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mestyse DALEŠICE
prosinec
Jménem celého zastupitelstva obce
a Obecního úřadu městyse Dalešice přeji
všem našim občanům a příznivcům
Dalešic krásné a požehnané Vánoce.
Přeji Vám, ať Vás v roce 2008
provází pevné zdraví, spokojenost a
pohoda a potkávají Vás jen samé
příjemné a radostné události .
Rok 2008 bude pro Vás všechny
určitě dobrý a úspěšný!
Vše dobré přeje
Rudolf Špaček,
místostarosta městyse Dalešice

Ohlédnutí za rokem 2007
Největší investiční akcí v Dalešicích v tomto roce bylo
zhotovení nové vozovky v ulici za Novou ulicí a k domu č.p. 213.
Nejvýhodnější nabídku na zhotovení díla podala a práce provedla
třebíčská firma Čikom. Náklady na tuto akci činily 1 870 000
korun. Tím se propojily všechny cesty v této části Dalešic
kvalitními vozovkami.
Další akcí, kterou skoro nikdo nepostřehl, bylo vyasfaltování
všech manipulačních prostor v areálu čističky. Tato práce musela
býti provedena z nařízení České inspekce životního prostředí
a bylo zdůvodněno možnými úkapy při vyvážení usazených
sedimentů z čističky. Kvůli riziku možných postihů při nedodržení
tohoto nařízení, muselo se vyasfaltování provést.
Byly zakoupeny nové stožáry pouličního osvětlení a instalovány v ulici od kostela ke kapli. Loni opravená vozovka a nové
pouliční osvětlení udělalo tuto ulici velmi atraktivní.
Další budování a úpravy v Dalešicích jsou závislé na získání
dotací. Slibované dotace z EU o kterých slyšíme a čteme v mediích,
není vůbec jednoduché získat. Jsou podmíněny vypracováním
a předložením složitých žádostí s projektovou dokumentací a s
celou řadou doplňků. To také znamená, že je nutno vložit nemalou
část finančních prostředků na vyprojektování dokumentace i na
sestavení žádosti.
Je to sázka do loterie, přesto se na projektech pracuje. Žádosti
se podávají jen na určité, předem vyhlášené tituly, kterým se musí
žádosti přizpůsobit. A kam bude směřovat naše snaha o peníze
EU? Naše žádost bude směřovat k získání prostředků na rekonstrukci Městečka včetně nových komunikací. Další pak na
rekonstrukci domu č 2 a jeho přeměnu na muzeum dřívějšího
bydlení a starých řemesel. Poslední možnost, která se z dosud
vypsaných titulů naskýtá, je možnost pokusit se o získání dotace na
dobudování hřiště ve sportovním areálu.
V Kozině a v Přimasli máme velice špatné vozovky. Ani se těm
hrbolatým a blátivým cestám pomalu nedá říkat vozovka. Snad i na
opravu místních komunikací budou vypsány dotační tituly.
Doposud však jakákoliv snaha získat peníze na opravu
místních komunikací, neměla vůbec šanci uspět a byla vždy
šmahem odmítána.

Do roku 2008
Myslím, že i Vám se zdá, že ten rok, jako roky minulé, odcválal
do nenávratna nevídanou rychlostí a ani se nám nechce věřit, že
zase stojíme na prahu roku dalšího.
Velmi rád bych vyslovil přání, abychom radostně a s
optimismem vykročili do nadcházejícího roku 2008. Bohužel, už
řadu týdnů jsme zahrnování zprávami, které nezní zrovna příjemně
a povzbudivě. Jsme postupně připravováni na to, že se nám zřejmě
nebude žít tak, jako doposud. Nemine týden, abychom se
nedozvěděli, co bude dražší a o kolik. Nejvíce nás asi zlobí
zavedení poplatků ve zdravotnictví. Dotkne se to nejen starších
ročníků, ale doslova všech, včetně novorozenců. A co voda,
elektřina a plyn? Společnosti, které nám tyto energie dodávají, mají
miliardové zisky a stále mají málo. Proto musí zdražit. Následuje
maso, mléko, mléčné výrobky, máslo za 70, mouka, pečivo, chleba.
Také benzin a nafta. Zdraží se jízdné i pivo. Kam se podíváme,
všude budou chtít víc. A někde o hodně. Jde nám z toho hlava
kolem. Přídavek k důchodu bude ale jen symbolický, aby se
neřeklo. Pro vylepšení těchto truchlivých zpráv nám může být
útěchou skutečnost, že náš dalešický vzduch můžeme prozatím
dále i v následujícím roce dýchat zdarma.
Povznesme se však nad všechny tyto jobovky. Situaci, která
nás s příchodem roku 2008 čeká, nemůžeme nijak výrazně ovlivnit.
Musíme ji pouze vzít na vědomí a nějak se s ní vyrovnat. Vím, že to
nebude pro mnohé vůbec lehké.
I když budeme muset skoro za všechno vydávat víc než nám
bude milé a budeme se muset uskrovnit, nebuďme smutní a
nenechme se tím znechutit. Peníze jsou důležité, ale nejsou
všechno. Nejdůležitější je zdraví a dobrý život. Ve Smetanově
Prodané nevěstě se zpívá - „ Proč bychom se netěšili, když nám Pán
Bůh zdraví dá, zdraví dá.“ Pravdivá to píseň. Budeme-li zdraví,
zvládneme horší situace, než tu, která se na nás od počátku roku
chystá. Nevěšme hlavu a odhodlaně vstupme do nového roku!
- RŠ-

Víte, že...
-

-

Nová „Myslivna“
V minulém čísle „Zpravodaje“ jsme informovali o probíhající stavbě víceúčelové budovy
ČMS Dalešice pod pivovarem.
Během uplynulého půl roku byla stavba nejen dokončena, ale byly dokončeny i okolní
terenní úpravy. A co víc. Podařilo se ji kompletně vybavit jak nábytkem do společenské
místnosti tak i zařízením a vybavením do kuchyňky.
Byla také řádně zkolaudována a ve dvou etapách slavnostně otevřena.
Prvního symbolického přestřižení zelené pásky proběhlo za účasti sponzorů ze skupiny
ČEZ, firmy V-stav, Agrodružstva Studenec, Agra Rouchovany a starostů Hrotovic, Slavětic,
Rouchovan a Dalešic. Bylo to takové poděkování za nemalou pomoc , kterou všechny tyto
subjekty přispěly při budování tohoto zařízení.
O několik dnů později se pak uskutečnilo otevření pro všechny členy ČMS, jejich rodinné
příslušníky a hosty, spojené se slavnostním křtem budovy a jejím pojmenováním. Nese ten
nejsprávnější a nejvýstižnější název - „Myslivna“ . Zanikl tak tedy nic neříkající název víceúčelová budova.
Jmenované akce byly už jen tou pěknou závěrečnou „třešničkou na dortu“. Kdo měl
možnost si toto zařízení prohlédnout, nemůže udělat nic jiného, než hluboce smeknout před
všemi, kdo se přičinili o zhotovení tohoto díla. Při stavbě bylo odpracováno více než 4000
brigádnických hodin, ve kterých je skryto nepřeberné množství práce. Toto číslo vypovídá
mnohé o aktivitě členů této organizace.
Každé takovéto dílo, má-li býti úspěšné, nutně potřebuje organizátora, tahouna, nebo-li
motor, který neúnavně postrkuje dílo dopředu. A tato organizace a toto dílo takovou osobu
mělo. Byl jí nezdolný předseda organizace pan Václav Sobotka. Díky němu a úsilí všech členů
bylo dílo za 18 měsíců dokončeno.
Dokončením „Myslivny“ ale aktivity ČMS nekončí. Opouští odchovnu bažantů v domě
čp 21 naproti Hasičské zbrojnici a komlpetně ji přestěhuje Pod pivovar. Zde by mělo
vzniknout další zázemí pro odchov bažantů, kteří budou převážně vypouštěni do volné přírody.
Za dosavadní úspěšnou práci je třeba vedení i členům ČMS poděkovat a popřát jim mnoho
úspěchů v jejich činnosti i v letech příštích.
Malý dodatek.
Společenskou místnost v nové Myslivně nabízí myslivci k využití i dalším organizacím a
jednotlivcům k pořádání různých rodinných, narozeninových i jiných oslav.
Jako první využili tuto nabídku občané narození v roce 1944 a uspořádali zde koncem října
již své čtvrté tradiční setkání. Posezení v příjemném prostředí se k plné spokojenosti zúčastnilo
devět čtyřiačtyřicátníků. Přátelsky jsme si popovídali a jak jinak, probrali jsme to i ono.
Samozřejmě jsme nevynechali ani své neduhy. Krátce řečeno, pěkně jsme si „zdrbli“.
A že se setkání v onen sobotní večer v Myslivně vydařilo, o tom svědčí fakt, že jsme se v
dobré náladě rozcházeli až v časných ranních hodinách nedělního rána.
RŠ
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Od 1. 1. 2008 zajišťují lékařskou pohotovost LSPP (Lékařská služba první pomoci)
všechny nemocnice v kraji
Pracovní doba pohotovosti v nemocnici Třebíč:
pracovní dny:
víkendy a svátky:

17.00 – 22.00 dospělí, děti a dorost
9.00 – 22.00 dospělí
8.00 - 21.00 děti a dorost
dospělí :
budova UNP
tel. 568 809 479
děti a dorost :
budova UNP, ambulance dětského oddělení
tel. 568 809 462
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou Vám k dispozici nemocniční ambulance
v případě závažných zdravotních problémů ohrožujících na životě a zdraví volejte
155 Zdravotní záchrannou službu kraje Vysočina nebo 112.
Lékařská pohotovost bude prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
i v Náměšti nad Oslavou v prostorách Polikliniky, Husova 898,
tel. 568 620 041.

-

dne 1. září 2007 zorganizoval městys
Dalešice ve spolupráci s mikroregionem
Horácko a mysliveckým sdružením
Dalešice pro cyklisty cyklistický okruh
po zatopených mlýnech a lodních
zastávkách kolem Dalešické přehrady.
Na trasy dlouhé 27 a 57 km se účastníci
vydali od nové Myslivny v Dalešicích.
Po absolvování okruhu čekala na
cyklisty uzená klobása, upomínkové
předměty a Vandrovní diplom.
oddíl vysokohorské turistiky ve spolupráci s městysem Dalešice uspořádal
8. září pro příznivce turistiky již tradiční
pochod od JE Dukovany kolem Dalešické přehrady. Cíl pochodu byl v budově Sportovního areálu v Dalešicích,
kde mohli turisté ochutnat Dalešické
pivo, dostali občerstvení a upomínkové
předměty. Pochod absolvovalo také
30 účastníků z Rakouska.
na linku důvěry Střed s telefonním
číslem 775 223 311, která poskytuje
pomoc lidem v krizi a obtížných
životních situacích, se můžete obrátit
denně od 8.00 – 22.00 hodin
odpovědným policistou za výkon služby
pro městys Dalešice byl určen pprap.Jiří
Doležal a prap. František Palát, telefonní
spojení 568 860 133, 974 277 601
provozovatelé lodní dopravy připravili
Vánoční projížďku lodí Vysočina po
Dalešické přehradě ve dnech 25. – 26.
12. 2007 z Kramolína přes celou
přehradu s odjezdem ve 13.00 hod a
návratem ve 14.45 hod. Novoroční
projížďku 1.1. 2008 s odjezdem rovněž
ve 13.00 hod. Cena vstupenky pro
dospělé 100,- Kč, děti do 6 let zdarma,
děti od 6 do 15 let 50,- Kč. Vstupenky se
kupují přímo na lodi. V případě
zamrznutí přehrady loď nejede.
je možné objednat DVD Dalešické
přehrady. Na DVD je zaznamenán
převoz lodě Vysočina, její spuštění na
vodu, křest lodě a slavnostní ukončení
1. plavební sezóny. Délka záznamu je 30
minut, cena 350,- Kč.
městys Dalešice vstoupil jako řádný člen
do nově vznikajícího sdružení „Sdružení
místních samospráv ČR“ a vystoupil ze
Svazu měst a obcí ČR, jehož členem byl
od roku 1999.
Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní
charitou Třebíč proběhne v našem
městečku 4. a 5. ledna 2008.
Ve dnech 10. - 13. 1. 2008 se koná na výstavišti v Brně 17. mezinárodní veletrh
cestovního ruchu REGIONTOUR 2008.
V pavilonu V - stánek 116 Skupiny ČEZ
budou představeny mikroregiony z okolí
Jaderné elektrárny Dukovany. Ve čtvrtek
11. 1. 2008 od 12.30 bude prezentace Dalešic, „Dalešice – obec filmových postřižin“ s ochutnávkou Dalešického piva
Autobusová linka 790370 Třebíč - Hrotovice - Rouchovany spoj č.17 vyjíždí z
Třebíče v 8.00 hod.do Hrotovic a spoj č.
20 vyjíždí z Hrotovic v 8.45 hod. do Třebíče jede pouze v pondělí, středu a pátek.
J.Z.

Komunální odpady
Třídíte ? Netřídíte? Kolik platíte za popelnici?
To jsou obvyklé věty a myšlenky, které člověku přijdou na mysl, když
uvažuje o odpadech. Jedná se o odpad, který produkují lidé ve městech a
obcích, čili komunální odpad. Ten tvoří zhruba 10% z celkového množství
odpadů v naší republice.
Většina toho, čemu říkáme komunální odpad, je tvořena odpady od
potravin a různého zboží, které vyhazují lidé do koše. Najdeme mezi nimi
především papír a plasty, různé obaly od potravin, PET lahve od nápojů a
tetrapakové krabice. Další podstatnou částí jsou biologické odpady,
odřezky zeleniny a zbytky jídel.
Velkou část odpadů,které naházíme do popelnic, by bylo možno znovu
zpracovat a použít, tedy recyklovat. Má to však jednu podstatnou
podmínku. Využitelné složky je třeba vytřídit už doma a pak uložit do
správných kontejnerů. Když v kuchyni naházíte do koše bez ladu a skladu
igelitové pytlíky, slupky od brambor, pár papírů a do toho ještě suché
kytky, obsah popelníku a rozbitou skleničku, už se nic z toho nedá použít.
Vznikne ohavná směs, kterou je možné jen odvést na skládku a zakopat.
Pokud si však člověk dá trochu práce, může zajistit, aby se jednoduché
složky komunálního odpadu dostaly do svých příslušných kontejnerů
neznečištěné a tedy použitelné.
Není nutné pořizovat si v kuchyni nějaké speciální barevné koše, které
zabírají spoustu místa. Stačí mít jednu plastovou tašku do níž dáváme
plastové pytlíky od zboží, PET lahve, kelímky od jogurtů a vůbec plasty.
Další tašku na papírové sáčky, časopisy atd., další tašku nebo krabici na
skleněné lahve a skleněný odpad. Nashromážděný odpad hodíte jednou za
čas do příslušného kontejneru.
Ostatní odpady, které Vám zbudou po vytřídění všeho co je možné dále
využít, např. : znečištěné mastné obaly od potravin, voskový papír, textil,
porcelán, popel, zbytky potravin apod.. To jsou vlastně jediné druhy
odpadů, které patří do popelnice.
V naší obci je zajištěna možnost třídění všech komodit odpadů
produkovaných v komunální sféře. Pro tyto účely slouží sběrná místa, kde
se nachází kontejnery na papír, plasty, sklo a rostlinné oleje. Jsou umístěny
u prodejny potravin u Valů a Veselů. (Do budoucna plánujeme rozšíření
sběrných míst.) Kontejner na železo je umístěn na hřišti. Nebezpečný
odpad a objemový odpad likvidujeme 2 x ročně mobilním svozem.

Kam odpady odkládáme
Papír – do modrých kontejnerů patří : noviny, časopisy, kancelářský papír,
knihy, sešity, krabice lepenky atd.
do kontejneru nepatří : mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Barevné sklo – do zelených kontejnerů patří : nevratné barevné lahve od
nápojů, skleněné nádoby, střepy, tabulové sklo
do kontejneru nepatří : keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo
Bílé sklo - do bílých kontejnerů zvonového tvaru patří : pouze bílé sklo
do kontejneru nepatří : barevné sklo, tabulové skol, zrcadla, drátěné sklo,
autosklo
Plasty – do žlutých kontejnerů patří : PET lahve od nápojů ( nezapomeňte
je sešlápnout), kelímky, igelitové sáčky, fólie, polystyrén, nápojové
kartony do kontejneru nepatří : novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek, podlahové krytiny
Jedlé rostlinné (fritovací ) oleje do žlutých kovových nádob válcového
tvaru patří :
Použité řepkové, slunečnicové nebo jiné rostlinné oleje, používané při
fritování či jiné přípravě pokrmů.
do nádob nepatří : oleje obsahující velké množství vody, minerální či jiné
průmyslové oleje, které by znehodnotily veškerý odpad odevzdaný
ostatními občany.
Kovy - do kontejneru na hřišti patří : veškeré železo, hrnce, sporáky, kotle,
barevné kovy atd.
do kontejneru nepatří autosedačky, plechovky od barev, ledničky
Nebezpečný odpad : sběr mobilním svozem 2x ročně
zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, chemicky znečištěné
obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, upotřebené motorové oleje,
tuky, zbytky barev, olověné akumulátory, léky, monočlánky

monočlánky je možné odevzdat celoročně do nádob umístěných v
prodejně u Valů a Veselů
prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny
- součástí sběru jsou sbírány pneumatiky
Elektrozařízení : Použité výrobky jako jsou domácí elektrospotřebiče
(televize, mixéry, pračky, rádia apod.) podléhají takzvanému zpětnému
odběru, které můžete odevzdat u příslušného prodejce nebo při mobilním
sběru 2 x ročně, společně se sběrem nebezpečného odpadu.
Objemný odpad : vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla, obaly
větších rozměrů, koberce, lina atd., sběr 1 – 2 x ročně při mobilním sběru.
Rostlinný odpad ze zahrádek lze : kompostovat na svém pozemku nebo
zahrádce spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností
a s přihlédnutém k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat
sousedy.) mobilním svozem duben – říjen každou poslední sobotu v měsíci
na určených místech
Stavební odpad : beton, cihly tašky, keramické výrobky, zemina, kamení,
izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a
odstraňování staveb, likviduje každý sám na své náklady. Kontejner pro
odvoz stavební suti lze objednat u firmy Remondis
tel číslo : 568 845 856
Autovraky: lze zneškodnit jen v certifikovaném zařízení na zpracování
autovraků
Sběrný dvůr Hrotovice: na tomto dvoře můžete odevzdat bezplatně
složky nebezpečného a objemového odpadu

Proč třídíme
Důvodů proč třídit je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě
ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní
zdroje surovin a jejich energie. V neposlední řadě také naši peněženku.
Poplatky za odpad se vypočítávají podle skutečných nákladů za
netříděný odpad – odpad z popelnic. Čili čím více odpadů vytřídíme a
odložíme do příslušných kontejnerů, za které neplatíme, tím méně nám
zbude odpadu do popelnic, za které musíme zaplatit. Poplatky spojené
s tříděním odpadů (sklo, plasty, papír) jsou hrazeny obcí, do nákladu
občanů se nezapočítávají. Navíc obec má v současné době uzavřenou
smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s
tříděním odpadů přispívá.
Svozová firma účtuje obci poplatky podle počtu vyvezených
popelnic. Když porovnám rok 2006 s rokem 2007 při zhruba stejném
počtu obyvatel, vzrostl především počet popelnic o obsahu 240 l. Ptám
se jak je to možné? Málo třídíme, všechno sesypeme do popelnice!
Pokud bychom poctivě třídili, měla by stačit jedna popelnice o obsahu
110 l k vývozu 1x za 14 dní a 1 popelnice na 240 l 1x za měsíc.
Co ještě trápí mě a většinu spoluobčanů jsou černé skládky. Největší je
v prostoru za koupalištěm. Toto místo mělo sloužit k odkládání
dřevěného odpadu v měsíci dubnu
a 30. dubna (na čarodějnice ) mělo být dřevo spáleno. Skutečnost je ale
taková, že se sem sváží dřevěný, ale i komunální odpad celoročně.
Pracovníci obce musí následně vše vytřídit a převážná část se vyváží
na skládku do Petrůvek. Rovněž u kontejneru na hřišti, který slouží
pouze pro čistý železný šrot, odkládají někteří spoluobčané vše, čeho
se chtějí zbavit.
Likvidace černých skládek stojí čas i peníze, což se následně
promítne i do poplatků za popelnice. O odpadech a jejich třídění již
bylo napsáno mnoho, ale někteří jedinci si stále dělají co chtějí. V
souvislosti s tím bych Vás vážení spoluobčané chtěl požádat o
spolupráci. Pokud objevíte černou skládku, nebo uvidíte někoho
vyvážet odpad mimo místa k tomu určená, ohlaste to prosím na Úřad
městyse Dalešice tel. : 568 860 670 , mobil 724 192 702 nebo na policii
ČR Hrotovice tel. : 568 860 133. Přispějete tím k zlepšení životního
prostředí nás všech.
Ještě bych chtěl upozornit, že pokud občan neoprávněně založí
skládku odpadů, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč
Závěrem chci Vám všem, kteří poctivě likvidujete svůj odpad a
kterých je naštěstí většina, za tuto činnost srdečně poděkovat.
Jaroslav Zadražil, starosta městyse Dalešice

Bezděkov
Stojíme-li na hrázi největšího rybníka nejen v katastru našeho
městyse ale i širokého okolí, nepřehlédneme na „vazbě“ kovovou
tabulku s nápisem, „BEZDĚKOV - ZALOŽENO - L. P. 1947.“ Již tedy
60 let uplynulo od doby, kdy byl do podoby, jak jej známe dnes, rybník
Bezděkov zbudován.
Leží na nejzápadnějším okraji katastru Dalešic a je neodmyslitelně
spjat se jménem jeho novodobého obnovitele pana Karla Heinigeho a jeho
rodiny.
On sám ve čtyřicátých letech minulého století hospodařil na různých
rybnících a požárních nádržích v okolí Dalešic, které měl on a jeho
manželka v nájmu. Od mládí se věnoval rybářství, ačkoliv to jeho povolání
nebylo. Byl totiž soudce okresního soudu a vlastnil titul JUDr. Jeho přání,
mít vlastní rybník, který by mohla jeho rodina spravovat, se mu podařilo
naplnit po válce v roce 1945.
Velmi vhod jeho představám přišla výzva vlády a Jednotného svazu
československých zemědělců, nabádající k zakládání rybníků v rámci tzv.
„Budovatelské dvouletky“, předchůdce to pozdějších „Pětiletek.“
V místech, kde je hladina dnešního rybníka už v minulosti rybník byl. Byl
ale nefunkční. Hráz byla nízká, prokopaná, dno mělké a silně zabahněné.
Koupě pozemků, projekt a stavba sama si vyžádala náklady
přesahující částku 1 200 000 Kč tehdejší měny. Žádná dotace v tehdejší
době nepřicházela v úvahu. Úvěr od Spořitelny byl pak splácen více jak
dvě desetiletí. V roce 1946 byly práce na stavbě započaty. Odbahnění
rybníka, stavbu hráze i pomocných staveb se podařilo dokončit v roce
1947. Rybník má jen slabý přítok a je tzv. „nebesák“, protože je převážně
závislý na spadu dešťových srážek. Zatopená plocha rybníka je 12.38 ha. S
přilehlými okrajky, hrází a manipulačními místy je celková výměra 15 ha.
Dle názoru znalců se jedná o rybník, který je považován z hospodářského
hlediska za výnosný.
Když na rybníce začali manželé Heinigovi hospodařit, netušili, jaké
problémy a potíže jim s rybníkem nastanou v budoucích letech. Blížila se
doba zestátňování, združstevňování a potlačování soukromého vlastnictví.
V padesátých letech začali mít majitelé problémy především se
získáváním kapří násady. Ty vyvrcholily naprostou nemožností získat
násadu pro svůj rybník. Navíc byl na ně vyvíjen nátlak, aby převedli
vlastnická práva na Český svaz rybářů. Nakonec s touto organizací
podepsali v roce 1958 smlouvu o šestiletém pronájmu. Než uplynula doba
pronájmu, byl rybník v roce 1960 rozhodnutím okresních správních úřadů
přikázán do vlastnictví Čes. svazu rybářů, čímž byl prakticky vyvlastněn.
V roce 1968 jim byl rybník vrácen do vlastnictví. Třebíčští rybáři na
něm dále hospodařili a v roce 1972 jej od rodiny Heinigovy odkoupili.
Po změně politických poměrů byl rybník v roce 1991 Heinigovým na
jejich žádost opět vrácen. Správu a hospodaření na rybníce však i nadále
prováděla organizace Českého rybářského svazu Třebíč.
K další změně majitele rybníka došlo roku 2003. Rodina Heinigova se
rozhodla nabídnout rybník k prodeji. Současným vlastníkem Bezděkova je
akciová společnost WASTECH se sídlem v Praze.
Na rybníce hospodaří i nadále rybáři třebíčské organizace Českého
rybářského svazu. V dřívějších letech byl rybník také hojně využíván k
letnímu rekreačnímu koupání. Určitě si řada z dalešických občanů
vzpomene, že se dříve chodila koupat nejen k „Malýmu“, či k „Velkýmu“,
ale i k velmi vzdálenému „ Bezdikáču“.
Skoro každý, kdo jede po silnici na Valeč, si Bezděkova, byť jen na
moment, povšimne. Třpytící se hladina rybníka orámovaná poli a lesíkem,
to je kus pěkné krajiny, která krášlí okolí našeho městyse už 60 let.
-RŠ-

Letošní dalešická pouť se opět vydařila
A to nejen díky velmi příznivému počasí, které nám jisto jistotně
zařídil jeden ze spolupatronů našeho kostela sv. Petr. K dobrému průběhu
pouti přispěli především naši mládežníci , kterých jako stárků a stárkových
přišlo neuvěřitelných 22 párů. Množství u nás v poslední době nevídané. A
nejen že přišli, ale také poctivě odchodili ve vší slušnosti, bez zádrhelů a
rušivých momentů, celou dlouhou trasu po Dalešicích. Za tento obětavý
výkon při pochůzce po obci i za sympatické účinkování na parketu při
odpoledním vyhrávání na Městečku si zaslouží dík a uznání. Neupejpali se
a rozverně se pustili do kolování. Tak jak to má být.
V neposlední řadě je třeba poděkovat tradičnímu sponzoru naší pouti panu
Ladislavu Potůčkovi. Nezapomněl ani letos a přispěl nezanedbatelnou
finanční částkou. Je potěšitelné, že přestože zcestoval světa kraj, nikdy
neopomene na pouť do Dalešic přijet a tuto obecní slavnost podpořit.
Děkujeme!
Také muzikanti z „DUBŇANKY“ odjížděli z Dalešic spokojeni a
přislíbili učinkování na pouti i v roce příštím. Vzpomínali na pouť
předešlou, kdy škobrtali po rozkopaných cestách , nebo ve štěrku a nešetřili
chválou na současné, opravené cesty na Kopcích a v Nové ulici.
RŠ

Přitažlivé místo
Kterépak místo na území našeho městyse je nejpřitažlivější?
Které má největší magnetizmus? Na to je lehká odpověď. Je to
místo, kde je autobusová zastávka u sokolovny. Není to tím, že by v
Dalešicích bylo velké množství cestujících čekajících na autobus.
Je to tím, že si parta mládežníků zastávku dlouhodobě zvolila za
místo svého setkávání v denní i ve večerní době. Současný
přístřešek má minilavičku pro maximálně tři sedící. Mládežníci
dokáží nemožné. Na lavičku se jich dokáže stísnit takové
množství, že kdyby pozvali komisaře z agentury, která provádí
zápisy do Guinesovy knihy rekordů, určitě by rekord v této
disciplíně uznali. Navíc by sebe i Dalešice proslavili.
Nic proti tomu. Jen kdyby po těchto sedánkách prostor
zastávky vypadal tak, aby se kolemjdoucí slušní lidé po zhlédnutí
nepořádku nemuseli pohoršovat. Pravidelně je převrácený koš a
vysypané odpadky, poházené nedopalky a především stěny
přístřešku jsou naprosto nemožně zaplivány a různě zapatlány.
Vypadá to, že z dlouhé chvíle jsou pořádány přebory v tom, kdo víc
a kdo lépe plivne, kdo víc zaneřádí stěny přístřešku, kdo udělá
větší nepořádek.
Stará plechová čekárna zřejmě také stála na místě se silným
magnetizmem. Sloužila jako místo shromažďovací, jako kuřárna
všeho druhu, jako místo pro vybíjení si přebytečné energie
rozbíjením okenních tabulek i jako příležitostné WC.
Minulé zastupitelstvo obce v roce 2005 rozhodlo o zrušení
staré plechové čekárny a pořízení nového, ne zrovna levného
přístřešku. Slibovalo si od toho odstranění těchto nežádoucích
jevů. Nestalo se tak. Magnetizmus tohoto místa je silnější. S
přestávkami se tyto jevy dějí dál. Musí to tak být? Nešlo by to
jinak?
RŠ

V Dalešicích před sto lety
V srpnu roku 1907 bylo v Dalešicích docela rušno. Nejprve shořel
stoh slámy za pivovarskou stodolou a za několik dní shořela stodola
Jana Potůčka čp. 150.
Sklizená polní úroda a ta byla v tom roce velmi dobrá, byla
požárem zničena. Podařilo se zjistit, že oba ohně založila čtrnáctiletá
dívka, která pracovala jako služka právě u ohněm postižených
Potůčků. Oheň ji přitahoval, ráda se na něj dívala a tak si připravila
pěkný zážitek. Nedomyslela však, jakou škodu její příjemné zážitky z
pohledů na oheň způsobí.
Služka bylo zatčena a bez dlouhých průtahů krátce na to
odsouzena na 3 týdny do vězení. Po odpykání trestu byla umístěna do
ústavu pro zanedbanou mládež v Brně a do Dalešic se už nikdy
nevrátila. Tehdy nepotřebovali k potrestání viníka žádného psychologa, ani psychiatra, ani soudního znalce.
Tyto všechny a ještě další odborníky by zcela určitě vyžadovala při
posuzování případu dnešní justice. A jak dlouho by se v současnosti
případ protahoval? Možná až do ztracena...
-RŠ-

Vánoční a novoroční pozdravení z polských Daleszyc
Na obecní úřad našeho městyse přišel dopis z polských Daleszyc
od TOWARZYSTWA PRZYJACIOL ZIEMI DALESZYCKEJ.
/Přeloženo-SDRUŽENÍ PŘÁTEL DALEŠICKÉHO REGIONU/.
Šéfka tohoto sdružení paní Anna Oszczepalská posílá k nadcházejícím svátkům vánočním a svátku Nového roku všem občanům
českých Dalešic přání mnoha úspěchů, zdraví a radosti. Gratulace
končí pro nás netradičně přáním - pro všechny hóóódně peněz. Tímto
Vám všem toto milé přání tlumočíme.
V závěru tohoto dopisu vyjadřuje paní Oszczepalská přání své i
starosty Wojczecha Furmanka a ředitele tamní základní školy Tomasze
Plebana, poznat naše Dalešice a navázat přátelskou spolupráci.
Nejen u nás v Dalešicích, ale i v blízkém okolí je řada věcí, které
bychom jim mohli ukázat. Věřím, že by v některém jarním měsíci mohli
představitelé polských Daleszyc přicestovat k nám a na vlastní oči si
-RŠnaši vísku a její okolí prohlédnout.

Vánoce v naší škole a školce
Tak už je tu zase ten voňavý, předvánoční čas. Čas vanilkových
rohlíčků, třpytivých výkladů, ustaraných kaprů, ale hlavně čas
zvláštního očekávání. Pociťují je sice nejvíc naši nejmenší, ani dospělí
ale nezůstanou imunní – ten pocit je asi ve vzduchu a nakazíme se jím
podobně jako chřipkou.
Ve školce tradičně žijeme Vánocemi už od půlky listopadu. Děti
přemýšlí ,se kterým kamarádem si letos vymění dárečky, jestli čerti
nebudou moc přísní a zda Ježíšek pobere ta kvanta balíčků, které má v
popisu práce roznést. Nám letošní Vánoce odstartoval skladatel
Jaroslav Uhlíř se svými pohádkovými písničkami. Jeli jsme na jeho
vystoupení společně s našimi školáky a musíme říct, že to bylo
pohlazení po dušičce.Děti si s ním s chutí nejen zazpívaly, ale i
zatancovaly. Pozorovat taneční kreace některých malých tanečnic v
předních řadách bylo lepší než sledovat Star Dance.
Začátkem prosince nás navštívila tradiční obávaná trojice –
Mikuláš,čert a anděl. Díky dětem ze školy jich ale bylo požehnaně –
andílků – a moc roztomilých – nejméně pět a čertíci (docela pekelní) se
rozmnožili ještě více. Téměř všichni školkáčci nesli tuto předvánoční
zkoušku stoicky a statečně, dokonce i jedinci s trošinku černým
svědomím (panu Valovi děkujeme za sladkou náplast). Kuloáry pak
proběhla zaručená zpráva , že ve škole, kterou tato nebesko-pekelná
skupina také navštívila, neproběhlo všechno tak hladce. Jednoho
zlobivce prý tam čerti strčili do pytle, ale protože ve třídách pak žádný
žáček nescházel, byla to určitě pomluva.
Co nás čekalo potom ? Nastal čas vyrábět perníčkové těsto, upéci
je a společně s maminkami je svátečně zkrášlit. Perníčky voněly po
celé budově, pilně se totiž vykrajovalo a zdobilo také ve škole.
Výsledky tohoto snažení stály za vidění. A také Vy se o tom budete
moci přesvědčit při školní besídce v sokolovně. To už nám ve třídě
voněla borovička a připomínala, že čas do Vánoc se krátí. Před námi
bylo další divadlo – pásmo „Putování do Betléma“. Osvětlilo dětem,
proč vlastně slavíme vánoční svátky a také, jak to bylo s narozením
Ježíška, což jsou věci, které bohužel neznají ani někteří dospělí.
Průběžně jsme vyráběli dárečky pro rodiče, zpívali koledy a četli
vánoční pohádky. Bohužel, už tradičně v prosinci k nám zaletí nějaký
kašlavý bacil, kterého moc baví přeskakovat z jednoho školkáčka na
druhého a vždy se spolehlivě postará, aby nás před Vánocemi bylo co
nejméně. Doufáme ale , že v pátek před vánočními prázdninami se
sejdeme v plném počtu a každý najde pod stromečkem, to,co si přeje.
Pak se až do 3.ledna se školkou rozloučíme a budeme doufat , že jsme
si na Vánoce vykoledovali dobrou náladu, zdraví, pohodu a aspoň
trošičku sněhu.
Lada Čapounová – učitelka MŠ

Informace sboru
pro občanské záležitosti
Ve druhé polovině roku 2007
se narodil : Pavel Čaněk
Malému Pavlíkovi přejeme šťastné dětství !
sňatek uzavřeli : Josef Trojan a Eva Vlčková
Novomanželům blahopřejeme !
navždy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany :
Květoslavou Skálovou
Františkem Plíškem
Ladislavem Kazatelem
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Jubilanti v první polovině roku 2008
leden
Skála Ladislav
č.p. 211
Khorová Verona
č.p. 113
Solař Libor
č.p. 65
Hájek Josef
č.p. 49
Čurdová Bronislava
č.p. 89
Coufal Jan
č.p. 11
Krejča Bohumil
č.p.153
Mikysková Marie
č.p. 15
únor
Vlčková Zdeňka
č.p. 1
březen
Kosíková Marie
č.p. 158
duben
Remeň Ladislav
č.p. 64
květen
Macková Jaroslava
č.p. 204
Vorel Pavel
č.p. 165
Maštera Stanislav
č.p. 160
Holoubková Marie
č.p. 66
Zadražil Vladimír
č.p. 42
červen
Macáková Ludmila
č.p. 24
Coufal Karel
č.p. 53
Veselá Zdeňka
č.p. 168

80 let
70 let
60 let
80 let
60 let
75 let
80let
60 let
60 let
60 let
80 let
75 let
80 let
60 let
70 let
65 let
70 let
60 let
85 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.
B.S.

Blahopřání a poděkování
Bývalý dlouholetý kronikář naší obce, pan Ladislav Skála, se
počátkem roku 2008 dožívá krásného životního jubilea.
V tom čase se jistě pan Skála ohlédne a zavzpomíná na uplynulá
léta. V hlavě se mu zcela určitě také promítnou vzpomínky na
mnohaletou kronikářskou práci.
Rok po roce po dobu takřka čtvrt století usedal ke kronice, aby do
ní podrobně velmi úhledným rukopisem zapsal a pro budoucí generace
zachoval zprávy o životě v naší obci a o událostech, které lidé v
Dalešicích zažili. Nedělal to ani pro slávu, ani pro peníze, ale dělal to
ze zájmu o obec, dělal to s láskou a s velkým mistrovstvím.
Zápisy v první obecní kronice končí rokem 1939. Po dalších
dlouhých 38 let se nenašel nikdo, kdo by ve vedení kroniky
pokračoval. Toto období, kdy nebyly pořizovány žádné záznamy o
životě a událostech v obci končí rokem 1976. Počátkem roku 1977
přijal pan Ladislav Skála pověření od vedení MNV a ujal se od 1.
ledna 1977 sepisování nové obecní kroniky. Jako učitel a ředitel
základní školy k tomu měl ty nejlepší předpoklady.
Možná netušil, že na svá bedra bere nelehký, zodpovědný a
časově velmi náročný úkol. Podrobně a čtivě popisoval přeměny v naší
obci i v jejím okolí po neuvěřitelně dlouhých 24 let. Musel
zpracovávat nepřebernou kupu informací, které ne vždy snadno
získával. Jaké množství hodin musel strávit při stylizaci a zápisu

získaných informací, to ví jen on sám. V zápisech zachytil nejen
současnost, ale snažil se zmapovat a vyplnit bílá místa v historii
Dalešic za nezaznamenanou dobu 38 let retrospektivními zápisy. Z
vyprávění pamětníků popsal mimo jiné nelehkou dobu II. světové
války, dobu zakládání JZD a začátky hospodaření družstva. Zpětně
zaznamenal také počátky a průběh výstavby přehrady na naší řece
Jihlavce.
Jeho poslední krasopisný zápis v kronice je datován 31.
prosince 2000. Symbolicky tak skončil záznamy o Dalešicích s
koncem dvacátého století. Vedení kroniky na počátku století
jedenadvacátého pak předal dalšímu pokračovateli.
Práci pana Ladislava Skály na tomto poli je třeba vysoce ocenit a u
příležitosti jeho osmdesátin vyslovit to největší poděkování.
Poděkovat za to nepřeberné množství práce, které věnoval Dalešicím a
jejím občanům. Výsledek jeho snažení má trvalé hodnoty. Vedení
našeho městyse si jí nesmírně váží.
Vážený pane Skálo,
dovolujeme si Vám k Vašemu jubileu popřát pevné zdraví a pěkný
život v dalších letech v kruhu Vaší rodiny. Jistě i v budoucnu budete se
zájmem sledovat dění v naší vísce a budete mít radost ze všeho, co
dobrého se v Dalešicích podaří udělat. Děkujeme Vám.
RŠ

Ze života naší TJ
Nový cvičební rok 2007/2008 jsme
zahájili v polovině září tentokrát netradičně
„dětskou diskotékou“. Děti si nejen zatančily,
ale měly možnost nahlédnout do nabídky
cvičení pro letošní rok. Nabídka byla pestrá –
florbal pro mladší a starší žáky a žákyně,
cvičení všestrannosti (což je kombinace
gymnastiky, atletiky, přespolního běhu a
šplhu) pro všechny kategorie, pódiové
skladby mladších a starších žákyň, divadelní a
taneční kroužek.
Po tomto průzkumu se udělal rozvrh a
začalo se pravidelně cvičit – vždy v úterý a v
pátek. Do těchto dvou dnů se ještě vtěsnalo
cvičení žen a volejbal pro dospělé. Více
cvičebních dnů si kvůli finanční náročnosti
vytápění nemůžeme dovolit.
Na konci září jsme se zúčastnili XV.
ročníku Běhu Matyáše Žďárského v
Kožichovicích. Zde si vedli velmi dobře naši
nejmenší. Lucie Čtvrtníčková si doběhla pro
zlatou medaili a Denisa Šubrtová obsadila ve
své kategorii krásné druhé místo.
Ke konci listopadu každoročně vyrážíme
do Jihlavy na župní přebor v plavání. Přestože
nemáme možnost tréninku a letošní léto bylo
na koupání chudé, nedopadli jsme špatně. V
kategorii žáci I. byl Tomáš Kříž druhý a v
žácích II. Michal Šimončič třetí. V žákyních I.
obsadila Tereza Rabušicová první místo.
Velkou radost nám také udělala štafeta
družstev, protože si naše čtveřice za první
místo odvezla „zlatý pohár“. Připomínám, že
za naši T. J. závodí také děti z Náměště, kteří
jsou členy dalešického sokola.
Velmi populárním se v naší tělocvičné
jednotě stává hraní florbalu. Tento sport k
nám dokonce přivábil kromě nových dalešických sportovců i několik děti z okolních
obcí. Naše družstva se zapojila do župní
florbalové ligy a už mají za sebou dva turnaje
– v Třebíči a v Moravských Budějovicích.
V průběžném pořadí jsou mladší i starší žáci
na druhém místě a družstvo dívek na místě
třetím. Naše florbalisty ještě čekají další dva
turnaje a poté bude vyhlášen přeborník župy.

Pro samé sportování nezapomínáme ani
na kulturu. Naši mladí ochotníci pod vedením
režisérky Magdy Potůčkové, scénáristky
Věry Špačkové, nacvičují pohádku Čáry
báby Cotkytle. Před pohádkou také vystoupí
naši nejmenší. S Věrou Špačkovou, Evou
Čtvrtníčkovou a Martinou Ondráčkovou
nacvičili pódiové skladby – Včelka Mája a
Pipi Dlouhá punčocha. Tradiční vystoupení
se uskutečnilo v sobotu 22. 12. 2007 v 17
hodin v sokolovně.
Chtěl bych také alespoň tímto způsobem
moc poděkovat všem, kteří se ve svém
volném čase věnují svým svěřencům. Děkuji
obzvláště našim cvičitelkám, které v tomto
předvánočním čase zvládají na výbornou
nejen svá zaměstnání, své domácnosti, ale i
přípravu na tradiční vánoční představení.
Děkuji za trpělivost, laskavost, za nové
nápady a vytrvalost.
A teď zase z jiného, byť také sportovního
soudku. Bude-li, jak slibují meteorologové,
zima s hojností sněhu, buďte všichni
ohleduplní k nám, milovníkům „bílé stopy“.
Není nic horšího pro milovníka běhu na
lyžích, když si jeden den pracně prošlápne
stopu v hlubokém, těžkém sněhu a druhý den
zjistí, že se mu v ní prošlo deset „pěšáků“ a pět
jejich psů.
V civilizovaném světě ví každé malé dítě,
že se tím trať zničí a že požitek z jízdy přijde
vniveč. Chceme-li vstoupit do Evropy, je toto
malý krůček, který nám ještě chybí - tím je
ohleduplnost k ostatním. Na našich polích a
loukách je jistě dostatek místa pro pěší turisty
i běžkaře.
Tím končím svoje vánoční povídání.
Přeji všem lidem dobré vůle hodně štěstí,
zdraví, lásky, spokojenosti, pohody a také
hodně pohybu v novém roce 2008.
Nazdar!
RNDr. Josef Potůček
Starosta T.J. Sokol Dalešice

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE
Vážení občané městyse Dalešice,
sleduji rozvoj pivovaru pozorně již od
jeho nového počátku a nyní bude i můj osud
spjat s pivovarem mnohem pevněji.
Pivovar v Dalešicích prošel v roce 2007
další etapou své historie. Podařilo se, s
přispěním Evropských strukturálních fondů,
dokončit a spustit provoz hotelu. Ubytovací
kapacita je nyní téměř 50 návštěvníků.
Restaurace byla rozšířena o velký společenský sál s otevřeným ohništěm. Kapacita
až 200 míst dává možnosti využití jak pro
firemní, tak pro soukromé a veřejné účely.
Potíže s kvalitou piva v letošním roce,
související se změnou sládků, bohužel
zbrzdily rozvoj pivovaru a objem výroby
piva. Věříme, že noví sládkové Štěpán Kříž a
Milan Morcinek se zhostí svých úkolů
zodpovědně, a že pivovar i městys Dalešice
budou moci být opět hrdí na pivo, které se v
Dalešicích vaří.
Kulturní akce a více návštěvníků v
pivovaru v letní sezóně (i v souvislosti s
obnovením plavby na Dalešické přehradě)
oživily pivovar i městys. Zejména je třeba
zmínit úspěšný průběh „Menzelovských
slavností“ na konci června s účastí mnoha
známých osobností, velkým kulturním
programem a promítáním v letním kině.
Zvýšené nároky nicméně také ukázaly na co
je ještě potřeba se zaměřit při zlepšování
našich služeb v roce příštím.
Expozice Muzea rakousko-uherského
pivovarnictví se bude v příštím roce dále
doplňovat a rozšiřovat.
Víme, že úkolů je mnoho a očekávání na
nás kladená vysoká.
Může se nám podařit je naplnit pouze
vytrvalou snahou a spoluprácí jak v rámci
pivovaru tak se všemi obyvateli Dalešic.
Přeji Vám požehnané a radostné svátky
vánoční, a naplnění předsevzetí, která jste si
připravili na rok 2008.
MVDr. Ladislav Urban
správce
AKCIOVÉHO PIVOVARU DALEŠICE

Oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Dalešicích
Venku za okny se prohání studený
prosincový vítr, v našich domovech už zase voní
vánoční cukroví a já se v myšlenkách vracím do
teplého červencového dne, který stojí za to, aby
se jeho průběh zaznamenal. 14. července 2007
totiž proběhly oslavy 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Dalešicích a to je pro
obec jistě mimořádná událost.
Ten den již od brzkého rána byl na Městečku
nezvyklý ruch. Chystala se dráha na závody,
připravovali jsme stánky s občerstvením,
nafukoval se skákací hrad pro děti. Začaly
přijíždět hasičské sbory, které se chtěly
pochlubit svojí technikou, ať už moderní anebo
naopak historickou. Seřadily se do průvodu,
který vyrazil na okružní jízdu po Dalešicích. V
čele průvodu jeli samozřejmě domácí, pak
následovali hasiči z Hrotovic, z Rouchovan, z
Myslibořic, z Brna – Obřan, z Valče a také hasiči
z jaderné elektrárny Dukovany, kteří přivezli
ukázat Tatru 815 s plošinou.
Po tomto průvodu obcí následoval
slavnostní nástup družstev a slova se ujal
místostarosta našeho městyse pan Rudolf

Špaček, který na oslavě všechny přivítal a
zvláště pak pana senátora Vítězslava Jonáše,
pana Matějku – předsedu představenstva
Agrochemy Studenec, duchovního správce
farnosti pana Petra Holého a starostu městyse
Dalešice pana Jaroslava Zadražila. Po projevu
pana Lubomíra Doška – starosty SDH Dalešice,
přednesli své krátké projevy i významní hosté,
kteří především zdůraznili důležitost existence
sboru dobrovolných hasičů pro obec a
poděkovali všem stávajícím, ale i bývalým
členům za jejich práci. Poté duchovní správce
pan Holý požehnal nově pořízenému praporu
našeho hasičského sboru.
Dalším bodem programu byl odchod na
místní hřbitov, položení věnce a uctění památky
bývalých členů Sboru dobrovolných hasičů v
Dalešicích, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Po výborném obědě, kdy si každý mohl
vybrat buď gulášek nebo pečené maso, začala
soutěž v požárním sportu. Pro zúčastněná
družstva jsme měli překvapení. Nesoutěžilo
každé družstvo se svojí stříkačkou, jak je
obvyklé, ale celá soutěž probíhala s historickou
hasičskou stříkačkou PS-8 z roku 1953 s ručním

startováním, kterou vlastní náš hasičský sbor.
Tak to byl vážně zážitek. Nešlo příliš o dosažené
časy, i když jsme se samozřejmě všichni snažili,
ale důležité bylo, že se bavili nejenom soutěžící,
ale i přihlížející diváci.
Krásnou ukázku předvedli naši kamarádi z
Rouchovan, kteří svoje vystoupení s historickou koňskou stříkačkou kočárového typu
pojali skutečně humorně. Další koňskou stříkačku ukázali hasiči ze Sudic. Zajímavostí je, že
právě tato stříkačka si zahrála ve filmu Postřižiny. Vrcholem historických ukázek bylo
předvedení krásného auta značky Stayer, je-hož
hrdými vlastníky jsou hasiči z Blížkovic.
Po skončení soutěže a předání pohárů a
pamětních listů jsme mohli shlédnout
profesionální zásah hasičů z Hrotovic a Brna –
Obřan, kteří hasili hořící automobil a
vyprošťovali zraněnou osobu. Po celý den nás
příjemnou muzikou doprovázela skupina Atlantic. Otevřena byla také výstavka fotografií z
minulosti i současnosti našeho sboru. Děti měly
možnost soutěžit v různých disciplínách a taky
neomezeně řádit zadarmo na skákacím hradu.
(pokračování na str. 7)

Oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Dalešicích
(dokončení ze str. 6)
Po ukončení programu na Městečku se od 20 hodin konala taneční
zábava se skupinou Natuty v místním pivovaru.
Snad se nám podařilo připravit bohatý a zajímavý program na jeden
krásný letní den. Snad jste si odnesli příjemné zážitky. Věřte, že jsme
investovali mnoho energie a času, aby tato oslava proběhla opravdu co
nejlépe. A tak všem, kdo přiložili ruce ke společnému dílu, patří ještě
jednou veliké poděkování. Sbor dobrovolných hasičů Dalešice vyjadřuje
své poděkování za podporu Úřadu městyse Dalešice, Agrochemě Studenec, Jaderné elektrárně Dukovany, pivovaru Dalešice, rodině Janečkových
z Valče, panuAntonínu Kovářovi, panu Čermákovi a panu Valovi.
Závěrem bych chtěla popřát našemu sboru dobrovolných hasičů dobré
fungování i do budoucna a až za pár let bude další významné výročí, ať se
všichni ve zdraví sejdeme.
Za SDH Dalešice
Jana Čaňková

Vydařený výlet

Když firma Quarter nabídla obcím z mikroregionu Horácko možnost
využít plavbu lodí po přehradě za sníženou sazbu, zareagoval na tuto
nabídku i obecní úřad našeho městyse. Nabídl našim seniorům zajímavý
poznávací výlet. Náplní tohoto výletu byla nejen projížďka lodí po
přehradě, ale i návštěva a prohlídka vodní elektrárny pod hrází přehrady.
Do přistaveného autobusu nastoupilo 20. října 2007 dvacet zvídavých
dalešických seniorů a odjelo k areálu vodní elektrárny. Po výstupu z
autobusu se nám nabídl úchvatný pohled na sto metrů vysokou hráz.
Takový pohled nikdy nezevšední a plně potvrzuje název, kterým se tato
stavba pyšní. Vodní dílo Dalešice je opravdu mohutné dílo.
Velmi příjemná průvodkyně, která se nás ujala nám podala základní
výklad.
V perfektně vybaveném informačním centru, které zde mají, jsme
zhlédli krátký film o elektrické energii a o výstavbě přehrady. Paradoxem
naší návštěvy bylo, že v elektrárně, kde se elektřina vyrábí, byli z důvodu
zkoušek tzv. „black outu“, neboli naběhnutí turbin z nuly do plného
výkonu bez proudu, takže jsme přišli o závěr promítaného filmu.
Vše nám ale vynahradila prohlídka provozních části elektrárny.
Přestože věkem starší, ale v dobré kondici, se všichni během prohlídky
dostali až do nejspodnějšího patra elektrárny, kde jsou mohutné přivaděče
vody k turbinám. Následný zpáteční výstup po mnoha schodech nahoru byl
náročný na náš dýchací aparát i pohybové ústrojí dolních končetin, ale
všichni jej obdivuhodně zvládli. Během prohlídky jsme měli zajímavý
zážitek. Několikrát nás překvapil ohlušující lomoz roztáčených turbín. Ne
každá exkurze má to štěstí, že je svědkem technických experimentů v
elektrárně, jako byla ta naše.
Při opouštění areálu a naší milé průvodkyně se jistě mnozí uvědomili,
že shlédli unikátní technické dílo, na jehož výstavbě se podílelo i mnoho
dalešických občanů svou prací a svým umem. Těm, kdož pomáhali
vytvořit tento zázrak, je třeba složit velký obdiv.
Následně nás autobus převezl k lodní zastávce v Kramolíně, kde nás už
na své lodi očekával její kapitán Petr Zicha. Usadili jsme se pohodlně v
přijemně vytopené lodi a kapitán se svou lodí nabral kurz směrem ke
Koněšínu. Během plavby se na nás chvíli smálo slunce, ale přišla i dešťová

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA HASIČSKÝ PLES
Přijměte, prosím, všichni srdečné pozvání na další HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční v dalešické sokolovně v sobotu dne 16. února 2008.
Věříme, že se opět podaří vytvořit skvělou atmosféru, ke které jistě
přispěje hudba v podání skupiny MACHEN MUSIC a také opět bohatá
tombola.
Přesně týden před plesem bude po Dalešicích procházet, hrát a tančit
tradiční masopustní průvod masek. Kdo máte doma nějakou pěknou
masku a nebojíte se legrace, neváhejte a připojte se k nám!
A protože je tady zase krásné období závěru roku, dovolte mi, abych vám
všem popřál jménem dalešických hasičů příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku především hodně zdraví, štěstí a pohodu doma
i v práci.
Petr Čaněk, velitel SDH Dalešice
přeháňka a dokonce i sněhová metelice. My se ale v pohodě kochali
pohledy na krásně probarvenou přírodní kulisu na březích přehradního
jezera. Obdivovali jsme kdysi nám dobře známá místa. Než jsme se nadáli,
dorazili jsme okolo „Špičatěny“, vyčuhujícího temena bývalého Hradiska,
majestátní Wilsonky, hartvíkovického kempu, stropešínského mostu a
zajímavých skalních útvarů, ke koněšínskému přístavišti.
Zde se loď otočila a vydala se na zpáteční cestu. Zase jiné pohledy na tu
krásu vůkol jen potvrzovaly přesvědčení, že kdysi krásné údolí naší řeky je
krásné i když zase trochu jinak i po jeho zatopení.
Když jsme na konečné v Kramolíně z lodi vystupovali, měli jsme za
sebou 26 kilometrů proplutých po hladině „Horáckého moře.“ Autobus nás
sice trochu unavené, ale dobře naladěné z podařeného výletu vyklopil
v pozdním odpoledni doma v Dalešicích. Opět jsme si ověřili, že máme
v našem okolí co obdivovat a že můžeme být hrdi na to, že žijeme v tomto
překrásném koutu naší země, který nám mohou mnozí závidět.
-RŠ-

Zámek
Všeobecně je známo, že zámek, jedna z dominant našeho
městyse, má od května nového majitele. Je jím společnost Wessels
s.r.o z Veselí nad Moravou, která zámek koupila v dražbě.
Předpoklad, že tato společnost zámek kupovala s určitým záměrem,
se zatím ukazuje jako nepravděpodobný.
Situace je taková, že noví majitelé nechali opravit střechy a
vyměnili všechny okapy a okapové svody jak na vnitřním nádvoří, tak
i po celém obvodu zámku. Uvedli do pořádku zámecký park. Byla
vysečena tráva a byly vykáceny náletové dřeviny. Zámek byl opět
napojen na elektrickou síť. Přítomnost správce a dělníků zamezila
zcizování posledních zbytků inventáře.
Jaký bude další osud zámku, to asi neví ani sami majitelé.
Konkrétní záměr zřejmě nemají, vše je ve stadiu úvah. Mnohé
napovídají podrobnější informace o společnosti WESSELS.
Společnost je v podstatě realitní kancelář, z čehož vyplývá, že
náplní její činnosti je mimo jiné obchodování s nemovitostmi. Možná
zámek prodají, možná pronajmou, ale to už jsou jenom spekulace.
Přáním nás všech je, aby areál zámku obživl a byl nějakým dobrým
způsobem využíván. V každém případě si musíme počkat na to, jak
se situace s naším zámkem vyvine. Možná už za půl roku bude
všechno jinak. Prozatím to ale na jeho brzké zprovoznění nevypadá.
-RŠ-

Rok 2007, aneb co jsme všechno prožili ve farnosti
Opět se blíží vánoční svátky s tím také
konec roku 2007. Jsou to chvíle, kdy se na
jednu stranu těšíme na svátky a na stranu
druhou bilancujeme a hodnotíme, jaký ten
uplynulý rok byl. A tak mi dovolte i za naši
dalešickou farnost udělat malou bilanci.
Jak už se stalo tradicí, tak vždy kolem
svátku Tří králů chodí po obci koledníci s
prosbou o pomoc pro potřebné. Vám, kteří
jste přispěli i Vám, kteří jste se účastnili,
jako koledníci nebo jako doprovod, patří
náš dík.
Na jarní prázdniny jsme s mládeží z
farnosti vyrazili za vidinou lyžování opět
na moravsko-slovenské pomezí v okolí
slovenské obce Makov, bohužel však
letošní sněhové podmínky nám moc
nepřály, ale i tak jsme prožili pěkný týden
na horách.
V sobotu před Květnou nedělí jsme
přijali pozvání brněnského biskupa na
setkání mládeže v Brně na Petrově.
Na přelomu dubna a května se naše tři
farnosti vydali na dlouho očekávanou
týdenní pouť do Izraele. To, co člověk
zažíval na místech, o kterých čte v Písmu
svatém, jak ze Starého, tak Nového
zákona, se těžko slovy popisuje. Díky
těmto zážitkům i díky výborné průvodkyni jsme prožili v Izraeli nezapomenutelný týden.
Týden po návratu z poutě do Izraele
jsme se s farností zúčastnili poutě třebíčského děkanátu do brněnské katedrály
v rámci 230-tého výročí založení
brněnské diecéze.
V sobotu 19. května proběhl v Přibyslavicích 2. ročník děkanského setkání
ministrantů a dětí z farností, kterého se v
hojném počtu účastnili ministranti i
ostatní děti z naší farnosti.
Na druhou neděli v červnu budou
vzpomínat děti, které přistoupily k 1. sv.
přijímání.
Na začátku prázdnin mladí z farnosti
navštívili Velehrad, kde se konal koncert
Lidí dobré vůle, poté jsme jeli s dětmi na
třídenní pouť na kolech do Hlubokých
Mašůvek a v půlce července již po sedmé
na čtrnáctidenní letní farní tábor v
Orlických horách.
V srpnu jsme s mladými z farnosti
vyrazili na týdenní výlet do hor na kolech.
Tentokrát jsme využili nabídku premonstrátského kláštera ve Schleaglu v Rakousku (na snímku).

18. srpna jsme prožili s farností pěknou
sobotu na cestě po rakouských poutních
místech jako je Melk, Maria Dreiaichen,
Getweig, aj.
Po prázdninách začaly opět pravidelné
činnosti ve farnosti jako je vyučování
náboženství ve škole, pravidelné mše sv. pro
děti, sportovní odpoledne v neděli v tělocvičně ve Valči…
Na přelomu září a října jsme využili
prodloužený víkend a s dětmi a mládeží jsme
jej strávili v Lipníky nad Bečvou, odkud jsme
vyráželi na různé výlety po okolí.
Na konci října si mohla změřit své síly
družstva z jednotlivých farností při tradičním
podzimním turnaji ve florbale, který se
uskutečnil v tělocvičně ZŠ ve Valči.
Na začátku prosince při dětské mši sv.
navštívil a podaroval děti sv.Mikuláš.
V současné době prožíváme ve farnosti
dobu adventní a pomalu se chystáme na
oslavu vánočních svátků.
I v letošním roce pokračovala celková
rekonstrukce dalešické fary. Podařilo se
provést novou elektroinstalaci, rozvod vody,
odpadů i topení, provést odvlhčení vnitřního
zdiva v přízemí a vybudovat podklad pro
nové podlahy, výměnu vnějších oken a repasi
vnitřních oken a dveří. Díky dotaci ze
Státního fondu životního prostředí se nyní
realizuje systém vytápění fary tepelnými
čerpadly a s tím související realizace
hloubkových vrtů na farní zahradě. V příštím
roce bude tato celková rekonstrukce fary
pokračovat.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem, kteří jste přispěli ke zmíněné
realizaci této rekonstrukce – brigádníkúm,
za jejich odvedenou práci, Vám všem,
kteří jste přispěli při sbírkách v kostele i
jednotlivě, obci Dalešice a i SFŽP za
finanční pomoc, a samozřejmě také i
dodavatelské firmě V-stav za kvalitně
odvedenou práci.
Dovolte mi na závěr Vám poděkovat
za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu.
Přeji Vám všem krásné a opravdové
prožití vánočních svátků a v novém roce
vše dobré.
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti

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.
1.1. 2008 - Nový rok
– mše sv. v 9,30 hod.
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