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rok s rokem se sešel a do Vašich rukou se dostává nový zpravodaj, kde Vás seznámím s tím, 

co se v obci nového udělalo, co se nového událo, co se do konce roku ještě stihne udělat 

a také co nás bude čekat příští rok. 
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Informace o našich občanech  
 

Nejstarší žena:  Hanička Marešová  88 let 

Nejmladší žena:  Karolína Auerová  3 měsíce 

 

Nejstarší muž:  Jan Lucke  77 let 

Nejmladší muž:  Matěj Šikola  1,5 roku 

 

Nové přírůstky – narození dětí: 

Lada Kovářová  

Sára Machatá  

Karolína Auerová 

 

V letošním roce oslavili a oslaví ţivotní jubilea: 

 

Jubilea: 60  Ivana Leupoldová  

Libuše Roseová 

Jaroslava Dytrychová 

Eva Ranglová 

 

Jubilea: 65  Alena Mizerová 

Vladimír Vít 

 

Jubilea: 70  Edeltraud Hornová 

Libuše Krausová 

Ursula Scheitlerová 

 

Jubilea: 75  Marie Luckeová 

Libuše Honsová 

 

Jubilea: 85  Věra Kovářová 

 

Jubilea: 88  Hanička Marešová 

 

Loučíme se:  

Dne 22. června 2012 nás  navţdy opustila paní Marie Luckeová. 

Vzpomínáme! 

 

Průměrný věk občanů:  36,9 let 

 

Počet obyvatel:   188 z toho 94 muţů a 94 ţen 

Voliči:    143 

Děti do 15-ti let:   40 

 

Počet domů:  trvale obydlené domy  56 

rekreační domy   29 

provozovny    2 

budova OÚ, prodejna, hasičská zbrojnice, hasičská klubovna 
 



Před 20. lety jsme si rozhodli o samostatnosti 
 

Ke dni 1. ledna 1960 byla obec Dalešice sloučena s obcí Maršovice. Dalešice se tak staly 

pouze katastrálním územím obce Maršovice. Ke sloučení došlo na základě návrhu tehdejší 

rady Místního národního výboru v Dalešicích za úřadování předsedy Emila Hujera. 

Předsedou Místního národního výboru sloučených obcí se sídlem v Maršovicích se stal 

Jaroslav Růţička. Emil Hujer zastával místo tajemníka. 

V referendu, konaném dne 11. září 1992, dali občané Dalešic nadpoloviční většinou najevo, 

ţe chtějí ţít opět v samostatné obci. Na základě výsledků referenda a návrhu obce Maršovice 

vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 7. října 1992 rozhodnutí č.j. (nečitelné). Tímto 

rozhodnutím, s účinností od 1. ledna 1993, Ministerstvo vnitra ČR rozděluje obec Maršovice 

v okrese Jablonec nad Nisou a dává vzniknout nové obci, které se stanoví název Dalešice. 

Dalešice se stávají samostatnou obcí.  

V usnesení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. března 1993 byla 

schválena zpráva mandátové komise o výsledku voleb členů obecního zastupitelstva 

a ověřena platnost volby jeho 7 členů, kteří sloţili zákonem předepsaný slib.  

Zastupitelstvo ve sloţení: 

Josef Hujer, Jiří Jína, Karel Kovář, Jan Lucke, Bohumil Rangl, Ursula Scheitlerová a Hana 

Vélová zvolilo ze svého středu starostou pana Josefa Hujera a místostarostou pana Jiřího Jínu. 

 

20 let je v ţivotě člověka i obce dlouhá doba. Pokusíme se zhodnotit těch uplynulých 20 let, 

co se tady podařilo (a co také ne). 

 

Co se podařilo: 

Především se obci podařilo v roce 2012 získat obecní znak a vlajku. Znak můţete vidět na 

budově obecního úřadu a na hřbitovních vratech. Tvorba i schvalovací proces byl sloţitý, ale 

stálo to za to. 

 

A co se ještě podařilo? 

Obecní úřad: 

Budova obecního úřadu, původně škola, postavená v roce 1892, se mnohokrát opravovala. 

V roce 1998 oprava fasády, vnitřního vodovodu, instalován plynový kotel. V roce 2002 

a 2003 oprava střechy, v roce 2011 byla natřena okna. V roce 2012 byly investovány nemalé 

částky na úpravy vnitřních prostor – zázemí a zasedací místnosti. 

Vodovod:  

V roce1995 byla provedena oprava starého vodovodu. Tento vodovod, sestávající z jímací 

studny, vodojemu a zásobního řadu byl postaven v roce 1903. Jeho kapacita však byla 

nedostatečná, a proto Obec Dalešice s pomocí dotace postavila v roce 1999 přívodní řad, 

napojený na maršovický vodovodní systém včetně přerušovací komory a zásobního řadu. 

Zásobní řady byly, podle potřeby, v letech 2002, 2005 a 2008 prodluţovány. 

Obecní cesty, osvětlení, čekárna: 

Obecní cesty doznaly velkých změn. Cesta do Skuhrova byla zpevněna, některé cesty 

opatřeny asfaltovým povrchem, cesta směrem k novým stavbám rozšířena a upravena. Horní 

cesta, souběţná s krajskou silnicí, byla ve dvou etapách, v roce 2003 a 2012 odvodněna 

ţlabovnicemi. Ke zvýšení bezpečnosti na cestách a vjezdech na hlavní silnice, byly umístěny 

v roce 2009 a 2011 nové dopravní značky, měřič rychlosti a zrcadla.  

A k bezpečnosti občanů všeobecně byl zvýšen počet sloupů s veřejným osvětlením 

a provedena s tím související úprava rozvaděče u transformátoru. V roce 2003 se občané 

dočkali nové čekárny u autobusové zastávky směrem do Jablonce n. N. Prostor u čekárny byl 



v roce 2012 zpříjemněn květinovým stojanem, doplněn informační tabulí o turisticky 

atraktivních místech v okolí Dalešic a směrovkami.  

 

 

Prodejna: 

Ačkoliv, jak je níţe uvedeno, se provoz v prodejně nepodařilo udrţet, i tam byly investovány 

obecní finanční prostředky. V roce 2002 poloţena nová střešní krytina, v roce 2003 proveden 

venkovní nátěr, v roce 2009 byla vyměněna topná tělesa včetně rozvodů. V roce 2010 byl 

vyměněn kotel. 

Ostatní – hřbitov, hřiště, nádrţe, vybavení sboru dobrovolných hasičů, pomník: 

Hřbitovní síň (kaple), pocházející z roku 1905, byla v roce 1995 opravena. V roce 2012 byla 

opravena pobořená hřbitovní zeď. 

V roce 2009 bylo hřiště vybaveno sestavou "Tomovy parky", v roce 2011 oploceno 

a dovybaveno, v roce 2012 doplněno pevně zabudovanými dřevěnými stoly a lavicemi. 

V roce 2006 byla vyčištěna a opravena dolní nádrţ, v roce 2012 horní nádrţ. 

Sbor dobrovolných hasičů, jehoţ členové zajišťují pro obec většinu udrţovacích prací, byl 

vybaven křovinořezem, sekačkou, mulčovačem, motorovou stříkačkou a přilbami. Sbor 

dobrovolných hasičů svépomocí provedl přístavbu poţární zbrojnice – věţ pro uskladnění 

hadic. 

Pomník, postavený obcí v roce 1924 k uctění památky padlých v I. světové válce, byl ještě 

před II. světovou válkou, v roce 1937, opraven. Po roce 1945 postupně chátral aţ se z něho 

staly rozvaliny, zarostlé ve křoví. Jeho dnešní podoba pochází z roku 2009, kdy byl pomník 

restaurován. 

 

Co se nepodařilo: 

V Dalešicích zanikla restaurace. Z protokolu o veřejné draţbě ze dne 24. srpna 1991 (druhé 

kolo) vyplývá, ţe státní podnik Restaurace Jablonec nad Nisou prodávají formou draţby 

restauraci Zelený strom v Dalešicích. Tímto způsobem restauraci nabyl pan Vladimír Hůlka 

a ten ji také do roku 1993 provozoval. Kupní smlouvou v  roce 1994 nemovitost přešla na 

Františka Noska a v r. 1998 na manţele Honsovy. Tito další majitelé uţívali jiţ nemovitost 

jako dílnu, sklad a prodejnu výrobků. 

Obchod v  Dalešicích se nepodařilo zachovat. Objekt byl postaven v akci "Z" a otevřen k  

8. březnu roku 1979. Tehdy v něm prodávala paní Dytrychová, která tuto činnost přemístila ze 

svého rodinného domu č.p.85. Prodejna po odchodu paní Dytrychové do důchodu byla 

provozována s několika přestávkami a několika prodavačkami do 31.1.2005, kdy byla 

dočasně uzavřena.  

Poté se začaly prodavačky i prodavači z obce i mimo obec střídat. Nějaký čas se prodávalo, 

pak zase ne. Poslední prodavačkou byla paní Malá z Kopaniny, která však také v březnu roku 

2012 prodej definitivně ukončila. 

 

 
Zastupitelstvo Obce Dalešice 

 



Aktuálně z OÚ: 
 

Úřední hodiny OÚ :  pondělí  8.00 hodin – 10.00 hodin účetní 

14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

14.00 hodin - 14.30 hodin místostarosta 

středa   14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

14.00 hodin – 14.30 hodin místostarosta 

 

telefon: 483 388 673, starostka: 734 535 668, místostarosta: 602 459 661 

e-mail: oudalesice@seznam.cz, webové stránky: www.oudalesice.cz  

 

Služby pro občany: 

Czech Point 

- ověřený výstup z katastru nemovitostí   100,-- Kč za jednu stranu  

50,-- Kč kaţdá další strana  

- ověřený výstup z obchodního rejstříku   100,-- Kč za jednu stranu 

- ověřený výstup z ţivnostenského rejstříku   100,-- Kč za jednu stranu 

- výpis z rejstříku trestů     100,-- Kč za výpis 

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

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. 

 

Obecní úřad informuje: 

 

Ordinační hodiny Dr. Vacátkové v období vánočních svátků: 

19. - 21.12.2012  dovolená 

27. - 28.12.2012  běţné ordinační hodiny 

31.12.2012   běţná ordinační doba 

 

Obchod 

Na konci roku 2011 uzavřela paní Malá z Klíčnova obchod s tím, ţe ho opět otevře na jaře 

2012. Bohuţel kalkulace hospodaření obchodu se dostala do červených čísel a paní Malá 

vypověděla v březnu 2012 smlouvu o nájmu a obchod uzavřela. Nyní je obchod uzavřen. 

Skladové prostory jsou pronajímány panu Honsovi. 

 

Sbírka použitého ošacení 

Občanské sdruţení Diakonie Broumov organizuje v naší obci začátkem prosince sbírku 

pouţitého ošacení, ale i lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, domácích potřeb-

nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře, 

deky, obuv – nepoškozená a hračky – kompletní a nepoškozené. Věci se odevzdávají 

v igelitových taškách nebo pytlích. 

Přesný termín sbírky bude občanům sdělen prostřednictvím informačních letáčků. 

 

Dětský klubík Pampeliška 

Od ledna 2013 zahajuje činnost dětský klubík Pampeliška v zasedací místnosti obecního 

úřadu. Kaţdá středa od 16.30 do 17.30 hodin je určená dětem. Lichý týden si uţijí malé děti 

(2-6 let) veselou angličtinu s Ivou a cvičení a tanečky s Petrou. Sudý týden si uţijí všechny 

děti bez rozdílu věku veselou angličtinu s Ivou a tvořivou dílničku s Katkou.  

mailto:oudalesice@seznam.cz


Činnost obecního zastupitelstva 

 

Obecní zastupitelstvo se schází vţdy druhé pondělí v měsíci na Obecním úřadě  

v 17 hodin.  

 

Obecní znak a vlajka 

Dne 26. ledna 2012 převzala z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslavy 

Němcové starostka obce Dalešice paní Hana Vélová dekret o udělení znaku a vlajky obci 

Dalešice. Obec nechala zhotovit smaltovaný obecní znak, který je umístěn na budově 

obecního úřadu a obecní vlajku, která je umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu, 

v celkové hodnotě 20.202,-- Kč.  

 

Hasičská zbrojnice 

Hasiči vlastními silami zrekonstruovali věţ na hasičské zbrojnici. Nyní je hasičská věţ vyšší 

a hasiči mohou lépe sušit a skladovat hadice. Cena materiálu pouţitého na rekonstrukci je 

24.882,-- Kč. 

 

Informační tabule a směrovník 

Na náves byla umístěna informační tabule, kde se občané, ale i rekreanti a výletníci mohou 

dočíst o historii obce a zajímavých místech v okolí naší obce. Směrovník je určen zejména 

turistům, aby se mohli lépe orientovat a vyrazit tím správným směrem. Náklady na výrobu 

a zabudování obou informačních prvků je 10.300,-- Kč. 

 

Bezpečnost v obci 

Na ţádost občanů bylo umístěno druhé dopravní zrcadlo na křiţovatku u Kovářů. Nové 

dopravní zrcadlo bylo pořízeno za 7.140,-- Kč. 

K regulování rychlosti jízdy aut v obci nám slouţí měřič rychlosti, který byl v letošním roce 

doplněn solárním panelem. Výhodou solárního panelu je dobíjení zdroje energie pro 

bezporuchovou funkci měřiče rychlosti. Solární panel byl dodán a namontován v ceně 

16.800,-- Kč. 

 

Mulčovač 

V letošním roce zastupitelé schválili zakoupení mulčovače, který se dobře uplatnil při 

mulčování pozemků v centru obce. Mulčovač byl pořízen za 48.830,-- Kč. 

 

Horní vodní nádrž 

Důvodem opravy vodní nádrţe byl zejména únik vody a podmáčení sousedícího pozemku. 

Nádrţ byla vypuštěna, omyta a veškeré díry a praskliny byly spraveny a začištěny. Celkové 

náklady na opravu nádrţe 18.436,-- Kč. 

 

Hřbitov 

Při kontrole hřbitova bylo zjištěno, ţe je značně poškozena zděná část hřbitovní zdi vpravo 

od márnice. Náklady na opravu 11.500,-- Kč. 



Opravy v budově obecního úřadu 

V letošním roce se na nás usmálo štěstí a podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci 

podlahy v zasedací místnosti. Spolu s novou podlahou, jsme se pustili i do celkové údrţby 

prostor obecního úřadu. Zdiva byla ošetřena sanační omítkou proti vlhkosti a následně i 

vymalována. Na toaletách byly vyměněny umyvadla a záchodové mísy. V zázemí kanceláře 

obecního úřadu byla zabudovaná nová kuchyňská linka. Celkové náklady na údrţbu obecního 

úřadu – rekonstrukce podlahy + zednické a bourací práce 290.016 Kč (dotace 212.015,-- Kč), 

výměna WC a umyvadel 19.130,-- Kč, vymalování zasedací místnosti, chodby, WC + nátěry 

zárubní 23.300,-- Kč, nová kuchyňská linka s nerezovým dřezem 6.680,-- Kč. 

 

Odvodnění místní komunikace 

Tento rok obec odvodnila další část horní místní komunikace od Juričků pod hřiště. Náklady 

na odvodnění 88.802,--Kč. 

 

Zimní údržba 

Za protahování v zimních měsících 2011/2012 bylo zaplaceno panu Štěpánkovi z Lučan nad 

Nisou 42.240,-- Kč. V letošním roce zastupitelé obce schválili změnu a byla uzavřena 

smlouva o protahování s firmou Autodoprava Dvořák Jablonec nad Nisou. 

 

Jarní úklid obce a sekání obecních ploch 

Obě tyto akce jiţ tradičně zajišťují pro obec hasiči. Za jarní úklid obce hasiči vyfakturovali 

částku 8.980,-- Kč a za sekání a mulčování obecních ploch hasiči vyfakturovali částku  

6.720,-- Kč. 

 

Drobné práce pro OÚ zajištěno brigádně: 

drobné údrţbářské práce 

sekání + úklid obecní zeleně  

údrţba místních komunikací - splávky, čištění ţlabovnic, propustí 

úklid hřbitova 

úklid autobusových zastávek a okolí 

SPOZ (ţivotní jubilea, narození dětí) 

úklid prostor na OÚ (zasedací místnost, chodba+WC) 

kronika 

správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 

odvoz odpadových pytlů 

Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 45.420,-- Kč. 

 

Školné 

Vzhledem k tomu, ţe naše obec nemá svojí školu, tak jsme povinni uhradit z rozpočtu obce 

školné za děti navštěvující základní školu. V letošním roce bylo za školné zaplaceno celkem 

97.800,-- Kč. 

 

 

 



Dopravné 

Naše obec přispívá téţ za kaţdého občana na autobusovou dopravu. V letošním roce obec 

zaplatila celkovou částku 14.038,-- Kč. Autobusové spoje jsou vyuţívány zejména dětmi na 

cestu do a ze školy. Někteří občané vyuţívají autobusové spoje na cestu do práce a zpět, ale 

i k lékaři nebo za nákupy. 

 

Lesní hospodaření 

V majetku obce jsou i lesy, o které je potřeba pečovat. Ke správnému hospodaření je potřeba 

mít lesní hospodářský plán, který se v současné době zpracovává a bude platit od 1.1.2013 do 

31.12.2022. Nový lesnický plán je vystaven v digitální formě na lesní majetek obce Dalešice 

v celkové hodnotě 27.540,-- Kč. 

Na podzim započaly práce na převedení historického majetku – lesů do vlastnictví obce. 

Jedná se o lesy, na kterých obec hospodařila, ale tyto pozemky nebyly zapsány v katastru 

nemovitostí. Nyní probíhá zaměření pozemků a po vypracování nových geometrických plánů 

budou lesní pozemky řádně zapsány do katastru nemovitostí.  

 

Pro přehled bych Vás ráda seznámila i s konkrétními čísly hospodaření v obecním lese: 

Příjmy: z prodeje dřeva (dřevo ke zpracování + palivové dřevo)   154.547,-- Kč 

Výdaje: těţba a odvoz dřeva, nákup, sázení a ošetření stromků,  

plat lesního hospodáře        143.725,-- Kč 

 

Odpadové hospodaření 

Letošní rok ještě není u konce a nemáme všechny potřebné údaje o hospodaření s odpady 

v obci. Z tohoto důvodu si dovolím pouţít údaje z roku 2011. 

Příjmy: odměna za třídění odpadu       25.018,50 Kč 

prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad + popelnice   30.716,-- Kč 

příjmy cekem          55.734,50 Kč  

Výdaje: likvidace komunálního odpadu, velkokapacitní kontejner,  

likvidace tříděného odpadu        58.790,-- Kč 

výdaje celkem         58.790,-- Kč 

 

Obec v roce 2011 doplatila z rozpočtu obce částku 3.055,50 Kč na likvidaci odpadu. 

 

Dne 22. června 2012 byly v prostoru vysílače Ještěd slavnostně vyhlášeny výsledky sedmého 

ročníku soutěţe „Zlatá popelnice“ za rok 2011. Jedná se o soutěţ měst a obcí Libereckého 

kraje v třídění odpadů. 

V letošním roce se obec Dalešice stala skokanem roku - s meziročním nárůstem ve výši 40% - 

tj. z 37,6 kg/os./2010 na 52,6 kg/os./2011. 

Paní starostka Hana VÉLOVÁ převzala z rukou ing. Jaroslava Podzimka - radního 

Libereckého kraje pro zemědělství a ţivotní prostředí - pamětní pohár 

 



Pro informaci v letošním roce obec podala 7 žádostí o dotaci: 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2012 

G-17 Program obnovy venkova (Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti – POV) 

REKONSTRUKCE PODLAHY V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

Celkem zaţádáno: 290.000,- 

Podíl LK: 212.050,- Kč 

Podíl obce: 77.950,- Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN 

 

 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012 

G-16 Zpracování územních plánů  

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DALEŠICE 

Celkem zaţádáno: 188.020,- Kč 

Podíl LK: 100.000,- Kč 

Podíl obce: 88.020,- Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2012 

REKONSTRUKCE VĚŢE HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Celkem zaţádáno: 42.000,-Kč 

Podíl LK: 21.000,- Kč 

Podíl obce: 21.000,-Kč 

ZAMÍTNUTO 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2012 

NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENÍ SBORU 

/přilby PAB FIRE 03, motorová pila STIHL MS-260/ 

Celkem zaţádáno: 39.840,- 

/přilby PAB-vyhověno ţádosti, motorová pila-zamítnuto/ 

Podíl LK: 13.280,- Kč 

Podíl obce: 13.216,-Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN 

 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012 

G-99 Program z rozhodnutí Zastupitelstva LK a Rady LK 

MOTOROVÁ PILA PRO SDH 

Celkem zaţádáno: 24.000,- Kč 

Podíl LK: 19.200,- Kč 

Podíl obce: 4.800,- Kč 

ZAMÍTNUTO 

 



Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2012 

Celkem zaţádáno: 20.200,- Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN V PLNÉ VÝŠI 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2012 

Celkem zaţádáno: 3.920- Kč 

DOSUD JSME NEOBDRŢELI VYJÁDŘENÍ 

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu STROJNÍKŮ 

Náklady celkem: 2.820,- Kč 

Příspěvek dle předepsaných tabulek: 960,- Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN V PLNÉ VÝŠI 

 



Poplatky platné pro rok 2013 : 

 

poplatek za kaţdého psa      100,-- Kč 

poplatek za hrobové místo      50,-- Kč/ rok 

(poplatek se vybírá na roky 2013/2014) 

zřízení hrobového místa      200,-- Kč 

 

Pozemky: 

pronájem obecních pozemků     1,-- Kč/m
2
 

prodej obecních pozemků  

 stavební parcela      200,-- Kč/m
2
 

 stavení parcela včetně inţenýrských sítí   400,-- Kč/m
2
 

 ostatní pozemky      50,-- Kč/m2  

 

Dřevo: 

dřevo na topení – samotěţba      130,-- Kč/m
3
  

(lesní hospodář-pan Halama) 

 

Odpad: 

odpadové pytle (smíšený komunální odpad)   58,-- Kč/ks 

odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty+kov)   5,-- Kč/ks 

popelnice (26 svozů)       1.725,-- Kč/rok  

Odpadové pytle je moţno zakoupit během úředních hodin na Obecním úřadě. 

 

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

 

popelnice + pytle na komunální odpad    kaţdý lichý pátek 

 

kontejnery: papír a PET lahve     kaţdý lichý čtvrtek 

sklo         dle potřeby objedná OÚ 

 

velkoobjemový kontejner      1x ročně/podzim 2013 

(termín bude upřesněn OÚ) 

 

Prosíme občany, aby u kontejnerů na tříděný odpad a v kleci na komunální odpad udržovali 

pořádek. Bohužel se dost často stává, že do pytlů s komunálním odpadem jsou dávány zbytky 

potravin, masa a kosti, což přitahuje drobné zvířectvo (kočky, kuny), které pytle roztrhají a 

odpad rozházejí po celé kleci. Zaměstnanci obce pravidelně kontrolují a uklízejí nepořádek 

v kleci na odpad i v okolí kontejnerů. 

Ráda bych upozornila, že v naší obci nemají občané povinnost platit poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu, který v současné době činí 500,-- Kč na 1 obyvatele. Proto se domnívám, 

že udržování čistoty a pořádku je povinností nejen obce, ale i všech obyvatel žijících v naší obci. 

Ve srovnání s minulým rokem se snížil výskyt černých skládek a odkládání odpadů v neznače-

ných pytlích. Obec použila k likvidaci odpadů v celé obci 21 pytlů na komunální odpad a 16 

pytlů na tříděný odpad, což činí 1.152,-- Kč. 



Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

 

Okrsková soutěž – účast 1 družstva 

2.6.2012  Radčice 

 

Fire Night Cup (noční soutěže) – účast 1 družstva  

9.6.2012  Jeřmanice- Dlouhý Most  

16.6.2012  Frýdštejn 

30.6.2012  Karlinky ( Vesec u Liberce )  

6.7.2012  Krásná Ves 

4.8.2012  Nová Ves nad Popelkou 

1.9.2012  Roudný  

 

Ostatní soutěže 

13.10.2012  Poslední hrejk Sněhov spojeno s oslavou 120 let SDH Sněhov-Bobov 

 

Námětová cvičení a kurzy 

4.8.2012  Dálková doprava vody z Huntířova do Skuhrova spojeno s oslavou 

120 let SDH Skuhrov-Huntířov 

8.4.2012  Kurz první pomoci 

 

Požární zásah 

25. 8. 2012 měli hasiči 1 výjezd k otevřenému ohni v obecním lese. Naštěstí oheň byl na 

samém začátku a podařilo se ho zlikvidovat vlastními silami bez účasti profesionálních 

hasičů.  

Práce pro obec 

I v letošním roce jsme pracovali pro obec. V jarních měsících se jednalo o prořízku stromů, 

keřů a úklid obce. V letních měsících jsme sekali a mulčovali obecní pozemky.  

Také jsme se pustili do rekonstrukce hasičské věţe a dílo se nám podařilo úspěšně dokončit. 

 

Pořádané akce: 

30.4.2012  Čarodějnice – příprava, organizace i zajištění občerstvení  

 

2.6.2012  Dětský den ve spolupráci s obcí – pěkná akce s velkou účastí malých i  

starších dětí.  

11.8.2012  Dalešický trakař – 2. ročník běhu s trakařem a sudem piva. 

Tato akce se dostává do podvědomí nejen „Dalešáků“, ale i sportovních 

nadšenců z okolních obcí a téţ z ciziny. Letošním vítězem se stal ředitel 

závodu David Beránek s časem 3:24 min.  

15.9.2012  Volejbalový turnaj „Čtyř“ - závěrečný volejbalový turnaj druţstev Dalešic, 

Mukařova a Sněhova. Celý turnaj se odehrál v rámci fair play a hlavně bez  

zranění. Druţstvo Dalešic se umístilo na krásném 3. místě. 

 

Jaroslav Véle ml., velitel druţstva  



Tip na výlet – Dalešice 

 
Většina z našich obyvatel ví, ţe nejsme jediné Dalešice v České republice. Podívali jsme se 

do Dalešic ve Středočeském kraji, poblíţ Bakova nad Jizerou. 

Informační tabuli s názvem obce Dalešice jsme minuli a díky GPS jsme v mírné pravotočivé 

zatáčce odbočili vpravo do slepé ulice. V opačném případě, po ujetí dalších 50 m, bychom 

byli zase z Dalešic venku, aniţ bychom viděli víc, neţ několik domů při silnici. 

Ulice vede vzhůru do kopce, přes ţelezniční koleje trati Turnov – Praha, ovšem zastávka tu 

není. Pěkné domy jsou vpravo i vlevo, některé přímo u cesty, jiné odsazené, s příjezdem po 

travnaté cestě. Domy připomínají bývalé statky, některá nesou jména usedlostí tak, jak je 

vlastnící s vtipem pojmenovali. Vrata do dvorů jsou široká pro vjezd povozů. Po několika 

zatáčkách jsme vlevo minuli udrţovaný velký dům, moţná to dříve bývala škola a vpravo, na 

vyvýšenině, výstavný vodo-

jem. Ten se právě opravoval 

a u něho asfaltová cesta 

končila. Otočili jsme auto a 

hledali místo na zapar-

kování. To je problém. Po 

obou stranách vjezdy do 

dvorů, nebo travnaté 

příjezdové cesty k domům 

mimo silnici. Přejeli jsme 

opět koleje a zaparkovali 

pod velkou slívou. Nikde 

ani známka po obchodu, ani 

bývalém. 

Tyto Dalešice nejsou 

samostatná obec, patří pod 

Bítouchov. GPS nám uká-

zala směr, kterým Bítou-

chov leţí. Mysleli jsme, ţe ji přechytračíme a zkusili jsme jít jinak. Na cestu jsme narazili aţ 

v lese, kdyţ jsme se předtím protlačili obilím. 

V Bítouchově je koupaliště, obecní úřad a typická stavba bývalého vesnického obchodu. Na 

jedněch dveřích hlásal nápis, ţe tam 

sídlí kadeřnice, na druhých bylo 

napsáno "Svačiny" a poutač 

Svijanského piva. Kadeřnici jsme 

nepotřebovali a v druhých svačina 

nebyla. Sáhli jsme tedy do batohu pro 

první pomoc, sedli do čekárny a 

posilnili se suchými rohlíky a vodou z 

plastu. Naproti čekárně stojí mohutný 

dům, zjevně statek, s úplně novým 

nápisem "Pivnice Na statku". Tam 

jsme si netroufli, coţ, zpětně vzato 

byla chyba a z hlediska poznávacího 

výletu váţný nedostatek. Vedle 

obecního úřadu je rybník.  Na pontonu 

sedí vodník s udicí. Obklopen vodními ţivočichy chytá patrně ryby. Idylku doplňuje 

nafukovací ţralok, válící se nedaleko, kachna a labuť.  



I cestu zpátky nám GPS poradila, nicméně nás neupozornila, ţe se jedná o bývalé vojenské 

pásmo, a tak jsme narazili na zamčená vrata, která ještě nikdo nestihl odemknout. Ta se, 

naštěstí, dala obejít dírou v plotě. Cesta vojenským pásmem byla pohodlná, ale trochu 

strašidelná. Byly tam domy, ale divné a s divnými lidmi. Kousek před vesnicí Podhradí jsme 

vlevo uviděli strmou pěšinku, 

jeţ vedla přímo na hrad 

Zvířetice.  Kouzelný hrad! 

Bez hlídače, průvodce 

a vstupného. Jenom cedule, 

co všechno nesmíte a můţete 

na vlastní nebezpečí. Věţ má 

nové schodiště, dá se na ní 

vylézt na vlastní nebezpečí, 

ale nijak nebezpečné to není. 

Byl červenec, prázdniny, 

slunečný den a byli jsme tam 

sami. 

Z hradu vede pěšinka dolů do 

vesnice Podhradí, tam byl 

obchod, ale zrovna zavřený. 

Z Podhradí zpátky do Dalešic 

je to kousek po stinné silnici. 

Vlevo, pod silnicí, jsou tzv. "Podhradské tůně", bývalé koryto řeky Jizery s mokřadním 

rostlinstvem. Srdce milovníka přírody nad tím místem zaplesá.  

 

 
 

A pak uţ do auta a zpátky do našich Dalešic. Výlet to je příjemný v obci i v krásném okolí, 

ale raději na něj nejezděte bez svačiny a GPS. 

 
Marie Nedomlelová 



Dalešické pověsti 

 
Studánka víly Fontánky 

 
Vydáte se z  Dalešic do kopce, po cestě kolem bývalého koupaliště a v lese, na první odbočce 

zahnete vpravo. Aţ dojdete k dřevěné myslivecké boudě a krmelci, pokračujte pohledem na 

vzrostlý strom - dvoják. Je zajímavý tím, ţe jehličnatý strom srostl s listnatým. Vpravo, 

kousek od něho, je studánka víly Fontánky. 

Tady je její příběh: 

Na kraji obce Dalešice, na svahu Dalešického kopce, ţil myslivec jménem Sosna se psem 

Bojarem. Myslivec byl mrzutý, stále zamračený člověk, který se s nikým nepřátelil. Ţe neměl 

rád lidi, to by sousedé ještě pochopili, ale on neměl rád ani zvířata.  

Bojar byl zdatný lovecký pes, dobrák, ale poslušný a právě ta poslušnost mu vyslouţila pověst 

zlého psa. Kdyţ totiţ Sosna zavolal na Bojara: "kousej, trhej", Bojar poslechl. A tak se stalo, 

ţe v celém dalešickém lese se zvířata Bojara bála a jak se Bojar se Sosnou blíţili k lesu, 

veverky na stráţném smrku vyhlašovaly poplach. Kaţdý honem koukal, kam se ukrýt.  

V dalešickém lese ţila také víla Fontánka. Byla to spíš taková ošetřovatelka lesních zvířátek. 

A ţe byla sama jediná víla v lese, měla pořád co na práci. Jednou si zajíček vyvrknul noţku, 

nebylo to nic váţného, ale starosti to dalo. Víla sháněla v lese bylinky proti bolesti, dlahu 

a pevná stébla na ovázání. A jak byla zabraná do práce, ani si nevšimla, ţe veverky vyhlásily 

poplach. Vzpamatovala se, aţ kdyţ uslyšela Bojarův štěkot. Zajíček skočil po hlavě pod 

kořeny vyvráceného stromu a víla Fontánka se dala na útěk. Bojar ji nedohonil, ale víla se 

uhnala a dostala horečku. Dotrmácela se do krmelce a zachumlala se do voňavého sena. Oči ji 

pálily a tvářičky hořely. V noci, kdyţ vyšel měsíc, všimla si, jak se jeho záře zrcadlí mezi 

kořeny stromů. Došla k tomu místu a spatřila jen takovou malou louţičku vody s obrazem 

měsíce. Zvědavě sáhla rukou do vody a protřela si oči. Přestaly pálit. Omyla si tváře a čelo 

a horkost zmizela. Vylovila spadlé jehličí z vody, odstranila mech a ze země se vyloupla 

studánka, skoro tak velká, ţe se v ní mohla Fontánka vykoupat. To byla úleva. A tak víla 

poznala, ţe studánka má léčivou vodu. Od té doby tam všechna lesní zvířata chodí pít a léčit 

své bolesti. Víla Fontánka o studánku pečuje, aby studánka byla stále čistá a voda průzračná.  

 

     
 

Marie Nedomlelová, "Dalešické pověsti " z cyklu "Povídání pro vnoučata". 



Dřívější místní zvyky a obyčeje 

 

Výňatky z Obecní kroniky z let 1927 – 1941, kapitola "Zvyky a obyčeje". 

 

Mezi obyčeji by měl být zejména uveden velikonoční zvyk, tzv."der Tagrebell", (buřič dne – 

volně přeloženo). 

V týdnu o velikonocích chodí chlapci - "die Schnarrer" neboli "Schnorrjunge" s řehtačkami 

po vesnici. Toto obcházení vesnice popisuje Adolf Lang v následující zprávě: 
"Starý, ale pěkný zvyk je obcházení vesnice chlapci s řehtačkami na Zelený čtvrtek a Velký pátek. 

Všichni chlapci z vesnice, od 4 do 14 let, se shromáţdí na Zelený čtvrtek okolo 11.hod. dopoledne na 

obvyklém místě, obyčejně u hospody č.p.8. Dva nejstarší chlapci jsou velitelé. V půl dvanácté zavelí 

velitelé nástup. Chlapci jdou husím pochodem v pořadí, které je odedávna pevně stanovené a při chůzi 

točí řehtačkami. Řehtačkami točí tak vehementně, ţe si mnozí z těch nejmenších překroutí ruce a to 

jim pak brání v další produkci. Při prvním i druhém obcházení vesnice chlapci odříkávají koledy na 

kolenou. Jeden z velitelů předříkává "Vaterunser", ten druhý to po něm opakuje. Kdo se přitom směje, 

bývá velitelem tvrdě potrestán. Během průvodu se někdy přihodí, ţe z některých dveří vyletí plná hrst 

pečených švestek. Chlapci se po nich vrhnou, kaţdý se snaţí urvat co nejvíce. Pak nastane v průvodu 

zmatek a velký křik. Velitelé chlapce brzy postaví zase do řady a jde se dál. Tento průvod se koná  

v kaţdé, jinak obvyklé době místního vyzvánění, naposled na Velký pátek večer.  

Kdyţ došlo na dělení, byl vyuţíván starý trik. Chlapci byli domluveni, ţe se sejdou v pátek ráno, v 6 

hod., ale podle tajného 

ujednání vstalo 4 - 6 

největších chlapců uţ ve 4 

hod. ráno, nebo ještě dřív a 

obešli vesnici s řehtačkami. 

Ten kdo se nezúčastnil, 

neměl nárok na podíl z darů. 

Tímto způsobem se snaţili 

velcí kluci zbavit těch 

malých, vyloučit je z dělení 

darů tak, aby si mohli zvýšit 

svůj podíl. Na Velký pátek v 

noci okolo 12 hod., se 

chodilo od domu k domu 

"einfordern" (vymáhat dary 

volně přeloženo).  

Ti dobromyslní podávali pár 

krejcarů mezi dveřmi, nebo 

oknem, nebo leţel peníz jiţ 

připravený na parapetu pod 

oknem, aby lidé uţ nemuseli vstávat z postele. U mnoha domů chlapci nic nedostali, a proto řehtali tak 

silně aţ stejně obyvatele domů vzbudili. Pak táhli chlapci s brbláním nad těmito skrblíky dál. Také se 

někdy přihodilo, ţe se o půlnoci na Velký pátek objevila druhá parta - konkurence. To si ta první 

nenechala líbit. Pak docházelo často v noci k pořádným bitkám. V roce 1883 jsem také já, (Adolf 

Lang), šel "einfordern". Bylo nás 6 chlapců, na kaţdého vyšlo 92 krejcarů. V těch dobách to byly 

slušné peníze, mnohý z chlapců ještě nikdy tolik peněz nevlastnil. Začátkem 80. let bylo "einfordern" 

v noci přísně zakázáno učitelem Wenzlem Seilerem. Ze začátku jsme ten zákaz nebrali váţně, ale pan 

učitel to váţně bral. Běhal v noci s násadou od koštěte po vesnici, chytal pokladníky a narušitele klidu 

a potrestal je. "Einfordern" bylo pak provozováno uţ večer, coţ bylo také pěkné. Nikdo ve vesnici, ani 

ti nejstarší nevědí, kdo ten zvyk zavedl a odkdy je provozován. 

V roce 1870 bylo v průvodu přes 30 chlapců, letos poprvé 10, podruhé jen 8. Zeptal jsem se jednoho 

staršího chlapce, proč je jich tak málo. Na to mi odpověděl se smutkem v očích, ţe je to letos 

naposled, co chodí s řehtačkou, neboť ve vesnici ţádní chlapci nejsou. Ó jaká škoda!" 



Zapsáno doslova dle Adolfa Langa na Zelený čtvrtek v roce 1927 (přepsáno kronikářem  

25. února 1931).   Poznámka překladatele: Adolf Lang byl- členem tehdejší rady Obecního úřadu Dalešice 

Za všeobecné účasti bylo kaţdoročně slaveno "Kirmes" (posvícení). Slavení tohoto svátku 

vychází pozdě na podzim, takţe se uţ často odehrává na sněhu. Jeden rok pořádá posvícení 

spolek hasičů, další rok pěvecký spolek, pak zemědělci. Posvícení začíná v neděli po Všech 

Svatých. Průvod se obvykle koná v pondělí. V neděli večer je taneční zábava v hostinci č.p. 8. 

Přichází i mnoho přespolních. V pondělí je pokračování, v úterý většinou zabíjačka u Štefana 

v hostinci č.p.37. Ve středu se vyspává. Ve čtvrtek se posvícení pohřbívá v hostinci č.p.8. Po 

obvyklém tancování nastává večer přestávka. Poté, co se při pohřební ceremonii se zemřelým 

posvícením (vycpanou figurou na márách) obešel sál za vyzvánění ministrantů a ţehnání 

knězem, zaplakali truchlící pozůstalí. Kněz pronesl smuteční řeč, která byla mnohdy velmi 

působivá, neboť všechny události uplynulého roku a mnoho obyvatel vesnice bylo 

s personifikovaným posvícením spjato. Pak bylo neboţtíkovi uděleno poslední pomazání a po 

obejití sálu byl pohřeb ukončen. Pak zase následoval tanec. 

Koncem června se konají "Johannisfeuer" (slavnosti Svatojánského ohně) při kterém děti 

běhají "mit brummenden Bessen" (s bručícím koštětem - volně přeloženo).  

"Namenstag - Ständchen" (Dostaveníčko) se hrávalo u příleţitosti svátků Josefů, Antonínů, 

Eduardů, Johannů, Franzů a Augustů. Výtěţek z darů od oslavenců byl věnován na nákup 

nástrojů, not nebo klobouků. Okolo roku 1900 tento obyčej zanikl. 

 
Přeloţila Marie Nedomlelová, kronikářka Obce Dalešice 



Plánované akce do konce roku: 

1. adventní neděle / 2. prosince 2012  Rozsvícení vánočního stromu – lípy na návsi. 

Na jaře byl vysazen smrček vedle obchodu 

s tím, ţe v příštích letech bude slouţit jako 

vánoční stromek. 

5. prosince 2012 po setmění   Mikulášská nadílka – stalo se jiţ tradicí, ţe 

Mikuláš se svojí druţinou obchází vesnici a  

navštěvuje děti a roznáší jim mikuláškou nadílku. 

 

15. prosince 2012 od 15 hodin   Tradiční předvánoční posezení důchodců v 

zasedací místnosti obecního úřadu. 

Srdečně zveme všechny důchodce - místní i 

rekreanty, ale i občany, kteří mají chuť se sejít se 

sousedy a popovídat si. 

Posezení bude zpestřeno pěveckým vystoupením 

dětí ze Základní umělecké školy  

v Jablonci nad Nisou a k poslechu i k tanci 

zahraje harmonikář. 

Občerstvení je zajištěno pro všechny  

v dostatečném mnoţství. 

 

10 prosince 2012 od 17 hodin   Poslední letošní veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 

 

 



A co chystáme na příští rok? 

 

 Vyasfaltování obecní komunikace od autobusové zastávky k domu pana Šikoly a paní 

Jírové 

 Odvodnění místní komunikace v dolní části Dalešic od Fotrů na křiţovatku u Kovářů  

 Příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení 

 

 

A co napsat závěrem?  

 

Všem obyvatelům naší obce přejeme: 

 

krásné proţití svátků vánočních, hodně dárků pod stromečkem, 

a do Nového roku hlavně zdraví a štěstí 

Hana Vélová, starostka obce a zastupitelé obce 

 

 
 


