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Dalešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, 

letošní rok byl ve znamení tepla, sluníčka, ale i velkého sucha. V posledních letech se nám 
nevyhýbaly dešťové kapky tak jako letos. Ani podzim nebyl nijak deštivý, a tak čekáme na 
zimu, zda napadne sníh, který poslouží dětem k zimním radovánkám a při jarním tání doplní 
hladinu podzemních vod a zavlaží tak suchou zem. 

Do rukou se Vám dostává další ročník Dalešického zpravodaje, kde se dočtete o dění a 
hospodaření v obci, o historii naší obce, ale i o činnosti Sboru dobrovolných hasičů. 

Děkuji všem přispěvovatelům za příspěvky a věřím, že i letošní ročník Dalešického 
zpravodaje zaujme naše čtenáře, kterých je rok od roku více a více. 

Obsah: 

• Informace o občanech
• Aktuálně z obecního úřadu
• Činnost obecního zastupitelstva
• Poplatky platné pro rok 2019
• Okénko do historie
• Dalešické pověsti
• Perníčky 2017
• Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
• Plánované akce do konce roku
• Závěr

Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 
XI. 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 19.11.2018 

Nejstarší žena:  Marie Slavíková 
Nejmladší žena: Ema Ranglová 
Nejstarší muž:  Jiří Matura  
Nejmladší muž:  Tadeáš Jaromír Bartoš 

Nové přírůstky – narození dětí:  Ernest Kiňa 
Tadeáš Jaromír Bartoš 

V letošním roce oslavili a oslaví životní 
jubilea: 

Únor 

Duben 

Květen 
Červen 
Srpen 
Září 
Listopad 
Prosinec 

Marie Slavíková 
Karel Kortan 
Jiří Matura 
Věra Bártová  
Zdeněk Bažant 
Božena Hujerová 
Václav Václavík 
Stanislav Bělík 
Libuše Honsová 
Adéla Havlištová 

Loučíme se : 

V letošním roce nás navždy opustil : 
31.7.2018 Libor Rieger 
Vzpomínáme.  

. 

Průměrný věk občanů: 39,43 let 
Průměrný věk muži:  38,98 let 
Průměrný věk ženy:  39,91 let 

Počet obyvatel:  194 z toho 100 mužů a 94 žen 
Voliči:  155 
Děti do 15-ti let: 33 + 9 nepřihlášených 

Počet domů:  trvale obydlené domy 62 
rekreační domy 25 
budova OÚ  
prodejna  
hasičská zbrojnice 
hasičská klubovna 
márnice 
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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 

- zprostředkovaná identifikace 200,- Kč  

Ověřování listin a podpisů 

ověřování listin    30,- Kč za jednu stranu 

ověřování podpisů     30,- Kč za jeden podpis 
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Kopírování 

černobílý tisk     2,- Kč/A4 / 1 stránka 

barevný tisk               10,- Kč/A4 – text/ 1 stránka 

              15,- Kč/A4 – foto/ 1 stránka 

Laminování listin        20,- Kč/ ks 

Kopírování lékařských zpráv pro občany důchodového věku je tisk  z d a r m a. 

Kopírování pro kroužek mladých hasičů je tisk  z d a r m a. 

Obecní úřad informuje: 
V období před vánočními svátky má MUDr. Kateřina Vacátková dovolenou ve dnech 
19.-21.12.2018. 
V ostatních dnech platí obvyklá ordinační doba tj. 27.-28.12.2018 a 31.12.2018. 
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 

Pozemkové úpravy 
Státní pozemkový úřad (dále jen "SPÚ"), pobočka Liberec, informoval obec, že z rozhodnutí 
ústředí  SPÚ se pro zmírnění dopadů sucha stává v ČR zásadní prioritou pozemkových úprav 
budování  opatření sloužících k zadržení vody v krajině a ke zmírnění projevů vodní  i větrné 
eroze, tj. výstavba vodohospodářských opatření, jako jsou rybníky, malé vodní nádrže, 
mokřady apod. a prvků zajišťujících protierozní ochranu. Ústředí SPÚ takto rozhodlo s 
ohledem na klimatické poměry v České republice v posledních letech. 

Na realizaci cest v naší obci vyplývajících z pozemkových úprav, které financuje stát, si tedy 
budeme muset počkat do doby vybudování výše preferovaných opatření v ostatních lokalitách 
Libereckého kraje. Výstavba a obnova cest v roce 2019 se nepředpokládá. 

Nyní SPÚ v Liberci předpokládá zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na 
provedení stavby polní cesty mezi Dalešicemi a Pulečným (k.ú. Pulečný – p.p.č. 2273). 
Stavba této cesty se předpokládá nejdříve v roce 2020. 

Hřbitov 
Na jaře byla realizována II. etapa kácení vzrostlých lip uvnitř hřbitova. Po odklizení kmenů a 
větví byly vyfrézovány pařezy a uklizena štěpka. Také byla naplánovaná podzimní výsadba 
nových sazenic lip. Bohužel velmi suché léto a vysušená zem nás přesvědčila o tom, že nejsou 
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dobré podmínky pro podzimní výsadbu. Nové sazenice lip budou zasazeny v jarních měsících 
roku 2019.  Na hřbitově budou vysazeny 4 lípy kolem centrálního pomníku s křížem a 1 lípa 
bude dosazena do hřbitovní aleje.  

Sbor pro občanské záležitosti – SPOZ 
Členka Sboru pro občanské záležitosti paní Helena Šutová a starostka obce paní Hana Vélová 
navštěvují s blahopřáním dalešické občany, kteří slaví životní jubileum. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se zvýšila věková hranice odchodu do starobního důchodu, zastupitelstvo obce 
schválilo zvýšení věkové hranice jubilantů. Od počátku roku 2019 se budou navštěvovat s 
blahopřáním oslavenci, kteří slaví 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a každý další rok nad 80 let.   
Zároveň se obracíme na občany, kteří budou oslavovat životní jubileum a nepřejí si návštěvu, 
ani dárek od obce, aby tuto skutečnost nahlásili na úřad paní Fotrové nebo pracovnici SPOZ   
paní Šutové. Děkujeme. 

Domácí kompostéry  
Obec Dalešice se zapojila do projektu „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory“. 
V obci probíhala anketa zjišťující zájem občanů o domácí kompostéry poskytnuté zdarma 
z prostředků dotačního programu Ministerstva životního prostředí. V rámci Mikroregionu 
Jizerské hory, jejímž je obec Dalešice členem, se do této akce zapojily i obec Pulečný, 
Maršovice, Janov nad Nisou a Bedřichov.  
Naše obec zažádala celkem o 60 kompostérů – 16x 1.000 litrů + 44x 1.400 litrů.   
Nyní čekáme na vyjádření Ministerstva životního prostředí, zda dotace na domácí kompostéry 
bude schválena. V případě kladného vyřízení bude finanční podíl obce 15% z celkových 
nákladů na pořízení domácích kompostérů. 

Nová výstavba v obci 
Obec Dalešice je velmi vyhledávanou lokalitou, kde chtějí lidé bydlet a stavět nové domy. V 
roce 2017 a 2018 obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výstavbu 9 nových domů, které 
se nyní staví nebo se budou během roku 2019 stavět. Je zcela pravděpodobné, že se nám 
podaří dosáhnout a překročit hranici 200 v počtu obyvatel. 

Dětské hřiště 
V letošním roce byl zabudován na dětské hřiště nový herní prvek - dvojhrazda. Bohužel jsme 
se museli rozloučit s velkou houpačkou s žebříkem, která se stala nebezpečnou z důvodu 
havarijního stavu /hniloba dřeva/. Tato houpačka byla odstraněna, ale v jarních měsících roku 
2019 bude nahrazena novou. 

Výročí 100 let od vzniku Československé republiky 
Letošní rok je pro naši zemi významný především tím, že si připomínáme sté výročí vzniku 
samostatného Československa. Československá republika se zrodila na troskách Rakouska-
Uherska a z krve první světové války. O její vznik se zasloužil T. G. Masaryk, ale velkou 
měrou také statisíce českých a moravských vojáků bojujících jak na straně císaře, tak na 
straně legií. V řadě měst a obcí po celé republice proběhly k tomuto výročí různé 
vzpomínkové akce. Také v Dalešicích jsme si toto výročí připomenuli. Starostka obce Hana 
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Vélová a místostarosta obce ing. David Beránek položili dne 28. 10. 2018 ve 13 hodin květiny 
k pomníku padlých za l. světové války. 

100. výročí konce první světové války
Obec Dalešice se připojila k celostátnímu symbolickému uctění památky padlých v první
světové válce. V celé České republice se rozezněly zvony v neděli 11. 11. 2018 v 13.30 hodin
na 2 minuty a 20 sekund.
V naší obci jsme zvonili na zvon, který je umístěn ve věži márnice na místním hřbitově.

VOLBY 

Prezidentské volby / I. kolo 
Ve dnech 12. a 13 ledna 2018 se konaly prezidentské volby. V naší obci volilo 115 voličů 
z celkového počtu 148 voličů. 
Výsledky: 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Ing. Miloš ZEMAN 35 
MUDr. Bc Marek HILŠER, Ph.D. 25 
Prof.Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr.h.c. 25 
Mgr. Michal HORÁČEK, Ph.D. 12 
Mgr. Pavel FISCHER    7 
RNDr. Jiří HYNEK   6 
Ing. Mirek TOPOLÁNEK   4 
Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.h.c.   1 
Mgr. Petr HANNIG   0 
Prezidentské volby / II. Kolo 
Ve dnech 26. a 27 ledna 2018 se konaly prezidentské volby – II. kolo. V naší obci volilo 110 
voličů z celkového počtu 147 voličů.  
Výsledky: 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Ing. Miloš ZEMAN  47 
Prof.Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr.h.c. 62 

Senát Parlamentu ČR / I. Kolo 
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo. V naší obci 
volilo 107 voličů z celkového počtu 151 voličů.  
Výsledky: 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Mgr. Šárka KALVOVÁ   4 
Mgr. Michaela TEJMLOVÁ, LL.M. 27 
Jaroslav ZEMAN 20 
Mgr. Michal ŠVARC    8 
Mgr. Pavel ŽUR 20 
Josef CHUCHLÍK  12 
Jindřich BEROUNSKÝ   4 
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Senát Parlamentu ČR / II. Kolo 
Ve dnech 12. a 13. října 2018 se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR – II. kolo. V naší 
obci volilo 42 voličů z celkového počtu 152 voličů.  
Výsledky: 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Mgr. Michaela TEJMLOVÁ, LL.M. 23 
Jaroslav ZEMAN 19 

Zastupitelstvo obce Dalešice 
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce Dalešice.  
Do zastupitelstva obce kandidovala 2 sdružení nezávislých kandidátů – Liga žen a Sbor 
dobrovolných hasičů Dalešice. 
V naší obci volilo 110 voličů z celkového počtu 151 voličů.  
Výsledky: 
Jméno kandidáta  Počet hlasů 
Hana VÉLOVÁ 74 
Ing. David BERÁNEK 71 
Helena ŠUTOVÁ  57 
Ivana KOPÁČKOVÁ  55 
Bohumil TARANT  53 
Petra ROSEOVÁ 51/ vzdala se mandátu/ 
Petra ŠENKOVÁ 50/ přijala mandát za odstupující Petru Roseovou/ 
Bernard KALOUS  49 

AKCE 

24.2.2018 DĚTSKÝ KARNEVAL - odpoledne plné her a zábavy, které se konalo 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Akci moderoval a s dětmi si hrál a zpíval 
oblíbený Honza Popleta a jeho kamarád Mimoň. Součástí karnevalu byla i  
bohatá tombola a hlavní cenou byl výborný dort od paní Nedomlelové. 

17.3.2018 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN -  odpolední posezení pro ženy s programem 
připraveným přímo pro ženy: 
 - Ženy ženám – přišla nám zazpívat a  zarecitovat skupina žen POZDNÍ SBĚR
- Jak na jaře pečovat o pleť nám poradila kosmetička Zuzana Janeková
- a nakonec jsme si společně zazpívaly s Kamilem a Evou Farských z Benešova
u Semil
Občerstvení zajistily dalešické ženy, které připravily výborné pomazánky a
napekly sladké i slané dezerty.

30.4.2018 ČARODĚJNICKÁ STEZKA - oblíbená akce pro děti , která je plná úkolů a 
čarodějnických nástrah. Za každý splněný úkol dostaly děti od čarodějnic 
nějakou sladkost nebo dobrůtku. 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC -  ve večerních hodinách byl podpálen dalešický 
oheň. Dohled nad ohněm měli dobrovolní hasiči. 

9.6.2018 DĚTSKÝ DEN - odpoledne plné her a soutěží ve spolupráci s dobrovolnými 
hasiči. Počasí akci vůbec nepřálo a dětský den musel být předčasně ukončen. 

18.9.2018  ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE -  již druhým rokem naše obec využila 
nabídku městyse Zásada a doplnila neobsazená místa v autobusu. Zájezdu se 
zúčastnilo 6 občanů. 

18.11.2018 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  -  PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE 
Již podruhé nás navštívil divadelní spolek E. F. Burian Tanvald, a tentokrát si 
členové divadelního spolku pro nás připravili detektivní hru od Roberta 
Thomase v režii Vlastimila Hozdy.  Ze zasedací místnosti se stalo divadlo a 
během chvilky nás herci vtáhli do děje hry. Do poslední chvíle jsme byli 
všichni napnuti a přemýšleli -  kdo je vrah. Velké bylo překvapení, když 
policejní komisař rozuzlil velmi spletitou zápletku a donutil vraha, aby se 
přiznal k vraždě.  
Vynikající výkon herců a hereček, pod vedením vedoucí souboru paní 
Hozdové,  si zaslouží velkou pochvalu a uznání. Amatérský soubor je na 
vysoké úrovni a herecké výkony a vystupování členů souboru jsou 
profesionální. Škoda, že na tak dobře nastudované divadelní představení 
nepřišlo více lidí. Byl to krásný nedělní podvečer a děkuji všem, kdo přišli. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl v plné výši věnován divadelnímu 
souboru a předán do rukou vedoucí souboru paní Hozdové, která přislíbila, že 
nás rádi opět navštíví, až budou mít nastudovanou novou hru. 
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Činnost obecního zastupitelstva 
 
Obecní zastupitelstvo se v letošním roce sešlo 9x, a to každé druhé pondělí v měsíci. 
 
Opravy a udržování obecního majetku 
Oprava obecní stodoly - oprava střechy, výměna střešní krytiny. Realizace firma Martin 
Paldus, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady celkem 203.575,- Kč. 
Oprava poničeného zdiva, vyspárování kamenného zdiva. Realizace firma MAKALOVE, 
s.r.o. Malá skála. Náklady celkem 68.759,- Kč. 
Výroba a montáž posuvných velkých vrat včetně pojezdu. Realizace firma Jaroslav Véle 
Dalešice. Náklady celkem 27.527,- Kč. 
Frézování pařezů na hřbitově – včetně uklizení štěpky. Realizace KZS Pěnčín. Náklady 
celkem 24.599,- Kč. 
Vodorovné dopravní značení „POZOR DĚTI“ -  4  dopravní značky byly nastříkány na 
vytipovaných místech. Realizace firma Technické služby Jablonce nad Nisou s.r.o.. Náklady 
celkem 6.098,- Kč. 
Projektová dokumentace parcely 383/6 (za obecní stodolou) – zpracování projektu na 
inženýrské sítě a výstavbu 9 rodinných domů. Realizace firma PROFES PROJEKT s.r.o. 
Turnov. Náklady celkem 179.080,- Kč. 
Zasíťování projektovaných stavebních pozemků elektrikou – ČEZ distribuce. Náklady ve výši 
50%  - 112.500,- Kč. 
Oprava oplocení horní nádrže – havarijní stav, dřevěná prkna z velké části shnilá nebo 
chyběla. Realizace firma Jaroslav Véle Dalešice. Náklady celkem 36.514,- Kč. 
Oprava oplocení dolní nádrž - zastupitelstvo obce schválilo vysázení živého plotu. Z důvodu 
suchého léta je výsadba přesunuta na jaro 2019. 
Oprava obecního úřadu, márnice a hřbitovní zdi - na tuto akci obec získala dotaci od 
Libereckého kraje ve výši 350.000,- Kč. V letošním roce proběhla I. etapa – oprava 
venkovních omítek a sanace vlhkého zdiva na budově OÚ. Realizace firma MAKALOVE, 
s.r.o. Malá skála. Náklady celkem 498.270,- Kč. 
II. etapa – oprava vnitřních a venkovních omítek, sanace vlhkého zdiva na márnici a oprava 
hřbitovní zdi na místním hřbitově je naplánována na rok 2019. 
Natěračské a klempířské práce na budově OÚ - realizace firma MAKALOVE, s.r.o. Malá 
skála. Náklady celkem 60.790,- Kč. 
Oprava KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE  -  na tuto akci obec získala dotaci od Libereckého kraje 
ve výši 25.000,- Kč. Oprava omítek a sanace vlhkého zdiva. Realizace firma MAKALOVE, 
s.r.o. Malá skála. Náklady celkem 45.262,- Kč. 
Výměna střešní krytiny. Realizace firma Radek Kulhánek Tanvald. Náklady celkem 15.770,- 
Kč. 
Oprava hasičské zbrojnice – výměna střešní krytiny. Realizace firma Radek Kulhánek 
Tanvald. Náklady celkem 96.795,- Kč. 
Oprava hasičského vozidla NISSAN PATROL – servisní prohlídku a opravu hasičského 
vozidla zajistila firma Jan Kalous Dalešice. Náklady celkem 33.963,- Kč. 
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Nákup uzamykatelných skříní do kanceláře OÚ – v souvislosti s novým nařízením o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Realizace firma PETONA s.r.o. Praha. Náklady celkem 31.650,- Kč. 
Nákup židlí do zasedací místnosti - firma N-N.CZ,s.r.o. Náklady celkem 11.800,- Kč. 
Výroba truhlíků u budovy OÚ, oprava a nátěry výletních laviček - realizace firma Jaroslav 
Véle Dalešice. Náklady celkem 6.000,- Kč. 
Výroba dvojhrazdy na dětské hřiště - výroba firma Bohumil Tarant Dalešice. Náklady celkem 
8.712,- Kč. 
Obnova počítačového vybavení úřadu - firma GEKON Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 
11.800,- Kč. 
Obnova zahradní techniky – pořízení nového křovinořezu. Firma A-PARTNER Jablonec nad 
Nisou. Náklady celkem 21.283,- Kč. 
Péče o zeleň v obci – zdravotní prořez lípy u kaple SVATÉHO KŘÍŽE. Realizace ing. Michal 
Friedrich Maršovice. Náklady celkem 1.100,- Kč. 

Zimní údržba  
Protahování v zimních měsících 2017/2018 bylo smluvně zajištěno s firmou KZS Pěnčín. 
Náklady celkem 15.237,- 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. 

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 950,- Kč. 

Dalešický zpravodaj 
Tisk Dalešického zpravodaje 2017 zajistila Barevná tiskárna Křišťan Smržovka v počtu 110 
ks. Náklady celkem 8.026,- Kč. 

Lesní hospodaření 
V roce 2018 se hospodařilo v obecních lesích takto: 
Příjmy: z prodeje dřeva /dřevo ke zpracování + palivové dřevo)  172.098,- Kč 
Výdaje: těžba a odvoz dřeva, prořez, nákup, sázení a ošetření stromků, 
plat lesního hospodáře 93.142,- Kč 
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Odpadové hospodářství 
Příjmy: odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM    13.856,- Kč 
Prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad – popelnice   42.310,- Kč 
Příjmy celkem   56.166,- Kč 

Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu   64.864,- Kč 
Nákup pytlů na odpad   25.000,- Kč 
Náklady na úklid odpadu-pytle 15 komunálních + 27 žlutých     1.000,- Kč 
Odvoz tříděných pytlů do Proseče      6.039,- Kč 
Výdaje celkem   97.013,- Kč 

Hlavní příčinou velkého schodku mezi příjmy a výdaji je skutečnost, že dne 10.8.2018 ve 
večerních hodinách zachvátil požár na překladišti odpadů v Proseči halu na třídění odpadů. 
Shořela veškeré technologie na třídění plastů a papíru. Bohužel ke dni tisku jsme nedostali 
zprávu od EKO-KOMU zda nám bude vyplacena odměna za třídění odpadu za III. a IV. 
čtvrtletí roku 2018. 

Drobné práce pro obec zajištěné brigádně: 
SPOZ (životní jubilea, narození dětí) 
vedení kroniky  
úklid prostor na OÚ (zasedací místnost, chodba+WC) 
údržba veřejného prostranství 
správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 
odvoz odpadových pytlů 
sázení a ošetřování stromků, čistění obecního lesa po těžbě 
vedení kroužku mladých hasičů 
technická kontrola vozidel SDH 
pověřenec-GDPR 
poradenství-pozemkové úpravy 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 59.850,- Kč. 

Pro informaci v roce 2018 obec podala 3 žádosti o dotaci 
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 
Podpora : Regionální rozvoj 
PROGRAM č. 2.1  PROGRAM OBNOVY VENKOVA
OPRAVY OMÍTEK NA BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU A NA HŘBITOVĚ V KÚ DALEŠICE U 
JABLONCE NAD NISOU 
Náklady celkem: 700.000,- Kč 
Celkem zažádáno: 350.000,- Kč 
Podíl LK: 350.000,- Kč 
Podíl obce: 350.000,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 
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Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE         
ZATEPLENÍ ČÁSTI OBVODOVÝCH STĚN A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU 
HASIČSKÉ ZBROJNICE 
Náklady celkem : 350.000,- Kč 
Celkem zažádáno: 174.000,- Kč 
Podíl LK: 174.000,-Kč 
Podíl obce:  176.000,- Kč 
DOTACE NEOBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 
Podpora č. 8  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Program č. 8.2 PODPORA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
Náklady celkem : 61.032,- Kč 
Celkem zažádáno: 25.000,- Kč 
Podíl LK: 25.000,-Kč 
Podíl obce:  26.032,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

V ROCE 2018 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 2.426.900,- Kč. 

Oprava kapličky SVATÉHO KŘÍŽE     Výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici 
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 Dětské hřiště - dvojhrazda Nová omítka na budově obecního úřadu   

 Nové oplocení horní hasičské nádrže

Oprava obecní stodoly 

Oprava výletních laviček 
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Poplatky platné pro rok 2019 : 
 
poplatek za jednoho psa      150,- Kč 
poplatek za druhého a dalšího psa    300,- Kč 
poplatek za hrobové místo        50,- Kč/ rok 
(poplatek bude vybírán na roky 2019/2020) 
zřízení hrobového místa      200,- Kč 
Poplatky se vybírají do 31.3.2019 hotově nebo bankovním převodem. 
 
Pozemky: 
pronájem obecních pozemků         1,- Kč/m2 
prodej obecních pozemků  

• stavební parcela      200,- Kč/m2 
• stavení parcela v dosahu inženýrských sítí   400,- Kč/m2 
• 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)              2.000,- Kč/rok  
popelnice 240 l (26 svozů)             3.800,- Kč/rok 
 
Elektroodpad 
Změnou systému likvidace nebezpečného odpadu již není elektroodpad součástí 
nebezpečného odpadu. Svozová firma Severočeské komunální služby s.r.o., která pro naši 
obec zajišťuje 2x do roka sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, od letošního roku 
přijímá od občanů tyto nebezpečné složky komunálních odpadů: 

• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
• Oleje a tuky 
• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
• Barvy, lepidla a pryskyřice 
• Rozpouštědla 
• Kyseliny 
• Nepoužitá léčiva (léky) 
• Pesticidy (/hnojiva) 
• Akumulátory, baterie, články a zářivky 

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech. 
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Občané pro likvidaci elektroodpadu mohou využít sběrný dvůr v Jablonci nad Nisou, 
Smetanova čp. 51.  
Provozní doba sběrného dvoru: pondělí až pátek  od 7.00 hodin do 17.00 hodin 

Obec zvažovala umístit na sběrné místo červený kontejner od firmy ASEKOL s.r.o., který 
slouží ke sběru menších elektrospotřebičů. Podmínkou umístění tohoto kontejneru je 750 
obyvatel.  

Zákaz parkování před sběrným místem 
Asfaltová plocha před kontejnery na tříděný odpad není určená k parkování vozidel. Takto 
zaparkované vozidlo zablokuje přístup ke kontejnerům a svozová firma v tomto případě 
odpad z kontejnerů neodveze a nezajistí ani náhradní vývoz. 

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 

Kontejnery:  2x papír a 3x PET lahve  
1x sklo  
1x textil 

Popelnice : 2x BIO odpad 

Barel :  1x použitý olej z kuchyně 

každý lichý pátek 

každý lichý čtvrtek 
dle potřeby objedná OÚ  
zajišťuje si firma sama 

každý čtvrtek – od 1.4. do 31.10. 

dle potřeby objedná OÚ 
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Obecní volby v Dalešicích v roce 1932 

Okresní úřad v Jablonci nad Nisou stanovil nové volby do zastupitelstva na neděli 29. května 1932. 
Vzhledem k tomu, že desetina voličů, zapsaných v seznamu, podala žádost, aby volby do 
zastupitelstva, konané dne 29. května 1932, byly podle zákonných předpisů provedeny poměrovým 
zastoupením, bylo na základě § 19 zákona o obecních volbách rozhodnuto, uskutečnit volby tímto 
způsobem. Přípis Okresního úřadu, č.j.19011/32 ze dne 15. dubna 1932. 

V zákonné lhůtě byly podány 4 kandidátní listiny, a to: 
1. Komunistická strana (sekce Komunistické internacionály)
2. Sjednocená německá strana (německá kandidátní listina)
3. Osada Čížkovice (česká kandidátní listina)
4. Bezpartijní

Ze 365 voličů zapsaných v seznamu odevzdalo volební obálky345 voličů, z nichž jedna byla prázdná. 
Platných hlasů bylo tedy 344. 

Výsledky: 
1. Komunistická strana:   39 hlasů 
2. Sjednocená německá strana: 137 hlasů 
3. Osada Čížkovice:   45 hlasů 
4. Bezpartijní:   73 hlasů 

Volební komise přistoupila k přidělení mandátů podle zákonných předpisů o poměrovém zastoupení 
jednotlivých stran. Volební číslo zjistila tím způsobem, že dvojnásobný počet platných hlasů, tj. 344, 
které byly odevzdány pro všechny volební skupiny, včetně sjednocených, podělila dvojnásobným 
počtem mandátů. Dospěla k číslu 22. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení Sjednocené německé 
strany a Bezpartijních, rozdělila volební komise podle platných odevzdaných hlasů mandáty takto: 

1. Komunistická strana:  4 mandáty 
2. Sjednocená německá strana a Bezpartijní:  9 mandátů
3. Osada Čížkovice:  2 mandáty 

Takto bylo obsazeno všech 15 mandátů. Při tomto dělení mandátů byly spojené volební strany 
posuzovány jako jedna. Dále byly přiděleny mandáty každé skupině ze spojené volební strany. 
Volební číslo bylo zjištěno tak, že celkový počet platných hlasů odevzdaných pro obě strany, tj. 210, 
bylo poděleno číslem 22. Tímto způsobem byly mandáty přiděleny takto:  

Sjednocená německá strana: 6 mandátů 
Bezpartijní:   3 mandáty 

Mandáty nového zastupitelstva: 
1. Komunistická strana: 4 mandáty 
2. Sjednocená německá strana: 6 mandátů 
3. Osada Čížkovice: 2 mandáty 
4. Bezpartijní: 3 mandáty  

Zvolení kandidáti: 
1. Komunistická strana: Ernst Müller, Dalešice č.p.41 

František Kozderka Dalešice č.p.87 
Emil Drabke Dalešice č.p.14 
Zdeněk Pfeifer Čížkovice č.p.6  

Náhradníci:       Josef Knobloch, Dalešice č.p.66  
   Franz Wehle Čížkovice č.p.12 
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2. Sjednocená německá strana:

Náhradníci: 

Richard Weiss Dalešice č.p.54 
Josef Neumann Dalešice č.p.25 
Oskar Weiss Dalešice č.p.75 
Heinrich Weiss Dalešice č.p.26 
Rudolf Lejsek Dalešice č.p.58 
Arnold Weiss Dalešice č.p.30 
Ernst Lang Dalešice č.p.76, Eduard Hübner Dalešice č.p.13 
Emil Ullrich Dalešice č.p.81 

3. Osada Čížkovice: František Malý Čížkovice č.p.13 
Josef Havrda Čížkovice č.p.9 

Náhradník: Rudolf Drobník Čížkovice č.p.22 

4. Bezpartijní: Otto Machatschka Dalešice č.p.65 
Josef Hoffmann Dalešice č.p.40 
Erwin Lucke Dalešice č.p.33 

Náhradníci: Johann Appelt Dalešice č.p.35 a Rudolf Schreiber Dalešice č.p.31 

Vzhledem k tomu, že proti výsledkům voleb nebyly v zákonné lhůtě 8 dnů uplatněny žádné námitky, 
nařídil Okresní úřad v Jablonci ustanovení nového obecního zastupitelstva na úterý, 14. června 1932, 
v 5 hod odpoledne v místnosti hostince Reinholda Hoffmanna. 

Schůze byla zahájena za předsednictví dosavadního starosty pana Richarda Weisse. Při zahájení byli 
přítomni všichni páni zastupitelé s výjimkou neomluveného obecního zastupitele pana Malého. 
Zástupcem Okresního úřadu byl ustanoven vedoucí učitel pan Gustav Müller. 

Program schůze: 
1. Přečtení přísahy
2. Volba starosty, zástupce starosty a obecní rady

Předsedající se zeptal, zda má někdo připomínku k programu schůze. 
Obecní zastupitel pan Ernst Müller oznámil, že se strana 1 – Komunistická spojila se stranou 3 – 
Osada Čížkovice a vznesl nárok na funkci zástupce starosty. Na dotaz předsedajícího vysvětlil obecní 
zastupitel pan Havrda, že spojení provedl jen on sám jako osoba a že vedoucímu kandidátní listiny, 
obecnímu zastupiteli panu Malému, to není známo. Zástupce dohlížejícího úřadu upozornil, že podle 
příslušných právních předpisů se mohou sjednocovat jen skupiny. Obecní zastupitel pan Malý se na 
schůzi nedostavil, takže se ke sjednocení nemůže vyjádřit. 
Obecní zastupitel pan Müller je toho názoru, že takové oznámení o sjednocení právním předpisům 
vyhovuje. Tento názor byl odporován všemi zastupiteli s výjimkou komunistů a zástupců české strany. 
Předsedající se výslovně zeptal, zda obecní zastupitelstvo je s ohlášeným spojením srozuměno. Toto 
bylo většinou zastupitelů odmítnuto. Dále pan předsedající sdělil, že německá kandidatura se spojila 
s bezpartijní a tímto vznáší svůj nárok na obsazení funkce zástupce starosty. Pan vedoucí učitel přečetl 
příslušné právní předpisy. Pan předsedající pak pokračoval v ohlášeném programu a požádal 
vedoucího učitele pana Müllera, jakožto zástupce dohlížejícího úřadu, aby přijal přísahu obecních 
zastupitelů. Vedoucí učitel pan Müller přečetl text přísahy, která obsahovala věrnost 
Československému státu a poslušnost jeho zákonům. Obecnímu zastupiteli panu Havrdovi, který 
neovládá německý jazyk, text přísahy přeložil do českého jazyka obecní zastupitel pan Kozderka. 
Vedoucí učitel pan Müller pak jménem Okresního úřadu prohlásil, že mandáty zvolených členů 
zastupitelstva jsou platné. 

Bylo přistoupeno k bodu 2 programu schůze. 
Pan předsedající požádal o vytvoření volební komise za předsednictví nejstaršího člena. Jako takový 
připadl v úvahu obecní zastupitel pan Havrda. Jelikož však neovládá německý jazyk, této funkce se 
vzdal. Jako druhý nejstarší připadl v úvahu pan Josef Hoffmann (bezpartijní), který převzal 
předsednictví a srdečnými slovy ohodnotil práci odstupujícího obecního zastupitelstva, zejména práci 
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starosty obce pana Richarda Weisse, vykonané pro blaho obyvatel. Do volební komise byli jmenováni: 
Obecní zastupitelé páni Emil Drabke, Josef Hoffmann a Josef Havrda. 
Volba starosty obce a jeho zástupce byla provedena formou hlasovacích lístků. Pan Richard Weiss 
dostal 9 hlasů, pan Emil Drabke 5. Tímto byl pan Richard Weiss zvolen starostou obce Dalešice na 
další volební období. Na dotaz předsedy volební komise, zda Richard Weiss funkci starosty přijímá, 
řekl, že je připraven úřad převzít a ujistil přítomné, že bude svůj úřad vykonávat přísně nadstranicky. 
Poděkoval panu Hoffmannovi za slova uznání, kterými ohodnotil práci odstupujícího zastupitelstva. 
Předsednictví pak bylo předáno nově zvolenému starostovi. Ten oznámil, že na základě sjednocení byl 
do funkce zástupce starosty navržen pan Otto Machatschka (bezpartijní). Následovala volba, při které 
bylo pro navrženého kandidáta odevzdáno 9 hlasů. Pět hlasovacích lístků bylo odevzdáno prázdných. 
Na dotaz, zda pan Otto Machatschka funkci zástupce starosty přijímá, odpověděl kladně.  
Následovala volba tří členů obecní rady. Komunistická strana navrhla pana Emila Drabke, ze 
Sjednocené německé strany byl navržen pan Rudolf Lejsek. Na obsazení třetího člena obecní rady 
vznesla nárok Komunistická strana s odůvodněním, že česká skupina není plně zastoupena, coby 
skupina s druhým největším zůstatkem hlasů (1 mandát a 1 hlas). Toto bylo ostatními stranami 
odporováno. Pan předsedající navrhl, aby obsazení třetího člena obecní rady bylo svěřeno plénu. 
Vedoucí učitel pan Müller, jako zástupce Okresního úřadu uvedl, že zákonné předpisy takové řešení 
neumožňují. Pan předsedající tedy je pro to, aby obsazení mandátu třetího člena obecní rady bylo 
řešeno na příští schůzi. 
Obecní radní pan Drabke uvedl, že poté, co se Komunistická strana spojila s obecním zastupitelem 
panem Havrdou -  zástupcem české skupiny a navíc s obecním zastupitelem panem Malým, vykazuje 
největší zůstatek hlasů, a tudíž vznáší opodstatněný nárok na třetí mandát v obecní radě. Obecní 
zastupitel Heinrich Weiss s tímto názorem nesouhlasil a připojil se k návrhu pana předsedajícího. 
Další návrh podal pan Drabke a to, že v tomto případě má být třetí mandát v obecní radě přiřčen 
komunistické skupině a obsazen obecním zastupitelem Zdeňkem Pfeifrem. Tím by byla v obecní radě 
zastoupena česká menšina. Podle názoru vedoucího učitele pana Müllera nelze návrhu Komunistické 
strany vyhovět vzhledem k tomu, že obecní zastupitel pan Malý není přítomen. 
Pan předsedající se otázal, zda má být obsazení třetího mandátu v obecní radě projednáno na příští 
schůzi a nechal hlasovat. Pro bylo osm, což je většina obecních zastupitelů. Pan předsedající k tomu 
připojil svůj hlas. 
Pan předsedající pak oznámil, že program schůze je vyčerpán a se slovy díků všem přítomným pánům 
zastupitelům za účast na ustavující schůzi, tuto ukončil. 

Dalešice 14. června 1932   

Hatschbach - zapisovatel    
Jos. Neumann           

Předsedající, též starosta obce - 
Richard Weiss 

Arnold Weiss  
Oskar Weiss    

               Otto Machatschka - zástupce 
               Drabke Emil – obecní radní 

Heinrich Weiss  

Josef Hoffmann  
Ernst Müller    
Pfeifer Zdeněk   
František Kozderka         
Josef Havrda      

Rudolf Lejsek – obecní radní               
Malý František 

Zápis  z obecních voleb přeložila  Marie Nedomlelová 
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Pomník obětem války 

O založení tohoto pomníku píše Obecní kronika z let 1927 až 1941 následující: 

„K uctění památky padlých postavila obec vedle školy v roce 1924 pomník. Ten byl odhalen 
29. června téhož roku. Celkové náklady na stavbu činily 9.050,50 Kč a byly uhrazeny z darů
obyvatel obce. O přípravných pracích a stavbě napsal tehdy Adolf Lang z domu č.p.11 útlou
knihu, ve které zaznamenal všechny došlé dary, výdaje, protokoly a údaje o slavnostním
odhalení pomníku. Kniha je uchovávána na obecním úřadu (není k dispozici, pravděpodobně
se nedochovala – poznámka kronikářky). Dle údajů v této knize byl záměr na postavení
pomníku obětem války schválen usnesením na všeobecném zasedání dobrovolného spolku
hasičů v roce 1919. Současně byl zvolen výbor, který měl zajistit přípravu stavby. Předsedou
byl zvolen Adolf Lang z domu č.p.11 a tito členové: Richard Weiss, starosta obce, Arnold
Weiss z domu č.p.30 a Heinrich Weiss z domu č.p.59.
Nejprve byla uspořádána sbírka. Začátkem února 1923 bylo již sebráno 3.000,-Kč. Částka
byla průběžně zvyšována díky darům, takže pomník byl krátce po svém dokončení zaplacen.
V srpnu 1937 byly u příležitosti spolkových oslav obnoveny zlaté nápisy. Opravil je sochař
Franz Bernt z domu čp.46 bezplatně v jedno sobotní odpoledne. Na vynaložený materiál a
práci byla pro Franze uspořádána sbírka. Dne 24. listopadu téhož roku vyhotovil truhlář
Franz Bernt-senior dřevěný kryt na ochranu pomníku před nepřízní počasí.“

Z obecní kroniky z let 1927- 1941 přeložila Marie Nedomlelová 
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Po roce 1945 nebyl pomník udržován, takže postupně chátral, až se rozpadl a jedna jeho část 
skončila v příkopu. Postupem času zarostl křovím tak, že ani nebyl patrný. V roce 2009, 
zásluhou bývalého starosty obce, pana Josefa Hujera, byla zasypaná část z příkopu 
vyzdvižena, pomník opraven a nápisy obnoveny. Vzpomínka byla rozšířena o věnování všem 
obětem válek a násilí. 

Dne 28. října 2018 k pomníku položili starostka paní Hana Vélová a místostarosta Ing. David 
Beránek slavnostní kytici v souvislosti s výročím 100 let od vzniku Československa. 
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Tři bratři 

Nikdo neví, jak to doopravdy bylo, ale mohlo to být i takhle: 

      Na počátku 16. století žil na samotě v hlubokých lesích pod Jizerskými horami starý dřevař Josef. 
Ten měl stejně jako kníže Svatopluk 3 syny a i ten, když umíral, nabádal své syny ke svornosti, lásce a 
vzájemné pomoci. A tak také po smrti otce synové žili spolu a každý se staral o část živobytí. Nejstarší 
syn se jmenoval Mareš, měl bystré oko a jistou ruku a lovil zvěř po lesích, aby bylo dostatek masa pro 
ostatní. Prostřední byl Daleš , měl šikovné ruce a na starosti dům. Umazával hlínou díry ve stěnách, 
spravoval došky na střeše a také vyráběl věci ze dřeva. Nejmladší Aleš obstarával pole a louky, aby 
bylo obilí na chleba a píce pro dobytek.  
      Jednou se Mareš při stíhání zvěře dostal na okraj paseky. Uprostřed paseky byla velká tůň, nad ní 
stála dívka a zhlížela se na hladině. Vedle dívky stál bílý jelen s nádherným parožím. Mareš napnul šíp 
do luku a zamířil na jelena. Dívka vzhlédla a pod jejím pohledem šíp spadl na zem. Pak se dívka 
otočila a spolu s jelenem zmizela v houští. Mareš nevěděl, zdali to byl sen, nebo skutečnost a tak se na 
místo druhý den vrátil, a třetí den a další. Bez luku a šípu stál na pokraji paseky a díval se. Obrázek se 
neměnil. Dívka a bílý jelen. Až za mnoho dní se osmělil, přistoupil k dívce a řekl: „Přišel jsem si pro 
Tebe“. Dívka odpověděla: „Půjdu s Tebou.“ Pak se sklonila nad jelenem a zašeptala mu několik slov. 
Jelen zmizel v lese a dívka odešla s Marešem. 
      Dívka nebyla krásná, ale bylo v ní jakési kouzlo, kterým přitahovala všechny okolo. Daleš i Aleš jí 
byli okouzleni, sloužili jí, přinášeli dary a toužili být jí neustále nablízku. Mareš začal na bratry žárlit. 
Dívku si přivedl on, je to jeho dívka a on se o ní nechtěl s bratry dělit. Neviděl jiné řešení, než se 
bratrů zbavit.  
      Když jednou Daleš seděl na střeše a pokládal došky, spatřil na louce Mareše, jak na něj míří šípem. 
Daleš pozvedl proti šípu ruku a řekl: „Nezatěžuj své svědomí bratrovraždou. Vím, co Tě trápí. Odejdu 
a už mne nespatříš.“ Ale Daleš neodešel daleko. A tak se ve vzdálenosti několika mil od Mareše usadil 
pod kopcem. Našel si dívku, založil svůj rod a místo podle svého jména nazval Dalešice. 
      Co se událo s druhým bratrem? Když jednou Aleš kopil seno na louce, i na něj namířil Mareš svůj 
šíp. Aleš, spatřiv bratra s vražednou zbraní, zvedl ruku a pravil:„ Nezabíjej mne, nepáchej smrtelný 
hřích. Vím, co Tě trápí. Odejdu odsud daleko a už mne nikdy neuvidíš“. Jak řekl, tak udělal. Šel na jih, 
prošel lesy a pustou krajinou a v místě, kde se mu zalíbilo, založil svůj rod a místo nazval podle svého 
jména Alšovice. 
      Dívka po odchodu bratrů začala chřadnout. Scházela ji pozornost a láska Aleše a Daleše. Marešovi 
se jí nedařilo zabavit. Stávala celé hodiny u okna a hleděla k lesu. A pak jednou nebyla. Vrátila se ke 
svému bílému jelenovi. Mareš ji nějakou dobu marně hledal. Při svých toulkách objevil jinou dívku a 
tu si odvedl do rodného domu, kde spolu žili a vychovávali děti. Tak byly založeny Maršovice. 
      Vesnice založené třemi bratry nezanikly a i po jejich smrti sílily a bohatly.  
Maršovice, Dalešice a Alšovice. 

Výřez mapy 1. vojenského mapování (1764-1767) 
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Maršovice 

Dalešice 

Alšovice 
Marie Nedomlelová 

Dalešický zpravodaj 2018 XI. ročník

22



Perníčky 2017 

Pečení perníčků jsem z vánočních příprav vyřadila už před mnoha lety. A tu se najednou objevila 
potřeba upéct perníčky pro dalešické děti. Dobrá, upeču je. 
Recept z internetu, vykrajovátka od kamarádek, pytlík na zdobení z domácích potřeb a z papírnictví 
lahvičku na kontury. Mám všechno. 
Zadělat těsto, vykrájet a upéct perníčky nebyl žádný problém. Problém nastal, když jsem přistoupila 
ke zdobení. Hrůza! Ještě, že to šlo seškrábat. Nejsem umělecky nadaná. Kreslení jakýchsi lupenů, či 
stínování jablka, což byl oblíbený námět v hodinách kreslení, byla katastrofa. Estetické cítění také 
nula. V 5 třídě jsem v první řadě prvomájového průvodu nakreslila paní ve fialové halence a zelené 
sukni. Paní učitelce se to nelíbilo. Mně ano. 
Požádala jsem dceru o pomoc při zdobení perníčků. Smluvily jsme den „D“. Ten den jsem si přivstala, 
uvařila oběd a odjela pro dceru, matku obšťastněnou dvěma holčičkami. Holčička č.1 – dva a půl roku, 
holčička č.2 – pět měsíců. 
Dorazily jsme do Dalešic. Vybalit, přebalit, převléct, přistavět nočník, sestavit kočár. 
Naobědvaly jsme se. Holčička č. 1 začala zlobit a matka usoudila, že je unavená a potřebuje spát. 
I odešla ji uspat a vrátila se za hodinu. Holčička č. 2 začala zlobit. Matka usoudila, že potřebuje 
nakrmit. Takže nakrmit, odříhnout, přebalit, uložit. Holčička č. 1 se probudila. Následovala svačina.  
Začalo se šeřit. Nenápadně jsem připravila bílkovou polevu na zdobení. Matka prohlásila, že na práci 
potřebuje klid a doporučila mi jít s holčičkami na procházku.  
Bylo nutné přebalit holčičku č.2, obléct holčičku č.2 i č.1., připravit kočár a vyrazit do dalešických 
ulic. Odpoledne se přehouplo do večera, veřejné osvětlení zasvítilo do sněhové břečky. Po dalešických 
cestách jsem jednou rukou táhla kočár a v druhé ruce vlekla holčičku č. 1. Kočár drhnul a holčička 
padala.  
Konec byl šťastný. Když jsme se vrátily z procházky, krásně ozdobené perníčky ležely srovnané na 
tácu a jen pár jich ještě čekalo na zkrášlení. 

Marie Nedomlelová 
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice slouží svým 
spoluobčanům už 134 let. Mimo požární ochrany, 
pomoci veřejnosti a práce pro obec se náš sbor 
významně podílí i na společenském, kulturním 
a sportovním dění v obci. 
Kromě jednotky požární ochrany (JSDH) v našem 
sboru dlouhodobě působí úspěšné mužské sportovní 
družstvo, které od letošního roku doplnilo sportovní 
družstvo žen. Nespočet hodin také věnujeme práci 
s našimi dětmi. Náš kolektiv mladých hasičů úspěšně 
reprezentuje obec nejen ve sportovní oblasti. 
V roce 2018 náš sbor čítal 33 dospělých členů a 30 členů z řad mladých hasičů. 

Činnost JSDH obce Dalešice 
V roce 2018 byla naše jednotka operačním střediskem vyslána zatím k jediné mimořádné 
události, a to k záchraně srnky z dolní nádrže. Jednotka však byla odvolána ještě před 
výjezdem. Mimo řešení mimořádných událostí se členové jednotky celý rok starají a udržují 
techniku, výzbroj, výstroj a budovy v dobrém a provozu schopném stavu. 

Práce pro obec a nejen pro ni 
I v letošním roce jsme provedli práce dle potřeb a návrhů obecního úřadu. Jednalo se o: 
• pokácení stromů na hřbitově
• svoz a pálení klestí
• pravidelné sekání trávy a úklid hřiště
• vyčištění horní hasičské nádrže
• osazení a ozdobení vánočního stromku

Kulturní, společenské a sportovní akce v obci 
Je dlouholetým pravidlem, že náš sbor pořádá v průběhu roku řadu kulturních, společenských 
a sportovních akcí v obci. V roce 2018 jsme 
zorganizovali následující: 
• Hasičský ples

V sobotu 3. března jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, který
se z kapacitních důvodů poprvé v historii konal v Sokolovně
Kokonín. Změna prostor se ukázala jako dobré rozhodnutí,
neboť tamní sál s kapacitou cca 250 osob byl zcela vyprodaný,
a přesto měli všichni na parketu dostatek místa pro předvedení
svého tanečního umění. K poslechu i tanci zahrála skupina
Revival 60, na návštěvníky čekala bohatá tombola a půlnoční
překvapení. Ještě jednou moc děkujeme všem sponzorům
Hasičského plesu.

• Pálení čarodějnic
Tradiční akce, kterou spolupořádáme s "Klubíkem Pampeliška",
se konala v pondělí 30. dubna. Pro děti s doprovodem byla
připravena čarodějnická stezka, večerní lampiónový průvod,
ohňostroj od Jirky Matouše a bohaté občerstvení. Členové
JSDH se postarali o zapálení ohně a následný dohled nad ním
do pozdních nočních hodin.
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• Noční soutěž Fire night cup
V sobotu 5. května  jsme poprvé v historii uspořádali noční soutěž v požárním útoku pro dospělé, která byla
zařazena do seriálu nočních soutěží Fire night cup 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 50 družstev a soutěžilo
se ve třech kategoriích - MUŽI; ŽENY a PS-12 (kategorie, ve které se soutěží na společnou stříkačku).
V suchém, ale velmi chladném počasí, všichni soutěžící předvedli úctyhodné výkony a i díky nim měla
soutěž rychlý a hladký průběh. Kategorii ŽENY vyhrály hasičky z Raspenavy, na 2. místě se umístily
hasičky ze Zlaté Olešnice a na 3. místě skončily hasičky z Mělníku - Blata. V kategorii PS-12 vyhrálo
družstvo z Chyjic, na 2. místě skončilo družstvo z Hradčan a na 3. místě skončilo družstvo z Janova Dolu.
Domácí družstvo z Dalešic skončilo po technických problémech až na 13. místě. V kategorii MUŽI vyhráli
hasiči z Frýdštejna, na 2. místě skončili hasiči z Hradčan a 3. místo brali hasiči z Chyjic. Hasičská soutěž
byla zorganizována na velmi vysoké úrovni, a za to patří velké díky všem, kteří se na organizaci podíleli.
Velké poděkování zároveň patří všem sponzorům a partnerům.

• Dětský den
Na sobotu 9. června jsme si ve spolupráci s obcí a "Klubíkem Pampeliška" připravili pro děti různé atrakce,
disciplíny, občerstvení a spoustu dalšího. Bohužel 15 minut po začátku akce přišla silná bouřka a dětský den
musel být zrušen.

• Volejbalový turnaj
V sobotu 8. září se konal na hřišti u hasičské klubovny už tradiční volejbalový turnaj "ČTYŘ", který je
zároveň finálovým turnajem. Turnaje se zúčastnily týmy z Mukařova, Sněhova a Dalešic.

• Dětská večerní hasičská soutěž "Dalešický korálek"
V sobotu 22. září se na hřišti v Dalešicích konal 2. ročník večerní dětské soutěže v požárním útoku
„Dalešický korálek“. Soutěže se zúčastnilo 31 týmů mladých hasičů ve třech kategoriích. Kategorii přípravka
(děti do 6 let) vyhrály děti z Pilínkova "B", na druhém místě skončily děti z Držkova a třetí místo obsadily
děti z Bratříkova. Domácím dětem se nedařilo a po vyskočení savic z kádě skončily na 5. místě, a tak po
dlouhé době (2 roky) neodcházely domů s medailí. A ani našim mladším žákům se na domácím poli nedařilo.
Po chybách na rozdělovači skončili až na 8. a 15. místě. V této kategorii (děti od 6 do 11 let) vyhrálo
družstvo z Pilínkova "A", na druhém místě skončilo družstvo z Příchovic a třetí místo obsadilo družstvo
z Bratříkova "A". Kategorii starších žáků (děti od 11 do 15 let) vyhráli hasiči z Velkých Hamrů, druzí
skončili hasiči z Tanvaldu Šumburku a třetí příčku brali domácí hasiči z Dalešic. Alespoň jeden cenný kov
nám tedy u nás doma zůstal. Poděkování patří všem, kteří se na akci jakýmkoli způsobem podíleli. Velké
díky opět patří partnerům a sponzorům, kteří akci podpořili.

• Podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu - Závod požárnické všestrannosti
V neděli 14. října se v Dalešicích a okolí konala podzimní část okresního kola hry Plamen a soutěže dorostu -
závod požárnické všestrannosti. Pro mladé hasiče byly připraveny trasy v délce 2,7 km (mladší žáci) a 3,8 km
(starší žáci a dorost). Na startovní čáru se postavilo celkem 16 hlídek mladších žáků, 14 hlídek starších žáků,
1 hlídka dorostenek, 2 hlídky dorostenců a 6 jednotlivců (2 dorostenky a 4 dorostenci). Všechny děti se s
náročnou trasou a větrným počasím statečně popraly a s unaveným výrazem ve tváři doběhly zdárně do cíle.
Náš kolektiv mladých hasičů postavil do závodu 2 hlídky mladších žáků, 1 hlídku starších žáků a 2
dorostence. Všechny děti odvedly perfektní práci a do průběžného pořadí si připsaly nádherné výsledky -
mladší žáci 1. místo; starší žáci 2. místo; dorostenci 2. a 3. místo.

• Rozsvícení vánočního stromku
Na poslední chvíli převzal náš sbor patronát i nad letošním rozsvícením vánočního stromečku. Oproti
předchozím letům oslavíme začátek adventu v komornějším duchu. Těšit se můžete na tóny vánočních koled,
společně zapálíme první adventní svíčku, půjdeme se poklonit Ježíškovi v betlémě, a kdo bude chtít, může
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mu do připravené schránky odevzdat dopis se svým tajným přáním . Zároveň každý příchozí obdrží malý 
dárek. Budeme se na všechny těšit v sobotu 1. prosince 2018 u hasičské klubovny. Začátek akce je 
plánován na 17:30. Před tím mohou zájemci z řad velkých i malých navštívit už tradiční vánoční dílničky, 
které budou přichystány od 16:30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Samozřejmostí je i drobné 
občerstvení a především výborný svařák, který se bude v hasičské klubovně opět podávat. 

• Mikulášská nadílka
I v letošním roce se ve spolupráci s obcí chystají naše dvě družiny s Mikulášem, čerty a andělem navštívit
dalešické děti a zhodnotit jejich chování v uplynulém roce. Na všechny se těšíme 5. prosince.

Činnost sportovního družstva mužů 
Soutěžní družstvo mužů SDH Dalešice čítá 8 
členů. V roce 2018 jsme startovali celkem na 
dvanácti závodech. Kromě okrskové soutěže 
v Bratříkově (2. místo) a Posledního hrejku 
v Líšném (1. místo) jsme se zúčastnili 
kompletního seriálu nočních soutěží Fire night 
cup 2018, který sestává celkem z deseti dílčích 
soutěží. V tomto seriálu, do kterého se 
započítávala právě i květnová soutěž konaná v 
Dalešicích, startujeme v kategorii PS-12 
klasik, kdy se běhá na jednotnou stříkačku. Na 
soutěžích FNC 2018 jsme se celý rok pohybovali na 1. až 4. místě. Tyto stabilní výsledky pro 
nás v závěru znamenaly celkové 1. místo v tomto seriálu a po roční pauze jsme se tak vrátili 
na trůn v této kategorii. 

Činnost sportovního družstva žen 
V květnu letošního roku se poprvé v naší 
dlouhodobé historii dalo dohromady ženské 
soutěžní družstvo, které čítá 8 členek. Holky 
ve své první sezóně sbíraly převážně 
zkušenosti s požárním sportem, i když hned na 
své první soutěži (okrsková soutěž 
v Bratříkově) ukázaly, že se s nimi musí 
počítat od začátku, když porazily zkušenější 
soupeřky a odvezly si 1. místo. Kromě 
okrskové soutěže se zúčastnily pěti nočních 
soutěží seriálu Fire night cup 2018, kde si 
nejlépe vedly ve Vesci pod Kozákovem, 
odkud si odvezly nádherné 4. místo. V celkovém pořadí obsadily 14. místo, což dává tušit 
velké výsledky do budoucna. 

Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice 
V říjnu letošního roku oslavil kolektiv mladých hasičů už svoje třetí narozeniny. A stejně jako 
děti tohoto věku už se pěkně rozkoukal a rozběhal. Stejně jako v loňském roce jsme letos 
společně absolvovali 11. soutěží, kde jsme na start často postavili i 4 družstva. Celkově 
vedeme 30 přihlášených členů a nutno podotknout, že tento počet je zároveň i aktivní, což 
nebývá vždy pravidlem. Proto se už v kategorii mladších žáků děti nevejdou do jednoho 
družstva. Co se týká počtu dovezených cenných kovů, tak jsme si oproti loňskému roku ještě 
o dvě medaile polepšili a v součtu jsme jich vybojovali celkem 19, což je úžasný výkon. Hned
o šest zlatých se zasloužily naše nejmladší děti, tedy družstvo přípravky (děti do 6 let), kteří
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se navzdory svému vzrůstu staly obávanými konkurenty. Stejně dobře se vedlo i jejich starším 
kamarádům v kategorii mladších žáků, kteří do Dalešic dovezli 7 drahých kovů různých 
barev. Velkým úspěchem je především skutečnost, že se jim podařilo poprvé v historii vyhrát 
celoroční hru Plamen. A v letošním roce se zaslouženě podařilo zabodovat i družstvu starších 
žáků, kteří naši medailovou sbírku doplnili o další 4 kousky. Na své úspěchy čekali naši 
nejstarší trochu déle, ale o to větší pak byla výsledná radost. Tu největší z letošní sezóny 
zažili asi v sousedních Maršovicích, kde nenašli přemožitele a odváželi si tak první místo ze 
soutěže Floriánek. Od podzimu letošního roku máme v kolektivu i 3 dorostence (mládež nad 
15 let), kteří se zapojili do podzimní části okresního kola soutěže dorostenců a do jarní části 
vybojovali průběžné 2. a 3. místo. 
V roce 2018 jsme se zúčastnili těchto soutěží: 
Název soutěže Přípravka Mladší žáci Starší žáci Dorostenci 
1. Jablonecká hala, Jablonec n.N. závod jednotlivců 
2. Bratříkovský víceboj, Bratříkov 1. místo 1. místo 4. a 7. místo
3. Okrsková soutěž, Bratříkov 1. místo 2. místo 1. místo
4. Hamrovská štafeta, Velké Hamry 5. a 7. místo 6. místo
5. Celoroční hra Plamen 1. místo 6. místo
6. O hrad Frýdštejn, Frýdštejn 1. místo 1. a 4. místo 5. místo
7. O Zlatoolešnický pohár, Zlatá Olešnice 1. místo 4. místo 6. místo
8. Rozlučka s prázdninami, Smržovka 1. místo 1. a 4. místo 4. místo
9. Floriánek, Maršovice 1. místo 2. místo 1. místo
10. Dalešický korálek, Dalešice 5. místo 8. a 15. místo 3. místo
11. Podzimní kolo hry Plamen, Dalešice 1. místo 2. místo 2. a 3. místo

Pravidelné čtvrteční schůzky a soutěže jsme i 
v letošním roce doplnili o soustředění, které 
jsme v samém závěru prázdnin strávili 
v areálu ARA na Malé Skále. Přestože jsme si 
vybrali pravděpodobně nejdeštivější dny 
celého suchého léta, zvládli jsme absolvovat 
stopovanou z Kopaniny, sportovní i zábavné 
hry, výlet do Bozkovských jeskyní i sjezd 
Jizery na raftech z Malé Skály do Dolánek, 
což jsme si všichni náramně užili. I když 
začátek plavby některých posádek připomínal spíš nahodilý slalom od břehu ke břehu, do cíle 
jsme nakonec všichni šťastně dorazili i s časovou rezervou pro odjezd vlaku zpátky na Malou 
Skálu. Soustředění jsme potom stejně jako loni zakončili 2. září na Smržovce, kde se konala 
soutěž v požárním útoku „Rozlučka 
s prázdninami.“ 
Všechno, co se nám v letošním roce povedlo, 
je zásluhou nejen samotných dětí a vedoucích, 
ale i skvělých rodičů a všech, kteří nás 
jakýmkoliv způsobem v našich počinech 
podporují. Velké díky tedy patří i všem, které 
jsme začátkem roku v podobě Tří králů 
navštívili s přáním všeho dobrého, a kteří nám 
přispěli do kasičky na celoroční činnost. 
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Prostřednictvím neziskové organizace Skládačky2015 jsme opět část peněz převedli směrem, 
kde mohou i malé finance hodně pomáhat. V letošním roce putoval náš příspěvek na účet 
devítileté Barborky Drápalíkové, která se od narození potýká s mnohačetnými zdravotními 
komplikacemi a pro možnost zařazení se do života svých vrstevníků potřebuje nákladnou 
péči. Děkujeme tedy i za ni. Více o Barborce i projektech organizace Skládačky2015 je 
k nalezení na: http://www.skladacky2015.cz/hlavni-projekty/. 

Co pro vás chystáme v roce 2019 
Tak jako každý rok, tak i v roce 2019 pro Vás chystáme řadu kulturních, společenských a 
sportovních akcí: 
• 6. ledna 2019 Tři králové 
• 2. března 2019 Hasičský ples 
• 30. dubna 2019 Pálení čarodějnic 
• 8. června 2019 Dětský den (přesný termín bude včas upřesněn) 
• 10. srpna 2019 Noční soutěž Fire night cup 2019 
• 7. září 2019 Volejbalový turnaj (přesný termín bude včas upřesněn) 
• 21. září 2019 Dětská večerní soutěž Dalešický korálek 
• 30. listopadu 2019 Rozsvícení vánočního stromečku 
• 5. prosince 2019 Mikulášská nadílka 

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

Za celý Sbor dobrovolných hasičů Dalešice přejeme pohodový konec letošního roku, krásný 
adventní čas a šťastné vykročení do roku příštího. 

Za SDH Dalešice 
Bára Luková, David Beránek
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Plánované akce do konce roku: 

1. prosince 2018 Rozsvícení vánočního stromečku 

od 16.30 hodin vánoční dílničky pro děti v zasedací místnosti na 
obecním úřadu 

 od 17.30 hodin doprovodný program na hřišti 

• pohádka pro děti
• vystoupení Jabloneckých píšťalek
• průvod k dalešickému betlému
• rozsvícení vánočního stromečku
• ohňostroj
• Ježíškova schránka pro splnění dětských přání 

5. prosince 2018    po setmění

Občerstvení zajištěno v hasičské klubovně. 

 Mikulášská nadílka – tak jako každoročně se 
mohou děti těšit na mikulášskou nadílku, kterou 
jim přinese Mikuláš, anděl a čert. Nejvíce potěší 
čerty, když uslyší od dětí pěknou písničku nebo 
básničku. To čerty obměkčí a jsou na děti hodní a 
vracejí se do pekla s prázdným pytlem. 
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10. prosince 2018    od 18 hodin

8. prosince 2018    od 14 hodin

Poslední veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva v roce 2018 

Tradiční vánoční posezení důchodců v 
zasedací místnosti obecního úřadu 

program: 

pěvecké vystoupení žáků ze Základní umělecké 
školy Jablonec nad Nisou za hudebního 
doprovodu paní Romany Halamové 

Srdečně zveme i rekreanty a bývalé dalešické 
občany. 

PŘIJĎTE POSEDĚT A POPOVÍDAT SI. 

Občerstvení zajištěno.  

A máme pro Vás připraven i malý dárek. 
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A co chystáme na příští rok?

• Oprava márnice a hřbitovní zdi na místním hřbitově
• Zateplení hasičské zbrojnice
• Zasíťování obecního pozemku č. 383/6 (pozemek za stodolou vedle cesty do

Skuhrova)

A co napsat závěrem?

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, 
není, co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska, pohlazení. 
Nad takový dar žádný není! Vše nej přeje… 

Hana Vélová, starostka obce 
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