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Dalešický zpravodaj 

Vážení spoluobčané, 

Dalešický zpravodaj letos slaví kulatiny. Do rukou se Vám dostává Dalešický zpravodaj 
označený „desítkou“. Věřím, že mnozí si tyto zpravodaje ukládáte, a tak můžeme společně 
zavzpomínat na začátky. První číslo bylo vydáno koncem roku 2008, mělo 4 stránky a 
kopírovali jsme si ho sami na úřadu. Každý rok přibývaly stránky a rozšiřoval se i obsah 
zpravodaje. Na kopírování už naše technika nestačila, a tak od roku 2011 se zpravodaje začaly 
tisknout v tiskárně ROVTISK Rovensko pod Troskami. Od tohoto roku začaly titulní stránky 
zdobit fotografie dalešických domů. V roce 2014 tiskárna ROVTISK vytiskla poslední ročník 
zpravodaje a koncem roku ukončila svoji činnost. Od roku 2015 jsme navázali spolupráci s 
Barevnou tiskárnou ve Smržovce. Zpravodaj dostal novou podobu. Přibyly barevné obrázky a 
fotografie, ale to není vše, co přibylo. Zvýšil se počet přispěvovatelů a tím i počet stránek 
zpravodaje.  V loňském ročníku jsme se dostali s počtem stránek na číslo 28. A kolik stránek 
má jubilejní ročník? Tak to už neprozradím. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem kdo po celá léta se mnou spolupracovali a 
spolupracují na zpravodaji – Milena Fotrová (účetní podklady), Marie Nedomlelová (historie 
obce, tipy na výlety, Dalešické pověsti), Jaroslav Véle ml. (činnost SDH Dalešice), Anežka 
Ouředníková (historie obce), ing. Josef Nedomlel (pozemkové úpravy), Katka Kovářová a 
Petra Šenková (klubík Pampeliška), David Beránek (činnost SDH Dalešice), David Beránek, 
Barbora Luková, Stanislav Matura a Jiří Umann (za kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice). 

Obsah: 

• Informace o občanech
• Aktuálně z obecního úřadu
• Činnost obecního zastupitelstva
• Poplatky platné pro rok 2018
• Okénko do historie
• Dalešické pověsti
• Předvánoční úklid
• Klubík Pampeliška
• Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
• Bezpečnost seniorů
• Plánované akce do konce roku
• Závěr

Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 
X. ročník
Odpovědná osoba: Hana Vélová
e-mail: hanka.vele@centrum.cz
zpravodaj vytiskla: www.barevnatiskarna.cz
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Informace o našich občanech k 10.11.2017 

Nejstarší žena:  Marie Slavíková 
Nejmladší žena: Ema Ranglová 
Nejstarší muž:  Jan Lucke  
Nejmladší muž:  Petr Havránek 

Nové přírůstky – narození dětí:  Sophie Mašková 
Ema Ranglová 

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 

Leden Jiří Jína 
Únor Marie Slavíková, Milan Hendrich 
Duben Edeltraud Hornová, Alena Bursová, Věra Bártová 
Červen Libuše Krausová 
Červenec Libuše Roseová 
Srpen             Jaroslava Dytrychová  
Září Jan Lucke, Jiří Matouš 
Říjen Eva Ranglová, Blanka Štaflová 
Listopad Jaroslav Hons, Libuše Honsová 
Prosinec Adéla Havlišová, Vladimír Vít 

Svatba 
Dne 7.7.2017 byli oddáni u kaple svatého Kříže novomažené Dagmar a Václav Gumulákovi. 
Na společné cestě životem přejeme hodně štěstí. 

Zlatá svatba – 50 let 
V únoru oslavili zlatou svatbu manželé Maturovi a v říjnu manželé Hujerovi. 
Blahopřejeme. 

Loučíme se : 
V letošním roce nás navždy opustili : 
28.1.2017 
14.5.2017 
8.10.2017 

Věra Kovářová 
Vlastimil Valha 
Jiří Jína 

Vzpomínáme. 

Průměrný věk občanů: 39,15 let 
Průměrný věk muži:  39,05 let 
Průměrný věk ženy:  39,25 let 

Počet obyvatel:  189 z toho 98 mužů a 91 žen 
Voliči:  147 
Děti do 15-ti let: 34 + 6 nepřihlášených 

Počet domů:  trvale obydlené domy 62  
rekreační domy 25          
budova OÚ 

prodejna
hasičská zbrojnice
hasičská klubovna 
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Aktuálně z obecního úřadu: 

Úřední hodiny:  pondělí   8.00 hodin - 10.00 hodin účetní 
14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

středa 14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

Kontakty: 
Milena Fotrová, pracovnice úřadu: 606 489 845 /nahrazuje pevnou linku - možnost 

volat v úřední i neúřední dny/ 

Hana Vélová, starostka: 734 535 668 

Ing. David Beránek  606 227 990 

Helena Šutová, pracovnice SPOZ: 602 888 672 

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

Číslo účtu: 107957603/0300 ČSOB Jablonec nad Nisou 

Služby pro občany: 

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

  50,- Kč každá další strana 
- ověřený výstup z obchodního rejstříku 100,- Kč za jednu stranu 
- ověřený výstup z živnostenského rejstříku 100,- Kč za jednu stranu 
- výpis z rejstříku trestů 100,- Kč za výpis 
- výpis bodového hodnocení osoby 100,- Kč za výpis 
Ověřování listin a podpisů
ověřování listin   30,- Kč za jednu stranu 
ověřování podpisů   30,- Kč za jeden podpis 

Dále OÚ nabízí :  
kopírování listin, lékařských zpráv, vysvědčení, rodných listů atd. 
laminování listin   10,- Kč/ 1 list 

Obecní úřad informuje: 

V období před vánočními svátky má MUDr. Kateřina Vacátková dovolenou ve dnech 
21 - 22.12 2017.  
V ostatních dnech platí obvyklá ordinační doba. 
Praktický lékař v Rychnově u Jablonce nad Nisou 
MUDr. Kateřina Vacátková tel. : 483 388 004 
V případě nepřítomnosti 
MUDr. Jiří Šmíd, Mšeno, ul. B. Němcové 7  tel. : 483 302 506 
MUDr. Anna Novotná, Kokonín, ul. Jižní  tel. : 483 302 189 
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Hřbitov 
V letošním roce proběhla I. etapa kácení vzrostlých lip podél příjezdové cesty. Tyto lípy byly 
nahrazeny novými sazenicemi lip, a to pouze po jedné straně cesty. Zároveň bylo vybudováno 
malé parkoviště před hřbitovem a upravena příjezdová cesta. Při vstupu na hřbitov si určitě 
všimnete i nového vzhledu centrálního pomníku s křížem. Vypískovaný pomník z ještědské 
žuly se stal dominantou našeho hřbitova. 
V příštím roce se plánuje II. etapa kácení vzrostlých lip, a to uvnitř hřbitova. Na podzim 2018 
budou opět vysázeny nové sazenice lip. 

Územní plán Dalešice 
Poslední roky se často setkáváme na úřadu s žádostmi stavebníků o schválení dokumentace 
na stavbu rodinného domu typu bungalov. Bohužel tento typ stavby nesplňuje zásady 
urbanistické koncepce, které stanovil územní plán naší obce. Z tohoto důvodu obecní 
zastupitelé tyto žádosti zamítají.  
Zastupitelstvo obce Dalešice vydalo územní plán usnesením č. 14/12122011 na svém 14. 
zasedání obecního zastupitelstva dne 12.12.2011 a nabyl právní moci dne 5.1.2012. Územní 
plán obce je k nahlédnutí v tištěné podobě na úřadu,  a nebo v elektronické podobě na 
stánkách obecního úřadu www.oudalesice.cz záložka územní plán obce. 

Co je územní plán? 
Územní plán představuje základní koncepční dokument pro rozvoj obce, usměrňuje nakládání 
s územím, s jeho částmi a chrání veřejné zájmy. Stanoví urbanistickou koncepci. 
Územní plán určuje podmínky prostorového uspořádání ploch (např. výškovou regulaci 
zástavby, intenzitu využití pozemků, sklon a typ střechy apod.). Vymezuje zastavěné území a 
zastavitelné plochy, na kterých může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě. 
Každý potencionální stavebník by si měl přesně zjistit, jakým způsobem dané území územní 
plán obce řeší a jaké podmínky pro využití plochy se na ně vztahují. V opačném případě se 
vystavuje riziku, že předmětný pozemek nebude moci využít ke svému zamyšlenému záměru. 

Zpracování projektové dokumentace a rozdělení pozemku č. parcely 383/6 
Obec oslovila projektanty s žádostí o zpracování projektové dokumentace na rozdělení 
pozemku na 8 parcel, zasíťování a navržení přístupových komunikací. Bohužel malý zájem 
projektantů o tuto akci donutil zastupitele obce, aby odložili vyřízení na rok 2018. Z tohoto 
důvodu byla stažena i výpověď Kokonínské zemědělské a.s., a ta bude na pozemku 
hospodařit do podzimu 2018. 

Obchod 
Celý rok byl obchod nabízen k pronájmu, ale marně. Pokud se někdo zastavil a projevil 
zájem, tak pro jeho podnikatelské aktivity byl objekt nevhodný. Z tohoto důvodu se 
zastupitelé rozhodli objekt bývalého obchodu využít jako skladovací prostory pro potřeby 
obce a SDH Dalešice. 
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Bezpečnost v obci i mimo obec 
Bylo zabudováno dočasné dopravní značení na omezení kamionové dopravy mezi obcemi 
Dalešice a Pulečný. Po uplynutí zákonné doby bude toto dočasné dopravní značení nahrazeno 
trvalým dopravním značením. Celá akce byla realizována ve spolupráci s obcí Pulečný a 
Krajskou správou silnic Libereckého kraje. 
Na příští rok plánuje obec vodorovné dopravní značení „POZOR DĚTI“ na vytipované místní 
komunikace. Jedná se o úseky místních komunikací, kde se pohybují a hrají si děti. Věříme, 
že řidiči v obci budou toto dopravní značení respektovat a uberou na rychlosti. 

Školský obvod  
Obec zažádala Magistrát města Jablonec nad Nisou o uzavření smlouvy o vytvoření 
společného školského obvodu spádové mateřské školky a školy. Bohužel z důvodu 
naplněnosti kapacit jabloneckých mateřských a základních škol obdržela obec zamítavou 
odpověď na dobu 2 let. Obec se obrátila se žádostí o pomoc na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy v Praze, které ve vyjádření konstatuje, že nezbývá nic jiného než usnesení 
Rady města Jablonec nad Nisou respektovat a pokusit se sepsat smlouvu s jinou obcí.  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Ve dnech 20.-21.10.2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší 
obci se zúčastnilo 72,79% voličů.  

Výsledky: 
ANO 2011  27 
SVOBODA PŘÍMÁ DEMOKRACIE-TOMIO OKAMURA 14 
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 13 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 10 
ČSSD    9 
TOP 09  7 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY   5 
KDU – ČSL   3 
STRANA ZELENÝCH  2 
ROZUMNÍ-STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ  2 
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI   1 
BLOK PROTI ISLAMIZACI-OBRANA DOMOVA  1 
REALISTÉ   1 
STRANA PRÁV OBČANŮ          1 

Volně pobíhající psi 
Pokud se stane, že Vám uteče pes a nemůžete ho najít, dejte vědět na úřad nebo starostce 
obce. To je první místo kam volají lidé, když vidí volně pobíhajícího psa bez doprovodu. 
Stává se, že pes je zmatený a motá se mezi auty na silnici, anebo doráží na dům, kde vidí nebo 
cítí jiného psa. Tímto jednáním urychlíte zjištění totožnosti psa a vrácení ho majiteli. 
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Výzva k toleranci 
Z důvodu množících se stížností a připomínek ze strany občanů na provozování hlučných 
činností (sekání trávy, práce s křovinořezem, vrtání, řezání dřeva na cirkulárce a motorovou 
pilou v neděli,  obracíme se na Vás se žádostí, mějte prosím porozumění a ohled na své 
sousedy alespoň jeden den v týdnu. Sekačky na trávu a další hlučné stroje nechejte v neděli 
odpočívat v koutě. 

Divadelní představení 
Zasedací místnost na úřadu se dne 12.11.2017 proměnila na divadlo. I v takto malém prostoru 
si dovedli ochotníci z divadelního spolku E. F. Burian poradit s provizorním jevištěm a 
diváky vtáhli, během krátké doby, do divadelní hry TAH DÁMOU aneb napřed trochu vína… 
 I když diváků nepřišlo mnoho, nijak to nepůsobilo rušivě na členy souboru. Profesionální 
výkon, krásné kostýmy a lehce erotické scény přispěly k navození příjemné divadelní 
atmosféry. Všem hercům, režisérovi, technikovi a vedoucí souboru paní Hozdové patří velké 
díky. Příští rok se můžeme těšit na novou hru, která tentokrát bude mít detektivní zápletku. 

AKCE 
5.3.2017 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN– odpolední posezení pro ženy s přednáškou 

3.6.2017 

20.9.2017 

o bylinkách, životním stylu, psychosomatikách a turistické zajímavosti o Číně 
spojené s videoprojekcí.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. 
DĚTSKÝ DEN –odpoledne plné her, soutěží a ukázka zásahu mladých hasičů 
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a s klubíkem Pampeliška.
ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE – autobusového zájezdu se zúčastnilo
5 seniorek. Pořadatelem této akce byla Městys Zásada, která potřebovala 
doplnit neobsazená místa v autobusu. 

12.11.2017 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  - TAH DÁMOU ANEB NAPŘED TROCHU 
VÍNA… DS E. F. Burian Tanvald 
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Činnost obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se v letošním roce sešlo 10x, a to každé druhé pondělí v měsíci. 
Opravy a udržování obecního majetku 
Nástupní hrana u autobusové zastávky – včetně inženýrské činnosti a technického dozoru. 
Realizace firma EUROVIA CS, a.s., Liberec. Náklady celkem 273.323,- Kč.  
Oprava a odvodnění místních komunikací  p.č. 1314, 1315 a 1306  - včetně inženýrské činnosti 
a technického dozoru. Realizace firma EUROVIA CS, a.s., Liberec. Náklady celkem 
1,880.657,- Kč. Na tuto akci obec získala dotaci od Libereckého kraje ve výši 400.000,- Kč. 
Opravy místních komunikací – u obecní stodoly a u dolní nádrže. Realizace firma EUROVIA 
CS, a.s., Liberec. Náklady celkem 98.736,- Kč. 
Frézování pařezů u hřbitova. Realizace KZS Pěnčín. Náklady celkem 17.890,- Kč. 
Vypískování pomníku s křížem na hřbitově a obnova písma. Realizace Kamenictví Dvořák 
Nová Ves nad Nisou. Náklady celkem 7.000,- Kč. 
Vybudování parkovacího místa u hřbitova a u budovy obecního úřadu. Realizace firma Jan 
Tyšer Jistebsko (terénní úpravy), Stanislav Matura Dalešice (doprava + štěrk). Náklady 
celkem 30.178,- Kč. 
Přeložka elektro-přípojky k hasičské zbrojnici. Realizace firma Martin Bursa Maršovice. 
Náklady celkem 9.075,- Kč. 
Veřejné osvětlení u nových domů. Realizace firma Martin Bursa Maršovice. Náklady celkem 
74.415,-Kč. 
Oprava a údržba veřejného osvětlení – Realizace firma Technické služby Jablonec nad Nisou, 
s.r.o.. Náklady celkem 10.890,- Kč.
Oprava podlahy a položení nového lina v hasičské klubovně. Realizace firma MAKALOVE, 
s.r.o. Malá Skála a firma Vladimír Matouš Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 85.204,- Kč. 
Likvidace spáleniště a likvidace odpadu. Realizace firma MAKALOVE, s.r.o. Malá Skála 
(odvoz) a Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou (likvidace odpadu). 
Náklady celkem 37.687,- Kč.
Výroba a montáž kruhové lavice u lípy na návsi, stolů a lavic na dětském hřišti, dřevěné 
bedny na nářadí u kapličky a truhlíků u zděné čekárny. Realizace firma Jaroslav Véle 
Dalešice. Náklady celkem 29.000,- Kč. 
Nové herní prvky na dětském hřišti. Realizace firma Flora Brno. Náklady celkem 95.167,- 
Kč. 
Pořízení 4 pivních setů a párty stanu. Firma Hawaj.cz a Altány JL s.r.o. Praha. Náklady 
celkem 24.235,- Kč. 
Obnova počítačového vybavení úřadu. Firma GEKON Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 
11.080,- Kč. Firma CNS, s.r.o. Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 14.790,- Kč. 

Omezení kamionové dopravy mezi obcemi Dalešice a Pulečný 
Projektovou dokumentaci vypracovala firma Jan Maděra ze Stráže nad Nisou a dočasné 
dopravní značení dodala a nainstalovala firma Silnice LK. Náklady celkem 55.406,- Kč. 
Trvalé dopravní značení dodá a nainstaluje Krajská správa silnic LK zdarma. 
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Zimní údržba  
Protahování v zimních měsících 2016/2017 bylo smluvně zajištěno s firmou Autodoprava 
Dvořák. Náklady celkem 11.616,- Kč. Pro letošní zimu je podepsána smlouva s KZS Pěnčín. 

Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Kokonín 
I v letošním roce schválilo obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního daru na podporu 
školství ve výši 25.000,- Kč. 

Dopravné 
Z rozpočtu obce byl zaplacen příspěvek na autobusovou dopravu za každého občana 
v celkové výši 16.470,- Kč. 

Péče o zeleň v obci 
Zdravotní prořez lípy u hasičské zbrojnice. Realizace ing. Michal Friedrich Maršovice. 
Náklady celkem 3.200,- Kč. Během vegetačního klidu budou ještě ošetřeny zdravotním řezem 
lípy u kapličky. 
Výsadba 6 ks nových sazenic lip podél cesty ke hřbitovu. Sazenice dodal ing. Libor Halama 
z Jenišovic. 

Finanční dar SH ČMS-SDH Dalešice 
Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru na pořádání soutěže v požárním 
útoku „Dalešický korálek“ ve výši 5.000,- Kč. 

Hospicová péče Svaté Zdislavy 
V letošním roce byl odsouhlasen příspěvek na financování provozu hospice ve výši 975,- Kč. 

Dalešický zpravodaj 
Tisk Dalešického zpravodaje 2016 zajistila Barevná tiskárna Křišťan Smržovka v počtu 110 
ks. Náklady celkem 6.670,- Kč. 

Lesní hospodaření 
V roce 2017 se hospodařilo v obecních lesích takto: 
Příjmy: z prodeje dřeva /dřevo ke zpracování + palivové dřevo)  494.929,- Kč 
Výdaje: těžba a odvoz dřeva, prořez, nákup, sázení a ošetření stromků, 
plat lesního hospodáře 199.534,- Kč 
Odpadové hospodářství 
Příjmy: odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM    28.106,- Kč 
Prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad – popelnice   37.487,- Kč 
Příjmy celkem   65.593,- Kč 
Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu   53.186,- Kč 
Nákup pytlů na odpad   23.216,- Kč 
Náklady na úklid odpadu-pytle 10 komunálních + 10 žlutých        824,- Kč 
Odvoz tříděných pytlů do Proseče      7.624,- Kč 
Výdaje celkem   84.850,- Kč 
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Drobné práce pro obec zajištěné brigádně: 
SPOZ (životní jubilea, narození dětí) 
vedení kroniky  
úklid prostor na OÚ (zasedací místnost, chodba+WC) 
správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 
odvoz odpadových pytlů 
sázení a ošetřování stromků, čistění obecního lesa po těžbě 
vedení dětského klubíku Pampeliška  
vedení kroužku mladých hasičů 
poradenství-pozemkové úpravy 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 49.385,- Kč. 

Pro informaci v roce 2017 obec podala 3 žádosti o dotaci 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 
let věku – poskytovatel: Ministerstvo zemědělství 
Náklady celkem: 17.427,- Kč 
Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 11.650,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017 
PROGRAM OBNOVY VENKOVA          
OPRAVA KOMUNIKACE V KÚ DALEŠICE U JABLONCE NAD NISOU 
Náklady celkem: 1.837.702,36 Kč 
Celkem zažádáno: 1.500.000,- Kč 
Podíl LK: 400.000,-Kč 
Podíl obce: 1.437.702,36 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017 
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE         
NÁKUP OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PO        
Celkem zažádáno: 21.232,- Kč 
Podíl LK: 10.500,-Kč 
Podíl obce:  10.732,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

V ROCE 2017 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 2,786.300,- Kč. 
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Nové herní prvky na dětském hřišti   Kruhová lavice u lípy na návsi 

Pomník s křížem na hřbitově      Nástupní hrana u autobusové zastávky 

Oprava a odvodnění místních komunikací č. 1306, 1314 a 1315 
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Poplatky platné pro rok 2018 : 

poplatek za jednoho psa  100,- Kč 
poplatek za druhého a dalšího psa 300,- Kč 

poplatek za hrobové místo   50,- Kč/ rok 
(za rok 2018 byly poplatky za stávající hrobová místa vybrány společně 
s rokem 2017) 
zřízení hrobového místa      200,- Kč 
Poplatky se vybírají do 31.3.2018 hotově nebo bankovním převodem. 

Pozemky: 
pronájem obecních pozemků     1,- Kč/m2 
prodej obecních pozemků  

200,- Kč/m2 
400,- Kč/m2 

• stavební parcela
• stavební parcela v dosahu inženýrských sítí
• ostatní pozemky – dle velikosti a typu pozemku   50,- až 100,- Kč/m2 

Dřevo: 
dřevo na topení samotěžba pro občany Dalešic 130,- Kč/m3 

obecní těžba bez dopravy 700,- Kč/m3 
(doprava cca 1.100,- Kč/ 6m3 dřeva) 

(lesní hospodář-pan Halama) 

Odpad: 
odpadové pytle (smíšený komunální odpad)    65,- Kč/ks 
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty+kov+ textil)      5,- Kč/ks 
popelnice 120 l (26 svozů)    1.900,- Kč/rok 
popelnice 240 l (26 svozů)           3.700,- Kč/rok 

Kovový šrot versus plechovky 
V letošním roce uspořádali místní hasiči sběr kovového šrotu. Bohužel značné množství 
plechovek a drobných kovových předmětů znehodnotilo kvalitu železného šrotu, což se 
projevilo zejména na ceně takto nevytříděného kovu. 
Prosíme občany, aby na plechovky a drobné kovové předměty použili šedé pytle. Děkujeme. 

Odpadové pytle na směsný i tříděný odpad je možno zakoupit během úředních hodin na 
obecním úřadě nebo na základě telefonické dohody. Platba pytlů je možná v hotovosti 
nebo bankovním převodem. 

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

Popelnice (u silnice) + pytle na komunální odpad každý sudý pátek 
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Kontejnery:  2x papír a 2x PET lahve každý sudý čtvrtek 
1x sklo  dle potřeby objedná OÚ 
1x textil zajišťuje si firma sama 

Popelnice : 2x BIO odpad každý čtvrtek – od 1.4.do 31.10. 

Barel :  1x použitý olej z kuchyně dle potřeby objedná OÚ 

Likvidace odpadu rostlinného původu 
Obec zajišťuje ve spolupráci s místními hasiči pálení odpadu rostlinného původu – větve ze 
stromů a křovin, a to na jaře a na podzim. Tímto se snažíme předcházet každodennímu 
zamoření obce nepříjemným kouřem, když si občané samostatně pálí větve a křoviny u svých 
domů.  

Okénko do historie : 

Počasí v roce 1928 – 1929 

(Z kroniky obce Dalešice) 

V roce 1928 bylo velmi horké a suché léto. Teplota se 16. července vyšplhala na 41 °C, jinde jsou 
teploty ještě vyšší. Vysoké teploty měly za následek nedostatek vody a malou sklizeň sena. Podzim 
pak ale přinesl vytrvalý déšť, takže úroda brambor byla dobrá. Průměrná teplota v červenci, měřeno 
v 7 hod. ráno, byla 17,8 °C. Jak horké bylo léto, tak studená byla následující zima 1928 - 1929.  
Od začátku prosince do prvních březnových dnů bez přerušení téměř 12 týdnů mrzlo. Rtuť teploměru 
se držela pod nulou. Teprve 23. března roku 1929 v 7 hod. ráno teplota poprvé vystoupila na +1 °C. 
V Dalešicích byla nejnižší teplota 11. února roku 1929: - 26 °C. V údolích bylo -30 °C a ještě méně. 
Mrazy  postihly  celou  střední  Evropu.  Dlouhotrvající  nízké  teploty  způsobily  problémy,  nejhůře 
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dopadlo zásobování vodou. Domy v Dalešicích napojené na vodovod byly bez vody, neboť vodovodní 
potrubí zamrzlo, a to např. v domě č.p.2. Od 12. února do 31. března netekla voda v domech č.p.11 a 
12, v době od 12. února do 5. dubna v domě č.p.53. Z těchto domů si obyvatelé docházeli pro vodu 
pro svoji potřebu i pro dobytek do studny u domu č.p.8. V domech č.p.54, 38, 53 popraskaly roury. 
V novostavbě č.p.13 zamrzly odpadní roury. Přes četné pokusy o rozmrazení zůstala v mnoha domech 
voda zamrzlá.  

Lidé si chodili pro vodu tam, kde ještě tekla. Obyvatelé domu č.p.2 si donášeli vodu ze školy. Tam 
byla po celou dobu pod vodovodním potrubím zapálena petrolejová lampa, aby zabránila promrznutí 
potrubí. Škody na stromech nebylo možné ještě zjistit. Vypadá to, jako by se kmeny po celé délce 
roztrhly. Na jaře se uvidí kolik stromů, zejména ořechů, utrpělo nejvíc škod. Vyrazily velmi pozdě 
a sporadicky. V následující zimě zmrzly ještě další stromy. 

Na Turnovsku i jinde zůstaly na jaře celé aleje holé. V dalešických lesích zmrzly také větve na 
špičkách smrků. Na kraji lesa byly na jaře vidět široké rezavé pásy zmrzlých větví. 

Stav divoké zvěře: Divoká zvěř velice trpěla mrazem, její stav se zmenšil na polovinu. Zvláště bažantí 
slepice a zajíci hynuli zimou a pod drápy dravců. Myslivci a přátelé přírody plnili denně 4 různé, před 
větrem chráněné krmelce. Mrazem uhynulá zvířata nebyla v dalešickém revíru nalezena, ale 
v sousedním revíru vyhynulo celé společenstvo bažantích slepic. Zvěř se krmí pšenicí, žitem, ovsem a 
semeny, zatím se spotřebovalo nejméně 200 kg krmení a pro zajíce 300 kg jetele. Ptáci přilétají 
ke krmítkům často v politováníhodném stavu, načepýření poskakují po jedné noze, tu druhou mají 
zmrzlou. 

Zvenku přinášejí noviny dojemné zprávy o tragickém úhynu divoké zvěře. Noviny z Jiřetína píší:
„V lese, proti Královce, uslyšel chodec za sebou šramot. Otočil se a spatřil srnce, který za ním pomalu 
a malátně šel. Muž nakrmil srnce chlebem, srnec důvěřivě žral přímo z ruky. Ještě chvíli šel srnec 
s mužem, ale zpomaloval své kroky, až se skácel k zemi. Muž vzal zvíře do náručí, aby ho podepřel, 
ale po chvíli zjistil, že je mrtvé." 

Z Jizerských hor podávají denně nové informace o velkých úhynech zvěře: „Zde uhynulo 18 jelenů, 
včera jsem viděl ve sněhu ležet 27 ztuhlých srnců." 

Bažanti, koroptve, srnci a zajíci přicházejí v noci do vesnic i měst. V této zimě nastaly zlaté časy lovu 
pro šelmu lišku. Srnci a jeleni se boří svými tenkými nožkami do metrových závějí. Sníh je zmrzlý a 
na okrajích stop tvrdý jako sklo. Jako nůž rozřízne běh jelena či srnce ve dví. Podaří-li se zvířeti nohu 
opět uvolnit, dostane se mráz do krvácející rány a lišku nestojí žádné úsilí napadnout svou oběť 
zezadu. Často se také stane, že zvíře ze sněhu nevyvázne a pak se přihodí to, co se zde stalo před 
2 dny. Myslivec zpozoroval srnce, a jak se k němu přibližoval, zjistil, že se zvíře nehýbá z místa. Srnec 
byl úplně zamrzlý ve sněhu. I po odházení sněhu zůstaly klouby ztuhlé. V lese se odehrávají úplné 
tragédie. Zajíci se přibližují k lidem a hynou před jejich nohama. Také káně myšilov bylo pozorováno 
na jabloni ztuhlé, ani se nehnulo. Poté co se s ním ulomila větev, muselo být zastřeleno. 

Také se říkalo, že v Rychnově musí lidé s vědry, nádobami a konvemi chodit pro vodu hodně daleko. 
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Někde zmrzly železniční vagony na kolejích, pára zamrzla, děti a staří lidé umrzli ve světnicích. Dne 8. 
března přišla konečně obleva. Sníh pomalu odtával ze střech a teprve teď bylo vidět, že např. 
na střeše školy ležela celou zimu pevná masa ledu 60 cm vysoká. Mráz a sníh způsobil velké škody 
na střechách domů. Dne 4. dubna ještě jednou mrzlo, bylo -12°C, ale potom sníh velmi rychle zmizel, 
aby zase ustoupil suchému létu.

Zima 1928 - 1929 byla nejstudenější za posledních 150 let. Dne 12. dubna 1929 byl první příjemný 
jarní den. 

Z němčiny přeložila Marie Nedomlelová 

Wondrakovi 

(Ze vzpomínek zdejšího rodáka pana Johanna Luckeho, 17. prosince 1896 – 27. prosince 1979) 

Můj největší zážitek, kterého jsem jako šestiletý byl svědek, se stal v roce 1902. Sotva jiná vzpomínka 
z dětství je ve mne tak hluboce uložena, jako ta, když dům č.p.27, hostinec a řeznictví Antona 
Wondraka, padl dne 28. prosince 1902 za oběť plamenům. Ještě dnes když se podívám z okna, vidím 
starého Wondraka s koňským spřežením a později jeho syna Josefa jít kolem.  
To pondělní dopoledne mírně sněžilo. 
Já jsem se zrovna zabýval hračkami, které jsem dostal k vánocům, když moje matka, sotva dechu 
popadaje, vrazila do dveří. Ve stavu rozčilení odhodila hračku, což mne rozzlobilo a nic netušícího 
začala rychle oblékat. Když se trochu uklidnila, dozvěděl jsem se, že dům řezníka Wondraka hoří.  
Měl jsem oči navrch hlavy, když jsme stáli před velkou kouřovou stěnou a za ní se odehrávalo 
velkolepé divadlo. Z našeho stanoviště to bylo pro mne neobyčejně krásné představení. Měl jsem 
pocit, že i ostatní si to užívali, žádný soucit, žádné slzy, nic takového. Ohnivé jazyky se draly ze dveří, 
oken a skulin, oheň plál, stěny praskaly a bylo slyšet i jiné zvuky, které vydával hořící objekt. Ke škodě 
mé dětské radosti domy v bezprostřední blízkosti nezačaly hořet, což by mi nijak nevadilo. Ale 
ohrožení sousedé byli jiného mínění. 
Před domem č.p.61 kde bydleli moji příbuzní, asi 40 m vzdáleném od hořícího objektu kam mohl být 
přenesen požár, se odehrálo menší drama. Na rozdíl od předchozího pohledu na hořící dům mne 
v tomto případě zamrazilo. Moje teta, v náručí ranec peřin, spíš vypadla, než vyběhla ze dveří. Plačíc a 
ječíc hledala útočiště, které, jak věřila, chtěla najít právě ve vedlejším domě č.p.24 pana Hillebranda, 
přezdívaného „Bittner Borbl“. Ale milý Borbl, jinak dobrá duše, pochopitelně nebyl v tomto okamžiku 
v právě přívětivé náladě. Obrátil tetu ještě mezi dveřmi zpět se slovy: „Co tě napadá, koukej se s tím 
rancem vrátit zpátky. Jestli začne hořet váš dům, tak náš je také ztracen“. 
Teta se vrátila se svým majetkem zpět a uklidnila se. Praskající střecha hořícího domu držela 
pohromadě. Nebýt pobíhání hasičů, kteří tu a tam hasili plápolající zbytky domu, bylo by toto divadlo  
brzo skončilo.  
Musím se ještě zmínit o domečku patřícím k Wondrakovým. Blíže prozkoumáno, v tomto skromném 
domečku byly uskladněny nějaké zásoby masa a buřty, které se podařilo před požárem zachránit. 
Není divu, že kde kdo na ten domeček zamilovaně hleděl. Jak je známo, kde se nachází mršina, tam je 
i sup. Našemu supovi se zdál vzduch dostatečně čistý, když mu pořádný kus vepřové kýty mizel pod 
ošatkou. Kdyby nebylo několika orlích zraků, které nenechavce vysledovaly, bylo by mnoho těch, kteří 
by si na Nový rok mohli dopřát vepřovou pečínku. 
Podstatná část mužského obecenstva už odešla, část si odnesla nějakou tu kořist a ostatní šli za svou 
prací, či povinnostmi. Jen ti, co nic nehonilo, anebo ti, co drželi hlídku, ještě lelkovali kolem. I některé 
hospodyně přinesly to pondělí na stůl oběd poněkud později. 
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Je otázka, zda by tyto chybějící síly podstatně přispěly k boji s ohněm. V každém případě v pozdním 
odpoledni už čnělo z  doutnající hromady popela jen holé, základové zdivo kdysi hostince a řeznictví 
Antona Wondraka, Dalešice č.p.27. 
Wondrakovi po požáru domu nezaháleli. Zatímco stavěli nový hostinec a řeznictví, nouzově 
pokračovali v živnosti v domě č.p.31. Tuto usedlost s  několika hektary polí Wondrakovi měli 
pronajatou, překážkou odkoupení byla patrně jejich neopatrnost, jež zavinila požár domu č.p.27.  
Zvláštní pohled se naskytl 7. května roku 1905, ve středu ráno před začátkem vyučování. Také tento 
dům byl v plamenech. V té době byl obydlen nájemníkem jménem Dvořák. Později, v roce 1923 nebo 
1924, byla na tom místě postavena dřevěná vila rodiny Otty Weisse.  
Moje vyprávění o požáru domu č.p.27, který jsem zažil ještě jako dítě předškolního roku, doplním o 
to, co jsem se v pozdější době dozvěděl od zasvěcenců, z úst mých rodičů, sousedů, tehdejších 
současníků i z různých jiných zdrojů. 
O rodině Wondrakových se nic moc dobrého nepovídalo, v tom byli všichni zajedno. Jak jsem rostl a 
pozorně naslouchal, žasl jsem při vyprávění o té rodině. 
Řezník Wondrak nebyl domorodec. Jak říkal můj otec, rodina pocházela z  Dlouhých Mostů nebo 
z Jeřmanic. Pravděpodobně v 80. letech (19. stol. – pozn. překladatele) se zde, jako mladí manželé, 
usadili. Manželka Wondraka byla rozená Češka. Pronájmem, nebo koupí získali dům č.p.27 a začali 
podnikat. Kromě výčepu, který nepatřil k nejhorším, vydělávali Wondrakovi na provozování řeznictví. 
Díky kvalitním buřtům a uzeninám vůbec, si vybudovali dobře prosperující živnost. Jejich uzenky 
musely být dobré jakosti, jinak by hoteliéři a majitelé hostinců neutráceli své peníze u vesnického 
řezníka, navíc, když konkurence hlídala vše jestřábím zrakem.  
Časem se rodina rozrostla, myslím, že měli 4 syny a 2 nebo 3 dcery. Z těch dětí jsem přišel do styku 
jen s nejmladším Ferdinandem. Několik měsíců jsem s ním sdílel jednu lavici ve škole.  
Když jsem vyrostl z rozjívenosti a získal dobré mravy, které v naší rodině vládly, žasnul jsem nad 
poměry u Wondraků. Ani doma, ani v žádné jiné rodině nelétaly tak silné výrazy a nejhrubší nadávky, 
jako u Wondraků. Zoologové by zuřili nad tím, s  jakou krutostí zacházeli se svými zvířaty. U 
Wondraků nebylo nic takového jako slušné chování, natož pak křesťanská snášenlivost.  
A proč jsem se tak o dům Wondrakových a jejich rodinu zajímal?  Vždy jsem čekal na okamžik, kdy se 
otevřely dveře a jedna z Wondrakových dcer na mne kývla: „Pojď sem, tumáš šesták a skoč mi 
k Goutls Tounln pro deset pišingrů“. Kdyby mi někdo tehdy řekl, že Wondrakovy děti jsou protivné, 
určitě by se mne to dotklo. Za tu krátkou pochůzku mi vždy daly jeden, nebo dva Napolitánské řezy 
(to byl jejich skutečný název). Zato jsem si jich vysoce cenil. Dnes už si ani nepamatuji, jak tyto 
dobroty chutnaly. Vím, že se dnes už nepečou. I kdyby, tak už jejich chuť dávno ve mně vyprchala. 
Řezník Wondrak byl považován, řečeno v lidové mluvě, za grobiána. I já jsem se vůči tomuto muži 
zatvrdil. Přesto se zdálo, že měl děti rád. Tuto vlastnost nejlépe prokázal v den buřtů (Wursttage), ve 
čtvrtek. Každé dítě dostalo zdarma čerstvou uzenku - malou jitrnici vyrobenou pro tento účel. V ten 
den žádné dítě neodešlo s prázdnou. Když došly jitrničky, dostalo pěkný kus salámu. 
Vesnické hospody měly vedle nálevního pultu na stěně černou tabuli. Kousek křídy, uvázaný na 
šňůrce, kýval na každého, kdo více či méně rád konzumoval, ale bohužel měl velkou díru 
v peněžence. Toto „černé svědomí“ nechybělo ani u Wondraků. Přece každý piják, i když věci znalý, 
v neblahé předtuše láteřil a křičel, když viděl své jméno, pěkně zakroužkované, na tabuli. „Jeden zlatý 
a 20 krejcarů, to přece není žádný dluh.“ 
Hostinská si držela pro toto handrkování extra člověka – písaře. Ten při tom láteření něco zabručel, 
vyhrnul si rukávy, popošel k tabuli a řekl: „Tak, jako tak, celý tvůj křik je na ho…“ a vrátil se zpátky do 
své pracovny. 

Se sotva obydlenou novostavbou přišel už úpadek, i když zprvu sotva postřehnutelný. Kdyby se ještě 
přidalo k té novostavbě zdraví, bylo by vše v pořádku a Wondrakovi by s radostí obchodovali dál. Ale 
na Wondraka přišla nemoc, na člověka, který jinak v posteli nevydržel. Nedávno ještě plný sil, teď 
rychle chátral. Následkem toho byly háky v krámě čím dál tím víc opuštěné, což přivodilo odliv 
zákazníků. O nic lépe se nevedlo ani lokálu. 
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Nakonec Wondrak zavřel oči navždy. Ta jeho poslední cesta se udála za dramatických okolností. Bylo 
to v lednu nebo začátkem února 1905, když jeho tělesné pozůstatky byly naloženy na sáně tažené 
koňmi a následovány nemnohými členy jeho rodiny – skromný průvod to byl - táhly přes Klíčnov, 
Pulečný a Kokonín na šumburský hřbitov (Šumburk, dnes Krásná). Tato oklika byla způsobena velkým 
množství sněhu. Cesta Dalešice – Maršovice byla neprůjezdná.
Nástupce starého Wondraka, nejstarší syn Anton, se na tom nešťastném podnikání, či spíše úpadku, 
podílel velkou měrou. Prakticky byl jen přechodnou figurou, neboť tak to chtěla tradice, ale hlavu 
s živností si nelámal. Jak si vzpomínám, jen jednou za jeho obchodování jsem tam byl poslán 
nakupovat. Lokál byl opuštěný a zel prázdnotou.
O to více této situace využívali řezníci z okolních vesnic. Ze svých vozů, naložených zbožím různého 
druhu a v různém množství, nabízeli domácímu obyvatelstvu maso a uzeniny. 
Anton přišel o chmel i slad, ba co víc, musel přihlížet, jak si berní úřad a věřitelé odnášejí všechno to, 
co bylo k podnikání bezpodmínečně třeba. Hlavní věřitel, vlastník v té době ještě existujícího pivovaru 
Hodkovice, nicméně už továrník na výrobu likérů, ten bankrot dokončil. Jednoho teplého letního dne 
roku 1905 bylo odvezeno všechno, co nebylo přinýtováno nebo přibito. I římsa u nálevního pultu byla 
vyrvána ze zdi. Když jsem tomu jako mladý svědek přihlížel a viděl, jak to likvidují, byl jsem trochu 
zaražený. Jak zvláštní, ten samý osud jako otce, stihl i syna. Také Anton onemocněl. Lidé si leccos 
šuškali. Jeho nemoc byla, jak se nerado říkalo nahlas, „moc lásky“. Víc, než se dalo snést. Přišla paní 
s kosou a zazvonila. V dřevěné rakvi, na dvou židlích, na každé straně hořící svíce, u hlavy kříž, 
k nepoznání vyzáblý, ležel vystaven 25 letý Anton „Flejscher´s Antounl“. Na rozdíl od svého zemřelého 
otce byly jeho tělesné pozůstatky uloženy na nově zřízeném dalešickém hřbitově. Ostatní členové 
rodiny museli se zbytkem svého jmění opustit svůj skromný příbytek a čelit soudní dražbě. 
Až na nejmladší dceru se všichni odstěhovali pryč z vesnice. V roce 1907 dostal osiřelý hostinec 
a řeznictví nového pána a vládce. S novým  elánem  se  do  podnikání pustil mladý manželský pár 
Franz a Emma Riemerovi.  

Původní text z němčiny přeložila, upravila a doplnila Marie Nedomlelová. 
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Dalešické pověsti 

Bažin 
(Z cyklu "Povídání pro vnoučata") 

Na světě jsou všelijaká strašidla a člověk nikdy neví, kde na nějaké strašidlo narazí. Některá strašidla 
žijí dokonce v bažině, jak je vědecky dokázáno (viz Ivan Mládek: „Jožin z bažin“). 
Jedno takové strašidlo žilo v bažině nad Skuhrovskou cestou. Dlouhá léta přemýšlelo, jak by si mohlo 
říkat. Strašidla jsou totiž nesmrtelná, a mají tedy na všechno dost času. Mohl by si říkat „Fírfus“ – měl 
totiž 4 nohy anebo obyčejně „Bažin“. Rozhodl se pro Bažina. Proč upozorňovat na takové výstřelky, 
jako jsou 4 nohy. 
Bažin žil v dalešické bažině roky a za ta léta toho hodně vyslechl. Řeči všelijaké, dětské říkánky, 
popěvky. A občas mu vítr přivál z vesnice i nějaké noviny. 
A že bažina ležela napůl cesty mezi německými Dalešicemi a českými Čížkovicemi, naučil se Bažin 
jak německy, tak i česky.  
Bažin měl na zádech pěknou řádku křížků a už ho občas i něco bolelo. Měl revma v kolenou, a protože 
měl čtyři, někdy to bylo k nevydržení. Řeknete si, že přece žil v bažině a bahno je léčivé. Jenže 
dalešické bahno není jako bahno v Bardějově. Je studené, samá nečistota, léčivé účinky nulové. 
Bohužel nic jiného nebylo, a tak se Bažin nakládal do dalešického bahna. 
V roce 1928 postihlo Dalešice velké sucho. Sedláci zaseli, ale obilí bylo nízké – místo kosy brousili 
srpy. Pole pod dalešickou bažinou patřilo Josefu Hübnerovi. Ostatní sedláci mu záviděli, neboť jeho 
pole, i v době sucha, bylo zavlažováno vodou, jež prosakovala z bažiny.  
Jenže v tom suchém roce 1928 bylo i Hübnerovo pole suché. Hübner chodil po poli, kroutil hlavou, 
nešlo mu na rozum to hrozné sucho. Až ho napadlo, že se musí podívat do bažiny, jestli tam nesedí 
nějaká žába na prameni. A co nevidí! Ohromný rybník plný vody a bahna, ze kterého vylézalo nějaké 
stvoření. Bažin byl strašidlo, tedy žádná krása, ale jak vylezl z bažiny, vypadal ještě strašidelněji. 
Hübnerovi strach roztřásl kolena, ale větší strach než z té stvůry měl z hladu, který hrozil jeho rodině. 
A tak spustil na Bažina:„Co mi tady děláš s  mojí vodou, jak to, že ji držíš v rybníku?“ Bažin se 
ohradil: „Jaká tvoje voda, to je moje voda, a odjakživa.“ „Ale tu bažinu už měl můj táta, i dědek, mám 
na ni právo a i na tu vody v ní“ oponoval zas Hübner. 
Jenže to dohadování nikam nevedlo a Hübner to zkusil přes jídlo. 
Povídá Bažinovi: „Pusť mi tu vodu a já pro tebe zasázím řádek hrášku, to si pochutnáš!“ Jenže Bažin 
se zašklebil, vzpomněl si na dětskou říkánku a spustil: „Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme 
každý den. Hrách nechci, to musí být pěkně nechutné.“ 
„A co řepu?“ Povídá Hübner. „Taková řepa je slaďoučká, šťavnatá, jen se na jazyku rozplývá.“ Bažin 
se vyděsil. „Co mi tu nabízíš? Kde vezmu babku s dědkem, vnučku, psa a kočku? Tu myš bych tu 
možná sehnal.  - Ale počkej, něco mě napadlo, ona ta říkánka o hrachu má ještě pokračování – „Ale 
vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden. Přines mi vdolky.“  

Jinak to nepůjde, řekl si Hübner a 
povídá Bažinovi: „Dobrá, zítra k 
večeru Ti nějaké vdolky přinesu.“ 
„Žádné zítra, chci je ještě dnes. To 
znám: „Morgen, morgen, nicht nur 
heute, sagen alle faule Leute.“  
Hübner šel domů. Hospodyně 
nebyla moudrá z toho, co ji 
hospodář povídá, ale vdolky 
upekla a Hübner je donesl večer 
Bažinovi. Bažina vdolky 
nenadchly, chutnalo to úplně 
jinak, než na co byl celá staletí 
zvyklý, ale pomyslel si, že na těch 
vdolkách musí něco být. A ať mu 
Hübner nějaké vdolky přinese zase 
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zítra. A tak to šlo po tři dny. Hospodyně už hubovala, sucho vypadalo na neúrodu, a proč má pořád 
péct vdolky pro nějaké strašidlo. „A vůbec, přiveď ho domů, já si to s ním vyřídím.“ povídá. 
Za šera vytáhl Hübner Bažina z bahna a za tmy ho přivedl domů. Bažin se nevzpouzel, řekl si, že 
nějaká změna není na škodu a navíc, Hübner mu slíbil teplo u kamen, kde si vyhřeje ta svá bolavá 
kolena. Hospodyně ohřála vodu, nalila do sudu a Bažina vydrhla, až byl celý bílý a také hubený, kost a 
kůže. Až se jí ho zželelo. Jenže přece nebude krmit darmožrouta. Má přece 4 nohy a tak může být 
užitečný. A co jí mohlo jiného napadnout, než šlapat brusku, tedy Trempelzeug, jak se tady říkalo. 
Bažin měl 4 nohy, mohl šlapat dvě brusky najednou. Kolena se prohřála, krev v nich rozproudila a 
bylo líp. Práce mu šla pěkně od ruky (tedy vlastně od nohou). Hospodyně byla spokojená a dobře mu 
vařila. Vdolky moc často nebyly, to se tady nepeklo. Ale koláče, buchty, to jo. Někdy také bylo 
kyselo, hubník nebo sejkory.  
Bažin začal žít jako člověk, jedl jako člověk a jako člověk i zemřel. 

Marie Nedomlelová 

Předvánoční úklid 

Předvánoční úklid je něco, co musí být. Ať se chce, nebo nechce, je to tradice, jak říkávala moje 
máma.  
Začalo to mytím oken a tátovou obvyklou otázkou: „To už zase myješ okna ? “ Kolikrát máma říkala, 
že si poznamená do kalendáře poslední mytí oken, což bylo v červnu. Ale pak si to rozmyslela, táta by 
jí stejně nevěřil. Následovala další otázka: „A to budeš prát i záclony ? “ To přece nejde mýt okna a 
neprat záclony, že?  
Následovalo mytí lustrů, což máma odmítala, neboť při jednom vánočním úklidu ji lustr v kuchyni 
přistál na hlavě. Tvrdila, že lustry v našem domě drží ve stropě na heslo a to heslo zná jenom táta. 
Pokud táta lustry umyl, byly umyté. V opačném případě ne, což nikomu, kromě mámy nevadilo. 

K nejhezčím pracím v předvánočním úklidu patřilo vyklízení sekretáře. Servisy jídelní, kávové, 
likérové, vázičky, figurky a suvenýry, které spatřily světlo Boží jen jednou v roce, bylo potřeba 

vyndat, umýt a srovnat zpátky. I 
já jsem měla v sekretáři svoje 
vzácné kousky. Baletku, co se 
díky magnetu otáčela před 
zrcadlem a zelenou keramickou 
rybu. Baletka byla krásná a 
ryba velmi užitečná, neboť 
hrála v našem domácím 
loutkovém divadle draka. Tu se 
mi jednou podařilo upustit a 
upadl ji ocas. Táta ji slepil a 
ona opět mohla v divadélku 
strašit princezny. 

Táta na ženský vánoční úklid hleděl přezíravě, ale svoji troškou i on přispěl do mlýna.  
Podíval se po domě a usoudil, že je potřeba „něco“ vylepšit. Jeden rok před vánoci natřel podlahu 
v kuchyni. Byla prkenná, a abychom nebyli zcela bez přístupu ke kamnům, natřel prkna ob jedno – 
tedy první, třetí, páté atd. Týden jsme cvičili tuto sestavu a příští týden se sestava změnila na prkno 
druhé, čtvrté, šesté atd. 
Druhá akce byla podmíněna nepřítomností ostatních členů rodiny. Probral dům od shora až dolů a co 
považoval za zbytečné „krámy“, likvidoval. A protože jsme měli kamna na pevná paliva, likvidace 
byla nenávratná. Jednou to bylo kritické, když táta spočítal máminy šátky, zjistil, že jí stačí jeden – 
podle něho nejhezčí – a ostatní spálil. 
Ale Ježíšek to tenkrát bohatě napravil. 

Marie Nedomlelová 
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KLUBÍK PAMPELIŠKA 
Uplynul další rok, co jsme Katka a já psali článek do zpravodaje. Bohužel, vám 

tentokrát musíme oznámit, že jsme, v září tohoto roku, z časových důvodů ukončili činnost 
dětského klubíku „Pampeliška“. Samotné nás to moc mrzí, hlavně kvůli dětem, které klubík 
rády navštěvovaly. Nadále se pokusíme zvládnout organizaci alespoň některých akcí, jež jsme 
pro vás připravovali v minulých letech. 

V roce 2017 jsme zorganizovali pro děti několik zábavných společenských akcí, mezi 
kterými nechyběl např. oblíbený „DĚTSKÝ KARNEVAL“, který se již stal tradicí. Karneval 
moderoval, u dětí moc oblíbený, Honza Popleta a s sebou tentokrát přivezl princeznu Fionu. 
Děti opět soutěžily o zajímavé ceny a v závěru na ně čekala bohatá tombola. 

Další zábavou pro děti v letošním roce byla „ČARODĚJNICKÁ STEZKA“ s úkoly, 
uspořádaná při příležitosti tradičního „pálení čarodějnic“ dne 30. dubna, pořádaného SDH a 
OÚ Dalešice. Děti procházely po vyznačené trase přes Dalešický vrch a plnily nevšední 
úkoly. V cíli na hřišti čekal na děti „čarodějný kosmetický salón“ s malováním na obličej a 
„čarodějnický krámek“, ve kterém si mohly děti nakoupit odměny za vysoutěžené 
„čarodějnické peníze“. Tato akce se těšila opravdu velké účasti dětí i rodičů. 

Událost, která nás v tomto roce ještě čeká, nemusím snad již ani představovat. Je to 
„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU“. V letošním roce proběhne v sobotu  
2. prosince. Od 16,30 hodin se mohou děti opět těšit na kreativní vánoční dílničky. Přibližně 
v 17,30 hodin vystoupí Loutkové divadlo Toy Machine s pohádkou „Betlém“. Následovat bude 
„ohňová show“, vystoupení mladých hasičů z Dalešic a rozsvícení Vánočního stromečku. Celá 
akce bude zakončena ohňostrojem. SDH Dalešice pro vás v klubovně připraví občerstvení a 
nápoje na zahřátí. Přijďte, těšíme se na Vás!

Tímto bychom chtěli poděkovat místním hasičům a spoustě dobrovolníků z řad 
občanů, kteří nám s organizací pomáhali. Zároveň také děkujeme za všechny finanční 
i hmotné dary, bez kterých by to prostě nešlo. 

obce. 
V neposlední řadě si velice vážíme podpory Obecního úřadu a členů Zastupitelstva 

Všem, dětem i dospělým,  přejeme  krásné  prožití  vánočních svátků,  plno lásky  radosti,
pohody a sounáležitosti. A do nového roku 2018 přejeme jen vše dobré, pevné zdraví, hodně 
štěstí a také trochu toho „dětského pohledu na život“.  To vše vám přejí Petra a Katka 
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice byl založen v  roce 1884. 
V současné době působí jako jednotka požární ochrany 5 v 
okrsku Pěnčín a je místní organizací, která zajišťuje požární 
ochranu, udržuje své členy v akceschopnosti a kromě toho se 
podílí na kulturním a sportovním dění v obci. V rámci 
akceschopnosti se náš sbor pravidelně účastní hasičských 
soutěží, okrskových schůzí, školení a porad. V roce 2017 náš 
sbor čítal 24 dospělých členů a 32 členů z řad mladých hasičů. 

Výjezdy 
V roce 2017 jsme byli operačním střediskem vysláni zatím k šesti mimořádným událostem: 
• požár klestí v lese za autobusovou zastávkou Dalešice – na kopci (směr Jablonec n.N.)
• likvidace nebezpečných látek na pozemní komunikaci v obci
• požár trámů u objektu č.p. 23
• likvidace popadaných stromů na pozemní komunikaci ve směru na Jablonec n.N.
• spadlý strom na dráty elektrického vedení pod silnicí na Jablonec n.N.
• požár hromady klestí v lese ve směru na Maršovice

Práce pro obec a nejen pro ni 
V letošním roce jsme provedli: 
• likvidaci spadlé lípy u obecního úřadu (nedokončeno)
• vykácení aleje u hřbitova
• terénní úpravy a zatravnění hřiště
• sběr železného šrotu
• likvidaci spadlého stromu u horní hasičské nádrže
• instalace vlajkových stožárů u budovy OÚ
• osazení a ozdobení vánočního stromku

Pořádané akce 
Je dlouholetým pravidlem, že náš sbor pořádá v průběhu roku řadu kulturních, společenských 
a sportovních akcí v obci. V letošním roce jsme zorganizovali: 
• výroční valnou hromadu SDH Dalešice
• hasičský ples
• pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubíkem Pampeliška)
• dětský den (ve spolupráci s obcí a Klubíkem Pampeliška)
• dětskou večerní hasičskou soutěž "Dalešický korálek"
• volejbalový turnaj
• zajištění občerstvení při rozsvícení vánočního stromku
• mikulášskou nadílku (ve spolupráci s obcí)

Ostatní aktivity SDH Dalešice 
Členové našeho sboru se pravidelně účastní různých školení, porad, okrskových schůzí apod.. 
V roce 2017 jsme se zúčastnili těchto akcí: 
• výroční valná hromada okrsku Pěnčín na Maršovicích
• výroční valná hromada SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou
• výroční valná hromada SDH Maršovice
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• výroční valná hromada SDH Jistebsko
• výroční valná hromada SDH Mukařov
• školení velitelů jednotky SDH obce Dalešice
• školení členů jednotky SDH obce Dalešice
• výpomoc s přípravou hasičské soutěže mladých hasičů "Jablonecká hala"
• školení hlavního vedoucího táborů (nejen) pro mladé hasiče
• školení vedoucích kolektivu mladých hasičů
• kurz zdravotníka táborů (nejen) pro mladé hasiče
• volejbalový turnaj ve Sněhově a Mukařově

Hasičské soutěže 
Soutěžní družstvo SDH Dalešice, které čítá 9 členů, se každý rok účastní hasičských soutěží.  
V roce 2017 jsme startovali v následujících závodech: 
• seriál nočních soutěží FIRE NIGHT CUP – zde jsme vybojovali celkové 2. místo

v kategorii PS-12 klasik.
Seriál FNC se skládá z deseti soutěží:

1. FNC Škodějov 6. místo
2. FNC Jeřmanice 9. místo
3. FNC Velké Hamry 3. místo
4. FNC Frýdštejn 3. místo
5. FNC Vesec pod Kozákovem 4. místo
6. FNC Raspenava 4. místo
7. FNC Krásná Ves 2. místo
8. FNC Karlinky 1. místo
9. FNC Roudný 2. místo
10. FNC Kosořice 3. místo

• okrsková soutěž v Huntířově 1. místo
• Poslední hrejk na Malé Skále 1. místo

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice byl na základě kladných ohlasů z pořádání dětské večerní 
soutěže Dalešický korálek požádán organizátory seriálu nočních soutěží FNC o zorganizování 
noční soutěže v roce 2018 jako součásti tohoto seriálu. Soutěž se v Dalešicích uskuteční 
v sobotu 5. 5. 2018 od 21hod. a potrvá do brzkých ranních hodin. 
Předem se omlouváme za zvýšenou hladinu hluku a žádáme tímto všechny občany o trpělivost 
a pochopení. Děkujeme. 

David Beránek, SDH Dalešice 
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Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice

Kolektiv mladých hasičů má za sebou už druhou soutěžní sezónu. 
A přestože jsme po dvou letech fungování mezi ostatními 
kolektivy pořád ještě nováčci, tak děti svými výkony dokázaly, 
že se rozhodně nenechají zahanbit svými ostřílenými konkurenty. 
Od jara do podzimu jsme společně absolvovali 11 soutěží, ze 
kterých jsme v součtu dovezli neuvěřitelných 17 medailí. Rovnou 
osm zlatých vybojovali naši nejmladší, kteří nenašli přemožitele na žádné z odběhnutých 
soutěží, a v kategorii přípravka (tj. děti do 6 let) tak byli naprostými favority.  Dvakrát zlato, 
čtyřikrát stříbro a dvakrát bronz k tomu přidaly děti v kategorii mladších žáků (6 – 11 let) a 
konečně jeden nejdražší kov přidali do sbírky i starší žáci (11 – 15 let). Upřímnou radost 
máme z každého nádherného umístění, ale pokud bychom jednu medaili měli vyzvednou 
zvlášť, byla by to stříbrná, kterou vybojovalo družstvo mladších žáků na celoroční hře 
Plamen. Tento závod se skládá z podzimního a jarního kola a zahrnuje soubor hned několika 
disciplín, se kterými se musí děti vypořádat. Nadto se do něj započítává i celoroční činnost 
kolektivu. Díky celostátnímu rozsahu, své komplexnosti i tradici (v letošním roce se konal už 
45. ročník) je v hasičských kruzích vnímán jako závod hlavní. O to větším úspěchem je, když
se na stupně vítězů propracuje kolektiv fungující teprve druhým rokem a hry Plamen se
zúčastnil poprvé ve své historii. Další ročník této hry byl zahájen letos v říjnu závodem
požárnické všestrannosti, který mladší žáci zvládli na výbornou, a do jarního kola tak budou
startovat z průběžného prvního místa. Velmi dobré výsledky předvedli i jejich starší
kamarádi, kteří skončili čtvrtí. Obě družstva tedy mají tento závod krásně rozběhnutý a my
věříme, že při nás bude stát hasičské štěstí i v příštím roce v jeho druhé části.

V roce 2017 jsme se zúčastnili těchto soutěží: 
Název soutěže Přípravka Mladší žáci Starší žáci 
1. Jablonecká hala, Jablonec n.N. závod jednotlivců 
2. Bratříkovský víceboj, Bratříkov 1. místo 4. a 6. místo 5. místo
3. Okrsková soutěž, Huntířov 1. místo 2. místo 4. místo
4. Celoroční hra Plamen 2. místo 8. místo
5. O hrad Frýdštejn, Frýdštejn 1. místo 1. a 8. místo 5. místo
6. O Zlatoolešnický pohár, Zlatá Olešnice 1. místo 9. a 10. místo 9. místo
7. Rozlučka s prázdninami, Smržovka 1. místo 2. a 7. místo 4. místo
8. Dalešický korálek, Dalešice 1. místo 3. a 8. místo 5. místo
9. Floriánek, Maršovice 1. místo 3. místo 4. místo
10. O malého Soptíka, Jablonecké Paseky 1. místo 1. a 2. místo 1. místo
11. Podzimní kolo hry Plamen, Bzí 1. místo 4. místo

Za odvedenými výsledky stojí disciplinovaná a nadšená (což je snad ještě důležitější) příprava 
všech dětí, která tvoří hlavní náplň našich pravidelných schůzek. Ty jsme letos stejně jako 
vloni doplnili o letní soustředění, které se v termínu 24. – 27. srpna 2017 konalo ve 
Voděradech u Frýdštejna. S dětmi jsme si užili 4 dny plné her a zábavy, ale samozřejmě 
i trochu tréninku a učení. Připravovali jsme se na podzimní soutěže, což se vyplatilo. Přímo 
v rámci soustředění jsme absolvovali závod „Rozlučka s prázdninami“ na Smržovce, kde jsme 
také navštívili Muzeum obrněné techniky a Muzeum Panenek. Kolegové z SDH Maršovice 
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nás přijeli seznámit se svojí výjezdovou technikou, takže jsme měli možnost prolézt jejich 
cisternu skrz naskrz a nakonec si i zablbnout s vodní mlhou. Za poučné zpestření programu 
moc děkujeme. Poděkování na tomto místě patří i Libereckému kraji, který naše soustředění 
finančně podpořil ze svého Dotačního fondu. Vedle soustředění jsme se o letních prázdninách 
zúčastnili i Přeshraničního setkání složek integrovaného záchranného systému 
v Albrechticích, kde náš kolektiv předvedl hašení požáru. 

Stejně jako v loňském roce jsme se i letos s dětmi zapojili do kulturního dění v obci. 
S krátkou scénkou jsme vystoupili na dětském dni a setkáte se s námi také při rozsvícení 
vánočního stromečku u hasičské klubovny na hřišti. Na Tři Krále jsme občanům Dalešic už 
podruhé přišli vinšovat štěstí a zdraví a jsme velmi rádi, že je tato znovuobnovená tradice 
vnímána pozitivně. Všem děkujeme za milé přijetí i finanční dary, ze kterých jsme opět 
spolufinancovali naši celoroční činnost. Část výtěžku jsme se rozhodli věnovat rodičům 
Matěje Schernsteina z Dobré Vody, který trpí cystickou fibrózou. Děkujeme tedy i za něj. Od 
příštího roku bychom chtěli vždy část vybraných peněz z tříkrálové sbírky věnovat na nějaký 
charitativní projekt. Na tomto poli přemýšlíme o spolupráci s neziskovou organizací 
Skládačky2015, která právě v letošním roce pro Matěje uspořádala charitativní běh UP HILL 
RUN a která podobné sportovní akce organizuje pravidelně. A když už jsme koncem roku 
u toho děkování, tak bychom chtěli poděkovat obci i Sboru dobrovolných hasičů Dalešice za 
podporu a rodičům všech členů za úžasnou spolupráci s námi – bez toho by to nešlo.  

Za celý kolektiv mladých hasičů přejeme pohodový konec letošního roku, krásný adventní čas 
a šťastné vykročení do roku příštího. 

Za kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice 
Bára Luková, David Beránek, Stanislav Matura a Jiří Umann 
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Dětská večerní soutěž Dalešický korálek 

V sobotu 2. 9. 2017 od 18:00 jsme uspořádali nultý ročník večerní 
dětské soutěže v požárním útoku, kterou jsme nazvali Dalešický 
korálek. 
A proč právě Dalešický korálek? Historicky jsou Dalešice 
sklářskou obcí, kde se ve velkém vyráběly skleněné perly 
a skleněné korálky. A tato dětská večerní soutěž chce tuto historii 
připomínat. V každé kategorii se tak soutěžilo o putovní pohár se skleněným korálkem. 

Soutěže se zúčastnilo 26 týmů mladých hasičů ve třech kategorií. Kategorii Přípravka (děti do 
6 let) vyhrálo družstvo domácích z Dalešic, na druhém místě skončily děti z Pilínkova a třetí 
místo obsadily děti z Bratříkova. Kategorii Mladších žáků (děti od 6 do 11 let) vyhrálo 
družstvo z Bratříkova, na druhém místě skončily děti ze Bzí a třetí místo obsadily děti 
z Dalešic. Druhé domácí družstvo skončilo na 8. místě. Kategorii Starších žáků (děti od 11 do 
15 let) vyhráli krásným výkonem hasiči z Frýdštejna, druzí skončili hasiči z Bratříkova a třetí 
příčku brali hasiči z Velkých Hamrů. Domácí hasiči skončili na 5. místě. 
Poděkování patří všem, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Velké díky patří 
partnerům a sponzorům, kteří akci podpořili. Děkujeme. 
Další ročník Dalešického korálku se bude konat v sobotu 22. 9. 2018 od 18 hod. 

David Beránek 
SDH Dalešice 

Pokud se chcete podrobně seznámit s naší činností nebo ji sledovat pravidelně, navštivte náš 
facebookový profil: https://www.facebook.com/sdhdalesice 
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Bezpečnost seniorů 

Nestaňte se i Vy obětí podvodníků! 

Pachatelé podvodů si seniory vybírají účelově jako své oběti neboť senior je pro něj velice 

snadná „kořist“. Senior bývá velmi často osamělý, sociálně izolovaný, bez kontaktu 

s okolním světem, velmi důvěřivý a přátelský. Proto uvítá „příležitost“ si s někým 

popovídat. Senior se stává snadnou obětí i proto, že mívá zpomalené reakce, bývá méně 

pohyblivý nebo zcela nepohyblivý. 

Podvodníci ke své činnosti využívají různé legendy 

1.    Vrácení přeplatku za elektřinu, vodu…

2.    Řemeslníci nabízející služby

3.    Pracovníci pojišťoven, elektráren… nabízející nové smlouvy

4.    Lékaři

5.                           Podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny)

6.    Montéři, revizoři elektřiny, vody, plynu

7.                            Kominíci

8.    Pracovníci úřadů a organizací

9.    Příbuzní v nouzi, legenda "vnuk"

10. Osoby v krizi vyžadující pomoc

11. Falešný kriminalista, policista 

V současné době se stále častěji objevuje legenda s pracovním názvem "vnuk". 

Podvodníci používají výmluvu na rodinného příslušníka v nouzi, nejčastěji právě vnuka. 

Podvodník zavolá seniorům a vydává se za vnuka nebo jiného rodinného příslušníka 

s tím, že je v nouzi, měl nějakou nehodu a nutně potřebuje finanční výpomoc. 

Údajný vnuk se samozřejmě nemůže z nejrůznějších důvodů pro peníze dostavit osobně, 

proto posílá svého „kamaráda“. Bohužel není vyjímkou, že důvěřivý senior v obavě 

o svého rodinného příslušníka peníze cizímu člověku dá. 
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Zde připomínáme několik základních rad, jak se nestát obětí protiprávního jednání: 

1. Nikoho nepouštějte do domu ani bytu!
2. Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li  jistě, kdo je za nimi!
3. Při požadavku na finanční pomoc pro rodinné příslušníky (i telefonickou formou) vždy 
ověřujte jejich pravost přímo u rodinných příslušníků, kteří se mají dle požadavku 
nacházet v tísni!
4. Nechte si vždy prokázat totožnost osoby, průkaz firmy a telefonicky ověřte, zda jejich 
pracovník má vykonávat danou práci u Vás. (Osobu, ale v žádném případě nevpouštějte 
domů!).
5. Nikdy nepodepisujte žádné smlouvy a jiné dokumenty, nechte si čas na rozmyšlenou a 
poraďte se s důvěryhodnou osobou (dobrý známý, soused, člen rodiny, lékař, 
ošetřovatelka apod.).
6.  Osobu s legendou přeplatků hned odmítněte, přeplatky se nikdy nevyřizují touto 
formou! Kontaktujte policii.
7. Pořiďte si kukátko, které Vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout!
8.  Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a některé 
věci tak můžete vyřídit bezpečněji!
9.  Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí (např. výhry v loterii) a výhodných 
koupí – v naprosté většině jde o podvod!
10. Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě - napište si jejich telefonní čísla, v případě 
potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší! 

V případě, že máte podezření, že se po domě či vašem okolí pohybuje nějaký 

podvodník nebo zloděj, neváhejte a kontaktujte policii prostřednictvím tísňové linky 

158. 

nprap. Dagmar Sochorová, tisková mluvčí 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
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Plánované akce do konce roku: 

2. prosince 2017 od 16.30 hodin rozsvícení vánočního stromečku s programem: 
• vánoční dílničky pro děti
• pohádka pro děti
• ohňová show
• vystoupení mladých hasičů
• rozsvícení vánočního stromečku
• ohňostroj

Občerstvení zajištěno v hasičské klubovně. 

5. prosince 2017 po setmění  Mikulášská nadílka – děti se mohou těšit na 
návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků, kteří 
přijdou za dětmi do jejich domovů a donesou jim 
nadílku.  

11. prosince 2017 od 18 hodin  poslední letošní veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva 

17. prosince 2017 od 15 hodin  Tradiční vánoční posezení důchodců 
s programem: 

• pěvecké vystoupení dětí ze Základní
umělecké školy v Jablonci nad Nisou

• k poslechu i tanci zahraje harmonikář pan
Mašek z Jablonce nad Nisou

Sejdeme se v zasedací místnosti obecního úřadu a 
srdečně zveme i naše rekreanty. 
Občerstvení zajištěno. A máme pro Vás připraven 
i malý dárek. 

Dalešický zpravodaj 2017 X. ročník

27



A co chystáme na příští rok? 

• Oprava střechy na obecní stodole a výměna střešní krytiny
• Oprava a nátěr omítky na budově obecního úřadu
• Příprava projektové dokumentace na rozparcelování a zasíťování obecního pozemku

č. 383/6

A co napsat závěrem? 

Přeji Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc 
přetrvala a úspěchy příštího roku 
ať předstihnou roky minulé. 

Hana Vélová, starostka obce 
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