
Dalešický zpravodaj 

Vážení spoluobčané,

 jak už se stalo tradicí, tak s blížícím se koncem roku se do Vašich rukou dostává Dalešický 
zpravodaj, ve kterém se dočtete co se v obci Dalešice za tento rok událo, a co se ještě do konce roku 
plánuje.
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Informace o našich občanech :

Nejstarší žena : Hanička Marešová 86 let
Nejmladší žena : Barbora Machatá          1 rok

Nejstarší muž : Jan Lucke 75 let
Nejmladší muž : David Lukáš                 6 měsíců

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea :

Bohumil Rangl 60 let
Ivana Kopáčková        60 let
Rose Bedřich               60 let
Zdenka Juričková        60 let
Pavel Kopáček            60 let
Vladislava Vítová        60 let
Edith Maturová           65 let
Jan Lucke                    75 let
Adéla Havlištová         75 let
Věra Kovářová            83 let
Hanička Marešová        86 let

Průměrný věk občanů :   37, 55 let

 Počet obyvatel :        164
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Počet domů :   trvale obydlené domy     47
                         rekreační domy               30
                         provozovny                       2
                         budova OÚ       
                         prodejna                           

Aktuálně z OÚ:

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

středa 14.00 hodin – 17.00 hodin     účetní, starostka, místostarosta

telefon : 483 388 67 starostka : 734 535 668 místostarosta : 602 459 661
e-mail :  oudalesice@seznam.cz

Služby pro občany :
Czech Point
- ověřený výstup z katastru nemovitostí 100,-- Kč za jednu stranu
- ověřený výstup z obchodního rejstříku 100,-- Kč za jednu stranu
- ověřený výstup z živnostenského rejstříku     100,-- Kč za jednu stranu
- výpis z rejstříku trestů                 50,-- Kč za výpis
- výpis bodového hodnocení osoby      50,-- Kč za výpis

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

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

Obecní úřad informuje :

Ordinační hodiny Dr. Vacátkové  v období vánočních svátků :
20.-23.12.2010 dovolená
27.-31.12.2010           běžné ordinační hodiny

Obchod
Od dubna letošního roku je opět v provozu místní obchod – Smíšenka U tety, kterou provozují 
manželé Tarantovi z Dalešic. Obchod si našel své zákazníky nejen mezi obyvateli Dalešic, ale 
zastavují se i obyvatelé přilehlých obcí, výletníci, rekreanti ….
Přes zimu je upravená pracovní doba takto :

Pondělí 6 – 17 hodin
Úterý 6 – 14 hodin
Středa     6 – 17 hodin
Čtvrtek 6 – 14 hodin
Pátek 6 – 17 hodin
Sobota 6 – 11 hodin
Neděle zavřeno

mailto:oudalesice@seznam.cz
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Obecní kronika
Od letošního roku má obec obecní kroniku, kterou vede paní Nedomlelová. Výsledek její mravenčí 
práce byl prezentován u voleb do obecního zastupitelstva spolu se starými fotografiemi obce.
Pokud někdo zmeškal tuto prezentaci, a rád by si kroniku prohlédl, tak bude opět k 
nahlédnutí  na setkání s důchodci v sobotu 11.12.2010 od 15 hodin v zasedací místosti OÚ 
Dalešice.

Činnost obecního zastupitelstva :
Obecní zastupitelstvo se schází vždy druhé pondělí v měsíci na OÚ v 18 hodin. 

Obec zažádala v roce 2010 celkem o tři dotace z Grantového fondu Libereckého kraje :
1) PROGRAM OBNOVY VENKOVA
     Oprava a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
     - oprava a nátěr fasády, oken a střechy na  budově OÚ  
     žádost o dotaci ve výši : 100.000,-- Kč
     podíl Libereckého kraje : 80.000,-- Kč, podíl OÚ : 20.000,-- Kč
     ZAMÍTNUTO
     Z tohoto důvodu jsme nechali opravit a natřít jen vchod do budovy OÚ.

2) PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI               
     PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
     - výměna dopravního značení na místních komunikacích obce 
     žádost o dotaci ve výši : 40.000,-- Kč
     podíl Libereckého kraje : 32.000,-- Kč, podíl OÚ : 8.000,-- Kč
     ZAMÍTNUTO

Dopravní značení v obci je zastaralé a neodpovídá vyhlášce č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích. Na několika místech nám toto značení bylo napadnuto i Policií ČR, jako 
neplatné. Z těchto důvodů jsme započali s výměnou dopravního značení v obci, i když nám nebyla 
přiznána finanční dotace od Libereckého kraje. V první fázi se jednalo o výměnu 10 značek  P4 
„Dej přednost v jízdě“ a 2 značek Z3 „Šipka“ v hodnotě 27.797,-- Kč, včetně sloupků. Ve druhé 
fázi budou vyměněny zbývající značky, dle nového pasportu dopravního značení, které nám v 
současné době vypracovává firma Office LANG-Miroslav Lang z Jablonce nad Nisou. Realizace 
výměny zbylých dopravních značek bude v jarních měsících 2011.

3) ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
    Pořízení digitálního územního plánu
    - návrh územního plánu Dalešice
    žádost o dotaci ve výši : 188.020,-- Kč
    podíl Libereckého kraje : 100.000,-- Kč, podíl OÚ : 88.020,-- Kč
    PŘIZNÁNO – sepsaná smlouva, zaslána průběžná zpráva o realizaci KÚLK, podaná žádost
    o vyplacení zálohy – 50.000,-- Kč do 15.12.2010, zbylá část bude vyplacena po ukončení akce

Obec má povinnost si nechat vypracovat digitální podobu územního plánu obce. Tato zakázka byla 
zadána firmě AURUM Pardubice (zhotovitel i písemné formy územního plánu). 

Veřejné osvětlení
Ve spolupráci s firmou Technické služby města Jablonec nad Nisou byly opraveny, případně 
vyměněny nefungující lampy veřejného osvětlení. Na žádost občanů byla přidána 2 nová světla (u 
Tarantů a u Šenků). 
Celkové náklady na opravy, rozšíření a údržbu veřejného osvětlení v roce 2010 činí 9.605,-- Kč.
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Protahování
Minulou zimu nám  protahoval soukromník pan Kocour,  ale většina obyvatel nebyla s jeho 
způsobem protahování a zejména s dobou protahování spokojena. Z tohoto důvodu jsme hledali 
jinou firmu, která nám zajistí protahování na letošní zimu. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo uzavřít 
smlouvu s firmou Technické služby města Jablonec nad Nisou.

Obecní znak a vlajka
První návrh byl vypracován heraldikem p. Pavlů, avšak nebyl odsouhlasen zastupitelstvem, jelikož 
nevypovídal nic o charakteru obce. 
Druhý návrh nám vypracoval místní badatel a historik p. Novotný z Krásné. Na tomto návrhu 
spolupracovalo celé zastupitelstvo a výsledkem byl znak se sklářskou driketou + sklářské kleště a 2 
dalešické perle. Návrh byl zaslán ke schválení do Parlamentu ČR, ale v říjnu nám byl vrácen k 
přepracování. Bohužel pan Novotný dne 6.11.2010 po dlouhé a těžké nemoci zemřel.
Osud obecního znaku je nejasný.  Návrh obecního znaku byl zaslán k posouzení heraldiku p. 
Kasíkovi z Roudnice n.L.. Konečné rozhodnutí, zda zadat zakázku panu Kasíkovi, a za jakých 
podmínek, bude projednáno na veřejné schůzi dne 13.12.2010. Rádi bychom slyšeli i Váš názor.

Dětské hřiště
Obec zakoupila 2 sedací sety k hasičské klubovně v celkové hodnotě 9.800,-- Kč a dovybavila 
dětské hřiště o závěsnou houpačku v hodnotě 8.700,-- Kč. Přes léto byly umístěny na louku za 
hasičskou klubovnu fotbalové branky.

Výměna kotle v prodejně
Do prodejny byl zakoupen a nainstalován nový kotel dle cenové nabídky firmy Rak v celkové 
hodnotě 30.480,-- Kč, včetně revize.

Zahradní sekačka
Na sekání obecních ploch byla zakoupena nová sekačka od firmy MOUNTFIELD – VDR 581 SL 
BELLA  za zvýhodněnou cenu 25.246,-- Kč.

Během roku bylo brigádně zajistěno :
sekání  a úklid veřejných ploch včetně vyřezu náletových stromů

 oprava cesty ke Skuhrovu a  čištění propustků na cestách
oprava horní vodní nádrže

 výměna dopravních značek 
 nátěr autobusové čekárny a nátěr obecní vývěsky

sekání a úklid hřbitova
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno občanům Dalešic celkem 29.650,-- Kč.

Volby do zastupitelstva obce 15.10-16.10.2010 :
Do 7 členného obecního zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti :

Hana Vélová Josef Hujer
ing. Alena Honsová Jaromír Fotr
Petra Šenková Stanislav Matura

Bohumír Tarant
Všichni zvolní kanditáti přijali kandidaturu a na ustavující schůzi konané dne 8.11.2010 bylo 
zvoleno vedení obce takto :

starostka obce Hana Vélová
místostarosta obce      Josef Hujer
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Plánované akce do konce roku :

1. adventní neděle / 28.listopadu 2010 Rozsvícení vánočního stromu

5. prosince 2010 po setmění Mikulášská nadílka – Mikuláš, Anděl a Čerti budou 
obcházet vesnici a donesou dětem nadílku

11. prosince 2010 od 15 hodin Předvánoční posezení důchodců v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.
Srdečně zveme všechny důchodce 
Občerstvení a reprodukovaná hudba jsou zajištěny.

13. prosince 2010 od 18 hodin                      Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Poplatky platné pro rok 2011 :

poplatek za každého psa 100,-- Kč
poplatek za hrobové místo   50,-- Kč/ rok
(poplatek se vybírá na rok 2011+2012)

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

Dřevo :
dříví na topení – samotěžba   50,-- až 100,-- Kč/m3 (dle jakosti dřeva)
(lesní hospodář-pan Halama)

Odpad :
odpadové pytle (smíšený komunální odpad)   54,-- Kč/ks
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty)     3,-- Kč/ks
popelnice (26 svozů)         1.664,-- Kč/rok

Odpadové pytle je možno zakoupit během úředních hodin na OÚ.

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

popelnice + pytle na komunální odpad  každý lichý pátek

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

velkoobjemový kontejner  1x ročně/podzim 2011
 (termín bude upřesněn OÚ)
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Okénko do historie obce :

 Obec  Dalešice  se  může prezentovat  jednou z nejstarších  obcí  na  Jablonecku.  Obec byla 
založena na jihozápadním svahu Dalešického kopce a nad pramenem Dalešického potůčku, 
který  je  druhým  ramenem  potoka  Pulečný.Vesnice  měla  typickou  paprsčitou  plužinu 
s širokými mezerami, po kterých vedly cesty do sousedních vsí.Lesním lánovým návesním 
připomínají Dalešice středověkou podkozákovskou vesnici.V lidské řeči je srozumitelnější to 
vysvětlení,  domy  v obci  se  nacházely  v těsné  blízkosti  a  pozemky  vycházely  ze  vsi 
paprskovitě do všech stran.
Historie  nám však ukazuje  danou skutečnost,  že  vlastně obec nebyla jen dnešní  část,  ale 
tvořila ji  další  osazená místa v tehdejším katastru.Do roku 1888 byl součástí  Dalešic také 
Klíčnov a Kopanina a do roku 1903 spadaly do obce Dolení Maršovice o rozloze 0,6 km2. 
Další součástí jsou Čížkovice až do roku 1992.

Z Dalešického kopce je skvělá vyhlídka daleko do kraje. Hlavní část obce je v Dalešicích, ale 
i druhá část Čiškovice (dnes Čížkovice), tvořila společnou obec.Velice dobré bylo spojení do 
Železného Brodu přes  Nábzí,   Mukařov a  do  Malé  Skály.Stejně  dobré  bylo  spojení  i  do 
Jablonce nad Nisou.

Ještě na konci 19. století, byly až na malou výjimku, všechny chalupy roubené. Půdorys obce 
se  příliš  nenarušil  ani  stavbou  okresní  silnice  postavené  po  roce  1875.  U  silnice  byla 
postavena jednotřídní  škola,  děti  původně docházely na  Šumburk a  v roce 1822 zde  byla 
zřízena  expositura  a  v pozdější  době  filiální  škola.  Zpočátku  se  učilo  v pronajatých 
místnostech a pravidlem se stalo, že v plné míře byla využívána chalupa,  kde žil učitel.

Na počátku 20.století se všichni obyvatelé hlásili k německé národnosti a to i přesto, že zde 
bylo několik českých jmen.

I zde probíhalo rozhraní německého a českého živlu. 

V Jablonecké sekci hasičské nacházíme doklady o činnosti místních hasičů již od roku 1884 a 
v zápisech o požárech do roku 1911 nalézáme i záznam požárů z obce.

1.ledna 1960 dochází ke spojení obcí Dalešice a Čížkovice s Maršovicemi.Pod názvem 
Maršovice obec takto působí. V roce 1991 po provedeném referendu dochází k odluce 
Dalešic od Maršovic, ale Čížkovice dle referenda nadále zůstávají v Maršovicích.

Čerpáno z materiálu pana Vladimíra Novotného z Krásné
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A co chystáme na přístí rok ?

– Výměna dopravních značek – II. etapa

– Nová podlaha v zasedací místnosti na obecním úřadě /přesunuto z roku 2010 z důvodu 
opětovného měření radonu/

A na závěr …?

Milé děti už se na Vás těším ….. a čerti s andělem také...

A na úplný závěr Všem obyvatelům naší obce přejeme krásné a 
klidné prožití  svátků vánočních a do nového roku 2011 pevné zdraví a 
pohodu

Obecní úřad Dalešice a jeho zastupitelé

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

mailto:hanka.vele@centrum.cz

