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Promena „Koziny
Pátek 30. ŕíjna 2011 nebyl pro Dalešice bežným všedním 

dnem. Naopak. Priradil se mezi významné dny, kdy se néco na 
podobe méstyse méní, kdy vzniká néco, co má trvalou hodnotu 
a má presah i do života následující generace, což se právé v tento 
denudálo.

V toto páteční odpoledne probéhlo v Dalešicích slávnostní 
otevrení nové zrekonštruované ulice v mistní části „Kozina“. 
A bylo co oslavovat. Ulice s novým živičným povrchem, 
s chodníkem, s parkovacími místy pro auta a novým pouličním 
osvétlením vypadá skutečné nádherné ve dne i za noci. 
Tankodrom, jak hlásal nápis vzniklý na zbytcích asfaltu v noci na 
loňskou pouťovou nedeli, už je minulostí. Naopak. Kozina se stala 
další éástí našeho méstyse, kterou se mužeme komukoliv 
pochlubit.

Slávnostní pfestfižení pásky provedli starosta a místostarosta 
méstyse spolu se zástupcem Skupiny ČEZ pani Kristýnou 
Vohlidkovou a oficiálne predali zrekonštruovanou „Kozinu“ do 
užívaní občanúm.

Hned poté otestovali novou vozovku žáci místní Základní 
a Materské školy jízdou na kolečkových bruslích, na kolobéžkách 
a ti nej starší jízdou zručnosti na silničních kolech. Místo 
obvyklého détského malování na chodníku se malovalo tentokrát 
na silnici. Pri této výtvarné činnosti žákú dostala vozovka 
zaj ímavou, neotŕelou výzdobu.

Samozrejmé nemohl v tuto slávnostní chvíli chybét ani 
symbolický pŕípitek a pohošténí v podobé výborných koláčku.

Výstavka historických fotografií spolu se zábery z prúbéhu 
rekonstrukce byla zajímavým doplnéním slávnosti.

Pro obyvatele této ulice tak skončily potíže a omezení, které 
každá stavební činnost pŕináší. Skončená rekonstrukce byla 
opravdu gruntovní, neboť se pri ní vybudovala i oddílná dešťová 
kanalizace a provedlo se preložení telekomunikačního kabelu.

O toto zkrášlení Dalešic a spokojenost občanu se také 
zasloužila Skupina CEZ svým spolupodílením se na nákladech 
stavby, což zdúraznil ve svém úvodním proslovu i starosta méstyse 
Jaroslav Zadražil.

Dalešice nemají jen znárný pivovar. Máme zde zrenovované 
Méstečko, opravený kostel sv. Petra a Pavla, z daleka viditelnou 
dominantu kapii sv. Kríže, víceúčelové hŕišté a tenisové kurty, 
opravuje se místní zárnek a pfes Dalešice vede rada zajímavých
cyklotras.

K nékolika již zrenovovaným 
ulicím pŕibyla od 30. ŕíjna 2011 také 
ulice v „Koziné“. Vzhled našeho 
méstyse se tak opét vylepšil, o čemž se 
muže pf esvédčit každý návštevník.
Rudolf Špaček, místostarosta méstyse

SKUPINA CEZ
PARTNER MESTYSE

Vážení spotuobčané,
Máme již téméf za sebou dobu adventní a vánoční svátky jsou 

za dvermi. Vrcholí prípravy na toto krásné období. Predvečer 
narození Krista je  Štedrý den, kdy se snaží rodiny být spolu v užším 
kontaktu u vánočního stromečku, který je symbolem vánoc.

Príchod narození Spasitele je  néco nádherného, co by se mélo 
odrazit i v nitru každého z nás. Vždyť i mudrcové se prišli z daleka 
poklonit narazenému Ježiškovi apŕinesli mu vzácné dary.

Také se snažíme obdarovat své blízké néčím pekným, udélat 
dobrý skutek, prosté néco takového, co zahreje u srdce nejen toho, 
kdo dárekdává, ale také toho kdo dárekpŕijímá.

Je to velmipékná tradice, ale je  treba si uvédomit, že ne všichni 
žijí v takovém prostredí, kdy mají možnost se obdarovávať dary. 
’sou velmi šťastní, že jsou zdraví a spolu. Jsou rúzné oblasti, kde

jsou si lidé cizí a vzdálení. Podie statistiky patrí české zemé mezi 
ateistické. Kŕesťanství, které dalo základ vánočním svátkum, je  
pomalú odsouváno do pozadí. V dnešní dobé z néj zústávají jen 
materiálni hodnoty a duševní jsou opomíjeny. Pritom by to mélo být 
obrácené. Vánoční svátky a hlavné Štédrý den prožívají nejvíce 
malé deti, kdy se jim snažíme udélat radost dárky, na které 
vzpomínají celý rok. Je treba se vracet k tradicím a udržovat je. Je 
však také treba si uvédomit jejich podstatu, ve které je  ukrytá 
duchovní a mravní sila. Čas adventní -  očekávání muže každý z nás 
prožít svým zpusobem. Narozením Krista začíná opét nová doba, 
plná nových očekávání, nadéjí a víry po dobu celého nového roku, 
o kterém Vám všem pŕeji mnoho zdraví, štéstí, vzájemné lásky 
aporozuméni.

Jaroslav Zadražil, starosta méstyse
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Sdružení místních samospráv SMS ČR
To, co bylo pred šesti lety pouhým snem a zbožným praním vétšiny 

starostu, se dnes stává skutečností. Do vlády a parla-mentu m l  novela 
zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Pripomeňme si, co tomu 
predcházelo. Na začátku byl výrok soudu reagující na stížnost skupiny 
senátom ohledné diskriminační povahy zákona o RUD. Znél 
jednoduše takto: RUD není diskriminační, jeho zmčna je  otázkou 
politické soutéže. (Tehdy rozdíl v daňových príjmech na občana mezi 
malou obcí a Prahou, Bmem, Ostravou a Plzní činil 6,5 násobek.) 
Staros-tové si tento výrok vzali k srdci. Dvé malé odvážné obce na 
Zlínsku, Vysoké Pole a Suchá Loz podaly žalobu ke Štrasburskému 
soudu kvuli diskriminaci ze strany zákona RUD. Jejich odvaha 
vyvolalau starostúvlnu pokory.

V roce 2007 pres 1500 obcí a mést ze 13 krajú ČR se společné 
rozhodly bojovat za odstranéní daňové diskriminace občanú menších 
mčst a obcí. Ministerstvo fínanci tehdy v čele s Miroslavem 
Kalouskem pripravilo výménou za stažení žaloby prechodnou novelu 
zákona o RUD, která byla prijata v r. 2008. Rozdíl se zmenšil na 4,5 
násobek. Propast 6,5 násobku rozdílu se sice snížila, ovšem i 
ministerstvo fínanci uznalo, že pfes pozitívni dopady novely zákona je 
treba pripraviť zákon zcela nový. Starostové se proto rozhodli vytvoriť 
sdružení nové - Sdružení místních samospráv ČR (SMS), které bude 
usilovat o odstraňování daňové diskriminace.

31. ledna 2008 se konalo v Jihlave Ustavující Republikové 
Shromáždém Sdružení místních samospráv ČR*na kterém byly 
zvolený orgány sdružení, predseda, predsedníctvo a členi do 
ministerských komisí.

Za dobu existence sdružení se podarilo dosáhnout významného 
pokroku. Tolikpotfebná legislatívni zmčna však stále nebyla prijata.

V současné dobe mírí do vlády novela zákona o RUD, kterou by 
mel v pfíštím roce schvalovat Parlament. Novelu predložil ministr 
fínanci Miroslav Kalousek. Podie jeho návrhu by se mély rozdíly mezi 
nejchudší a nejbohatší obcí ČR snižit ze současného 4,5 násobku na 
maximálne trojnásobek a pfiblížit se tak standardúm bežným v zemích 
EU. Príjmy ze 6241 obcí v nichž žije 80 procent obyvatel, maj í být 
posíleny pferozdčlením 13,5 miliadrd korún. Z toho necelých 5 mili
árd korún má být ubrano čtyrem nejvétším mestum Praze, Brnu, 
Ostravč a Plzní, které si dosud žijí nad pomčry a na úkor menších môst 
a obci. S tímto návrhem nesouhlasí ODS a čtyfi nejvčtší mčsta.

Proto na podporu zákona z dílny Ministerstva fínanci svolálo 
Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova 
demonštrační setkání starostú na den 21.9.2011. Od 11.00 hod. 
pochodovala vice než tisícovka starostú z nám. Jana Palacha k Úradu 
vlády, kde byl pŕedán predsedovi vlády Petra Nečasovi požadavek na 
pfijetí novely zákona. K jaké dohodč mezi vládni koalicí dôjde se

Datešice na náoštéué t) úatešicích
elektrárne. Program prvního dne návštevy byl završen v Informačním 
centra v Jademé elektrámé Dukovany. Závčr dne byl včnován 
prohlidce pivovaru a degustováni dalešického piva pH posezení v 
pivovarské restauraci do pozdnejších nočních hodin.

NedSlni docela časná snídané nedovolila návštévč z českých 
Dalešic dlouhé vyspávání, neboť bylo treba nezmeškat odjezd výletní 
lode k projížďce po naši prehrade. Lodní projížďce pralo počasí a 
plavba malebným údolím je kouzelná v každém ročním období. Bylo 
tomu takí v ono nedôlní dopoledne. Po návratu do Dalešic následovala 
j ešte návšteva pivovaru a rozloučení s praním dobré a bezpečné cesty 
do českých Dalešic, kam se večer všichni v poŕádku vrátili.

Jaké dojmy si od nás odnesli? Jelikož jsem je po celou dobu 
doprovázel, mohu fíci, že velký dojem na všechny udelála návšteva 
prečerpávací elektrámy a pŕedevšim exkurze v Infocentru Jademé 
elektrámy. Tolik všemožných zvídavých otázek j ako pri návštévč 
„daleščákú“ z Čech zrejmé tamní pruvodkynč už dlouho nemusela 
zodpovidat. Velká spokojenost byla též s plavbou po prehrade, která 
byla nečekané okoŕenéna koupajícími se nudisty, navíc prekvapivé 
staršího včku. Samozrejmé nám pochválili celý méstys, zvlášté pak 
Mestečko a pivovar.

Velmi spokojeni byli i s ubytováním, starostlivostí a ochotou 
tamní pani správcové.

Starostka pani Vélová učinila pochvalný zápis i do obecní kroniky 
a pozvala dalešické občany k návštévč jejich Dalešic. Tímto Vám 
všemjejí pozvání tlumočím.

Rudolfšpaček

Ano,jetotak. Poslední červencový víkend navštívila náš méstys 
čtmáctíčlenná skupina občanô. z Dalešic u Jablonce nad Nisou. 
Návštevu dohodla a k  nám privedla tamní starostka pani Hana V élová. 
V proslunéném sobotním dopoledni dorazila čtyŕi auta s návštévou 
naparkovišté píed Horybou. Na úíadé méstyse ji privítal starosta 
Jaroslav Zadražil, kde pri nedlouhé neformálni besede byli hosté 
seznámeni s histórii i současností našeho méstyse a byl j im pŕedstaven 
program, který byl pro jejich pobytunás pfipraven.

Poubytování na ubytovne v areálu Agrochemy se celá skupina 
prošla méstysem až ke kapii sv. Kríže. Po prohlidce kapie následovala 
péší obchúzka po Dalešicích s krátkou návštévou kostela. Poté prišlo 
na radu občerstvení v pivovare, nacež se skupina presunula pod hráz 
Dalešické prehrady a absolvovala exkurzi v prečerpávací vodní

pravdepodobné dozvíme v lednu pŕištího roku.
Jak podporoval méstys Dalešice hnutí starostú od jeho 

založení?
- Podepsáním smlouvy proti daňové diskriminaci
- Vstupem do Sdružení místních samospráv (SMS) ČR schváleno

Zastupitelstvem méstyse Dalešice dne21.11.2007
- Účastí na ustavujícím Republikovém shromáždční SMS ČR v Jihlave

dne31.1.2008
- Účastina krajských a okresních seťkáních SMS

Jak podporoval méstys Dalešice celo-státní akce vyhlášené 
pŕedsednictvem SMS proti daňové diskriminaci menších mčst a 
obcí?
- Umístcním ceduli pri vjezdu do obce„Diskriminovaná obec“ (kvéten

2009)
- Zasláním klíčového dopisu p. premiérovi Petra Nečasovi o prosazení

zákona o RUD (6.9.2011)
- Účastí na demonštrační akci starostu v Praze na podporu novely

zákona RUD z  dílny Ministerstva fínanci (21.9.2011)
- Vyvčšením čemobílé vlajky pred Úfadem méstyse na podporu

reformy fínanci (od 1.11. do 16.12.2011)
V současné dobé Sdružení místních samospráv ČR čítá pfes 1100 

obcí z celé České republiky, j ej í ž pfevážná část se aktívné zapojuje pro 
zmenu zákona o RUD. Co udélápro zmenu zbylých zhruba5000 obcí? 
Mají zrejmé dostatek finančních príjmu do obecní kasy, nebo jak se 
lidové ŕíká -  „Stojí zabukem a čekají až jim samy spadnou do klina“.

Jaroslav Zadražil, starosta méstyse



Vetká uäátost u našich pfátet 0 baíeszycích Poztfání pro každého
V našich partnerských polských Daleszycích se v záŕi odehrála velká slavnost. Otvíralo se 

nové pfedškolní zafízení spolu s novým detským hrištém. Na slávnostní otevreníprijelvelmi 
významný a vzácný host, kterým byl místopíedseda polské vlády Waldemar Pawlak. Ďalšími 
účastníky slávnosti byli rúzní poslanci, kandidáti na senátora, také funkcionári wojwodstva a 
samozrejmé funkcionári Miesta a GminyDaleszyce spolu s rodiči, místními občany ilidmi z 
okolníchobcí.

Po celé radé proslovú a požehnám od místního faráfe Fracizska Beraka byla pfestfižena 
páska a nové pfedškolní zafízení bylo píedáno do užívaní. Vše natáčela celoštátni polská 
televize a na následné tiskové konferenci vyzvedl místopŕedseda vlády práci místní 
samosprávy a dal ji za príklad ostatním.

Účastníci slávnosti si mohli prohlédnout výstavu o histórii pŕedškolních zafízeních v 
Daleszycích a také zhlédnout film o Ziemi Daleszyckiej. Obojí pripravila prezidentka TPZD 
pani Anna Oszczepalska.

Toto moderní pfedškolní zafízení, jehož výstavba stála 1.5 miliónu zlotých, v Daleszycích 
dlouhodobé chybélo.

Koncern srpna se v Daleszycích uskutečnila regionálni dožinková slavnost a v místním 
gymnáziu si pŕipomnéli výročí zvolení Jana Pavla II papežem. Pro tuto školu je to vždy 
významný den, protože JanPavel IIbyl patronemškolya stále nesejehojméno.

Nadále pokračuje prestavba centrálního rynku. Už dlouhotrvající prestavba je opravdu 
komplexní, neb zahrnuje stavbu nové kanalizace a dalších sítí, nových rozšírených vozovek a 
chodníku, nového osvetlení a v neposlední fadé parkové úpravy. Vše pokračuje podie 
harmonogramu a tato velká stavba by méla být dokončená na podzim pfíštího roku. Žatím 
jejich rynek vypadá podobné jako naše Mestečko pfi rekonstrukci pfed lety. Je to staveništé a 
uprostred halda zeminy.

Místní chrámový sbor z kostela sv. Michala Archandéla se zúčastnil péveckého festivalu v 
nedalekém Swietokrzyzském klášteí e.

Daleszyčtí občané starší 62 let mají letos zdarma očkování proti chfipce. Poplatek za 
očkování bude za né uhrazen z obecní pokladny.

V dobé dušičkových svátku probéhla sbírka na opravu zapomenutých a poškozených 
náhrobku na místním hfbitové. Mezi témi, kdo u hfbitova žádal návštévníky o pfíspévek, byl i 
burmistrz W. Furmánek i prezidentka TPZD A. Oszczepalska. Vybralo se takfka 6 tisíc zlotých, 
které budou použitý na renovaci starých náhrobku u hrobu dávno zemrelých knéží, dústojníku 
armády a jiných zapomenutých, ale pro Daleszyce významných osob.

V Daleszycích není ale vše ružové. I tam se potýkají s rflznými problémy, které zrejmé 
neznají hranice mezi štáty a národy. Jak si posteskl burmistrz Wojtek Furmánek v článku pro 
Glos Daleszyc, s nadpisem - Pro koho obec buduje? Ne pro burmistrza, ale pro své občany. Má 
na mysli výše zmifiovanou prestavbu rynku a jeho okolí. Pfi rozšifování vozovek nebo rovnání 
zatáček se radnice setkává s nepochopením. Zatímco na jedné strané ulice nemá občan námitky 
a zadarmo vénuje 2 metry svého pozemku, na druhé strané jiný odmítá ustoupit o 20centimetrú 
u své pfedzahrádky. Ďalší občan j eden den slíbí, že nutnou část pozemku odprodá, druhý den už
o tom nevi a do rána ješté vše ohraničí ostnatým drátem. Zrovná tak se stavbou kanalizace j sou 
problémy. Občan nedovolí, aby pfes jeho zahradu šlo potrubí kanalizace, což zduvodňuje tím, 
že pfece sousedova “g .. na“ nepotečou pfes jeho pozemek. Takových smutných pfípadú je 
celá rada. Musí se predélávat technická dokumentace a stavba se predražuje a opožďuj e. Takže i 
v polských Daleszycích maj í veselo.

RŠ

Poslední den v roce má dle kalendáfe 
svátek Silvestr, což je den, kdy je tak néjak 
pŕedepsáno se veselit, dobre pojíst a dobrým 
mokem pfivítat nastávající rok. A když se 
láme noc, je nebe zaplaveno rúznobarevnými 
svételnými efekty a náš sluchový aparát je 
obšťastňován radou dunivých výbuchú a 
následné zoufalým štékotem a vytím 
vyplašených psú.

To patrí ke koloritu loučení se s 
odcházejícím rokem a vítáním roku nového. 
Mnoho z nás se na tu ohňovou záfi divá 
oknem z pékné vytopeného obýváku a za 
zády nám bliká televizní obrazovka, která se 
svým vysíláním celý večer pokoušela natlačit 
do našich príbytku tu nejveselejší atmosféru. 
Tak to probíhá každoročné takfka stereotypné 
podlouháléta.

Co takhle néco trošičku zménit? Máme 
pékné, prostomé, osvétlené Méstečko, tak 
pročtoho nevyužít? Proč nevytáhnout paty z 
domova a nesej ít se pfed novoroční púlnocí u 
kašny?Aproč si nevychutnat všechnyty 
nabízené svételné a zvukové jevy právé tam, 
pod hvézdnatou oblohou? Proč si nepopfát 
navzájem šťastný nový rok? Akdyžnékdo 
náhodou sebou vezme doma pŕebytečnou 
tekutinu vhodnou k pfípitku, múže se 
pŕivítání nového roku i decentné zapít.

Vím, že to chce pfekonat naše 
pohodlíčko, ale proč to nezkusit? Odménou 
Vám bude zajímavý a pfíjemný zážitek, 
procházkou provétrané plíce a také vylepšené 
trávení pfesyceného zažívacího traktu. Po 
společném absolvování téchto zlomových 
chvil se pak samozrejmé už v roce 2012 
určité dostaví pfíjemný a výdatný spánek. 
No nej sou to j en samá pozitíva? Určitej sou.

Proto prijmete, prosím, pozvání na 
pŕedpfilnoční setkání na Mčstečku u kašny 
na pŕivítání nového roku 2012.

Bude to naprosto neformálni a nedlouhé 
setkání bez jakýchkoliv oficialit v centru 
našeho méstyse pfi vznešených okamžicích 
príchodu dalšího roku 21. století. Tfeba tím 
unás započne nová tradice. Záleží i na Vás.

RŠ

Sbérné dvory
Mésta a obce zfizují sbérné dvory proto, aby se v nich pŕijímaly a 

shromažďovaly odpady,které je zakázáno odkládat do nádob na 
smésný komunálni odpad (popelnice). Aby dvúr zcela splňoval svoji 
funkci a motivoval občany k odkládání odpadu musí splňovat určité 
požadavky a náležitosti. Z téchto dúvodú Svazek obcí „Skládka TKO“ 
v loňském roce dokončil modemizaci síté sbémých dvom v našem 
regiónu a v letošním roce započal se zavádéním nového systému 
provozu na téchto dvorech.

Zastupitelstvo méstyse Dalešice schválilo dne 29.11. 2011 novou 
smlouvu na možnost využívání sbémého dvora v Hrotovicích.

Smlouva je podepsána s novým provozovatelem Sbémých dvoru 
ESKO-T, s.r.o.

Od 1.1.2012 obyvatelé Dalešic mohou jako doposud využívat 
sbémý dvur v Hrotovicích.

Na sbémý dvúr múžete ukládat kovový odpad, odpad ze zelené, 
df evo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečný odpad, monočlánky, 
pneumatiky, televízory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, záŕivky a 
ostatní odpady dle provozního rádu.

Na sbémý dvúr se zavádí nový zpúsob poplatkú. Za uložení 
odpadu bude provozovatel dvora účtovat méstysi Dalešice 140,- Kč 
za j ednu osobu pfi každé návštévé.

Z tohoto dúvodu Vás chci požádat, pokud se rozhodnete k 
návštévé sbémého dvora, abyste pokud možno využili tuto návštévu k 
hromadnému odvozu více odpadú naj ednou.

Napríklad za návštévu s jedním kusem televízoru se naúčtuje 
poplatek 140,- Kč stejné, jako když pŕivezete odpadú plný vlek za 
auto.

Na prvním místé byste ale méli využívat stávající odpadový 
systém, který máme v Dalešicích tj. kontejnery na tfídéný odpad u 
prodejen potravín, mobilní svozy nebezpečného odpadu, železného 
šrotu, veľkoobjemového odpadu a svozú odpadú ze zelené.

Dékuji všem, ktefí využívaním místního odpadového systému 
budou šetfit obecní pokladňu.

Provozní doba sbémého dvora v Hrotovicích
Streda 13.00 - 17.00hod. sobota 10.00 - 15.00hod.

J.Z.
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Rekonštrukcia zámockého areálu tí Dalešiciach z pohľadu majiteľa a investora
O projekte rekonštrukcie Zámku v Dalešiciach sa na stránkach 

Zpravodaja už písalo. Cieľom súčasného príspevku je poskytnúť 
aktuálne informácie o dianí, ako aj uviesť niektoré fakty na pravú 
mieru.

Zámok v Dalešiciach kúpila naša spoločnosť Wessels s.r.o. v roku 
2007 vo verejnej dražbe ako dobrú investičnú príležitosť. Po prevode 
zámku do vlastníctva sme zabezpečili základné udržiavacie práce -  
opravu strechy a odkvapov, s cieľom ochrany vonkajšieho plášťa 
budovy pred poveternostnými vplyvmi. V závere minulého roku sa k 
zámku prikúpil aj susedný objekt bývalého majiteľa zámku i s 
priľahlou záhradou.

Vychádzajúc zo zámerov a istých skúsenosti s projektom 
rekonštrukcie Zámku vo Veselí nad Moravou, ktorý spoločnosť 
rovnako vlastní, sme zadali na jar 2010 spracovať štúdiu obnovy 
zámockého areálu (objektu zámku a hospodárskych krídel) 
rovnakému architektonickému tímu Studiu Anarchitekt z Prahy.

Našim záujmom a cieľom je rekonštrukcia zámockého areálu a jeho prestavba na hotel 3*, s kapacitou 
minimálne 50 lôžok, s reštauračnými, konferenčnými a wellnes službami. História zámku bude tiež vhodným 
spôsobom a v primeranom rozsahu v zámku zastúpená. Zámocký park bol dlhodobo zanedbávaný a nie je v 
dobrom stave. Potrebuje základnú údržbu, v istom rozsahu rekonštrukciu a celkové oživenie. To sa však, 
okrem základného ozdravenia parku, ktoré sa pravdepodobne uskutoční v budúcom roku, bude logicky 
realizovať až v závere projektu, po ukončení samotnej rekonštrukcie objektov.

Obyvateľom Dalešíc a ich návštevníkom určite neunikol pohľad na vynovenú hlavnú bránu zámockého 
areálu (foto č. 1). Aniéktori si dúfam všimli, že podobný osud „stihol“ aj vedľajšiu bránu (foto č.2).

Studio Anarchitekt s.r.o. na jar tohto roku pripravilo a predložilo žiadosť o finančnú dotáciu na Kraj 
Vysočina (Fond Vysočina) na reštaurovanie kamenosochárskych prvkov, ktorú sa aj podarilo získať. Pôvodný 
zámer a rozsah projektu sme však redukovali, pretože okrem zmienených dvoch brán obsahoval aj 
reštaurovanie hlavného vstupného portálu do zámku a sochy v zámockom parku. Vzhľadom na ešte len 
pripravované rekonštrukčné práce, sme reštaurovanie týchto objektov považovali zanepatričné apo dohode s 
riadiacou zložkou kraja -  oddelením pamiatkovej starostlivosti, sme ich nezrealizovali. Oficiálna kolaudácia 
tohto diela, ktorá prebehla 10.11.2011, bola pozitívnym ukončením projektu, kde všetci zainteresovaní, 
investor, pamiatkári, i poskytovateľ dotácie mohli konštatovať spokojnosť. A dúfame, že aj mčstys Dalešice.
My sme spokojní hlavne s kvalitnouarýchlouprácoutýmupána reštaurátora Josefa Krososku.

Spoločnosť Wessels s.r.o. ako majiteľ a investor má samozrejme prejednávania s dotknutými orgánmi a organizáciami dokumentácie 
svoje predstavy a očakávania z pripravovaného projektu. Okrem pre územné rozhodnutie,
všeobecného využívania uvedených služieb predpokladáme, že - spracovaná bola dokumentácia pre stavebné povolenie pre tzv.
existencia takéhoto zariadenia, v bezprostrednom susedstve s prehliadkovú trasu, ktorú je momentálne potrebné zmysluplne a
kostolom sv. Petra a Pavla môže byť dobrým cieľom či už domácich, racionálne dopracovať pre celý komplex budov;
tak aj „cezpoľných“ záujemcov o zmenu občianskeho stavu. A - s podporou fondu kraja Vysočina, sa zrealizoval projekt
celkove, že by existencia takýchto služieb v Dalešiciach mohla reštaurovaniakamenosochárskychprvkov,
objektívne zvýšiť atraktivitu obce. - spracováva sa ekonomický prepočet celého projektu, ktorý má

Zhrnutie doterajších aktivít: umožniť jednoznačne určiť priority a projekt ekonomicky racionálne
- v úvodných častiach projektu sa pomerne veľa času venovalo definovať predtým, než sa spustia prípravné práce samotnej 

zhromažďovaniu východiskových podkladov (historické materiály, realizácie.
archívne rešerše,...), Záver

- zrealizovaných bolo už nemálo prieskumných a prípravných Vykonanej práce už bolo relatívne dosť, málo je zatiaľ viditeľné. V 
prác, doterajšom postupe nastal trošku problém hierarchizácie skutočných

(Oba tieto body podrobnejšie popisuje článok v predchádzajúcom priorít. Preto v posledných niekoľkých mesiacoch dochádza k ich 
vydaní Zpravodaja.) prehodnocovaniu.

- projekt sa momentálne nachádza vo fáze ukončovania Ing. Eva Hamašová-Prvá, Wessels, s.r.o.

Ďatešická
V krátkosti se chci vrátit k  článku v minulém Zpravodaji. Určité 

jsem tehdy nevyčerpal všechna špecifická slova a trefné slovní obraty, 
které používali naši rodiče i prarodiče a které se ješté užívaly do 
nedávné doby. Nyní je ale vymazala „moderní“ doba s mluvou tém 
starším téžko srozumitelnou.

To když se reklo „kdo smažel te véce, dyť só jak  kondrfáíe“, tak 
bylo jasné, jakmoc žejsou usmažené.

I nadávky byly takové kulantní, lidské a pritom výstižné. „Te 
knedlo, co s tém dčláš?“, nebo „ Ta naša Anča, to je  hréto, na roviné 
zakúpia a celá se dodŕela“. Že je to lepší než dnešní slogan 
vyjadŕující totéž, který se obvykle používá - hodila držku . Nebo 
poslání na správne m isto rčením „Di do kchélo!“ bylo j iste 
pŕijatelnéj ší než současné Jdi d o ......

I glosování ražných životních situací bylo vyjadŕováno jiným 
stylem a kladla dôraz na jiné hodnoty, častá rada, kterou dívčinu si 
vzít za ženu znela - „ Tosivem, toje dobrá hospodyň % dnes by se reklo 
Tý se drž, tam majíprachy.

Tak jako nyní i v minulosti se stávaly zapeklité a prekvapivé 
životní situace.

CákrySk, to bel ho nás virváL Slota hlópá, nedala si Het a teď

mtuUa //
bodeme chystat svarbo a kftine najednó. Na toto mágebire, ale jinak 
nehomi nie. Samosebó se s tá  s var hó mosime tumiovat. “ Toto 
nepotrebuje žádné vy svétlivky.

Dala by se jmenovat ješté rada výrazú a slovních obratú, dnes už 
takŕka nepoužívaných, ale v minulosti užívaných naprosto béžné.

Roli mél samépéf, kôr na tern, co má ho relpána. Což pŕeloženo
značilo, že pole má zarostlé plevelem, pýrem, pŕedevštm to pole, co má 
Umodrinu.

Včera bel na homfiti a deS mo ničkum votmulo, tak už córápo 
forhózo. A zakončím úvahu o zanikajícich slovech a prňpovídkách 
zvolaním jedné babičky za odcházející vnučkou na koupačku k 
rybníku —Kačo, eslisehotopiS, tak nechoď dunu

Dalešická mluva je mékká, dobre se poslouchá. Je naprosto jedno 
jestli mluvíme spisovné česky, či nám do reči vklouznou ty naše 
dalešické výrazy. Dôležité je, ábychom si navzájem rozuméli, 
ábychom jeden druhého pochopili. Nezapomínejme ale, že je tiŕeba se 
bedlivé držet stoprocentné platného prísloví, které praví: Nevhodné 
vyŕčené slovo nevtáhneš zpátky ani páremvolú.



Informace ze Sboru pro občanské záležitosti
V nedčli 6. listopadu probčhlo na Úŕadé mčstyse Dalešice vítání občánkú do života.

Privítali jsme dvč déti, které se narodilyv červnu 2011.
Natálii Novotnou a Adama Jonáše
Malým občánkum zazpivaly deti z Materské školy pod vedením pani učitelky Lady 

Čapounové azahudebního doprovodu Terezy Zadraždlové.
Rodičôm blahopŕejeme a détem prejeme krásné détstvi.

Stručné

Ve drahé polovinČ roku 2011 uzavreli sňatek:
Michaela Boháčková a Radek Polák 
Katerina Košová a Miloslav Zadražil 
Novomanželum blahopfej eme.

Dana Boháčková a Libor Dobrovolný 
Lenka Holoubková a Miroslav Tomi

Životní jubileum oslávi títo naši spolu občan é :
šedesátníci: Trojan Josef, Fiala Dušan, Loukotová Jana, Loukota Jiŕí,

Juránková Marie, KaislerJiŕí, Hohberger Milan, Malášková Milada 
pčtašedesátníci: Schupler Otakar, ŠpaČková Marie, čurda Josef, Velebová Milada, 

Vanek Josef, Vlček Zdenék, Horáková Marie 
sedmdesátiny oslávi: Zadražil Zdenék
pčtascdmdcsátníci: Holoubek Pavel, Chocholouš Zdenék, Macko Mikuláš, Teplá Zdeňka 
osmdesátnici: Yorlová Pavla, Nováčková Danuška, Čurdová Marie,

Chalupský Bohumil, 
pétaosmdesátní c i: Plachý Josef, Stejskalová Marie, Ondráčková Vlasta 
devadesát let oslávi: Zadraž ilová Jarmila 
Jubilantumblahopfejeme a do dalšich let pfejemepevné zdraví

Rozloučili jsme se s témito spoluobčany:
Sedláčková Marie Nováček Jaroslav
Koudelka Josef
Pozustalým projevujeme uprímnou soustrast.

Béhem roku 2011 se do Dalešic pŕistéhovalo 11 občanu a 8 občanu se odstéhovalo 
Dalešice majíke dni 15.12.2011600 obyvatel

Lipa milénia
Tak znel titulek článku ve druhém čísle Zpravodaje ročníku2001. Informoval o tom, že byl v den 

státního svátku 28. ŕíjna2001, tedy v prvním roce nového tisiciletí, na prostranství u kos tela vysazen 
útlý stromek lipy, který k tomuto účelu venovali manželéPavla a Pavel Vorlovi. Ti jejpo dobu osmi let 
vypipláváli na svézahrádce. Stromek na novém stanovíš ti dobre zakorenil a dnes, po deseti letech, už 
je  z nejpohledný elegán.

Äpročzrovná lipa? Lipa je  českým národním stromem. Má širokou oblibu i u jiných slovanských 
národú. Ačkoliv nepatri mezi štátni symboly, pŕesto je  symbolem národním a je  protiváhou 
velkonémeckému dubu. Je mnoho druhú lip. Ta, kterou dobre známe ze svého okolí je lipa srdčitá. Její 
krásné vykrojené listy s tvarem srdce zdobí celou radu úfedních listín, dokumentu, či starých obrazu 
s národní tematikou.

Stromu lipy si vétšinou povšimneme na jare, když nás upoutá intenzívni svéží vuné kvétenstvi a 
bzukot tisícu včel v její korune, čaj z lipového kvetu je  nejen chutný a voňavý, ale i léčivý. Navíc lipové 
drevo sloužíkvýrobé lýkaaje ideálním rezbárskym materiálem.

Kdysi bývalý lipy kolem každé venkovské usedlosti. Celé aleje lemovalyprašné cesty, stávaly na 
hrázích rybníkú nebojako solitéry na pamätných mistech.

VDalešicích máme ulici, kteráje známa pod názvem VLipech. Je to ulice od zámku ke kapii a v 
minulosti byla lemována práve témito stromy. Lipa se zde žádná nedochovala, zachovalo se pouze 
onopojmenováni. Ješté u nás žijí lidé, kterí si toto lipové stromoradípamatují. Pét lip rostlo také „ U 
svatýho “ kolem bývalé sochy jv. šebestiána. Dnes tam díky neustálemu odorávání, asi kvuli 
rozšíŕovánízemédélské pudy, živorí jedna mladá lipka a misto zničené sochy tam stoji pouze kŕižek.

Vsoučasnosti jsou u nás lipy ješté na nékolika mistech. Nejvétší koncentrace jich je  u sýpek, 
kolem cesty ke krbitovu, u sokolovny a jsou také na Korduli u sochy áľv. Rocha. Všechny tyto lipy jsou 
vélmi staré a i nejstaršípamätníci si na né vzpominají už jako na vzrostlé stromy. Odhaäem byjejich 
stáŕí mohlo dosahoval až HOlet ajsou na hranici své životnosti. Postupnéjsou profezávány, nékteré 
musí býtskáceny úplné.

RŠ

• Pred úradem našeho mestyse vlála 
nékolik dnú čemobílá vlajka. Byla 
vyvesená na protest proti nespravedli- 
vému rozpočtovému určení daní. Dlouho 
se o této problematice jedná a vláda pouze 
slibuje, kličkuje a spravedlivčjší rozdčlení 
penéz je stále v nedohlednu. Doposud 
Praha, Brno, Ostrava a Plzeň dostávají 31 
700korunnáobyvatele, ostatní sídla, mezi 
nimi i Dalešice pouze 6 800 korún na 
obyvatele. Z toho vyplývá, že velká 
mšsta dostávají Sx více penéz na 
obyvatele, než všichni ostatní. I u nás je 
treba pro občany nové budovat, opravovat 
a také vylepšovat radu vecí pro dobrý 
život. Nej sme pŕece občané druhé, 
podradné kategórie. Proto se takto 
diskriminované obce a menši mesta 
rozhodly protestoval proti této 
nespravedlnosti a pŕedevšim proti 
liknavosti politiká v fešení problému 
tímto zpúsobem.
• Červencovému Détskému dnu, který 
poŕádal pivovar spolu s místní farností, 
nepŕálo počasí. Neustálý déšť prinútil 
organizátory pŕesunout vystoupení 
oblíbeného populámího herce a mima 
Miloše Nesvadby z pivovarského nádvorí 
do sálu sokolovny. Tak neuvéritelné 
preplnená sokolovňa predevším detskými 
diváky snad za dobu své existence ješté 
nebyla. Celá fada zájemcú se dovnitŕ 
vúbec nedostala azklamané odjela.
• Párek čápu, kteŕí se letos po péti letech 
usadili na pivovarském komíné, zdámé 
vypiplal dvé mlád’ata. 19. srpna p ak 
poslední ze čtveŕice nadobro opustil 
komín i dalešický vzdušný prostor a vydal 
se na dalekou cestu do vzdálených 
afrických končin.
• Letos už potretí se v pivovarském sále 
uskutočnila soutéž v kouŕení dýmky. 
Tohoto kláni se zúčastnilo 85 kufákú. 
Mezi nimi byl i známý herec a bývalý 
moderátor televízni soutéže „Milionár“ 
Vladimír Čech. Vedl si vcelku úspéšné. 
Obsadil 25. místo.
• Po návšteve na vojenské letecké 
základné v Námestí nad Oslavou se 
ministr obrany vlády ČR Alexandr Vondra 
zastavil v našem pivovare.
• Adventní koncert v našem kostele 13. 
prosiace uspoŕádal pivovar Dalešice. Na 
varhany mistrovsky koncertoval Vladimír 
Roubal, šéfvarhaník Strahovského 
kláštera a pévecké árie pŕednesla Jana 
Bínová -  Koutská. Oba dokázali, že jsou 
špičkovými umélci a v dalešickém kostele 
se predstavili po loňské premiére už po 
druhé.
• Dalešice u Jablonce nad Nisou vydávají 
lxročné svúj Zpravodaj. Vtomposlednim 
bylo též podrobné povídání o našich 
Dalešicích spolu s nékolika fotografíemí 
našeho mčstyse.
• Všem známá rozhledna Babylón na 
Zeleném kopci aedaleko Kramolína 
získala letos titul nejkrásnéjší rozhledna v 
kraji Vysočina.

A?
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Odhalené tajemsttí
Tragické bombardovaní v kvetnú roku 

1945 prineslo do naši obce mnoho bolesti, 
utrpení a velké materiálni škody na zničených 
budovách. Prineslo ale také jedno odhalené 
tajemství v poničeném kostele sv. Petra a 
Pavla. Jedna z bomb zasáhla také čelní, tedy 
východní stšnukostela. Zničila nejen gotické 
okno s barevnými vitrážemi, ale opadaná 
interiérová omítka odhalila néco, o čem 
nemél do té doby nikdo ani potuchy. Pod 
omítkou se objevily zbytky vzácných fresek 
starých nékolik století, které se pod vrstvou 
omítky po dlouhé časy skrývaly. Kostel byl 
samozrejmé vyrazen z provozu a bohoslužby 
se konaly v kapii sv. Kríže u hrbito va.

V této poválečné dobé bylo mnoho 
dôležitejších a prednejších vecí, na které se 
musela upŕít pozomost, pŕesto se tento 
náhodný a unikátni objev ncpŕcšcl jen 
mávnutím rukou.

Malby pŕijela obhlédnout komise ze 
Státnfho památkového ústavu v Bmé již 29. 
července 1945. Komise se usnesla, aby byly 
provedeny sondy i na ostatním zdivu a zjiátén 
celkový rozsah rnaleb. Provedením tôchto 
prací byl v záfí toho roku povéfen 
akademický malíŕ a reštaurátor Otto Stritzko 
ze Staré Ŕíše.

Ten odkryl malby na ploše celkem 47 m2. 
Malby byly vétšinou v barve červené, čemé a 
nepatrné žluté. Odkryté časti maleb zajistil, 
zatmelil a zafixoval. V kvetou 1946 pak bylo 
započato s jejich restaurováním. Dochované 
kontrolní zápisy a korespondence 
Památkového úradu s Ottou Stritzkem svédčí
o významu objevených fresek v dalešickém 
kostele.

Nejzachovalejší část maleb je na jižní 
sténé kostela a predstavuje Pašijový cyklus, 
který tvorí dva pásy kruhových medailónu s 
výjevy Kristova utrpení a ukŕižování. Úplné 
v kraji obnovených fresek je  velká postava sv. 
Kryštofa. Pomerné zachovalé jsou části 
fresek i na čelní, východní stene, kde je 
zobrazená P. Maria - Ochranitelka, Kristus - 
Soudce, apoštolové atd. Na severní stene byly 
dochovány pouze fragmenty maleb. Je 
usuzováno, že autorem celé freskové výzdoby 
byl jeden malff. Místo po vybouraném okné 
bylo zazdéno a na tuto nové vzniklou volnou 
plochu reštaurátor namaloval patróny kostela 
sv. Petra aPavla.

Restaurování maleb, které pocházejí z 
konce 13. a začátku 14. století dokončil Otto 
Stritzko na podzim roku 1946. V té dobé byla 
také dokončená stavební obnova kostela a 
stavba nové sakristie. Nie nebránilo tomu, 
aby kostel mohl qpét sloužit svému účelu a 
pf esunuly se sem bohoslužby dosud konané v 
kapii.

Reštaurátor Otto Stritzko odvedl pri práci 
v dalešickém kostele velmi kvalitní a precizní 
práci. Svédčí o tom fakt, že odbomíky vysoce 
cenéné fresky doposud nepotfebovaly za 
celou dobu 65 let žádný velký odborný zásah, 
či vétší opravu.

Po skončení reštaurátorských prací napsal 
Stritzko nazed’ na volnou plochu tento nápis:

„Malby reštauroval a sv. Petra a Pavla 
nové namaloval Otto Stritzko ze Staré Ŕíše 
1946u

N a  
pa m átku  

b isk u p sk é h o  
p o své ce n í 

chrám u  P á n é  
v D a le š ic ích

6. X. 1946

Jako z ímavost lze uvést, že Otto 
Stritzko byl rodákem z Jaroméric nad 
Rokytnou. Mél tri sourozence a všichni méli 
umelecké vlohy. Vyštudoval Umélecko- 
príunyslovou školu v Praze a po sňatku se 
pfestéhoval za manželkou do Staré Ŕíše, kde 
setrval až do své smrti. Byl velmi pracovitý a 
činorodý a jeho dilo čítá stovky obrazft í 
litografií. Mnoho let vénoval restaurování 
maleb na zámku Bitov. Zemŕel pfed 25 lety v 
roce 1986. Jeho dcéra si za manžela vzala 
známého bouŕliváka, básnika, disidenta a 
také kritika současných poméru Martina 
Jirouse, pŕezdívaného „Magor“, který zemŕel 
v  listopadu tohoto roku.

Slavnostpŕed 65 lety v Dalešicích

Píed 65 lety, 6. fíjna 1946 se konala v 
Dalešicích slavnost -  biskupské posvécení 
opraveného kostela. Do Dalešic pfijel nové 
jmenovaný bménský biskup ThDr Karel 
Skoupý, aby provedl ono posvécení. Dle 
pamétníku to byl den typicky podztmné

nevlidný. Chladno, popŕchalo, blátivo.
K tomuto památnému dni byla vydána 

památeční kartička s tímto textem.

Na památku biskupského posvécení 
chrámu Pánií v Dalešicích -  6. X. 1946

Pri odjezdu z Dalešic jisté pan biskup 
netušil, že do naši obce opét zavitá až za 22 
let, neboť už v brzké dobé mu bylo zábránéno 
svuj úrad vykonávat. Jeho další návšteva v 
Dalešicích se uskutečnila až koncern sipna 
v roce 1968, kdy zde udílel svátost 
bifmování. Bylo to v dobé politického 
uvolnéní, kdy mohl qpét ve svém úfadč 
pusobit. Biskupská návštéva všakprobéhla 
ve spéchu a nejistoté, neboť se uskutečnila 
krátce po príchodu sovétských vôjsk a vôjsk 
armád Varšavské smlouvy do Česko
slovenska. K další návštévé zmĺnéného 
biskupa v Dalešicích již nikdy nedošlo, neb 
v dobé normalizace byl qpét intemován, a v 
intemaci také v roce 1972 zemŕel.

RŠ

Ocenená zahréMmfsfm kuriozita
Letos už po 35. probíhala v Litoméficích 

záhradnická výstava Zahrada Čech. Tato 
záfijová výstava se vždy téší velkému 
návštévnickému zájmu a i letos si ji prišlo 
prohlédnout na 90 tisíc návštévníku. A com á 
výstava v Litoméficích společného s Daleši- 
cemi? Odpovéď je jednoduchá. Na této výstavé 
byl už nékolikrát ato v letech 2004,2005 a 2007 
za své výpéstky porotou ocenén náš spoluobčan 
pan Petr Dobrovolný. Ani letos nevyšel 
naprázdno.

Na výstavišti každoročné probíhá soutéž 
s názvem „Príroda čaruje, zahrádkáí zírä“ a jed
nou z kategórii je „Nejzajímavéjší kuriozita.“ 
Práve do této soutéžní kategórie Petr Dobro
volný zaslal svúj kuriózni výpéstek, kterým byla 
cuketa prorostlá do trubky, komisí pojmenova- 
ná jako „cuketa s výfukem“. Do této kategórie 
kuriozít se sešlo 48 výpéstku a dalešické cuketé 
pfisoudila porota tifetí místo. PFi vefejném 
vyhlašování výsledku soutéže v Litoméricích si 
pan Dobrovolný osobné prevzal cenu, kterou 
mu predal známý bavič a komik Josef 
Náhlovský. Zdá se, že úspéšný péstitel je na 
pódiu v areálu litoméfického výstavišté jako 
doma, protože již po čtvrté si na né pfišel pfebrat 
ocenéní za „medailové“ umísténí. To nejlepší 
bylo v roce 2007, kdy se svoji raritní slunečnicí 
tuto kategórii vyhrál.

Jak je na této výstavé v Litoméficích 
zvykem, jsou tato prední soutéžní umísténí 
odméňována rúznými hodnotnými cenami.

Jedná se pŕevážnč o náradí, zahradnické potreby 
a rfizné pomucky pro péstitele. Nebylo tomu 
jinak i letos a z Litoméŕic si takové hodnotné 
véci pfivezl i pan Petr Dobrovolný.

Málokdo o této zajímavosti spojené s 
celoštátni zahradnickou výstavou a našim 
méstysem vi. Prímo v areálu výstavišté, které 
letos navštívilo 90 000 lidí, ale i v časopise 
Zahrádkáŕ je prezentován nejen popis 
vypéstované rarity a jméno vyhodnoceného, ale
i jméno našeho méstyse.

Kdo zájde do ulice ke Slavéticím, zjistí, že 
Petr Dobrovolný též včelári a vyprodukovaný 
med nabízí k prodeji, což dosvedčuje mini 
reklamní cedulka na jeho domé čp. 162. Kromč 
medu nabízí též medovinu a v budoucnu se chce 
zaméftt i na výrobu svíček ze včelího vosku.

K dosaženým úspéchum je mu tfeba pogra- 
tulovat a popŕát mnoho dalších péstitelských 
úspechu v budoucnu.

RŠ
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Mystitfecké sdružení koncern roku 2011 Zprátfy. od hasičii
Málokdo si všimne, že u Myslivny Pod Pivovarem, je takrka 

každou sobotu zaparkovaná rada vozidel a že v areálu Myslivny bývá 
docela rušno. To členové Sdružení se celkem pravidelné scház! k 
rúzným pracovním aktivitám.

Pod vedením svého pŕedsedy pana Václava Sobotky nejen 
vylepšuj í svuj areál, ale navíc se také dlouhodobé zaobírají odchovem 
bažantu, což je dalešickým občanum známo. Kdo nékdy mél co do 
činení se živými zvíŕecími tvory ví, že tato činnost je vlastne nikdy 
nekončící práce a nikdy nekončící starosti.

O pracovitosti členu MS velmi výmluvné hovorí následující čísla. 
Za poslední období odpracovali 2178 brigádnických hodin, k čemuž je 
nutno pfipoči st dalších 500 hodin, které pan Rudolf Vlk odpracoval pri 
každodennímošetfování chovného hejna a malých bažantň.

Členská základňa se úmrtím o dva členy snížila, takže ve stavuje 
nyní31£lenú.

Jeden mladý zájemce je ve zkušební dobé. Letos už byla pri 
odchovu využitá nové postavená voliéra. Renovaci další voliéry, která 
je ve velmi špatném, dá se fíci havarijní m stavu, mají naplánovanou na 
pŕíštírok.

Letos se podarilo odchovat asi 1500 mladých bažantu. Po dohodé s 
líhní v Námestí n/Osl zvetší v pŕíštím roce svoje chovné hejno až na 
250chovných slepic a 50 kohoutú.

Podarilo se jim zorganizovat dva zahraniční hony, bez jejichž 
výtéžku by jen velmi téžko mohli svoji činnost provozovat Na oba 
zmĺnené hony pŕijeli strelci z Rakouska. Jedna skupina strelcu 
dokonce pfiletéla vrtulníkem, který pristál a parkoval na hŕišti ve 
Sportovním areálu.

Že ve volné pŕírodé už takŕka neuvidíme zajíce, ani koroptve a 
kŕepelky, to je dlouhodobé známá véc. V současnosti ŕeši myslivci 
další problém, kterým je velký úbytek stavu srnčí zvere. Pryč jsou 
doby, kdy jsme v okolí Dalešic mohli vidét jejich dvacetí i tficetihlavá 
stáda.

Sami pro sebe budou mít závérečný hon na svátek sv. Štépána, 
čímž symbolicky zakončí občanský rok 2011.

Je jasné, že i v  pŕíštím roce je  zase čeká spousta práce, k  čemuž je 
jim treba popŕát hodne elánu, sily a ať se jim jejich plány podarí 
naplnil

Dle informací p. Václava Sobotky 
sepsal RudolfŠpaček

Také Vás pri sledování Televizních novin napadá, že nás stále více 
obklopují pouze negatívni zprávy? Já už je radéji ani nesleduji, protože 
potom človéknabývá dojmu, že kolem nás jsou jenom samí darebáci a 
samé neštčstí. Ale nebojte se, stejnč jako tento Zpravodaj pŕináší 
vesmés pozitívni zprávy z našeho méstyse, tak i zprávy o činnosti 
dobrovolných hasičô j sou spíše pozitívni.

Uplynulý rok jsme hodnotili v sobotu 17. prosince na výroční 
členské schúzi Sboru dobrovolných hasiču Dalešice. Schúzeprobehla 
opét v hospudce „Stodola“ u Romana, dôkujeme za poskytnuté zázemí 
a za výborný gulášek všem, kdo se najeho príprave podíleli.

Nejvíc jsme v téchto chladných dnech vzpomínali na výlet do 
Prahy, který se uskutečnil 5. července 2011 apŕálonám skutečnépekné 
počasí. Na letiSti. v Ruzyni jsme obdivovali pŕedevším nejmodeméjši 
techniku tamních hasiču a v Národním technickém muzeu si každý 
mohl vybrat exponát, který ho nejvíce zaujal. Bylo se opravdu na co 
dívat. Výlet byl príjemným zpestŕením naši činnosti a již teď 
pf emýšlíme, kam bychom se rádi vypravili pŕíšté.

Béhem roku 2011 dobrovolní hasiči z Dalešic zasahovali celkem 
u čtyŕ požáru, kdy v breznu to byl požár trávy a drevené boudy u fary 
v obci Valeč, dále v letních mčsících požár trávy u trafa Agrochemy 
Studenec v obci Dalešice, požár stohu slámy majitele Agrochemy 
Studenec v katastru obce Stropešín ateď nedávno 3.12. požár kotelny 
rodinného domu v obci Kozlany. Naše pomoc byla kladné hodnocena 
zasahuj ícímiprofesionály.

A co v nejbližší dobé chystáme? V púlce února bude masopust a 
proto nesmi chybét masopustní pruvod obcí. Kdo má chuť se k 
maškarám pŕipojit, je srdečné vítán.

Samozrejmé už nyní pilné pripravujeme další, v poradí již Vín. 
HASIČSKÝ PLES, na který Vás tímto všechny co nejsrdečnéji zveme. 
Bude se konat v sobotu dne 25. února 2012 v prostorách místní 
sokolovny a k  tanci a poslechu zahraje hudební skupina ECHO, která 
pro nás bude -  snad príjemnou -  novinkou. A samozrejmé pracujeme 
na tombole, aby byla opét co nejbohatší a nejpestfejší.

Do volte mi, ábych závérem podékovala všem aktívním hasičúm z 
Dalešic za jejich práci a obétavost a ábych nám všem popŕála krásné 
vánoční svátky a mnoho zdraví, štestí a spokojeností v novém roce 
2012. Ať senám dafí.

Za SDH Dalešice 
Jana čanková

Smutná zpráva
Počátkem prosince se nad Dalešicemi rozeznél umíráček, který oznamoval smutnou zprávu, že zemŕel náš spoluobčan, pan Josef 
Koudelka. Dlouhodobé žil v rodiné své dcéry pani Milady Velébové, která o ného do posledních chvil s láskou pečovala. Byl nej starším 
občanem našeho méstyse ajeho život se zavŕšil nedlouho po dovŕšení úctyhodného veku 101 let.
Rozloučili jsme se s ním v kostele a na hfbitové v Búdkové, kam obec Oponéšice, odkud byl pan Koudelka rodákem, pŕísluší. Pohrební 
obfadyvedl českobudéjovický biskup Mons. Pavel Po sád
Málokomu bývá dqpráno dožít se tak vysokého veku jako panu Josefovi Koudelkovi. Jemu i pres nelehkou celoživotní práci v 
zemédélství to dopŕáno bylo. Takfka do posledních let se mohl téšit ze svých détí, vnuku a pravnuku. Dalešice tak ztratili po velice dlouhé 
dobé prvního človéka, který prekonal životní hranici sta let.

RŠ
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Jak to tenkrát Vlastné bylo?
A s čim? No s plánovaním a úvahami o postavení železnice okolo Dalešic. Vážné úvahy o postavení nových železničních tratí na Morave 

výrazné ovlivnila prohraná Prusko-rakouská válka v roce 1866. Strategický prostor severne od Vidne nebyl pokiyt železniční sítí a pri válečných 
presunech armády to byl velký nedostatek. Navíc dosavadní tempo budovaní drahý v jiných částech mocnáfství bylo tragicky pomalé. Proto byl 
císar František Josef I. pŕinucen, aby urýchlené umožnil co nej dri ve reahzaci moravských zemských dráh.

Hlavní provinční mesto Brno mélo býti spojeno se západní části markrabstvi prostfednictvím dráhy tetčicko-znojemské anani navazujici 
dráhy Mor. Krumlov- TulešiceSlavétice-Dalešice- Tfebíč-Okffšky-Jihlava.

Dňležitost této traté uznával i Moravský zemský sném. O stavbu se zajímala společnost štátni dráhy (StEG) a poloha traté z Mor. Krumlova 
do Okri šek byla zakreslena do dobové mapy, jak dokumentuje snímek. Dle této mapy byla trať vedená okolo Kordule, Heŕmanic a Slavétic, nad 
Dalešicemi a méla pokračovat mezi Stropešínem a Valčí k Plešicím.

To je tak asi všechno, co se dochovalo z chvályhodných snáh té doby, zbudovat na tehdejší dobu moderní dopravní cestu v našem kraji. 
Veškeré déní okolo této

akce pomalú utíchalo, až zaniklo úplné. Také proto, že se začala stavét a v roce v 1886 byla uvedená do provozu trať ze Zastávky u Brna pf es 
Kralice, Náméšť nad Oslavou, Vladislav a Tŕebíč do Okŕíšek. Tím byly snahy o zavedení železnice do našeho kraje nadlouho odsunutý do 
neurčitá.

Oživení této myšlenky nastalo kolem roku 1897, kdy ivančický starosta navrhl spojit železnici Ivančice s Jaroméricemi nad Rok. Dráha by 
vedia z Ivančic pfes Tulešice, Rouchovany, Hrotovice a Mysliboŕice do Jaroménc.

Všechny dotčené obce a také velkostatky s tímto zámérem souhlasily a ustavily komisi, která podala žádost na ministerstvo železníc o 
povolení k provádéní predbežných prací. Ministerstvo žádosti vyhovelo a povolení na 6 mésícu udelilo.

Na tyto pfedbéžné práce pro zamy Sienou stavbu traté Ivančice -  Jaroméŕice nad Rok. bylo složeno 3200 zlatých. Chybéjících 2000 zlatých 
doplatil majitel dalešického velkostatku Anton Dreher. Práce byly zadány inženýruMaxi Pichovi zPrahy.

Ing. Pichá predložil vroce 1899 zprávu o vypracovaném proj ektu dráhy.
Ve zprávé je pqpsána celá trať - geologické poméry, smér a sklon tratí, počet, poloha a vzdálenost jednotlivých staníc, jejich zaŕízení a 

vybavení. Nechýbély ani údaje o celkové délce tratí, o počtu lokomotív, vozu osobních, nákladních i vozú pro poštu a pŕedevším údaje o 
finančních nákladech.

Trať méla méfit 52 kilometru 985 metru. Náklad na výstavbu jednoho km byl stanoven na 53.000 zlatých. Celkový náklad se vyšplhal na 
cifru 2.810.000 zlatých. Pôvodné zamyšlené trasování traté bylo pro nákladný most u  hrotovické pily pŕesunuto blíže k Dalešicím. Až do této 
fáze byly dotaženy snahy o zbudování železnice, která by nepochybné pŕispéla k rozmachu tohoto kraje. Zde viditelné stopy tohoto j isté dobrého 
zámyslu končí. Uskutečnéní takové složité stavby, jakou je železnice, jebéhem na dlouhou traf. Tato shora popisovaná snaha skončila na samém 
začátkujen vypracováním predbežného projektu, který skončil v archívu a padá na nej prach zapomnení. Myšlenka zbudovat železniční spojení 
tohoto kraje s okolním svétem, byla ve své dobé velmi prínosná. Skončila však u nenaplnených snaha zbožnýchprání.

RŠ
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úalešick talent
Nárky na mladé slýcháváme docela často. Hlavné tehdy, když néco „vyvedou“. Máme ale v Dalešicích i takové, kterí se nejen slušné chovají, 

alemají i smysluplné záliby. Mezi né patrí i sympatickádívenka, žákyné 3. tŕídynaší školy, Lucie Čtvrtníčková.
V jamich mésících prebehla v Jaroméricích nad Rokytnou soutéž péveckých talentu s názvem „ Jaromérice hledají superstar“, do které se 

Lucka prostŕednictvím maminky prihlásila. Soutéžilo se ve dvou vékovýchkategoriích. Lucka náležela do té mladší kategórie- do 11 let.
Soutéž se skládala ze dvou blokô. V prvním se zpéváci pfedvedli s lidovou písní bez hudebního doprovodu, aby ukázaly svou barvu hlasu, 

jeho rozsah a také intonační schopnosti. V druhém pak pŕedstoupili pfed porotu s písní dle vlastního výbéru a s hudebním doprovodem.
Ďalší fádky, pqpisujíci prôbéh soutéže, ocituji doslova z jarométického zpravodaje.
„Velkým prekvapením soutéže se stala nejmladší zpévačka Lucie Čtvrtníčková, která vzhledem k svému véku neméla konkurenci. Její 

bezprostrední a príjemný proj ev ohromil všechny prítomné v sále. Nemôžeme fíkat žádné ze soutéžících, zdarná či nemá pokračovat ve zpívání, 
ale u Lucie je to namísté. Dŕímá v ní velký talent aje na ní a rodine, zda jej bude rozvíjet a jednou to nékam dotáhne.“

Lucka svoji kategórii suverénné vyhrála a stala sejaroméŕickou superstar. Navíc obdrželaocenéní pro nejmladäího účastníka.
Úspéchemnatéto soutéži výborné reprezentovala nejen sama sebe, ale také náš méstys. Zato je tiebajipochválit apovzbudit.
Kdo navštívil minulé divadelní predstavení, jisté si všimnul jejího nebojácného a pfesvédčivého hereckého vystoupení. Je všestranné 

talentovaná a určité nám v budoucnu pripraví nejedno príjemné prekvapení. Lucko, prejeme další úspechy!
RŠ
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Mikroregion Horácko po vypršení smlouvy ukončil další 
spolupráci s firmou Quarter, která doposud provozovala lodní dopravu 
po pŕehradé Dalešice s lodí Vysočina a uzavfel novou smlouvu s 
firmou Aikon z Brna. Ta bude lodní dopravu provozovat s lodi 
Horácko. Složitou cestu nové lodč z Čech až do Kramolína bylo 
možno sledovat ve Zpravodajství televizních stanic. Ani poslední 
krátký úsek z Kramolína na hladinu pŕehrady se neobešel bez 
komplikací. I preš mrazivé počasí se doprovod fádne zapotil, než se 
mu podarilo doslova po decimetrech doplazit s lodí k  hladiné 
pfehradního jezera a loď na ni spustil Asistoval u toho i potápeč, 
televízni štáby a rada novináfň a zvédavých fotografii.

Na svojiprvni plavbu vypluje loď Horácko v nedeli 1. ledna 2012 z 
pfístavišté vKramolíné ve 13.00 hod. Zájemcúmlze tuto projížďku jen 
doporučit, neb i v zimč má projížďka po pfehradé své kouzlo.

Loď Horácko bude až do 21. dubna 2012 vyplouvat s výletníky 
každou sobotu, nedéli a svátek vždy ve 13.00 hod z Kramolína. 
Slávnostní zahájení nové plavební sezóny bude 22. dubna 2012, kdy 
také vstoupí v platnost ŕádný jízdní rád, který není žatím sestaven. 
Firma Aikon chystá pro novou výletní sezónu celou radu vylepšení a 
pŕedpoklädá, že i ta nastávající bude nejméné tak úspéšná, jako ty 
predcházející. Jejich cílem je spokojenost všeeh, kdož jejich služeb 
využijí.

Bménská firma AIKON se venuje prodeji a pujčování vétmých 
dráku a všech možných vecí a zarízení sloužících k zábave, pri níž je  
treba vétmé počasí. Nyní bude navíc provozovat na naši pfehradé í 
lodní dopravu.

Na následujicí strane nájdete také špeciálni nabidku ke svezeni na 
nové lodi za zvýhodnenou cenu.

RJŠ

Sokotské aktivity, od zári do prosince 2011
Když jsme o prázdninách chystali rozvrh cvičení na nový školní 

rok, s „hruzou“ jsme zjistili, že vzhledem k pestrosti nabidky a 
množství cvičenou (jezdí k nám cvičit i dčti z Hrotovic), musíme místo 
dvou dnu zajistit hned Íri cvičební dny.

V úterý probíhá sokolská všestrannost (pŕedevším gymnastika) 
predškolních a mladších žáku, pak mají cvičení žákyne a na záver je 
ješté nácvik na sletovou skladbuNávštévníci.

Ve stredu máme ílorbalové tréninky a postupné se vystrídají žáci 
mini, žákyné, mladší žáci, starší žáci a na závér dne béží pro zájemce 
kurz bojového umčníAIKIDO.

Pátek je ve znamení kultury. Naše dvč pani cvičitelky nacvičují 
nejprve divadelní pohádku s naším Malým divadlem a pak se vyŕádí 
Velké divadlo v pripravované komédii pro dospélé. Na závér (od 20.00 
do 21.30 hodidéle) se pŕece jen i sportovné vyfádíme ve volejbalu pro 
dospelé a nékdy maj í j ešte trénink florbalovi juniori.

A nyní již k závodum, soutéžím a pŕeborúm, které jsme již 
absolvovali. V polovine záfí se už tradičné účastnúne Behu 
M.Žďárského v Kožichovicích. Odsud si zlatou medaili pfivezla Jana 
Padélková a Jirí Čtvrtníček, stŕíbrnou Anna Slatinská a bronzové 
dodaly Miša Fialová, Daniela Padélková a Gábina Plišková.

24.9. šest nadšených cyklistu vezlo sletovou štafetu do Tŕebíče, 
kde jsme shlédli kvalitní kultumé- sportovní vystoupení a po gulášku 
jsme se spokojeni vrátili domu.

Na začátku ŕíjnajsme byli už tradičné poíadateli župního pfeboru 
v pfespolním béhu. I když počasí nebylo úplné ideálni zúčastnilo se 
tohoto závodu 114 vytrvalcň. A jako tradičné jsme získali velké 
množství medailí. Na 1. místé skončili Padélková J., Kováŕová K., 
Kríž T., Čtvrtníček J., 2. místo obsadiH Fialová M., Čtvrtníčková L., 
Máša M., Svobodová Ž., Truníčková J., Plišková G., a jako tretí 
skončili KnžováM., Vala M., a Padélková D.

Na konci fijna probéhl ješté prebor župy vplavání v Jihlavé. I když 
nemáme možnost trénovat v bazénu jako vétší jednoty, presto si zlato 
pfivezl Matéj Máša a Tomáš Kríž, stŕíbro Jifí Čtvrtníček a Martina 
Krížová, bronz Jakub Bal vín. Dokonce jsme postavili dvé štafety, ta

první -Balvín, Máša, Kríž, Padélek skončila na 1. místé, ta druhá 
-Krížová, Vala, Čtvrtníček, Horká byla nakonec tfetí.

3.12. u nás probéhl první nácvičný sraz sletové skladby 
Návštevníci, ale bohužel z ostatníchjednôt prijelipouzezeStudence. 
Pro tuto skladbu hledáme chlapce ve véku 8 -13  let!

Sletovou skladbu do Prahy nacvičují Vera Špačková a Magda 
Potúčková.

Stejné jako v predcházejících letech béží florbalová liga a žatím 
jsme odehráli dva turnaje zpéti.

17.12. probéhla premiéra naši pohádkové divadelní hry Český 
Honza. Mêla velký úspéeh a pokud jste zrovná neméli čas, není nie 
ztraceno. 27.12. bude repríza, na kterou vás srdečné zvu a pokud ani 
toto predstavení nestihnete opakujeme pohádku ješté 21.1. 2012, 
ovšem tentokrát v Jaroméŕicích n. Rok.

KNDk JosefPotitček 
starosta TJ Sokol Dalešice
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N e, nen í  to 
omyl. Je to sku- 
tečnost. Bydlí v Da- 
lešicích a navštevuje 
devátou tŕídu hro- 
tovické školy, často 
ho potkáváme a má- 
lokdo o nem vi néco 
víc, než tyto zá
kladní informace. 
Kdo je to? Je to 
Tomáš Vyletel, další 
z rady mladých, kteŕí 
Vás vždy slušné 
pozdraví a na které 
neuslyšíte žádnou 
stížnost, žádné pfi- 
pomínky.

Patfí mezi ty, kteŕí když si hrají, tak nezlobí. To, že na vysoké 
úrovni provozuje jednu z nových modemích disciplín, ví patmé jen 
jeho rodina.

A provozuje ji tak dobre, že v Praze pri mistrovství republiky 
obsadil první misto a stál sev kategórii 1 Amistrem České republiky.

Yo-yování, kdysi se to psalo pekné po Česku -  jojování, je 
jednoduché hraní si sjojem, neboli kotoučem na niti. Jednoduché ale 
pouze na první pohled. Co dokáží s touto hračkou pŕedvádétTomášovy 
ruce, to je až neskutečný koncert. Oči diváku nestačí sledovat šikovné, 
hbité prsty a pohyby rukou, které roztáčí kotouč s niti do všemožných 
smeru arúzné triky se vrychlém sledu stiŕídají jeden za druhým.

Na oficiálních soutéžich, které organizuje a zaštiťuje Česká 
asociace, probíhá vše podie stanovených regulí. Každý soutéžící 
pfedvádí své umení po dobu 1 minutý na hudbu, kterou si sám zvolí. 
Pétičlenná komise rožhodčích hodnotí originalitu trikň zdaj e vlastní, 
nebo od nekoho prevzatý, oblečení soutéžícího a také choreografii 
vystoupení spolu se svôtelnými efekty.

Asi pred dvéma roky pH televízni soutčži „Česko má talent“, vidél 
Tomáš ppprvé jak jeden z účastníku na televizní obrazovce honí točící 
se kolečko na dlouhé niti. Zaujalo jej to, zakoupil si yo-yo a začal 
zkoušet zkrotit ten neposedný kotouč.

Postupem doby se mu to darilo stále lépe a lépe. Zakrátko se 
zúčastnil první soutéže, pak pHšly další v Bratislavé, v Nelahozevsi a 
vše vyvrcholilo vpražském divadle Ponec účastí na Mistrovství české 
republiky. Ze tficeti účastníku kvalifíkace postoupilo do finále pét 
nejlepších. Tomáš byl mezi nimi. Ve finále pak nedal svým soupefôm 
žádnou šanci a suverénné vyhrál. Cenu pro vítéze mu predal nejlepší 
svétový yoyista američan Stewe Brown. Tomáš tak zúročil každodenní
2 -  3hodinový trénink. O svém úspechu mluví velice skromne, 
pfestože je  v této branži uznávanou veličinou.

Pro úplnost je treba dodat, že v tomto sportovním odvétví 
neexistují vekové kategórie. Souteží se bez rozdílu veku a Tomáš patrí 
mezi účastníky k tém mladším.

Absolútni svétovou špičkou v yoyování jsou Číňané a Ameri- 
čané.

Nutno podotknout, že i náčiní k  tomuto športu není levné. 
Plastová, či dfevéná yoya za nčkolik desítek korún používaj! 
začátečníci. Mistrovské náradí je z ušlechtilého kovu, je opatreno 
ložiskem a jeho cena se šplhák cifre dvou tisíc korún.

V lednu čeká Tomáše účast na Mistrovství Evrqpy v kategórii 
Elite, kde vystoupení budou už tŕíminutová a kde prorazit bude velmi 
obtížné. Nejprve jej čeká kvalifíkace a jestli se mu zadaH, pak finále. 
Držíme mu palce a prejeme, aby se mu zdaní dobrý výsledek a aby byl 
po soutéži spokojen se svým výkonem a umísténím. Nebude to mít v 
lednu v Praze vúbec lehké. Se svými zážitky ze souteže e vropské tri dy 
se jisté s námi podélí v pŕištím čísle Zpravodaj e.

RŠ

Vážení spoluobčané,

Jak jisté vite, již delší dobu se společné se zastupiteli našeho mčstyse 
snažíme najít správnou cestu pro zkvalitnéní ŕešení nakládäní s odpady v 
našem méstysi. Situace je stále složitéjší, odpadu pŕibývá a za jejich svoz 
popHpadé uložení na skládku musí mčstys vynaklädat stále vétší finanční 
prostredky.

V letošním roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou 
pripravili projekt s nazvem „Komunitni kompostárna Dálešice“. Pro 
projekt se nám podafilo ziskat dotační podporu z Opcračního programu 
životní prostredí a to v celkové výši 90% pnpravované investice. Cflem 
tohoto projektu je zŕízení komunitni kompostámy v naši obci. Součásti 
realizovaného projektu je i poHzení štčpkovače pro zpracování oŕezu z 
údržby zelené v obci, jehož použiváním dôjde k podstatnému snížení 
objemu zbytkú z údržby zelené.

Komunitni kompostárna bude navazovat na současný systém svozu 
bioodpadú. Od kvétna do listopadu každou poslední sobotu v mčsíci bude 
svozovou technikou z určených mist svážen bioodpad na kompostámu 
(tráva, listí, štépka, zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky z kvétinové výzdoby 
atd). Občané, kterí budou mít k likvidaci vétší množství bioodpadú, mohou 
ve stanovených termínech odpad odvážet pHmo na kompostámu.

Umístení a stavba kompostámy je naplánována na obecním pozemku 
p.č. 414 a415 vedie areálu čističky odpadních vod.

Za dotační peníze (pomér financí je 90% dotace a 10% vlastní, obecní 
zdroje) si méstys pofidí béhem prvniho čtvrtleti roku 2012 nový traktor s 
čelnim nakladačem a štépkovač. Realizací projektu v praxi snížíme 
narústající náklady za ukládání odpadu na skládky, jelikož nebudeme 
vhazovat zeleň do komunálního odpadu a pripravíme se jako obec na 
chystanou novelu Zákona o odpadech, která trídéní zeleného odpadu 
ustanoví jako povinnost Potom bychom museli stejné realizovat opatrení 
obdobného charakteru, ale samozrejme z vlastníchprostredkú.

Jediné ve spolupráci s Vámi občany našeho méstyse lze dosáhnout 
účinného efektivního a bezproblémového fungovaní celého projektu, 
jehož investiční náklady dosáhnou 1.115.100,- Kč, pfičemž podíl obce 
bude 111.000,- Kč. Jsem rád, že se nám podarilo tuto dotaci v roce 2011 
získat, a že se náš méstys stal úspéšným žadatelem o dotace také v rámci 
Operačního programu žívotního prostredí.

J.Z.

Horácko je na hladiné

Na hladinš Dalešické pFehradyje od pondélí21.11.2011 loď 
Horácko, která bude od 1. 1. 2012 vozit cestující na základe 
smlouvy s mikroregionem Horácko.

Provozovatelem je společnost AIKON. Veškeré informace 
nájdete na stránkách www.dalesickaprehrada.cz, prípadné 
další dotazy Vám odpovíme na lodni-doprava@aikon.cz nebo 
739 085 858. Loď Horácko se téší na Vaši návštévu.

Vyjíždíme každou sobotu, nedéli a ve svátek ve 13.00 hod 
vždyz pŕístavištš Kramolín.

2.<§>v^

http://www.dalesickaprehrada.cz
mailto:lodni-doprava@aikon.cz


Krétce z piVotíaru Diamantové st/atby
Tak už j e to hotovo!
Nová pivovarská technologie je celá!(tedy skoro -  chybí ješté 

nekolik malých detailú). Vím, že už varíme nanovém od léta, tehdy ale 
ješté bylo v pivovaru jedno velké staveništé a spousta vécí byla ješté 
teprve ve fázi velkých príprav...

Trvalo to (jako obvykle) mnohem déle, než jsme púvodné 
očekávali, ale však asi vite jak to u takových dodávek chodí... jeden 
dodavatel je  pfekvapen, že už to raelo byt a druhý zase čeká na toho 
prvního, až bude pripraveno... Výsledek se ale nakonec podaril velmi 
hezky- chlapíci udélali dobrou práci.

Já osobné mám také velkou radost (samozrejmé kromé té krásné 
technologie), že se podarilo dát do poŕádku a zadlážditbednáfský dvur, 
který konečné po letech prestal být blátištém...

Jak se vám líbil letošní kultumí rok? "\fybrali jste si néco? Právé 
usilovné dopracováváme kultumí program na rok 2012 -  snad i v 
pŕíštím roce si v ném vyberete néco pro sebe. V prubéhu ledna vám 
roznesenie do schránekletáčky s celoročním programem.

V novinách už zase straší, jaký že ten pŕíští rok bude... Nevime.
Asi to nebude ten nejlepší a nejjednodušší rok.
Véŕím ale, že ten rok bude o to lepší, o co méné se budeme 

navzájera strašit a o co více se budeme snažit poctivé pracovat.
Ato je moje píání všem!
Za pivovarskou chasu váš

Správce AKCIOVÉHO PIVOVARUDALEŠICE 
MVDr, Ladislav Urban

Základni a materská škola
Co nového ve škole ?
V letošním školním roce do prvního ročníku nastoupilo pét žáku. 

Jsou to: Matej Ondráček, Vojtech Coufal, Hynek Urban, Aneta 
Klusáčko vá a Sárka Procházková.

Slávnostní pfivítání probéhlo ve škole, kde prvňáčky privítal a 
popŕáljim hodné úspéchúpan starosta Jaroslav Zadražil. Hned prvni 
den jsme se spolu s détmi pustili do práce. Naučili jsme se básničku a 
nakreslili sikocourka.

Ted’už siprvňáčci pfečtouve šlabikári článek o Vánocích, sčítaj! a 
odčítaj í vánoční pemičky, pracují na počítači a interaktivní tabuli. Aby 
se žákum ve škole dobfe pracovalo, snažíme se společné s obecnim 
úfademzlepšovat prostredí školy.

Iletosjsme pokračovali s vybavovaním Ind. Škola je zapoj ena do 
projektuPeníze EU do škol.

Do druhé tfídy byly pofízeny nové lavice a židličky, které se dají 
výškové nastavit podie velikosti žákú Z penéz z projektu byla také 
zakoupena druhá interaktívni tabule. Nyní máme v každé tfídé pét 
počitačú, které jsou pripojený k siti i k internetu a v každé tfídé je 
interaktívni tabule.

Letos jsme také spolu s obcí dokončili projekt Naše kuchýň. Z 
projektu byla provedena modemizace zafízení školní kuchyné. Byl 
pofízen konvektomat, indukční varič, hnétač, myčka na nádobí, 
odsavač par a nové hrnce. Nejenže nové zarízení prispelo k nemalé 
úspore elektrické energie, ale nová technologie umožňuje vaŕit 
zdravéji.

Pani kuchafka už také vyzkoušela, jak peče konvektomat 
pemičky, které si vyxobily deti ve školce ave školní družme, školou se 
linulakrásná vúné, která nám všem pŕipomnéla, že se blíží Štédrý den. 
Déti se téšily na stromeček a nemohly se dočkat Ježiška, co jim asi 
letos pŕinese za dárečky.

I my všichni se téšíme na sváteční chvíle. Chtéla bych Vám všem 
popMt krásné prožití vánočních svátku, hodné radosti a zdraví v 
novémroce.

Alena Stupková,, fed. školy

Vite,
- od 1.1. 2012 budou vydávány nové typy občanských prukazu se

strojové čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Od 
tohoto data bude možné požádat o vydaní občanského prukazu 
pouze na MéÚ Tŕebíč, oddélení občanských prókazň a cestovních 
pasú. Dosavadní občanské prukazy zustávají v platnosti po dobu v 
nich uvedenou

- od 1.1.2012 se zvyšuje cena vodného na45,84 Kč/m3 a cena stočného
na33,06/m3

- S pfáním pokoje do nového roku a s prosbou o finanční pfíspčvek pro
potf ebné budou tŕíkráloví koledníci obcházet náš méstys v pátek 6. 
ledna 2012

- od 1. do 30. dubna je splatný místní poplatek ze psú a likvidaci
odpadú

Když je nékterému manželskému páru dopŕáno dožít se 
úctyhodného výročí -  60 let společného žití, je toto výročí nazýváno 
diamantovou svatbou. Diamantová svaťba není pouze pripomenutí si 
dlouholetého manželského soužití, aleje také doldadem vzájemné 
manželské lásky, trpélivosti atolerance.

V dnešní moderní dobé však inštitút manželství vytlačují 
nezáväzná soužití prítelkyné /prítel, či družka / druh a nebo další 
propagovaný zpúsob, který je nazýván single. To je zpusob kdy človék 
žije naprosto sám bez jakéhokoliv partnera. Ŕada lidl se už nechce 
vázat ve vážném, odpovédném manželském vztahu.

O to více vyniká pevný, dlouhodobý manželský vztah. U nás v 
Dalešicích letos oslavovaly diamantovou svatbu hned dva manželské 
páry, kterým bylo dopráno dožít se úctyhodného výročí 60. let od 
chvíle, kdy si v našem kostele sv. Petra a Pavla ŕekli své „ANO“. Jsou 
to manželé Jarmila a Bedfich Matonohovi a Jarmila a Otakar 
Stejskalovi. Obé manželské dvojice dobíe známe. Jsou to velmi 
príjemní a sympatičtí lidé, kterým je treba složit poklonu za príkladný, 
vzorný manželský a rodinný život. Jsou protipólem téch, kteŕí 
prohlašuji, že nepotrebuj! žádný papír k založení rodiny, či ke 
společnémužití.

K tomuto krásnému výročí, kdy po šedesát let šli spolu ruku vrúce 
vstfíc dobám a událostem radostným i strastiplným, jim srdečné 
gratulujeme. Za j ej ich vzájemnou vémost a za príklad pro nás ostatní 
dékujeme.

Vážení Stejskalovi, vážení Matonohovi, prejeme mnoho 
krásných, ve zdraví a spokojenosti prožitých společných dnu mezi 
námi.

RŠ

Tradiční ohlédnuti za naši pouti

Počasí o letošní pouťové nedeli bylo velice dobré, dá se ríci 
ideálni. Treba zafungovala naše tajná prosba a sv. Petr nám poslal na 
oslavu svého svátku protekční kus, dá se ŕíci podpultovku, ze své 
zásobámy. Takovým počasím nebyly obdarený žádné pouté v okolí 
pfedipoténaší.

Pochvalu a podékování zaslouží i mládežníci, kteFí pfíšli a 
absolvovali obchuzku po Dalešicích. Zahájení obchuzky opet 
pf edeházelo položení kytice u pomníku padlých za zvuku české štátni 
hymny.

Obchúzka probehla v dobré nálade, v pohode a ve vší slušnosti. 
Mladý dorost, který pŕišel a perfektné zvládl pochuzku méstysem, se 
tím mimo j iné zasloužil o udržení pouťové tradice.

RŠ

že...

- vprosinci letošníhn roku probehla v jednotlivých domácnostech naši
obce kontrola a čišténí spalinových cest a spotfebičú paliv 
kominickým mistrem firmy Buršík, telefónni čísla na kominické 
práce v pŕípadé potreby: Kominietví a kamnáŕství Pavel Buršík, 
515 260 582,736 625 047; Václav Rúžička, 568 824 914,737 378 
012; Československá Energetická a obchodní společnost s.r.o., 
725935935,739990752

- od 1.1.2012 se zvyšuje cena jízdného pro účelovou smluvní
autobusovou dopravu „Dukovany - Tŕebíč” na 27 Kč. 
Pŕipomínáme, že jízdné se platí na Úíadé méstyse vždy od 9. do 20. 
dne v mésíci. Upozorňujeme, že pri neuhrazení jízdného v termínu 
bude karta zrušená.

J.Z.



Rok 2011 Ve farnosti ùa te š i ce
Opét se blíží vánoční svátky a tím i 

konec roku 2011. Jaký byl a co se událo v 
naši farnosti, to se dozvíte v následujících 
ŕádcích.

Díky obétavosti a zájmu mnohá lidi, 
kteží se zapojuj! do života farnosti se 
podarilo uskutečnit mnoho akcí.

Každoročne se v zime a na jaré 
uskutečnily již tradiční akce. Na začátku 
nového roku Vás navštívili koledníci pri 
Tŕíkrálové sbírce a poslední lednovou 
nedeli probehl za velké účasti detí
i dospélých détský famí karneval 
v Konéšíné. Zmena byla letos o jarní ch 
prázdninách, kdy na hory a lyžování 
společné vyrazila nejen skupina mládeže, 
ale tentokrát také i rodiny s dôtmi. 
Podarilo se nám najít krásné m í sto na fare 
v Branné v Jeseníkách, kde jsme strávili 
krásnýtýden. Pfed velikonocemi jsme jeli 
na setkání mladých s bmčnským bisku- 
pem Vojtéchem v bménské katedrále.
V kvetnú pravidelne vyrážíme na poutní 
zájezdy po Evropé. Tentokrát jsme 
zamíŕili smérem na východ. Pŕes 
Slovensko, Maďarsko jsme poznávali 
krásy Ukrajiny a pri zpáteční cesté také 
východní Slovensko. Vždy jednou za tri 
roky je v knéžkém semináfi v Olomouci 
pripraveno diecézni setkání mini strantu 
a tak jsme autobusem vyrazili smér 
Olomouc. Letošní červeň byl pro me 
jubilejní, a tak ješté jednou bych chtél

podekovat za všechna blahopfání k  naro- 
zeninám i za pomoc pri organizování oslavy 
a posezení na famím dvore. I letos jsme 
spoluorganizovali s dalešickým pivovarem 
Détský den, tentokrát s hercem a komikem 
MichalemNesvadbou.

Na začátku letních prázdnin se po loäské 
zkušenosti uskutečnil týdenní pobyt pro 
rodiny s dëtmi a to na Vranovské pïehradë, 
který se vydaril a už máme rezervaci i na rok 
pŕiští. V polovinč července se uskutečnila 
malá pouť do Kostelního Vydrí.

Opêt probëhl č tmáctidenní stanový Letní 
famí tábor v Orlických horách a po nem 
týdenní tábor pro menši dëti na M e v Ko
néšíné. S mladými jsme i letos o prázdninách 
na týden vyrazili do švýcarského Magdenau, 
kde jsme nejenom pomohli v místním 
kláštore, ale také jsme meli možnost vidčt 
spoustu krásných mist. Po návratu ze 
Švýcarska se mêla konat cyklopouť do 
Hlubokých Mašuvek, ale bohužel díky mému 
menšimu zranení kolena se neuskutočnila.

S novým školním rokem začaly pra
videlné aktivity, jako je vyučování náb- 
oženství, dëtské mše sv., sportovní kroužky 
ve Valči, páteční plavání apod. V záŕí se také 
už tradičné jelo na poutní Zlatou sobotu do 
Žarošic. V poloviné fijna probéhla ve Valči na 
louce za farou Drakiáda s následným 
programem a posezením na famím dvore.

Na podzimní prázdniny jsme tentokrát 
vyrazili do Brna, odkud jsme podnikali výlety

po okolí a v poloviné listopadu probehl 
víkend pro déti na fafe ve Valči. Máme za 
sebou Mikulášskou nadílku v kostele 
a také se chystáme tésné pfed vánocemi na 
vánoční nadílku pro zvífata v lese. Détise 
pfipravují na pásmo Živého Betléma.

Dovolte mi na závér podékovat Vám 
za spolupráci i za Vaši prizeň a podporu 
a popfát Vám všem krásné a opravdové 
prožití vánočních svátku a v novém roce 
vše dobré.

P. Petr Holý 
duchovní správce farnosti

P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat 
nejen na slávnostní bohoslužby o vá
nočních svátcich v našem dalešickém 
kostele, ale také na Živý Betlém a na 
vánoční pásmo, které si pŕipravily deti 
z farnosti, a které bude ve Valči pfed 
kostelem na Boží hod vánoční (25. 12.) 
v 17 hodín. Všichnijste srdečné zváni!

Pŕehled bohoslužeb o vánočních 
svátcich:

24.12. - Štédrý den -  détská mše sv. v 16 
hod.

25.12. - Slavnost Narození Krista -  mše 
sv. v 9,30 hod.

26.12. -sv.Štépána-mšesv.v9,30hocL 
1.1.2012- Nový rok-mše sv. v 9,30 hod.

P. Petr Holý
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