
Dalešický zpravodaj 

Vážení spoluobčané,

pomalu se blíží konec roku 2009, a tak přinášíme aktuality a události z naší obce. 

Něco málo z historie naší obce :

Obec Dalešice leží nedaleko Jablonce nad Nisou, na jihozápadním svahu Dalešického vrchu. První 
zmínky o Dalešicích pocházejí z roku 1538. Název vsi vznikl podle vlastního českého jména Daleš. 

Informace o našich občanech :

Nejstarší žena : Hanička Marešová 85 let
Nejmladší žena : Barbora Machatá          1,5 týdne

Nejstarší muž : Jan Lucke 74 let
Nejmladší muž : Ondřej Šenk   6,5 měsíců

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea :

František Havránek 60 let 
Jana Nosková 70 let
Scheitler Erich            70 let

Narození :

Ondřej Šenk     8.5.2009
Anna Bílková 24.6.2009
Valentýna Kovářová   17.9.2009
Barbora Machatá       15.11.2009

Úmrtí :

V letošním roce nás opustil pan Josef Bouda. Čest jeho památce.

Počet obyvatel :  161



Aktuálně z OÚ:

Od 1.listopadu 2009 došlo ke změně úředních hodin : 

úřední hodiny OÚ : pondělí   8.00 hodin -  10.00 hodin
14.00 hodin – 17.00 hodin

středa 14.00 hodin – 17.00 hodin

telefon : 483 388 673
e-mail :  oudalesice@seznam.cz

internetová vývěska OÚ : www.e-cesko.cz 
1. do hledače zadejte Dalešice
2. nechte si zobrazit úřední desku obce – zde najdete :

– základní informace o obci
– pořádané akce v obci
– úřední deska
– zprávy

Tato internetová vývěska je pravidelně doplňována a budou zde vyvěšeny i připravované akce.
Pokud by někdo z občanů měl zájem o zasílání pozvánek na obecní zastupitelstvo a na různé akce 
konané v obci, pošlete svou e-mailovou adresu na oudalesice@seznam.cz, a budete vždy 
informováni prostřednictvím internetu o dění v obci.

Služby pro občany :

Czech Point
Od 1. listopadu 2009 je Obecní úřad Dalešice jedním z míst, kde je možno na základě zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, získat 
ověřené výpisy. V současné době je možné na tomto pracovišti získat:

a) ověřený výstup z katastru nemovitostí 100,-- Kč za jednu stranu
              50,-- Kč každá další strana

b) ověřený výstup z obchodního rejstříku 100,-- Kč za jednu stranu
  50,-- Kč každá další strana

c) ověřený výstup z živnostenského rejstříku     100,-- Kč za jednu stranu
  50,-- Kč každá další strana

d) výpis z rejstříku trestů   50,-- Kč za výpis

e) výpis bodového hodnocení osoby   50,-- Kč za výpis

f) žádost o zřízení datové schránky      zdarma

Ověřování listin a podpisů
ověřování listin  30,-- Kč za jednu stranu
ověřování podpisů  30,-- Kč za jeden podpis

Dále OÚ nabízí i možnost kopírování listin, lékařských zpráv, vysvědčení, rodných listů atd.

mailto:oudalesice@seznam.cz
mailto:oudalesice@seznam.cz
http://www.e-cesko.cz/


Obecní úřad informuje :

Likvidace knihovny – do konce roku je možno navštívit během úředních hodin knihovnu a vybrat si 
z d a r m a  knihy.  Začátkem příštího roku budou knihy fyzicky zlikvidovány.

Protahování -  letošní zímu bude protahovat obecní cesty soukromník pan Kocour z Mukařova.
Rádi bych informovali občany, že zimní údržba obecních cest je obecně sjednávána na období od 1. 
listopadu do 31. března. V říjnu jsme zažili mimořádnou situaci, kdy sníh napadl 15.října a všichni 
jsme byli zaskočeni touto skutečností. Většina občanů neměla „přezutá“ auta, nahonem jsme hledali 
zimní oblečení a obuv, konečně i lopaty a hrabla, abychom se vůbec dostali z domu a do domu. S 
protahováním obecních cest byly problémy, ale i ty se nakonec vyřešily. Děkujeme občanům za 
pochopení a vzájemnou výpomoc.

Chodník – obec měla zájem vybudovat nevyvýšený chodník od autobusové zastávky směrem do 
Jablonec nad Nisou po pravé straně vozovky. Již při přípravě projektové dokumentace se vyskytl 
problém zda vybudovat klasický chodník nebo odstavný pruh. Po několika jednáních s Krajskou 
správou silnic Libereckého kraje bylo schváleno místní šetření přímo v obci za účasti obce 
Dalešice, KSSLK a Městského úřadu Jablonec na Nisou – odbor dopravy. Na základě místního 
šetření nám byly doporučeny 2 varianty :

1) klasický vyvýšený chodník – nevhodné na zimní údržbu, obec zamítla
2) odstavná zpevněná plocha – náklady na 1m2 cca 1.200,-- Kč, pro obec drahé, obec zamítla

Výsledky jednání naznačují, že tato stavba je v obci nežádoucí.

Návrh vyhlášky „Nedělní klid“ - obecní zastupitelstvo nepovažuje za nutnost vydat tuto vyhlášku – 
sázíme na vzájemnou ohleduplnost a domluvu mezi občany, tak jako to bylo v minulosti i s 
vyhláškou o pálení.

Výstavba rychlostní komunikace R35 - superseverní varianta, která by výrazně narušila naši 
klidnou a čistou obec, je stále ještě ve hře. Prostřednictvím občanského sdružení „Občané proti 
superseverní variantě R35 o.s.“ máme informace, že v tuto chvíli se na podnět Ministerstva 
životního prostředí přepracovala původní superseverní varianta a vznikla nová superseverní 
varianta, kde klesly celkové náklady na výstavbu na 28 mld Kč. Snížení ceny stavby bylo dosaženo 
snížením celkové délky tunelů a mostů. Toto je vykoupeno zvětšením celkového stoupání. 
V místech velkého stoupání je silnice rozšířena ze 4 pruhů na 6 pruhů. 
Je zde patrná i snaha z jiných míst prosadit superseverní variantu navzdory tomu, že je to 
„nedrsnější varianta“ vůči lidem, krajině a přírodě.
Bližší informace o činnosti občanského sdružení „Občané proti superseverní variantě R35 o.z.“ 
naleznete na webových stránkách www.supersever.cz. 

Plánované akce do konce roku :

1. adventní neděle / 29.listopadu 2009 Rozsvícení vánočního stromu

 5. prosince 2009 po setmění Mikulášská nadílka – Mikuláš, anděl a čerti budou 
obcházet vesnici a donesou dětem nadílku

12. prosince 2009 od 15 hodin Předvánoční posezení důchodců na OÚ
- srdečně zveme všechny důchodce na tradiční
předvánoční posezení. Občerstvení a reprodukovaná
hudba jsou zajištěny.

http://www.supersever.cz/


Poplatky platné pro rok 2010

poplatek za každého psa 100,-- Kč
poplatek za hrobové místo   50,-- Kč/ rok
(poplatek se vybírá na rok 2009+2010)

Pozemky:
pronájem obecních pozemků     1,--Kč/m2
prodej obecních pozemků 
– stavební parcela                     200,-- Kč/m2
– stavení parcela včetně inženýrských sítí  400,-- Kč/m2
– ostatní pozemky    50,-- Kč/m2

Dřevo :
dříví na topení – samotěžba   50,-- Kč/m3
(lesní hospodář-pan Halama)

Odpad :
odpadové pytle (smíšený komunální odpad)   52,-- Kč/ks
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty)     3,-- Kč/ks
popelnice (26 svozů)          1.664,-- Kč/rok

Odpadové pytle je možno zakoupit během úředních hodin na OÚ.

Pro informaci termíny vývozu komunálního odpadu ze sběrného místa u stodoly:

popelnice + pytle na komunální odpad  každý sudý pátek

kontejnery:  papír a PET lahve  každý lichý čtvrtek
 sklo  dle potřeby objedná OÚ

velkoobjemový kontejner  1x ročně/podzim 2010
 (termín bude upřesněn OÚ)

 

Činnost obecního zastupitelstva :

Obecní zastupitelstvo se schází vždy druhé pondělí v měsíci na OÚ v 17 hodin. 

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo generální rekonstrukci topení v objektu bývalé prodejny v 
celkové hodnotě 41.850,--Kč. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav rozvodů topení a radiátorů. 
Materiál a práci vykonala firma Jan Rak Jablonec nad Nisou.

Obec nechala vypracovat projekt na odkanalizování obce Dalešice ing. Hudcem z Rychnova u Jabl. 
Nad Nisou v celkové hodnotě 24.000,-- Kč. Vypracování projektu je prvořadé pro budoucí jednání s 
úřady. Bohužel stále ještě nejsou odkanalizovány obce s větším počtem obyvatel, a tak nám 
nezbývá nic jiného než čekat. Realizace kanalizace v obci je zatím v nedohlednu.
Na jaře letošního roku se podařilo obci obnovit pomník obětem padlým za 1. světové války. Za 



použití bagru byla vyhrabána ze sutin, vedle budovy OÚ,  zbylá část pomníku. Jednotlivé kamenné 
části pomníku byly očištěny, nápisy obnoveny firmou Kamenosochařství Dvořák z Nové Vsi, a celý 
pomník byl sestaven a umístěn na původní místo. Okolí pomníku se upravilo a vysadily se tůje. 
Celkové náklady na obnovu pomníku jsou 18.000,-- Kč.

O prázninách se podařilo obci vybudovat pro děti malé dětské hřiště, které bylo financováno z 
peněz obce. Původní dotace z fondů EU nám byla zamítnuta. Sestavu Černovousova věž a houpací 
koník nám dodala firma Tomovy parky s.r.o. Radvánovice. Terénní úpravy a pískoviště zajistila 
obec. Celkové náklady na dětské hřiště jsou 84.000,-- Kč. V budoucnu uvažujeme o rozšíření 
dětského hřiště o další hrací prvky. 

V letních měsících proběhla rozsáhlá oprava klubovny na hřišti, která je v majetku obce. Venkovní 
dřevem obložené stěny a štíty byly kompletně natřeny, vyzděná část byla opatřena novou omítkou, 
vybudovalo se nové betonové schodiště se zábradlím a z důvodů bezpečnosti byly vyměněny 
okenice. Celkové náklady na opravu klubovny jsou 41.100,-- Kč.

Z důvodu bezpečnosti a zpomalení silničního provozu obec zakoupila měřič rychlost, který byl 
nainstalován na sloup elektrického vedení při vjezdu do obce směrem od Kopaniny. Měřič rychlosti 
dodala firma TEWIKO systems Liberec za cenu 67.300,-- Kč. Doufáme, že tímto docílíme 
zpomalení jízdy řidičů v obci.
Dále bylo nainstalováno dopravní zrcadlo na sloup veřejného osvětlení do ostré zatáčky u 
Scheitlerů. Další 2 dopravní zrcadla jsou zakoupena a budou umístěna v jarních měsících na 
samonosné tyče, které je nutno zabetonovat. Umístění je schváleno v horní části Dalešic proti 
výjezdu z místní komunikace na hlavní silnici Jablonec nad Nisou – Turnov (výjezd od domů 
Lukovi, Tarantovi, Kalousovi...) a v dolní části Dalešic proti výjezdu z místní komunikace na silnici 
od Pulečného (výjezd od domů Jína, Šenkovi …). Dopravní zrcadla dodala firma TEWIKO systems 
Liberec za cenu 23.200,-- Kč.

Na jaře 2010 budou též umístněny dopravní značky označující ostrou zatáčku u Scheitlerů směrem 
od Pulečného do centra obce. Toto dopravní značení je již schváleno DI Policie ČR, ale vzhledem k 
počasí nám byla instalace přislíbena až na jarní měsíce firmou Olah Jablonec nad Nisou.

Obec se zapojila do projektu Czech Point a v současné době jsme již do systému připojeni a lze 
využívat jeho služeb. Projekt Czech pointu je dotován z financí Evropské unie, avšak každá dotace 
je vykoupena horou papírování. Dostali jsme se do první vlny nových pracovišť Czech Point, které 
měly stanoven datum spuštění 15.8.2009. Než se podařilo vše zajistit a spustit,  tak to stálo naší 
účetní paní Milenu Fotrovou hodně sil a nervů.  Bohužel nakonec to bylo ministersvo, které 
posunulo spuštění nových pracovišť Czech Pointu až na začátek listopadu, a to z důvodu vydání 
přístupových kódů do Czech Pointu ve Sbírce zákonů. Pořízení výpočetní techniky zajistila firma 
GEKON Computers Jablonec nad Nisou v celkové hodnotě 85.000,-- Kč. Dotace z fondů EU ve 
výši 85% byla obci v plné výši přiznána. 

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení elektronického zabezpeční kanceláře OÚ z důvodu 
pořízení nového pracoviště Czech Point. Kancelář OÚ je v přízemí budovy a okna ani dvěře nebyly 
do současnosti nijak zabezpečena proti vloupání. Elektronické zabezpeční od firmy Jablotron 
Jablonec nad Nisou je napojeno na Polici ČR Rychnov u Jablonce nad Nisou. Celkové náklady na 
pořízení elektronického zabezpečení jsou 21.000,-- Kč.

V letošním roce obec zadala zakázku výroby přístřešku na odpadové pytle firmě Luckovo Dalešice.  
Nasmlouvaná cena je 19.600,-- Kč včetně montáže. Přístřešek na odpadové pytle bude umístěn k 
boční stěně stodoly vedle konternerů na papír, sklo a PET lahve. 



A co chystáme na přístí rok ?

– Oprava a nátěr čelní stěny obecního úřadu

– nová podlaha v zasedací místnosti na obecním úřadě

-     rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa

A na závěr …?

Všem obyvatelům naší obce přejeme pěkné prožití adventního času a 
vánočních svátků, a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti

Obecní úřad Dalešice a jeho zastupitelé

Dalešických zpravodaj se vydává 1x do roka
II. ročník
Odpovědná osoba: Hana Vélová
e-mail : hanka.vele@centrum.cz

mailto:hanka.vele@centrum.cz

