Úsvit přímé demokracie 		
23 hlasů
6.
ODS 				  9 hlasů
7.
Česká pirátská strana 		  9 hlasů
8.
Strana zelených 			  4 hlasy
9.
Strana Práv občanů 		   1 hlas   
JZ

Petice pro zachování pošt

Události obrazem

Instalování adventního věnce

Sdružení místních samospráv ČR po nejnovějším kroku
Českého telekomunikačního úřadu, který vládě navrhl stanovit
minimální počet pošt na 2100, se rozhodlo zahájit celostátní
petici na záchranu venkovských pošt. Tento krok totiž ohrožuje
dalších zhruba 1100 pošt v malých obcích, které jsou nyní vystaveny libovůli České pošty.
Vzhledem k tomu, že poštovní služby jsou službami veřejnými, které ze zákona musí být dostupné i na venkově, se formou
petice obracíme na vládu a   parlament, abychom hrozící masivní rušení pošt definitivně zastavili. Podpisové petiční archy
mohou občané podepisovat na Úřadu městyse Dalešice,
a v prodejně potravin u Valů do 30.12. 2013.
JZ

Rekonstrukce venkovní sítě NN
a veřejného osvětlení
Společnost E.ON Česká republika a.s., má zájem na neustálém zdokonalování svojí přenosné soustavy. Jejím cílem je
postupně odstraňovat nadzemní vedení a nahrazovat je vedením kabelovým.
V letošním roce se této modernizace dočkala také část našeho městyse a sice ulice na horním konci u křižovatky na Třebíč
a ulice Na kopcích. Rekonstrukci zahájila společnost DUR plus
ze Zastávky u Brna počátkem července. Nadzemní dráty el. vedení byly nahrazeny kabelovým vedením s uložením do země.
Všechna odběrná místa rodinných domů byla připojena do nových pojistkových skříní přímo ve zdech domů, případně do plastových pilířů v předzahrádkách. Po dokončení stavby došlo k demontáži starého vedení a odstranění betonových a dřevěných
sloupů. Investorem rekonstrukce byla společnost E.ON Česká
republika,a.s.
Současně s touto stavbou probíhala akce městyse Dalešice, týkající se nového veřejného osvětlení. Do stejného výkopu   s elektrickým kabelem byly položeny chráničky kopeflex.
Těmi byl po záhozu výkopu protažen kabel pro veřejné osvětlení a místní rozhlas s vyústěním  do základových patek stožárů veřejného osvětlení. Následně bylo v ulicích nainstalováno
24 nových historizujících stožárů veřejného osvětlení včetně
lamp s úspornými LED svítidly.
Stavbu provedla firma Elektro Klíma s.r.o. z Třebíče. Reproduktory pro místní rozhlas na stožáry namontoval pan Josef Kafka z Náměště nad Oslavou.
Celkové náklady činily: 1.022.000,- Kč, které jsou hrazeny
z rozpočtu městyse.
Obyvatelé výše uvedené části Dalešic museli celé léto snášet nepříjemnosti spojené s rozkopanými ulicemi. Dočkali se
za to modernizace a zkrášlení vzhledu okolí svých domů.
JZ

Okresní branný závod mladých hasičů na hřišti

Výlov Velkého pivovarského rybníka

Nový zametací stroj při testovací jízdě

Žijí mezi námi
Dalo by se říci, že je to štěstí, když v obci bydlí   lékař.  
Nikdy nevíme, kdy budeme nutně lékaře potřebovat, kdy se
něco nemilého přihodí a kdy lékařský zásah je nezbytně nutný. Dalešice takového lékaře mají.   Žije mezi námi a všichni ho dobře známe.   Řada z nás už s ním přišla do styku
především v jeho ordinaci.   Je totiž ortopéd, což značí, že
je odborník především na klouby kolenní,   kyčelní, ramenní
a na všechny možné problémy  s páteří, s rukama i nohama.
A ty zvláště ve vyšším věku dělají problémy a   ztěžují nám
život. On se snaží naše potíže s pohybovým aparátem odstranit, nebo alespoň umenšit.
Že je první po ruce, když se něco nenadálého stane a on
v kteroukoliv   dobu   ochotně pomůže, o tom ví řada těch,
kteří   už něco podobného zažili. Řeklo by se  - však je doktor
a složil přísahu,   což je pravda, ale víme, jak to v reálném
životě chodí.
On však nežije jenom medicínou. Jeho záběr je daleko širší. Je excelentním varhaníkem, zpěvákem, kytaristou a navíc
dokáže komponovat a zhudebnit veršované texty.
Obětavě doprovází zpěvem a hrou na varhany  bohoslužby v místním i jiných kostelích. Vede a řídí chrámový sbor,
se kterým každoročně nacvičí doprovod k Štědrovečerní půlnoční.  Pohřební obřady i díky němu jsou u nás na patřičné
úrovni. Navíc je také členem pěveckého sboru v Hrotovicích.
Každoroční vánoční  divadelní představení mladých divadelníků si už nelze představit bez jeho spoluúčinkování   hrou
na klávesy a jím  zhudebněných písniček.
Od roku 1990 je nepřetržitě zastupitelem našeho městyse.
Tedy plných 24 let. I to o lecčems vypovídá.  Zdálo by  se, že
ani  není v silách člověka  vše zvládnout, neboť  toto vše, co
on dělá, je velmi náročné na čas.   On to ale dokáže zvládat
a ještě s milým úsměvem.
V neposlední řadě úspěšně zvládá i svoji  úlohu rodičovskou. Spolu s manželkou vychovává čtyři děti. To všechno  
dokresluje osobnost, která žije mezi námi.     
Jistě jste poznali, že tímto skromným,  obětavým a ochotným člověkem, o němž  jsou tyto řádky, není nikdo jiný, než
náš spoluobčan MUDr. Zdeněk Kovář.   Za všechnu vyjmenovanou i nevyjmenovanou činnost, kterou pro nás všechny
i pro městys dělá,  si pan doktor zaslouží mimořádné poděkování a velké uznání.  
Nezbývá, než mu do dalších let popřát  pevné zdraví, aby
to naše zdraví mohl opravovat a hodně síly a Božího požehnání do všech ušlechtilých činností, kterými se zabývá.
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse

Události obrazem

Oprava střechy kostela panem Martinem Novotným

Nové podpěry okrasných jabloní na Městečku

Polární záře

Je to již 75 let, co nejen obyvatelé Dalešic byli svědky mimořádně vzácného přírodního úkazu, který se v našich končinách
nevyskytuje. Byla to rozsáhlá a jasná polární záře, kterou občané pozorovali po 19. hodině 25. ledna 1938.
Nejprve se v západním směru ukázalo nezvyklé, zvláštní
zabarvení oblohy. Okolo 20. hodiny se objevila na severní obloze rudá záplava, sahající od západu až k východu, táhnoucí se
k zenitu.  V tomto rudém zbarvení prostupovaly světlezelené až
modravé vlnící se   světelné sloupy, které měnily intenzitu svého
záření. Asi po hodině toto světelné přírodní divadlo ochablo, aby
po chvíli s novou intenzitou se na obloze objevilo.  
Občané byli tímto úkazem znepokojeni. Nikdo z nich nic
takového nezažil, nic takového neviděl. Řada z nich pohlížela
na tuto přírodní mimořádnost  jako na znamení, které předpovídá válku, nebo jiné velké neštěstí.  
Navíc se tento přírodní zjev  udál v době,  která byla velmi
vážná a napjatá vzhledem k nepřátelským  aktivitám fašistického Německa.  Válka skutečně za rok vypukla. Nezavinila ji však
polární záře, jejíž vznik už tehdy dokázali vědci seriózně vysvětlit, ale úplně jiné okolnosti.  
RŠ

Start nejmladší kategorie v přespolním běhu

Účastníci župního přeboru v přespolním běhu
z TJ Sokol Dalešice

Informace z Mysliveckého sdružení Dalešice
Jak jinak začít informaci  o našem Mysliveckém sdružení, než  zprávou o počtu odpracovaných brigádnických hodin a výčtem
činností, kterým se v uplynulém půlroce
myslivci věnovali.
Neuvěřitelně vysoké číslo – 2190, to je
počet brigádnických hodin, které byly letos
odpracovány zčásti v mysliveckém areálu
a zčásti v honitbě. V areálu Myslivny bylo
opraveno oplocení celé západní strany
a přikročilo se k opravě velmi poškozené
čtvrté voliéry. Nově   zbudovaná   pergola  
bude sloužit,   jako přístřešek na uskladnění dřeva.   V honitbě se členové sdružení věnovali opravě a zbudování nových
mysliveckých zařízení. Jednalo se především o krmelce a posedy. Ne vždy se
vše daří tak,   jak   si představovali, a jak
si věci naplánovali. Jejich plány narušila
nemilá zpráva z Rakouska. Sjednaný hon

na bažanty rakouští střelci pro nemoc odřekli. Bylo nutno řešit vyvstalý problém, co
s bažanty, kteří byli připraveni k odstřelu
na předem sjednaném a náhle odřeknutém honu. Nakonec se zapeklitou situaci,
podařilo vyřešit odprodejem části bažantů
do jiné odchovny, části jinému mysliveckému sdružení.   Druhý hon, který se konal
22. listopadu  za účasti zahraničních střelců úspěšně proběhl k plné spokojenosti
jak rakouských lovců, tak našich myslivců.
Svědčí o tom fakt, že si obdobný hon zamluvili i na příští rok.
Stav zvěře v honitbě se prakticky nemění. Zajíců je stále nedostatek.   Odstřeleno
bylo pouze devět kusů, z toho pět, jich  putovalo do tomboly.  Větší starosti dělá myslivcům infekční onemocnění srnčí zvěře.
Nemoc se nazývá papilomatoza a jedná se
o onemocnění kůže, na které se nemocným  

kusům tvoří různě veliké boule. Zvíře chřadne do té míry, až vysílením hyne.
Bylo odloveno několik divočáků, kteří
způsobují škody na polních i lesních kulturách. V tlumení škodné zvěře se podařilo
ulovit také několik lišek.  
Společenský sál v Myslivně posloužil
letos k uspořádání dvou svatebních hostin
a k dalším rodinným i jiným příležitostem.
Ukazuje se, že Myslivna se svým zázemím
a přiměřenou velikostí, navíc  nacházející se
v poměrně klidové zóně, je vhodným místem
k uspořádání různých společenských akcí
a oslav. Myslivecké sdružení ji i nadále nabízí za přijatelných podmínek občanům k pronájmu.     Myslivcům přejeme i v budoucnu
další úspěchy v jejich činnosti.
Dle informací předsedy MS
Václava Sobotky
sepsal Rudolf Špaček

Je to tak vážení přátelé. Sotva jsme se otočili a už je tu opět předvánoční čas. A to pro
nás v Sokole znamená jediné – šturmujeme
s novou divadelní pohádkou. Však se také naši
mladí ochotníci snaží, seč jim pusa a divadelní
gesta stačí. Po pravdě řečeno, mnozí nás už
dávno přerostli. Takže se přijďte přesvědčit nejen o tom, jak vyrostli, ale zejména jak se zdokonalili v umění hereckém. Princezny a loupežníci aneb zmatky kolem Katky měla premiéru
21. 12. 2013 v 18 hodin a ve stejném čase ji
zopakujeme v pátek 27. prosince. Samozřejmě
v naší sokolovně.
Nyní se ale vraťme do rané minulosti,
do období prázdnin, kdy sluníčko hřálo, ptáčci
zpívali… V červenci jsme uspořádali pro všechny zájemce z naší župy na pivovarské zahradě  
seminář netradičních her. A opravdu, některé
názvy her mnozí z nás v životě neslyšeli, natož
aby znali jejich pravidla. No řekněte, kdo z vás
hrál mölkky, kube, disk golf, nebo woodbal?
Na samém konci prázdnin jsme se opět sešli v dalešickém pivovaru, kde jsme pomáhali
při organizaci tradičního závodu horských kol.
Dík patří všem, kteří tento nelehký a časově
náročný úkol splnili. Je také třeba vyzvednout
tři dalešické borce (Olda Kos, Dušan Slavík a Petr Špaček), kteří tento terénní závod
úspěšně zvládli. No a od září už náš Sokol šlapal v zaběhnutých kolejích.
V úterý cvičí všestrannost předškolní děti
a mladší žáci. Po nich mladší a starší žákyně,

které vystřídají naše florbalistky. A na závěr novinka – zumba pro ženy. Středa je ve znamení
florbalu, trénují mladší a starší žáci a poté dorostenci. Pátek je divadelní. Nacvičuje jak Malé
divadlo, tak D.U.S.O.T.  Na závěr – ve 20 hodin
si zapinkáme  odbíjenou.   V sobotu trénují florbalisté – junioři.
14. září jsme se tradičně zúčastnili přespolního běhu Matyáše Žďárského v Kožichovicích. Přivezli jsme jednu zlatou(L. Dobrovolná)
a  tři stříbrné (D. Macků, M. Vala, J. Čtvrtníček)  
medaile. 20. a 21. září  byli za odměnu v Praze na parníku, na Petříně a v Tyršově domě  4
naši cvičenci, účastníci přeborů ČOS.
Koncem září nás čekal další obtížný úkol,
uspořádat župní přebor v přespolním běhu.
Díky příznivému počasí a hlavně díky úsilí
všech organizátorů bylo všech 142 závodníků
spokojeno. Zejména zářili ti, co si odvezli medaile. Z našich to byli zlatí – M. Křížová, J. Tomek, J. Čtvrtníček. Stříbrní – J. Padělková, B.
Pechová, D. Macků, K. Vildomcová, L. Dobrovolná a bronzoví – E. Jonášová, M. Cafourková, Ž. Svobodová a O. Kos.)  Na závěr byli vyhlášeni přeborníci sokolské všestrannosti župy.
Nejlepší ve své kategorii byli z naší T.J. M.
Křížová, K. Vildomcová, M. Máša, J. Tomek, T,
Kříž a J. Čtvrtníček. Druhé místo v župě získali:
J. Padělková, D. Macků a P. Padělek. Na třetím
místě v sokolské všestrannosti za uplynulý cvičební rok byly:  N. Urbanová,B. Pechová a L.
Dobrovolná.

A nejlepší zpráva nakonec. Naše jednota
byla jako už poněkolikáté vyhlášena jako první
v celé Župě plk. Švece.
Říjen a začátek listopadu byly ve znamení
seminářů a školení. V Praze se konal sraz župních vedoucích (V. Špačková), v Mor. Budějovicích seminář sportovní gymnastiky(M. Potůčková, V. Špačková, J. Potůček) a nakonec
v Jihlavě cvičitelský seminář(M. Potůčková, V.
Špačková.)
Poslední soutěží tohoto roku byl župní přebor v plavání v Jihlavě 30. listopadu.  Pro zlatou medaili si doplaval M. Máša a T. Kříž,  pro
stříbrnou P. Padělek a pro bronzovou J. Tomek,
a M. Křížová.  Do žákovské štafety jsme postavili hned dvě družstva. Naše „áčko“ bylo první
a „béčko“ čtvrté z osmi soutěžících družstev.
Během celého půlroku běží florbalová liga.
Zatím máme za sebou dva turnaje s účastí
ve čtyřech kategoriích. Soutěží mladší žáci,
dívky, dorost a junioři. Na medailové pozici se
zatím drží dorost a dívky.
Na závěr chci poděkovat našim cvičitelům,
rodičům a dalším dobrým lidem, kteří nám
v naší tělocvičných a kulturních aktivitách pomáhají.
Do nového roku jim přeji hodně trpělivosti,
nadšení a pevné nervy, což samozřejmě přeji
i všem ostatním, kteří čtou tyto řádky.
Se sokolským pozdravem Nazdar!
RNDr. Josef Potůček
starosta TJ. Sokol Dalešice

O sokolském čase předvánočním … a nejen o něm

Jsi-li v nouzi, bližní tě možná okradou, aneb malá vzpomínka na dávné časy
Je březen roku 1950 a v Dalešicích se
rozhořel velký požár, který zasáhl dvě stavení
a hospodářské budovy v zadních traktech dalších dvou usedlostí.  Dům a stodolu Potůčkovu  
čp.47 , domek Blatných, a hospodářské budovy rodiny Kopečných čp. 48 a rodiny Dufkovy
čp. 49.   Nejen dalešičtí hasiči, ale i hasiči ze
sousedních obcí zachraňovali, co se zachránit
dalo. Jak už to bývá, u takových mimořádných
situací dochází k různým zmatkům a chaosu.
Přiběhnuvší dalešičtí občané začali pomáhat
a mimo jiné začali vynášet věci z obytných stavení a ukládat je většinou naproti na prostranství
před domy Chalupských a  Svobodových. Požár
vznikl v podvečer a jeho lokalizace trvala do ranních hodin.  Když bylo po všem, zjistili postižení,

že je nepostihlo jedno neštěstí, ale že druhé jim
připravili tzv. „pomocníci.“  Řada jejich věcí, které
byly před ohněm zachráněny, nebyla zachráněna před chamtivýma rukama zlodějíčků. Prostě
se v té vřavě, která tam panovala, ztratily.
Místní národní výbor proto reagoval vydáním vyhlášky, která byla vyvěšena na tabuli
a obecní bubeník ji  po obci vybubnoval. Zněla:
Výzva k obyvatelům obce Dalešic.
MNV vyzývá všechny občany, kteří se zúčastnili pomocných prací při záchraně movitého
majetku u pohořelých, aby se přihlásili všichni do dnešního dne do 18 hod. na MNV a zde
ohlásili soupisově, jaký majetek mají uschován
od postižených ohněm. Předpokládá se, že
veškerý majetek bude postiženým vrácen, jak

se předpokládá u řádných a slušných spoluobčanů.. Kdo by nějakou věc, ať třebas maličkost
zatajil a řádně ji v uvedené lhůtě na MNV nepřihlásil, bude to mít pro jednotlivce nedozírné
následky.
V Dalešicích
12. března 1950
za SNB
předseda MNV
Ndpor. Remeš
v. z. Jar. Fukal
O této situaci se v obci  tehdy mnoho povídalo. Kolik věcí se postiženým vrátilo, to se už
ale nedovíme.   Bylo   smutnou skutečností, že
místo nezištné pomoci v nouzi někteří neodolali
a vzniklou příležitost chtěli využít  ke svému obohacení. Prostě neukočírovali své  „dlouhé“ prsty
ani při této smutné události.
RŠ

Pozvání na III. Silvestrovsko-Novoroční setkání
Všechny dalešické občany zveme  
ke společnému přivítání roku 2014, které
se uskuteční jako každoročně na Městečku u kašny.  Letos již po třetí. Bude to
nedlouhé, neformální sousedské setkání
ve zvlášť slavnostních chvílích.   Navzájem si popřejeme  vše dobré do nového
roku, do kterého jistě každý vstupuje
s nadějným očekáváním.
Přelom letopočtu, to jsou neopakovatelné okamžiky. A když je prožijeme

ve vzájemné pospolitosti, tak načerpáme
sílu, odhodlání a  pohodu do příštích dnů.
Kromě přinesených šampusů bude
pro vás pro všechny k dispozici teplý
novoroční svařák a pro abstinenty teplý
čaj, který podporuje dobrou náladu a  má
blahodárný vliv na svěžest všech orgánů.  
To vše bez metylu a jiných škodlivých příměsí.
Setkání u kašny a přivítání nového
roku  bude pro každého zpestření a změ-

na po prožitých  svátečních dnech.  Kdy
jindy než při této příležitosti se můžeme
navzájem potkat?   Nepodlehněte pohodlnosti a televizní obrazovce. Televizní
vysílání a posezení v křesle si můžeme
užít v kterýchkoliv jiných dnech. Ale Silvestrovsko-Novoroční sešlost se bude
možná opakovat až za dalších 365dní.
Využijte tuto možnost a určitě nebudete
zklamáni. U kašny jste srdečně vítání!!
RŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Už je tu opět závěr roku a já Vás chci informovat,
co je nového v naší škole. Je toho   opravdu dost.
Během prázdnin se ve škole usilovně pracovalo,
probíhala rekonstrukce. Všichni jsme byli moc rádi,
že se podařilo práce včas ukončit, připravit školu
na začátek školního roku, aby  druhého  září mohli
usednout do lavic žáci prvního ročníku.
Jsou to: Jakub Fousek, Matěj Olič, Nevena Urbanová a Viktorie Vaculíková. Prvňáčky slavnostně
přivítal   pan starosta Jaroslav Zadražil. Popřál jim
mnoho úspěchů ve škole. Letos bylo přivítání ještě
slavnostnější, protože žáci nastoupili do nově upravených tříd.
Co se  změnilo ?  Ti z Vás, kteří se přišli podívat
na den otevřených dveří, si vše mohli prohlédnout.
Proběhla  výměna oken, ve třídách se položila nová   
podlaha.  Škola byla také zateplena a  vyměnilo se  
topení. Zastaralá akumulační kamna byla nahrazena moderním vytápěním tepelným čerpadlem, které
prostory lépe vytopí a zároveň sníží náklady na provoz školy.       
Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu
starostovi  a  všem zastupitelům obce, kteří se zasloužili o rekonstrukci školy,  zaměstnancům obce
a školy, kteří   pomáhali s úklidem, stěhováním
nábytku a přípravou na zahájení nového školního
roku.
V měsíci říjnu jsme také ukončili po třech letech
projekt Peníze EU do škol.   Ze získaných financí
jsme pořídili ještě jednu interaktivní tabuli, několik
počítačů a tabletů, výukové programy a nové vybavení jedné třídy. V listopadu jsme ukončili první
smlouvu o poskytnutí dotace k projektu „ Zdravá
škola“. Pomocí dotace jsme mohli realizovat několik
akcí školy, zmodernizovat ekologický koutek a pořídit čtenářský koutek, do kterého jsme zakoupili
knihy. V projektu Zdravá škola budeme pokračovat
ještě další dva roky.   Chtěli bychom  opět realizovat
pro žáky několik aktivit,   vytvořit učebnu v přírodě
a zmodernizovat relaxační koutek ve školní družině.
Zmodernizované   prostory školní družiny využívají
všichni žáci.
Na závěr roku nastalo   krásné období předvánočního těšení na Ježíška. Školu jsme vánočně
vyzdobili, v každé třídě žáci nazdobili stromeček
a počítali dny, které nás dělily   od Štědrého dne.
I letos za námi přišel Mikuláš s andělem a čerty.
Děti s obavami čekaly a bály se,  jestli náhodou moc
nezlobily, aby je snad čert neodnesl do pekla. Jak
se jim ulevilo, když nepřišli velcí čerti ale jen malí
čertíci. Některé děti   zazpívaly koledu, jiné řekly
básničku a Mikuláš je za to odměnil balíčkem s ovo-

Nové herní prvky pro MŠ na školní zahradě

Příprava na Vánoce ve škole
cem a sladkostmi. Předvánoční období jsme zakončili Vánoční besídkou.
U stromečku ve školní družině žáci vystoupili se svým programem. Zahráli
pohádku, zatancovali, zapívali koledy a zahráli na flétny. Na závěr si rozbalili
dárky, které dostali do školní družiny.
Je opravdu krásné vidět děti, jak   se těší na   Štědrý den. Přeji jim
a i všem dospělým, aby prožili vánoční svátky plné pohody,  radosti, lásky
a vzájemné úcty.
Alena Stupková, ředitelka školy

Zdravení a oslovování
Zajímavým a pěkným zvykem je oslovování a vzájemné zdravení se na menších městech a na vesnicích. Skoro všichni se vzájemně známe a když se potkáme,
nemineme se jen tak bez povšimnutí.
Dalo by se říci, že tento zvyk je starý
jako lidstvo samo. Jako vše, tak i zdravení se vyvíjí a mění zároveň s dobou.
Zdravení je vlastně společenský kontakt
a projevem zdvořilosti, úcty a přátelství
k druhému člověku. Pozdrav je důležitý
ve vztahu mezi lidmi navzájem.
Ještě když se soukromě hospodařilo, oslovovali ostatní hospodáře pantáto
a hospodyni panímámo. Také se užívalo
oslovení strejček a tetička i když se nejednalo o příbuzné. Též sousede, či sousedo, což lze zaslechnout i nyní.
Zcela zaniklo oslovování milostpane
a milostpaní, zrovna jako ruku líbám.
Dříve muži při pozdravu smekali čepice nebo klobouky. K dobrému mravu patřilo i to, že nezůstalo jen u pozdravu, ale
že se zastavili spolu na kus řeči. Poptali
se na zdraví, prohodili pár slov o počasí
i o tom, co právě dělají, nebo na co se
chystají.
Pozdrav při práci, Pomáhej Pánbůh
nebo Pomož Pánbůh, už skoro vymizel.
Zrovna jako - Pozdrav Pánbůh, Sbohem,
či S Pánembohem.
Po roce 1948 bylo zavedeno a na úřadech, v armádě a ve školách se muselo
oslovovat soudruhu, soudružko a zdravit
Čest práci, nebo Práci čest. Ne každému
se to líbilo a ne každému to bez problémů
lezlo z úst.
Po roce 1989 se toto oslovení přestalo
užívat, neboť jsme se navrátili k dřívějšímu oslovování pane, paní.
Mladší zdraví staršího, muž jako první
by měl pozdravit ženu. Běžným pozdravem je Dobrý den, Dobré odpoledne,
Dobrý večer.
Mladší generace užívá pozdravení
Nazdar, Ahoj a nebo familiérní Čau, nebo
Těpic. Při odchodu z místnosti se používá
příjemný pozdrav Nashledanou.
Známí se zdraví i na dálku zvednutím
ruky či pokýváním hlavy. Vlídným pozdravením každého, koho v Dalešicích potkáme, zpříjemníme život pozdraveného
i život svůj. Vždyť se všichni navzájem
známe a velmi často se potkáváme.
Osvědčené pozdravení Dobrý den
a jeho různé modifikace (dobré ráno, či
poledne, nebo dobrý večer) nikoho v podstatě nic nestojí, ale svědčí o jeho inteligenci a morálních kvalitách.
Rodiče i škola učí děti zdravit a docela se jim to daří. Většina odrostlejších mládežníků už ale na tato pravidla
moc nedbá. Lze ale říci, že zdravení je
v Dalešicích na dobré úrovni a je třeba
v rámci výchovného procesu zdravícím
dětem odpovědět. Neboť pozdravit je
slušnost, odpovědět na pozdrav je povinnost.
RŠ

Zprávy ze Sboru pro občanské záležitosti
K 20. 12. 2013 má městys Dalešice 602 obyvatel z toho 304 žen a 298 mužů
V první polovině roku 2014 oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
šedesát let:  		
Henzl Petr, Stejskal Otakar
šedesát pět let : 		
Čaněk Milan,  Malášek Josef, Ondráčková Jarmila
sedmesát let : 		
Svobodová Květoslava, Hošková Alena, Kosík Jan,
			
Zadražilová Marie
sedmdesát pět let :
Blechová Aloisie, Doležal Vladimír
osmdesát let: 		
Řezáčová Milada, Teplý Vladimír, Krejčová Vlasta
osmdesát pět let :
Dufek Josef,
devadesát let :		
Čaňková Marie
Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.
Ve druhé polovině roku se narodily tyto děti :
Solařová Eliška a Sobotka Martin
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme krásné dětství.
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany :
Dobrovolný Josef, Skála Ladislav, Stejskalová Jarmila, Stasiaková Milena
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
V roce 2013 se do Dalešic přistěhovali :
Nunhardt Martin, Kos Oldřich, Kosová Monika, Kos Hubert, Kosová Viola, Kotačka Jan,
Staňková Denisa, Fraj Vlastimil st., Fraj Vlastimil ml., Kutílková Marie, Konečná Libuše,
Konečný Pavel, Oličová Renata, Ryšánková Marie, Nestrojilová Valentýna, Vychytilová
Michaela
odstěhovali se :
Malcová Vlasta, Veselý Petr, Ondráčková Helena st., Ondráčková Helena ml., Ondráček Zdeněk st., Ondráček Zdeněk ml., Homolová Věra, Homola Jan st., Homola Jan
ml., Homola František
Božena Stejskalová

Stručně od našich hasičů
Všichni jste jistě zaznamenali říjnový  
zásah dalešického sboru dobrovolných
hasičů při   vzplanutí komína v čp. 15
na Městečku v Koutě.   Naštěstí při této
události vše  dobře dopadlo. Koncem října byli naši hasiči pořadateli okresního
závodu v požární všestrannosti mladých
hasičů. Závody, kterých se zúčastnilo 36
družstev a řada jednotlivců, zvládli bezproblémově k plné spokojenosti všech
zúčastněných.   Nejen po stránce organizační, ale i po stránce občerstvovací.     
V únoru 2014 se v naší sokolovně
bude konat tradiční, již X. hasičský ples.
Přípravy na tuto společenskou akci už
začínají. Hasičské plesy se vyznačují bohatou tombolou a  jsou známy  svou vysokou společenskou úrovní. Ani ten jubilejní

nebude výjimkou. Naopak. Účastníci   se
mohou opět těšit na kvalitní zábavu, bohatou tombolu a hojné občerstvení.   Nezapomeňte si rezervovat datum     28.
února, kdy   v dalešické sokolovně    náš
SDH   pořádá tento  tradiční   ples.   Začátek  je   ve 20 hodin.  K tanci, poslechu
a příjemnému posezení zahraje  skupina
KLAXON, která je zárukou dobré zábavy.   
Také tentokrát proběhne masopustní
obchůzka maškar po obci, při které bude
provedeno  i zvaní na ples.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem
občanům Dalešic poklidné prožití vánočních svátků, zdraví,  pohodu a žádné požární události v roce 2014.
Dle informací velitele SDH
Petra Čaňka sepsal RŠ

Zametací stroj
Čistota ovzduší a problematika prašnosti to je v poslední době často diskutované téma. Existuje celá řada odborných
studií, které dokazují škodlivost působení
polétavého prachu na lidské zdraví. Rozhodli jsme se proto zlepšit čistotu ovzduší
i v našem městysi a hledali jsme, jaké jsou
možnosti.
Ruční zametání je zdlouhavé, pracné
a na rušné komunikaci pro zaměstnance i nebezpečné. Zjistili jsme, že existuje
možnost získat dotaci na pořízení zametacího stroje na snížení imisí a o tuto dotaci

jsme požádali. Naše žádost byla úspěšná
a nový stroj mohl být zakoupen.
Z celkových nákladů 2.776.240,- Kč,
Státní fond životního prostředí ČR přispěl
částkou 124.740,- Kč a fond Evropské
unie 2.120.580,- Kč.
Zametací stroj řízený p. Petrem Štěpaníkem můžete potkávat při úklidu místních
komunikací. Městys Dalešice tak získal
další mechanizaci, která sníží podíl lidské
práce, čistoty ovzduší a tím zlepší životní
prostředí pro naše občany.
JZ

Z AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE
Když jsem před rokem psal do Dalešického zpravodaje pozvánku na rok
2013, netušil jsem, že bude tak krátký…
Švestkový sad trochu povyrostl a zase je
tu konec roku! !
Dalešické pivo letos opět zabodovalo.
Na nejprestižnější české pivní soutěži, kterou jsou Reprezentační slavnosti piva v Táboře, a které se účastní prakticky všichni
výrobci piva u nás, získalo DALEŠICKÉ
MÁJOVÉ zlatou pivní pečeť. Máme radost,
že naše pivo po dřívějších úspěších opět
prokázalo, že patří stabilně mezi absolutní
špičku v České republice!
Však také o dalešickém pivu letos pochvalně hovořili ve svém televizním pořadu
i Kluci v akci. V letošním roce jsme dvakrát
uvařili speciální Dalešický Wiener. Pivo je
vařené jako 12° vídeňský ležák se čtvrtým
dochmelováním zastudena hlávkovým žateckým poloraným červeňákem přímo v ležáckém tanku. Věříme, že vám chutnalo
a i v budoucnu budeme pro vás naši tradiční produkci oživovat speciálními várkami.
V našem již tradičním Pivovarském
Koloběhu letos na jaře přituhlo. Na start
nastoupilo 34 nebývale nabušených týmů,
tedy 170 závodníků a závodnic. A časy
těch nejlepších byly až neuvěřitelné. Takovou akci, stejně jako pozdně srpnový
závod na horských kolech, by se jen těžko
dařilo organizovat bez vydatné pomoci TJ
Sokol Dalešice a jejích členů a příznivců.
Všem pomocníkům, nejen při těchto dvou
akcích patří naše velké poděkování.
Také spolupráce se šachovým klubem v Třebíči letos vyústila v partnerství
a ŠK Caissa Pivovar Dalešice hájí velice
úspěšně dalešické barvy v šachové 1.
lize. V roce 2014 se díky tomuto partnerství mohou příznivci šachu těšit nejen
na zimní šachový turnaj v rapid šachu,
ale také na plánované letní šachové simultánky na nádvoří pivovaru, kde budou
moci zájemci potrápit soupeře v řad velmistrů.
První ročník dalešické tenisové
ligy byl účastníky pozitivně hodnocen

Dalešičtí borci závodu horských kol: P. Špaček, D. Slavík, O. Kos
a ta do příštího ročníku zveme ještě
více účastníků, zejména z dalešických
řad.
Tradiční pivovarský ples bude opět
ve swingovém a cimbálovém duchu. Srdečně všechny zveme, tentokrát v sobotu
1. 2. 2014. Jistě se budete dobře bavit.
Vystoupí i vynikající kejklíř a akrobat Vojta
Vrtek.
Snažíme se, aby aktivity v pivovaru
Dalešicím prospívaly a věříme, že vás pří-

za pivovarskou chasu
MVDr. Ladislav Urban
váš správce
AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE

Dětský
divadelní
soubor
TJ Sokol
po premiéře
hry Zmatky
kolem Katky.
Repríza hry
je připravená
na pátek
27. prosince.

Samorost
Jistě si už většina našich občanů
všimla mohutného, nevšedního,   dřevěného objektu, který stojí před domem
rodiny Trojanových.  
Každého, kdo projde, nebo projede
okolo, upoutá  perfektně opracovaný samorost, stojící na kovovém trnu.  Samorost v lese objevil Josef Trojan mladší,
který  si se dřevem velmi dobře rozumí
a práce s ním jej baví.  Ze dřeva nejen
vyřezal, ale také zhotovil dlouhou řadu  
různých věcí. Jeho šikovnost v tomto
směru je všeobecně známa.  Ale unikátní samorost takové mohutnosti je zatím
jeho prvním „úlovkem“.
Než došlo k jeho instalování
na současné stanoviště, musel vynaložit mnoho hodin práce, než jej

ležitosti pivovarského kulturního, sportovního a společenského programu v příštím
roce zaujmou a těch, které jsou vám blízké třeba i využijete.
Přeji všem požehnané svátky vánoční
a vše dobré v příštím roce 2014.

mohl představit očím kolemjdoucích.  
Dopravit část mohutného, vybouleného smrkového kmene domů, to byla
první část akce. Následné odkornění
a vyhlazení bylo časově nejnáročnější. Napuštění   impregnací a posléze
nalakování, to byly závěrečné úkony
před jeho osazením kovovým trnem
a nainstalováním na  určené stanoviště před jejich dům.
Nevšední okrasa, kterou tento perfektně opracovaný samorost bezpochyby je, padne každému do oka. Je to dílo
přírody, konečnou podobu mu ale daly
šikovné lidské ruce.  Autor této dekorace si zasluhuje  obdiv, pochvalu a uznání.
RŠ

Rok 2013 v dalešické farnostii
Je adventní doba, která nás dovede
až k vánočním svátkům a tím i ke konci roku 2013. A tak mi dovolte krátké
ohlednutí za tím, co jsme prožili a co se
událo v naši farnosti.
Po Novém roce Vás navštívili
koledníci při Tříkrálové sbírce a již
tradičně se pořádal  dětský farní karneval v kulturním domě v Koněšíně. Také
letos jsme se na týden vydali s mládeží
a s rodinami na hory a lyžování na faru
v Branné v Jeseníkách. Před velikonocemi jsme jeli na setkání mladých
s brněnským biskupem Vojtěchem
v brněnské katedrále. Koncem dubna
jsme pomohli brigádou ve Štítarech,
kam pravidelně v létě jezdíme s dětmi
i s rodinami na tábory. Jak již víte z letního zpravodaje, v květnu pravidelně
vyrážíme na poutní zájezdy po Evropě.
Tentokrát jsme zamířili na sever Evropy, přes Polsko jsme projeli pobaltské
země Litvu, Lotyšsko a Estonsko
a na jeden den jsme přepluli do Finska.
Koncem května se ve Valči uskutečnilo
setkání ministrantů a dětí z třebíčského
děkanství. I letos jsme v červnu spoluorganizovali s dalešickým pivovarem
Dětský den.
Na začátku letních prázdnin se
na Vranovské přehradě uskutečnil
týdenní pobyt pro rodiny s dětmi.
V polovině července se uskutečnila
malá pouť do Kostelního Vydří.
Tradičně proběhl čtrnáctidenní
stanový Letní farní tábor v Orlických
horách a po něm    týdenní tábor pro
menší děti ve Štítarech u Vranovské
přehrady. S mládeží  jsme v srpnu vyrazili na týden na hory do Rakouska.
Po návratu jsme jeli s dětmi na třídenní
pouť do Hlubokých Mašůvek.
S novým školním rokem začaly
pravidelné aktivity, jako je vyučování
náboženství,  dětské mše svaté,  spor-

Letní tábor ve Štítarech
tovní kroužky ve Valči, apod. V září se také
už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu
do Žarošic. Koncem září proběhla ve Valči
na louce za farou Drakiáda s následným
programem a posezením  na farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme opět  vyrazili na faru do Bobrové u Nového Města,
odkud jsme podnikali výlety po okolí.
Začátkem prosince navštívil děti
v kostele sv.Mikuláš s nadílkou, před
Štědrým dnem se chystáme na vánoční
nadílku pro zvířata v lese a děti se
připravují na představení Živého Betléma
ve Valči.
I v tomto roce pokračuje rekonstrukce
fary a to hospodářských budov, kde se
snažíme vybudovat další zázemí pro bydlení. Velmi nám v tomto pomohla dotace
od Nadace ČEZ ve výši 200.000,- Kč.
Dovolte mi na závěr opět poděkovat
za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu
a popřát Vám všem krásné a opravdové
prožití vánočních svátků a v novém roce
vše dobré.  
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti

P.S.
Také si Vás dovoluji pozvat
nejen na slavnostní bohoslužby
o vánočních svátcích v našem
dalešickém kostele, ale i na Živý
Betlém, který bude ve Valči před
kostelem na Boží hod vánoční
(25.12.) v 17 hodin. Všichni jste
srdečně zváni!

Přehled bohoslužeb
o vánočních svátcích:
24.12. 	 - Štědrý den
- mše sv. ve 16.00 hod.
25.12. 	 - Slavnost Narození Krista
- mše sv. v 9.30 hod.
26.12.  	 - sv. Štěpána
- mše sv. v 9.30 hod.
31.12. 	 - sv. Silvestr
- mše sv. v 17.00 hod.
- na poděkování
	  za uplynulý rok (Valeč)
1.1.2014 - Nový rok
- mše sv. v 9.30 hod.

Pozvánka na Vánoce s Vysočankou
Úřad městyse Dalešice a kapelník dechové hudby Vysočanka Jiří Vorlíček, zvou všechny občany na Vánoční a Novoroční koncert, který se uskuteční v neděli odpoledne v 15 hodin 29. prosince v naší sokolovně.
K vánoční pohodě zahraje kapela Vysočanka z Brtnice, která si pro vás připravila takřka dvouhodinový pořad známých
i méně známých líbivých melodií ke zpříjemnění vánočního času s názvem „VÁNOCE S VYSOČANKOU.“ Přijďte si poslechnout živou muziku v podání kapely, která v minulosti v Dalešicích několikrát účinkovala na naší pouti. Zaměňte na chvíli sledování televize, přerušte jiné odpočinkové aktivity a  zamiřte v neděli  do sokolovny. Kvalitní kultury, zvláště té, která pohladí
po duši, není nikdy dost. Tento koncert je pro vás, pro všechny. Určitě se budete dobře bavit a nebudete litovat toho, že jste
do sokolovny přišli. Na shledanou s vámi v sokolovně v neděli 29. prosince se těší nejen kapelník Jiří Vorlíček, ale i všichni
členové kapely, zpěvačky i  zpěváci.
                                                                                                                                                                                            RŠ
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