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Hodnotící zpravodaj 2014

Vážení dalešičtí občané.
S končícím volebním obdobím
2010-2014 opět dostáváte do rukou  
mimořádné
číslo
hodnotícího  
Zpravodaje
městyse
Dalešice  
se stručným soupisem činností
zastupitelstva městyse, které tyto
čtyři roky   Dalešice vedlo a o jehož  
složení rozhodly komunální volby
v roce 2010.
Složení
zastupitelstva
bylo
následující:
KDU –ČSL
Zadražil Jaroslav -starosta
Špaček Rudolf - místostarosta
MUDr. Kovář Zdeněk
Kovář Stanislav
Ing. Petr Čapoun
SNK – „Za rozvoj Dalešic“
Čtvrtníčková Eva
Loukota Jiří
Čaněk Petr
Čaněk Milan
Vyletělová Eva
SNK – „Za sport a kulturu“
RNDr. Potůček Josef

REKAPITULACE VOLEBNÍIHO
OBDOBÍ 2010 - 2014
V právě skončeném čtyřletém volebním období se realizovaly níže uvedené
projekty a  také se investovalo do nákupu drobné komunální techniky pro údržbu
městyse. Na všechny projekty kromě rekonstrukce veřejného osvětlení na Druhém
konci, získal městys dotaci z dotačních programů.
Rekonstrukce ulice „Kozina.“ Na této ulici byla provedena dešťová
kanalizace, byly zbudovány vydlážděné chodníky a stání pro auta a celá vozovka  
dostala nový asfaltový povrch. V celé ulici bylo též nainstalováno nové veřejné
osvětlení se sodíkovými lampami a rozvody místního rozhlasu.
Další velká investice byla modernizace školní budovy.   V budově, která
oslavila 110 let své existence, byla provedena řada stavebních úprav. Došlo
k zateplení stropů a části venkovní fasády. Byla vyměněna   všechna okna
a venkovní dveře.
Stávající zdroje vytápění, kterými byla akumulační kamna, byly nahrazeny
vytápěním tepelným čerpadlem vzduch – voda a všude byly nainstalovány
deskové radiátory. Náklady na topení se snížily zhruba o 50 %.
Potěšující zprávu máme pro cyklisty a kolečkové bruslaře. Koncem září
letošního roku bylo započato s výstavbou cyklostezky od silnice Dalešice
- Valeč u rybníka Bezděkov okolo Velkého rybníka k rybníku Malému. Dokončení
je plánováno do 30. 11. 2014.
(pokračování na str. 2)

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla přemístěna
ze soukromé zahrady na obecní pozemek a byla odborně
zrestaurována. Přemístění sochy bylo provázeno značným
rozruchem. Její nové stanoviště před zámkem je víc než
důstojné.
Restaurována byla i
v Hausknechtově zahradě.

socha

sv.

Floriána,

stojící

Úprava hřbitovních cest a cestiček, jejich vydláždění
a zpevnění bylo další větší akcí, která přispěla k vylepšení
tohoto pietního místa.
Zřízení komunitní kompostárny v prostoru u čističky
usnadnilo likvidaci biologického odpadu.  
V souvislosti s odstraněním venkovních elektrických vodičů
na sloupech a jejich uložením do zemních kabelů, byla provedena
rekonstrukce veřejného pouličního osvětlení na Druhém
konci (směr Hrotovice). Nainstalovány byly nové moderní
lampy s úspornými LED žárovkami.  V této lokalitě byl  rovněž   
zmodernizován rozvod místního rozhlasu   a doplněn novými  
reproduktory.
Na kapli sv. Kříže byl proveden ochranný nátěr bočních
šindelových střech.
Kanalizační řád v délce 100 metrů byl zbudován pro
možnost napojení se na kanalizaci domu čp. 60.
Byly pořízeny nové vývěsní skříňky s kamennou
podezdívkou u úřadu městyse a opravena vedlejší studna.
Dotváří se nové webové stránky městyse.
Byly pořízeny nové tyčkové opěry okrasných jabloní
na Městečku.

Zrestaurovaná socha sv. Floriána

Prostranství před Úřadem městyse bylo upraveno
zahradnickou firmou.
Je připraveno odbahnění a revitalizace Velkého rybníka.
Zahájení prací se protahuje kvůli odvolávání se firmy, která
skončila ve výběrovém řízení na druhém místě.
K doplnění komunální techniky městyse byly pořízeny:
zametací, kropící a čisticí vůz
traktůrek se štěpkovačem
kartáč na úklid sněhu
kontejnery na bioodpad
autonosič kontejnerů
rozmetadlo na posyp komunikací
K vylepšení vzhledu městyse je každoročně v adventním
čase instalován na Městečku adventní věnec se čtyřmi světly.
V předvelikonoční době byly kašny na Městečku ozdobeny
jarní zelení s barevnými kraslicemi.
V oblasti společensko-kulturní se konaly tyto akce:
Tradiční Petropavlovská pouť s průvodem a položením
věnce u Pomníku padlých,   obchůzkou stárků a stárkových
po Dalešicích a odpoledním vyhráváním na Městečku.
K výročí tragického bombardování Dalešic 7. května
v roce 1945 je každoročně  pořádána vzpomínková slavnost
u Pomníku padlých s položením věnce.
Vítání občánků a návštěvy seniorů při jejich jubilejích.
Nově vydlážděné cesty na hřbitově

V loňském roce se o Vánocích uskutečnil Vánoční
koncert, na kterém účinkovala dechová hudba Vysočanka
z Brtnice.
Silvestrovsko – novoroční setkání u kašny na Městečku,
spojené se vzájemnými novoročními gratulacemi, se konalo již
potřetí.
Oslava 450 let povýšení Dalešic na Městečko, spojená
se setkáním všech Dalešic z ČR a Polska, žehnáním  praporu  
městyse a představení  knihy  o Dalešicích.
Pravidelně 2x ročně byl vydáván Zpravodaj městyse
Byla vydána kniha s názvem Dalešice – kapitoly z doby
dávné i nedávné.
V brněnské šicí dílně byl zhotoven nový prapor městyse.

Velikonoční výzdoba Městečka

Úřad městyse zajišťoval každodenní běžnou činnost
spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, provoz Základní
školy a Mateřské školy, veřejného osvětlení, rozhlasu, svozu
odpadů, údržbu veřejných prostranství, chodníků  a komunikací.
Rovněž finančně podporoval činnost místních organizací
– hasiče, sokoly a myslivce.

ZÍSKANÉ DOTACE
PRO MĚSTYS DALEŠICE
ZA LÉTA 2010-2014
Kraj Vysočina                         		   630. 000.-  Kč
Skupina  ČEZ                               		
2.350. 000.-  Kč
dotace z EU - SFŽP a OPŽP        		
5.791. 966,-  Kč
Mikroregion Hrotovicko                     	      87.600.-  Kč
Mikroregion Horácko                          	      20.000,-  Kč
Energoregion 2020                		      62.000,-  Kč
Státní fond dopravní  infrastruktury         	
7.871.640.-  Kč
na odbahnění Velkého rybníka             	
3.000.000.-  Kč
obec Slavětice na opravu hřbitovních cest  	   100.000.-  Kč
obec Stropešín na opravu hřbitovních cest 	     30.000.-  Kč
Ministerstvo kultury                            	   129.000,- Kč
ostatní dary a příspěvky 			     61.000,-  Kč
Celková suma peněz získaných z dotací činí
				
20.133.206.- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Do našeho městyse připutovalo nad běžné daňové
příjmy obce přes 20 milionů korun, které byly použity
na vylepšení vzhledu, rozvoje městyse a na nákup
komunální techniky k údržbě veřejných ploch.

Obrazy Bohumila Zadražila

Historické předměty a nástroje vystavil Jaroslav Zadražil

-----------------------------------------------------------------------------------Městys Dalešice je bez dluhů, všechny půjčky
a úvěry, které bylo nutno v dřívějším období sjednat
na stavbu a rekonstrukci místních komunikací jsou
splaceny.
Nejenže nic nedluží, ale na účtu je připravena částka
3. 000.000.- Kč na financování připravených projektů.
To je na odbahnění Velkého rybníka a na revitalizaci
Přimasle a stavbu komunikací v této části Dalešic.
V souvislosti s koncem funkčního čtyřletého volebního
období je nutno poděkovat a povzbudit všechny, kteří se
jakýmkoliv způsobem angažují na veřejném a společensko
- kulturním životě Dalešic.  

Výpěstky paní Marie Kosové na výstavě

V oblasti uchovávání tradic je třeba poděkovat všem, kteří
se zasloužili a starají o to, aby zvyky a tradice našich předků
nezanikly.
Děkujeme také těm dalešickým občanům, kteří přispíváte
k pěknému vzhledu Dalešic. Za třídění odpadů, za krásně
rozkvetlé předzahrádky, za okna ozdobená květinami,
za vysečené trávníky, odhrnutý sníh z chodníků, či zametenou
vozovku.
V následujícím volebním období by mělo nově zvolené
zastupitelstvo pokračovat již v připravených projektech,
na které je vydáno pravomocné stavební povolení.
Oprava a odbahnění Velkého rybníka,
s možností přírodního koupání
Revitalizace území Přimasla,
jedná se o vybudování oddílné dešťové kanalizace, obnova a rozšíření rybníčku, kde kolem něho
vznikne zpevněná a vegetační plocha  pro možnost
pasivního i aktivního odpočinku obyvatel,   rekonstrukce stávající komunikace
Veřejné osvětlení včetně přechodu pro chodce
u křižovatky Dukovany-Třebíč-Hrotovice
Dokončení
cyklostezky Dalešice-Slavětice
– druhá etapa
K nezbytnému rozvoji Dalešic stojí před nově zvoleným
zastupitelstvem městyse realizování těchto projektů
-

-

Příprava  stavebních  parcel  pro výstavbu nových
rodinných domů
Rekonstrukce domu č.p. 19 na Městečku pro seniory
Rozšíření sokolovny v části přilehlé stodoly
Čerpání finanční ch prostředků z EU a ČR tak, jak
tomu bylo doposud
Podporovat a rozvíjet cestovní ruch,  neziskové organizace ( sokoly, hasiče, myslivce),tradice, kulturu, sport a společenský život v městysi
Zachovat a podporovat Základní školu a Mateřskou
školu Dalešice

Zajímavé a originální věci představil na výstavě p. Pavel Pýcha

Jedna z mnoha řezbářských prací p. Josefa Trojana ml.

Pouť 2014 – poděkování
stárkům a stárkovým
Letošní pouť, byť odpoledne skropená deštěm, proběhla
díky stárkům a stárkovým, kteří se zúčastnili obchůzky
po Dalešicích,   úspěšně. Zaslouží si poděkování za aktivitu
i za ochotu absolvovat cestu po  dalešických ulicích, kde dům
od domu   provedli   pozvání k pouťové účasti na městečku.  
Dlouhá řádka 19 párů mladých lidí bez jakýchkoliv problémů   
tuto obchůzku  zvládla a vydržela až do konce. Mládežníci, byli
jste skvělí! Díky!

Kraslice paní Ludmily Káčerové

Oslava 450. výročí povýšení
Dalešic na Městečko
Dlouho se připravovala   slavnost, při které bychom si
připomněli nejen historické povýšení naší obce na  Městečko, ale
při této příležitosti též  představili nový prapor městyse a novou
knihu s názvem Dalešice – kapitoly z doby dávné i nedávné.
Zároveň jsme tuto oslavu pojali jako historicky první setkání
zástupců všech Dalešic z Česka i Daleszyc z Polska. Naše
pozvání všechny Dalešice přijaly včetně Daleszyc polských
a na tuto oslavu k nám přijeli.
Ke slavnosti bylo připraveno takřka všechno, kromě
počasí. Jak ve dnech minulých,  tak i v den konání  slavnosti  

Květinová mísa sukulentů paní Jarmily Ondráčkové

nemilosrdně skrápěly  náš městys provazy deště  a předpověď
počasí byla víc než mizerná.   Zdálo se, že všechna ta práce
s organizací akce, starosti a  zařizování byly marné a vše přijde  
vniveč. Jakoby zázrakem, půldruhé hodiny před započetím
oslavy, pršet přestalo, takže na 13. hodinu naplánovaný průvod
v čele s vlajkonoši mohl v tuto hodinu vyrazit od Úřadu městyse
k Pomníku padlých.  
Po položení věnce a státní hymně se průvod vydal
na hřbitov. Do kroku vyhrávala dechová hudba Horané.
V průvodu kromě zastupitelů městyse byli ve slavnostních
stejnokrojích hasiči, za nimiž následovali v sokolských
stejnokrojích, u nás takřka neznámých, členové sokolské
jednoty. Za nimi si vykračovali zástupci místního Mysliveckého
sdružení, folklorní soubor Džbánek, pozvaní hosté a dalešičtí
občané. K úplné dokonalosti chybělo už jenom sluníčko.
U hlavního hřbitovního kříže po  položení věnce  promluvil
duchovní správce farnosti P. Petr Holý. Po uctění památky
zemřelých spoluobčanů na hřbitově se průvod odebral
na Městečko, kde započal plánovaný program.

Členové TJ SOKOL ve slavnostních stejnokrojích

Moderátorem celého odpoledne byl Pavel Jech, který
ve 14 hodin pořad zahájil.
Jako první vystoupil soubor Džbánek z Martínkova, který
sklidil velké uznání za předvedený výkon na velmi kluzkém
parketu.
Po úvodní promluvě starosty městyse pozdravil zúčastněné
poslanec Parlamentu ČR a starosta obce Studenec Josef
Zahradníček.   
Po pozdravném vystoupení zástupců všech Dalešic  došlo
k nešťastné události. Vedoucí delegace z polských Daleszyc
Tomasz Pleban při sestupování z pódia nešťastně upadl
a přetrhl si achillovu šlachu. Po konzultaci s přítomným lékařem
a ortopédem MUDr. Zdeňkem Kovářem   se polská delegace
rozhodla k okamžitému odjezdu zpět do Polska. V nemocnici
v Kielcích se diagnóza stanovená naším lékařem   potvrdila
a v neděli ráno byl operován. Takhle nešťastně skončila návštěva
Tomasze Plebana, jeho manželky a Anny Oszczepalské
z partnerských polských Daleszyc na naší slavnosti.
    Nastal zlatý  hřeb programu, kdy jsme se přenesli v čase
o 450 let zpět. Za dunění vojenských bubnů napochodovali před
pódium vojáci v dobových uniformách, s mušketami a s dělem.  
Než vytvořili uvítací špalír pro příchod majitele panství Jindřicha
Kralického s doprovodem, představil vojáky velitel této skupiny
pan Pavel Ondráček.   Po příchodu urozeného pána Jindřicha
se dostavil i sám   císař Ferdinand I. s manželkou Annou
Jagellonskou s celou suitou.    Přišli i další urození pánové
a dámy, přišel i prostý lid. Obutý i bosý.     Byla radost pohledět
na to množství kostýmovaných postav, které na Městečku
udělaly neskutečnou parádu. Výstřel z mušket od vojáků z Klubu
vojenské historie podtrhl krásu uvítacího ceremoniálu.  Císaře
přivítal domácí pán, promluvil císař, promluvila jeho manželka
a nakonec písař přečetl výnos, kterým císař povyšuje Dalešice
na Městečko a uděluje další privilegia.

Ve slavnostních stejnokrojích se představili členové SDH

Zástupci MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ Dalešice

Tři salvy z děla, které otřásly Městečkem, byly vypáleny
na počest  městyse, za prapor a za knihu.
Překvapení přišlo od velení vojenské jednotky, kdy její
velitel udělil řád představitelům všech Dalešic a veliteli hasičů,
starostovi Sokola a předsedovi Mysliveckého sdružení.
Po odchodu vojenské jednotky do svého ležení, které bylo
vytvořeno v průjezdu u Juránků, přišel čas na představení
a požehnání nového praporu městyse, které provedl P. Petr
Holý. Tento  obřad doprovodil zpěvem pěvecký sbor.

Slavnostní průvod přichází k Pomníku padlých

Následně známý herec Miloslav Mejzlík představil novou
knihu o Dalešicích a po krátkém proslovu autora byla kniha
symbolicky pokřtěna dalešickým pivem.   
Pak nastal čas na ocenění a poděkování bývalým
představitelům Dalešic, kteří naši obec, náš městys v minulosti
vedli.
Ocenění pro nejstarší občanku paní Boženu Fialovou
převzala v zastoupení její snacha a nejstarší občan Dalešic pan
Otakar Stejskal si ocenění převzal sám. Přítomna byla i nejstarší
dalešická rodačka, paní Marie Veselá, která ve věku 102 a půl
roku si ocenění taktéž převzala sama osobně.
Po vystoupení pěveckého sboru, kdy všichni účinkující měli
všichni stejné příjmení Kovář/Kovářová, následovalo vystoupení
žáků naší základní školy.

Uctění památky zemřelých spoluobčanů na hřbitově

Program pokračoval více jak hodinovým koncertem dechové
hudby Horané, po kterém došlo k vystoupení siláka Železného
Zekona. Jeho hodinová šou měla velký úspěch.
Do děje vtáhl nejen řadu dětí, ale i dospělé a jeho vystoupení
bylo divácky velmi vděčné.  Tím byl zakončen odpolední program
oslav, neboť avizovaní ohniví muži odvolali své vystoupení
v důsledku nepříznivého počasí a nemožnosti předvést svůj
program na kluzkém terénu.  
Po krátké pauze započala taneční zábava, při níž hrála
skupina Proměny.
To bylo stručné připomenutí oslavy,   která v sobě spojila
několik událostí, jež se významně dotýkají našeho městyse.  
Historické   připomenutí   udělení privilegií před 450 roky,
udělení praporu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
a vydání první ucelenější publikace o Dalešicích.

Čelo slavnostního průvodu

Připravit takovou akci není jednoduchá záležitost.
Připravuje se dlouho dopředu, vede se celá řada jednání, což
zabere spoustu času a když se přihlédlo k nestálému počasí
a nepříznivým předpovědím počasí,  tak to vypadalo, že všechno
to úsilí přijde  vniveč. Naštěstí to dopadlo dobře…..
Dopadlo to dobře také proto, že se našlo dost ochotných
rukou při stavbě parketu, stanů a deštníků, při rozmísťování
židlí, lavic a stolů. Zrovna tak při jejich likvidaci v nedělním
dopoledni. Všichni si zaslouží poděkování, neboť zbudování
tohoto technického zázemí je nezbytné pro dobrý průběh
každé akce.

Poděkování si rovněž zaslouží:

Pamětní mramorová deska - dar z polských Daleszyc

Všichni ti, kteří se zúčastnili kostýmovaného průvodu, ať
už jako lidé urození, či jako prostý lid.   Domácí i přespolní
diváci byli překvapeni  nápaditostí a počtem kostýmovaných
postav, které se na Městečku coby doprovod urozených pánů
objevily. Hlavní protagonisté této historické scény se  zhostili
svých rolí s noblesou, ve svých rolích byli přesvědčiví, byli
výteční.
Zrovna tak perfektní byli uniformovaní pánové a dámy, vojáci
s mušketami, bubenice i   obsluha děla. Připravili účastníkům
slavnosti na  Městečku nádhernou podívanou, na kterou budou
dlouho vzpomínat.
Vše bezvadně připravili a zrežírovali paní Magda Potůčková
spolu s panem Pavlem Ondráčkem, velitelem vojenského oddílu
z Klubu vojenské historie.   
Bubenice z Klubu vojenské historie v dobových uniformách

Pochvala a obdiv všem zúčastněným je na správném místě.
Jak se vyjádřil jeden z diváků – nejen klobouk dolů, ale smekám
jej s úklonou až na zem!
Herec Miloslav Mejzlík za přesvědčivé a kultivované  
představení nové knihy.
P. Petr Holý za požehnání praporu městyse a pěvecký sbor
Kovářových za doprovod při žehnání praporu i za samostatné
pěvecké vystoupení.
Žáci naší školy a jejich učitelky za předvedené pěvecké
a taneční vystoupení.
Členové Sboru dobrovolných hasičů za nainstalování
výstavky hasičské techniky na Městečku.
Členové Sokola, SDH a Mysliveckého sdružení za účast
ve stejnokrojích jak v průvodu, tak i v průběhu odpoledne. Jejich
stejnokroje byly vítaným zpestřením   a oživením   celého dění
na Městečku.

Folklorní soubor Džbánek při vystoupení

Poděkování patří také zástupcům ostatních Dalešic z ČR
i z Polska, kteří k nám na toto 1. setkání Dalešic přijeli. Vážili
k nám dlouhou cestu a dle jejich vyjádření při odjezdu nelitovali.
Naopak, byli velmi dobře naladěni.
Všem, kteří propůjčili své výrobky na výstavku rukodělných
výrobků, která byla nainstalována v prostorách školy. Kdo
ji navštívil, mohl obdivovat šikovnost, nápaditost a zručnou
dovednost našich spoluobčanů.
Pracovníkům městyse za přípravu celé akce. Připravili
vše potřebné i za nepříznivých klimatických podmínek, včetně
výstavky komunální techniky městyse.   

Představitelé všech Dalešic představují své obce

Poděkování patří také těm, co ve stáncích   na Městečku  
připravovali jídlo, pití a různé nezbytné občerstvení.
Nelze nepoděkovat všem ostatním, kteří prošli průvodem
přes Dalešice a také těm, kteří jako diváci sledovali připravený
program na pódiu. Byli nedílnou součástí oslavy a na jejím
úspěchu mají svůj podíl.
Dalešice si v sobotu 13. září 2014 důstojně připomněly své
historické výročí, při kteréžto slavnosti byl představen a požehnán
nový prapor městyse a byla představena kniha, která popisuje
některé úseky z historie života v Dalešicích. O této slavnosti
uveřejnily obsáhlou stať Horácké noviny, Magazín Jaderné
elektrárny a napsaly o ní také noviny Třebíčský deník.

Kniha o Dalešicích
Významným partnerem městyse je Skupina ČEZ.
Každoročně se finančně podílí na některých našich aktivitách.
Také letos Skupina ČEZ nezanedbatelně podpořila vydání knihy
„Dalešice – kapitoly z doby dávné i nedávné“ a rovněž oslavu
450 let povýšení Dalešic na Městečko.  
Skupina ČEZ je našim   dobrým sousedem, dobrým
partnerem.   Záleží jim na dobrém rozvoji vzájemných vztahů
a dokazují, že jejich  slogan, pomáháme kde působíme, není
jenom prázdnou frází.  
Děkujeme jim za to, že význam těchto slov ve své činnosti
skutečně  bezezbytku naplňují.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse
Rudolf Špaček, místostarosta městyse

Anna Oszczepalska z polských Daleszyc při proslovu

Vojáci z Klubu vojenské historie byli ozdobou slavnosti

Císař Ferdinand I. s manželkou přichází

Kostýmovaní představitelé prostého lidu

Představení a žehnání praporu městyse

Dalešická rodačka paní Marie Veselá (102 let) a nejstarší
občan městyse pan Otakar Stejskal (95 let)

Žáci ZŠ při svém vystoupení na oslavě
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