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 blíží se konec roku, a tak je mou milou povinností Vás seznámit s tím co se v obci Dalešice 
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ROVTiSK Rovensko pod Troskami 



Informace o našich občanech k 22. 11. 2011: 
 
Nejstarší žena: Hanička Marešová 87 let 
Nejmladší žena: Šárka Lucke           1 den 
 
Nejstarší muž: Jan Lucke 76 let 
Nejmladší muž: David Lukáš             1 rok 
 
 
Nové přírůstky - narození dětí 
 
Viktorie Fukalová 
Štěpánka Ranglová 
Šárka Lucke          
 
V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 
 
Oldřich Štafl 60 let 
Pavol Gumulák               65 let 
Alena Špiková   65 let 
Petr Mizera 65 let 
Jozef Frýda  65 let 
Rudolf Juriček 65 let 
Věra Kovářová             84 let 
Hanička Marešová         87 let 
 
Průměrný věk občanů:    37,49 let 
 
Počet obyvatel:         176 
 

 
 
Počet domů:    trvale obydlené domy      54 
                          rekreační domy                29 
                          provozovny                   2 
                          budova OÚ    
                          prodejna                            
 hasičská zbrojnice 
 hasičská klubovna 



Hřbitov 
 

Jak již bylo dříve zmíněno, byli nebožtíci pochováváni nejprve na hřbitově ve Bzí, později na 
Šumburku. Vzhledem k těžkostem, které představovala neschůdná cesta s nebožtíkem, dospěla 
Obec Dalešice v r.1904 k názoru, že je  třeba v Dalešicích zřídit hřbitov. Zřízení hřbitova 
v Dalešicích  bylo schváleno obecním zastupitelstvem dne 23. června 1904. Dne 17. května 1905 
bylo vydáno Okresním představenstvem  povolení ke stavbě. V tom samém roce byl hřbitov zřízen, 
dokončena hřbitovní síň a postaven kříž. Stavitelem byl Anton Posselt ze Šumburku - Jistebska. 
Dne 22. září 1905 byl na hřbitovní síni umístěn zvon. Ten musel ale být během války v letech 1914 
- 1918 roztaven.  
V r. 1907 byl stanoven poplatek 4 rakouské koruny pro kněze, který vážil cestu na hřbitov 
k provedení církevního obřadu pro zemřelého. Jeho pomocník dostával 40 haléřů. 
Údržba hřbitova byla tehdy svěřena Jägerovi, brusiči skla z Pulečného za 10 korun ročně. V r. 1910 
se jeho odměna zvýšila na 25 korun ročně. Od r. 1914, po celou dobu války, zastával  tuto práci 
nějaký Lucke ze Šumburku, narozený v Dalešicích, v domě č.p.12. Později byl údržbou hřbitova 
pověřen pomocný dělník Drobník z Pulečného, od r. 1928 Josef Piwernetz, švec z domu č.p. 7 
Dalešice. Ten dostával plat 200 Kč ročně. 
V r. 1923 byl na hřbitov přiveden vodovod za cenu 3.862 korun. 
V r. 1928 strhla vichřice na hřbitově kříž a poškodila ho. Byl v tom samém roce opraven, nově 
pozlacen a 26. června 1928 postaven na původní místo. 
Doba, po kterou je hrobové místo určeno pro zemřelého, je stanovena na 15 let, ale doba je 
překračována, neboť není žádný požadavek na místo a půda je kamenitá. 
Řadový hrob stojí 30 korun, dětský hrob 15 korun, rodinný od 300 do 500 korun. 
 
Nový hřbitovní  zvon: Z podnětu obecního zastupitele, Ernsta Langa z domu č.p. 76, byla v obci 
uspořádána sbírka na zakoupení nového zvonu na hřbitovní síň. Tato sbírka přinesla 2.022 Kč. Od 
domu  k domu chodil obecní sluha a člen výboru Johann Wabersich z domu č.p. 49 a vybral:  
   
Od obyvatel Dalešic                                                                              1650,- Kč 
Od muzikantů při „Tagrebel“" dne 7. března 1931                                    100,- 
Od Otto Weisse z domu č.p.60 a Rudolfa Münsera z Jablonce                200,- 
Při svatbě Franze Langa 32 Kč, od žebříkářů z Dalešic 30 Kč, celkem    62,- 
Od rodiny Luckeových                                                                               10,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
celkem                                                                                                    2022,- Kč 
 
Výdaje: 
Za zvon od Heralda z Chomutova                                                       695,70 Kč 
Doprava do Dalešic                                                                                51,- 
Osazení zvonu                                                                                        99,- 
Telefonní hovor                                                                                      27,- 
Přebytek ze sbírky                                                                              1149,30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
celkem                                                                                                2022,00 Kč



Dle výše uvedeného bylo ve sbírce vybráno o 1149,30 Kč víc, než bylo na zvon třeba.  
Po zasedání výboru  pěveckého spolku a sdružení pro vodovod bylo  dohodnuto, že peníze budou 
věnovány na večerní vyzvánění. Dne 17. listopadu 1931 bylo večer poprvé vyzváněno hřbitovním 
zřízencem Piwernetzem. Díky darům je výdaj na zvonění stále pokryt a večerní zvonění je 
umožněno. 
Dne 14. prosince 1931  zvonil zvon poprvé při pohřbu Pauline Weiss z domu č.p.38 (zemřela ve 
věku 70 let.) 
V r. 1932, v čase vánočním, chodil hřbitovní zřízenec po obci a sbíral peněžní dary pro večerní 
zvonění. 
Jako první byla na dalešickém hřbitově pochována (podle hřbitovní knihy) Julia Lucke, nar. 
1. dubna 1833, zemř. 29. července 1905 v 6 hodin, ve věku 72 a 1/3 let, manželka Johanna Luckeho 
z domu č.p. 23. Pochována dne 1. srpna 1905. 
 

(Z Kroniky Obce Dalešice 1927-1941 přeložila Marie Nedomlelová, kronikářka obce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: 483 388 673  starostka: 734 535 668 místostarosta: 602 459 661 
e-mail:  oudalesice@seznam.cz   
nové webové stránky: www.oudalesice.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: 
19. - 23.12.2011 dovolená 
27. - 30.12.2011          běžné ordinační hodiny 
 
Obchod 
Na jaře místní obchod Smíšenka U tety změnila vedení. Nyní provozuje obchod paní Veronika 
Malá z Klíčnova. 
 
Přes zimu je upravená pracovní doba takto: 
 
Pondělí      8 - 10 hodin         16 - 17.30 hodin 
Úterý  zavřeno  zavřeno 
Středa      8 – 10 hodin  16 – 17.30 hodin 
Čtvrtek zavřeno  zavřeno 
Pátek  8 – 10 hodin  zavřeno 
Sobota  8 – 10 hodin  zavřeno 
Neděle  zavřeno   

 
 



Naši jmenovci – DALEŠICE 
 
na mapě České republiky jsou mimo našich Dalešic ještě další troje Dalešice. Dvoje jsou v Čechách 
a jedny na Moravě. 
  
Dalešice v kraji Středočeském v okrese Benešov 
 
Dalešice v kraji Středočeském v okrese Mladá Boleslav 
 
Dalešice v kraji Vysočina v okrese Třebíč 
 
O našich jmenovcích bychom měli vědět něco víc než jenom to, že existují, tak jsem si dovolila 
využít materiálů, které vytvořil kronikář moravských Dalešic pan Špaček a zde je jejich stručný 
popis. 
 
Osada Dalešice v okrese Benešov spadá do působnosti města Neveklov. Oficiální název je 
Dalešice nad Vltavou. Osada má 27 domů a 55 obyvatel. 
 
Velkou pozoruhodností této osady se jménem Dalešice je to, že leží v prostoru, které si během 
II. světové války vybrala vojenská branná moc fašistického Německa za vojenský prostor určený ke 
cvičení vojáků a ke zkoušení zbraní. 
 
Toto byl oficiální udávaný důvod. Skrytou příčinou však bylo vystěhovávání českého obyvatelstva 
a utváření čistě německého prostoru na okupovaném území. Proto se v roce 1942 museli z tohoto 
prostoru místní obyvatelé po etapách povinně vystěhovat. A navíc, Dalešice byly jedním z cílů 
ostrých sřeleb minometů a dělostřelectva při výcviku wehrmachtu. Při těchto střelbách byly 
pořizovány filmové záběry, které pak byly promítány ve filmových týdenících a byly vydávány jako 
autentické závěry z bojů na východní frontě. 
 
Vysrtěhování se týkalo mnoha obcí a takřka 28 tisíc obyvatelů tohoto území. Pamětníci vzpomínají 
na velké utrpení, které zažívali při tomto nuceném vystěhování. 
 
Po válce se zase lidé postupně vraceli do svých původních sídel a také do Dalešic, které byly velmi 
zdevastované. 
 
Malá víska Dalešice v okrese Mladá Boleslav je součástí obce Bitouchov. Je zde 43 domů a žije 
zde 41 obyvatel. V obci není ani obchod, ani hospoda. Má však kronikářku, která sepisuje obecní 
kroniku. 
 
V budově bývalého MNV je knihovna a malý sál, který je využíván hlavně v zimě k různým akcím. 
Kolem Dalešic protéká řeka Jizera, nedaleko je též zřícenina hradu Bezděz. Nejstarší doložená 
zmínka o této obci je z roku 1465. Základem současné obce je 5 statků. V současné době je 
zemědělská činnost v obci úplně utlumena. 
 
V nedávné minulosti zde vznikly dvě zahrádkářské kolonie, které založili převážně občané z Mladé 
Boleslavi a z Bakova nad Jizerou. Zahradní domky si v poslední době jejich majitelé přestavují na 
objekty k trvalému bydlení. Kromě Dalešic patří k OÚ v Bitouchově také osada  
Dolánky, která je ještě menší než zmiňované Dalešice. Dolánky mají pouhých 27 obyvatel. 
 
 
 



Moravské Dalešice 
 

V letošním roce naše Obec Dalešice navázala kontakty se stejnojmennou Obcí na Moravě. Pro ty, kteří 
nemají připojení na internet, nebo zrovna nemají chuť po něm brouzdat, uvedu několik údajů o těchto 
Dalešicích, které jsou uvedeny na jejích oficiálních webových stránkách a informace, které jsem získala od 
tamního kronikáře. 
Moravské Dalešice jsou v současné době městysem,  tedy o něco výše v hierarchii správních celků než obce. 
Leží v jihovýchodní části kraje Vysočina, asi 20 km od města Třebíč, v nadmořské výšce 398 m. Mají 590 
obyvatel a 201 domů. Jméno Dalešice nese též údolní nádrž vybudovaná v letech 1971 – 1979 na řece 
Jihlavě pro přečerpávající vodní elektrárnu a pro potřebu jaderné elektrárny Dukovany,  která je  postavena 
asi 6 km od městyse. Kromě využití pro energetiku slouží vodní dílo ke sportovnímu rybaření a v omezené 
míře i k rekreaci. 
 

 
 

První zmínky o obci jsou z 12.století.  
Uprostřed obce stojí jednopatrová budova barokního zámku. K zámku přiléhá románsko-gotický kostel 
sv.Petra a Pavla, který byl postaven ve 12.století. 
Začátkem 17. století byl v obci postaven pivovar. Během svého trvání byl v držení mnoha českých 
a rakouských pánů, často současně majitelů dalešického zámku  a celého panství. Exteriéru i interiéru využil 
režisér Jiří Menzel při natáčení filmu Postřižiny, dle literární předlohy Bohumila Hrabala. 
Moravské Dalešice mají mateřskou i základní školu,vybudovaný vodovod, plynovod a kanalizaci napojenou 
na čistírnu odpadních vod.  
Dne 29. listopadu 2009 se konalo slavnostní otevření "městečka" ( tak nazývají náměstí) - po kompletní 
renovaci. Stavba byla spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Sbor dobrovolných hasičů je organizátorem mnoha kulturních akcí. Dne 14. července  2007 slavil tamní sbor 
110.výročí založení. Organizuje masopustní veselí, hasičský bál i Postřižinské slavnosti. 
Na údolní nádrži Dalešice byla dne 1. července 2007 pokřtěna nová výletní loď Vysočina.  Na webových 
stránkách  Dalešic je zachycen  průjezd této lodě městysem, což byl velký zážitek. 
V Dalešicích mají v červnu i pouť.  
Kromě sboru dobrovolných hasičů je v městysi Myslivecké sdružení a Sokol.  
Zpravodaj Dalešic u Jablonce nad Nisou vychází v předvánoční době a co všechno se v moravských 
Dalešicích připravuje na vánoční svátky, o tom mi napsal tamní kronikář, Rudolf Špaček. 
Městys nechá vyhotovit velký adventní věnec, který se vystaví na Městečku. Tam  také stojí osvětlený 
vánoční strom.  
V  pivovaře se pořádá vánoční tvoření – vlastnoruční výroba vánočních ozdob a doplňků.  
Vedení pivovaru pořádá adventní koncert a silvestrovské posezení. Také je zde tradiční pivovarská zabíječka. 
Sokol každoročně před vánocemi sehraje divadelní představení. 
A samozřejmě škola pořádá vánoční besídku. 
 



K této krátké informaci přikládám ještě několik fotografií ze zimních moravských Dalešic. 
 

 

 
 
 

   
 

Marie Nedomlelová, kronikářka  obce. 
 



Činnost obecního zastupitelstva 
 
Obecní zastupitelstvo se schází vţdy druhé pondělí v měsíci na Obecním úřadě v 18 hodin. 
 
Dětské hřiště 
Obec nechala zhotovit nové a větší pískoviště se sedátky na okraji v hodnotě 6.540,-- Kč (včetně 
nového písku). Dále přibyl i nový herní prvek - renovovaná houpačka - lodička, která nám byla 
věnována. Z důvodu bezpečnosti byl zrušen původní plot a vybudován nový delší, který je ukončen 
aţ za dětským hřištěm. Za volejbalovým hřištěm byl plot zvýšen, aby odraţené míče nepadaly na 
místní komunikaci za hřištěm. Součástí oplocení je i nový odpadkový koš. Celková hodnota 
vybudování nového plotu je 22.753,-- Kč. 
Kaplička 
Počátkem roku bylo opraveno zdivo a byla natřena omítka na kapličce Svatého kříţe na bílo. Dále 
byly natřeny mříţové dveře a oplechování na střeše kapličky. Celková hodnota oprav je 5.890,-- Kč. 
Výletní lavičky 
Dalešice jsou známé krásným výhledem na Kozákov, Suché skály, Trosky, Bezděz, ale i Ještěd. 
Proto obec nechala vyrobit a zabudovat 3 masivní dřevěné lavičky, které byly umístěny u cesty na 
Číţkovice (namísto původní jiţ rozpadlé lavičky), Maršovice (u lesa) a poslední je u kapličky. 
Celkové náklady na výboru a zabudování laviček jsou 9.000,-- Kč. 
Údržba budovy obecního úřadu 
V letošním roce se obec zaměřila na údrţbu budovy obecního úřadu. Byly opraveny a natřeny okna 
v celé budově a vchodové dveře v celkové hodnotě 23.700,-- Kč.  
Byla natřena plechová část střechy, okapy a hromosvod, a na střeše byly umístněny 2 nové sněhové 
zábrany v celkové hodnotě 25.890,-- Kč. 
Vlhká omítka ve vstupních prostorách budovy byla okopána a na opravu byla pouţita sanační 
omítka v celkové hodnotě 9.951,-- Kč. 
Dopravní značení 
V letošním roce byl schválen Policií ČR pasport místních komunikací a dopravního značení 
vDalešicích, který nám vypracovala firma Office Lang-Miroslav Lang z Jablonce nad Nisou. Na 
základě schváleného pasportu dopravního značení byly v celé obci vyměněny neodpovídající 
dopravní značky. Celková hodnota vyměněných značek je 12.114,-- Kč. 
Veřejné osvětlení 
Na údrţbě a drobných opravách světel veřejného osvětlení bylo zaplaceno 9.500,-- Kč. 
Do budoucna uvaţujeme o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a rádi bychom pouţili 
venkovní svítidlo se svítivými diodami LED. Zatím zjišťujeme, jak velká by byla úspora energie při 
pouţití tohoto typu osvětlení.  
Zimní údržba 
Za protahování v zimních měsících 2010/2011 bylo zaplaceno Technickým sluţbám Jablonec nad 
Nisou 53.550,-- Kč. V letošním roce je uzavřena nová smlouva na protahování s panem Štěpánkem 
z Lučan nad Nisou, coţ je stejný pán co protahoval v obci loňskou zimu, ale tentokrát jiţ nepracuje 
pod hlavičkou Technických sluţeb. 
Webové stránky 
Snaţíme se jít s dobou, a tudíţ jsme si nechali vytvořit nové webové stránky www.oudalesice.cz 
Na webových stránkách naší obce najdete aktuality, historii i současnost obce, úřední hodiny, 
formuláře, úřední desku, platné vyhlášky obce, ale i fotografie z různých akcí. 
Tvorbou našich webových stránek jsme pověřili velice šikovného mladíka J. Dreslera, který nám 
tyto stránky vytvořil za velice příznivou cenu 6.000,-- Kč. 
 
 



Jarní úklid obce a sekání obecních ploch 
Obě tyto akce zajišťovali pro obec hasiči. Jarní úklid obce je spojen s prořezem stromů a keřů  
s následným odvozem na místo pálení Čarodějnic. Za tuto práci bylo vyfakturováno 12.000,-- Kč. 
Sekání obecních ploch bylo letos náročné vzhledem k deštivému počasí, ale i přesto vše bylo řádně 
posekáno a posekaná tráva uklizena. Za tuto práci bylo vyfakturováno 5.500,-- Kč. 
 
Během roku bylo brigádně zajištěno: 
 nátěr oplocení hřbitova 
  údrţba místních komunikací a čištění propustků na cestách 
 oprava dolní vodní nádrţe 
  výměna dopravních značek  
  nátěr střechy a dřevěných vrat na hasičské zbrojnici 
            oprava a nátěr střechy na obchodu 
            odvoz pytlů s tříděným odpadem 
            sekání a úklid hřbitova 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno občanům Dalešic celkem 41.580,-- Kč. 
 
Pro informaci v letošním roce obec podala 5 žádostí na dotaci: 
 
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2011 
G-17 Program obnovy venkova (Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – POV) 
OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU 
/rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti OÚ, nátěr oken a střechy na OÚ/ 
Celkem zaţádáno: 140.000,- 
Podíl LK: 112.000,- Kč 
Podíl obce: 28.000,- 
ZAMÍTNUTO 
 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 
G-99 Program z rozhodnutí Zastupitelstva LK a Rady LK 
OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU 
/rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti OÚ, nátěr oken a střechy na OÚ/ 
Celkem zaţádáno: 140.000,- 
Podíl LK: 112.000,- Kč 
Podíl obce: 28.000,- 
ZAMÍTNUTO 
 
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011 NÁKUP 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ SBORU  
/přilby PAB FIRE 03, opasek SJ-1, motorová pila STIHL MS-260/ 
Celkem zaţádáno: 39.481,- 
Podíl LK: 23.689,- Kč 
Podíl obce: 15.792,- 
ZAMÍTNUTO 
 
Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2011 
Celkem zaţádáno: 23.160,- Kč 
PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN V PLNÉ VÝŠI 
 
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu velitele sboru 
Celkem zaţádáno: 1.040,- Kč 
PŘÍSPĚVEK OBDRŢEN V PLNÉ VÝŠI 



Činnost obecního zastupitelstva 
 
Obecní zastupitelstvo se schází vţdy druhé pondělí v měsíci na Obecním úřadě v 18 hodin. 
 
Dětské hřiště 
Obec nechala zhotovit nové a větší pískoviště se sedátky na okraji v hodnotě 6.540,-- Kč (včetně 
nového písku). Dále přibyl i nový herní prvek - renovovaná houpačka - lodička, která nám byla 
věnována. Z důvodu bezpečnosti byl zrušen původní plot a vybudován nový delší, který je ukončen 
aţ za dětským hřištěm. Za volejbalovým hřištěm byl plot zvýšen, aby odraţené míče nepadaly na 
místní komunikaci za hřištěm. Součástí oplocení je i nový odpadkový koš. Celková hodnota 
vybudování nového plotu je 22.753,-- Kč. 
Kaplička 
Počátkem roku bylo opraveno zdivo a byla natřena omítka na kapličce Svatého kříţe na bílo. Dále 
byly natřeny mříţové dveře a oplechování na střeše kapličky. Celková hodnota oprav je 5.890,-- Kč. 
Výletní lavičky 
Dalešice jsou známé krásným výhledem na Kozákov, Suché skály, Trosky, Bezděz, ale i Ještěd. 
Proto obec nechala vyrobit a zabudovat 3 masivní dřevěné lavičky, které byly umístěny u cesty na 
Číţkovice (namísto původní jiţ rozpadlé lavičky), Maršovice (u lesa) a poslední je u kapličky. 
Celkové náklady na výboru a zabudování laviček jsou 9.000,-- Kč. 
Údržba budovy obecního úřadu 
V letošním roce se obec zaměřila na údrţbu budovy obecního úřadu. Byly opraveny a natřeny okna 
v celé budově a vchodové dveře v celkové hodnotě 23.700,-- Kč.  
Byla natřena plechová část střechy, okapy a hromosvod, a na střeše byly umístněny 2 nové sněhové 
zábrany v celkové hodnotě 25.890,-- Kč. 
Vlhká omítka ve vstupních prostorách budovy byla okopána a na opravu byla pouţita sanační 
omítka v celkové hodnotě 9.951,-- Kč. 
Dopravní značení 
V letošním roce byl schválen Policií ČR pasport místních komunikací a dopravního značení 
vDalešicích, který nám vypracovala firma Office Lang-Miroslav Lang z Jablonce nad Nisou. Na 
základě schváleného pasportu dopravního značení byly v celé obci vyměněny neodpovídající 
dopravní značky. Celková hodnota vyměněných značek je 12.114,-- Kč. 
Veřejné osvětlení 
Na údrţbě a drobných opravách světel veřejného osvětlení bylo zaplaceno 9.500,-- Kč. 
Do budoucna uvaţujeme o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a rádi bychom pouţili 
venkovní svítidlo se svítivými diodami LED. Zatím zjišťujeme, jak velká by byla úspora energie při 
pouţití tohoto typu osvětlení.  
Zimní údržba 
Za protahování v zimních měsících 2010/2011 bylo zaplaceno Technickým sluţbám Jablonec nad 
Nisou 53.550,-- Kč. V letošním roce je uzavřena nová smlouva na protahování s panem Štěpánkem 
z Lučan nad Nisou, coţ je stejný pán co protahoval v obci loňskou zimu, ale tentokrát jiţ nepracuje 
pod hlavičkou Technických sluţeb. 
Webové stránky 
Snaţíme se jít s dobou, a tudíţ jsme si nechali vytvořit nové webové stránky www.oudalesice.cz 
Na webových stránkách naší obce najdete aktuality, historii i současnost obce, úřední hodiny, 
formuláře, úřední desku, platné vyhlášky obce, ale i fotografie z různých akcí. 
Tvorbou našich webových stránek jsme pověřili velice šikovného mladíka J. Dreslera, který nám 
tyto stránky vytvořil za velice příznivou cenu 6.000,-- Kč. 
 
 



Čertova stezka 
 
Čertovu stezku v Dalešicích znám už mnoho let, ale děti jsem tam vedla až poté, když prohlásily, že 
už na čerty nevěří, ale přece jen ve skrytu duše pochybovaly.  
Výchozím bodem je hřbitov v Dalešicích. Když vyjdete ze hřbitova zadními vrátky  a podíváte se 
mírně jihozápadním směrem uvidíte elektrický sloup v poli – tímto směrem se vydáte ke staré cestě 
z Dalešic do Klíčnova.  
Předtím, než vstoupíte mezi první stromy zarostlé cesty, vpravo, v pastvině, býval pramenní  vývěr, 
který vytvářel mělkou studánku. V současné době je, po většinu roku, pramen vyschlý a místo 
zdevastované pasoucím se dobytkem. Ale kdysi  bývala studánka první zastávkou čertů, kteří vylétli  
z  pekelné sluje ukryté dále v lese a  pramenitou vodou ze studánky hasili  pekelnou žízeň. 
Vstoupíte na cestu zarostlou stromy, keři a pichlavým porostem, které  brání v chůzi, ale 
nevzdávejte to. Po levé straně se objeví lavička, sroubená ze dvou  březových kmenů. Tam čerti 
odpočívali  a také přemýšleli, jak se vykroutí pekelnému vládci v případě, že se vrací bez  hříšných 
duší.  
A už se blížíme k  pekelné sluji. V lese, vlevo od cesty, je zřetelný zarostlý kopeček. Mnohokrát 
jsme ho s dětmi prozkoumali, ale ani stopa po čertech tu nezbyla. Usoudili jsme, že čerti nevydrželi 
hluk ze strojů, brázdící okolní pole a odstěhovali se. Dnes po nich nezůstal ani pekelný puch.   
Pokračujeme dál po cestě a po pravé straně stojí jednoduchý kříž - dva, navzájem kolmé březové 
kmínky. To bývalo pro čerty velmi nepříjemné místo. Když vláčeli nějakou tu hříšnou duši do 
pekla, stávalo se, že ta hříšná duše, spatříce kříž, vyvlékla se z pekelného sevření, padla u kříže na 
kolena a počala se vroucně modlit. Pak měli čerti po hříšníkovi. Duše dosáhla odpuštění a odletěla 
odsud rovnou do nebe. To potom bývala pro čerta pekelná situace.  
Posledním pozůstatkem po osídlení čertů v Dalešicích je Čertův kámen. Najdete ho vpravo od 
cesty. To si čerti stavěli pekelnou pec a sbírali po okolí kameny. V pekle není totiž jen kotel, kam 
čerti vrhají  hříšníky, ale také pec, ve které si čerti pečou dábelské toasty.  
Jeden takový starý, scvrklý, unavený čert tady upustil kámen. A jak se ho snažil zvednout, kámen 
se  na něj převalil a tak chudák čert šel ke všem čertům.  
 
Tady také čertova stezka končí. Děti ještě čertům přičítaly staré hrnce, povalující se na louce. Ale ty 
tam nenechali čerti, ale nepořádní lidé. 
 
Pokud sejdete Klíčnovem až do Pulečného, narazíte na sympatickou hospodu, kde si tu čertovskou 
historku pěkně proberete. 
 
Chce to ale hodně fantazie! 
   

Marie Nedomlelová, kronikářka  obce. 
 



Poplatky platné pro rok 2012: 
 
poplatek za každého psa 100,-- Kč 
poplatek za hrobové místo 50,-- Kč/ rok 
(poplatek na rok 2012 již vybrán) 
 
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  130,-- Kč/m3 
(lesní hospodář-pan Halama) 
 
Odpad: 
odpadové pytle (smíšený komunální odpad)   54,-- Kč/ks 
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty)     3,-- Kč/ks 
popelnice (26 svozů)         1725,-- Kč/rok  
  (zvýšení jen na základě změny  
  sazby DPH z 10% na 14%) 
 
Odpadové pytle je možno zakoupit během úředních hodin na Obecním úřadě. 
 
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 2012 
       (termín bude upřesněn OÚ) 
    
Prosíme občany, aby na komunální odpad používali jen pytle zakoupené na Obecním úřadě 
s označením Marius Pedersen Group. V případě, že jsou použity na komunální odpad 
neznačené pytle, tak nejsou sběrnou službou odvezeny a obec musí tyto pytle a odpad v nich 
likvidovat na vlastní náklady. Za tento rok obec vynaložila na likvidaci černých skládek 
a odpadu z neodvezených pytlů částku 1.992,-- Kč. Bylo použito 36 pytlů na komunální odpad 
a 16 pytlů na tříděný odpad. 
V případě, že i nadále se budou objevovat na sběrném místě barevné pytle (černé, modré) 
budeme nuceni nechat toto místo monitorovat kamerovým systémem!!! 



Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 
 
Na letošní sezónu se nám podařilo sehnat a sestavit novou hasičskou sportovní stříkačku. 
Obsah motoru: 1600 ccm 
Rychlost výtlaku mašiny: od nasátí vody na délku 70 metrů hadic za dobu 8 s 
 
Účast na hasičských soutěžích: 
 
Okrsková soutěž – účast 2 družstev 
 4. 6. 2011  Krásná  
 
Fire Night Cup (noční soutěže) – účast 1 družstva 
 
11. 6. 2011  Jeřmanice- Dlouhý Most  
 
18. 6. 2011  Frýdštejn 
 
9. 7. 2011  Krásná Ves 
 
6. 8. 2011  Nová Ves nad Popelkou 
 
20. 8. 2011  Karlinky ( Vesec u Liberce )  
 
Nejlepší čas byl ve Vesci u Liberce: 25,38s 
Letošní sezónu nám štěstí tolik nepřálo, ale naštěstí se vše obešlo bez většího zranění. Ponaučili 
jsme se z chyb a těšíme se na další sezónu. 
          
Mimo sportovní činnosti jsme se aktivně podíleli na pracích pro obec. Zejména jarní úklid obce, 
prořízka stromů a keřů, sekání obecní ploch a vybudování nového oplocení za volejbalovým 
a dětským hřištěm. 
 
Pořádané akce: 
 
30. 4. 2011  Čarodějnice – organizace a zajištění celé akce včetně občerstvení. 
 
28. 5. 2011  Dětský den ve spolupráci s Obecním úřadem Dalešice – vydařená akce, které se  
  zúčastnilo nejen hodně dětí, ale i rodičů. Celé odpoledne se sportovalo a soutěžilo  
  v různých disciplínách, hrál se ping pong a nakonec i fotbal. K tomu všemu 
  svítilo sluníčko a děti za své výkony dostávaly sladké odměny. 
                         
13. 8. 2011      Dalešický trakař – 1. ročník běhu s trakařem a sudem piva. 
  Této akci vůbec nepřálo počasí. Od rána pršelo a byla zima. I přes nepřízeň počasí 
                        se na startu sešlo 21 soutěžících, z toho 6 žen. Sud piva vyhrál Michal Krákora 
  s úžasným časem 3:17 min. 
                        
17. 9. 2011 Volejbalový turnaj „Čtyř“ - tradiční turnaj mezi volejbalovými družstvy Dalešic, 

Sněhova a Mukařova. Tentokrát nám počasí přálo, a tak se sešlo hodně hráčů  
i diváků. Všichni si užili krásné odpoledne a turnaj se obešel bez zranění. 

                 
         Jaroslav Véle ml., velitel družstva  
 
 



Plánované akce do konce roku: 
 
1.  adventní neděle / 27. listopadu 2011 Rozsvícení vánočního stromu – lípy na návsi. 
      Na jaře příštího roku bude vysazen smrček naproti 
      budově OÚ, který bude v budoucnu sloužit jako 
      obecní vánoční stromek. 
 
5.  prosince 2011 po setmění   Tradiční mikulášská nadílka – Mikuláš se svojí 
       družinou přijde za dětmi domů a přinese jim nadílku. 
      Anděla a Mikuláše potěší krásné básničky nebo  
      písničky, ale Čerti ti nepohrdnou ani dobrým vtipem. 
 
10.  prosince 2011 od 15 hodin  Malé předvánoční posezení důchodců v zasedací  
      místnosti Obecního úřadu. 
      Srdečně zveme všechny důchodce -  místní i rekreanty. 
      Občerstvení a reprodukovaná hudba jsou   
      v dostatečném množství zajištěny. 
 
12.  prosince 2011 od 18 hodin  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
 
 
 
A co chystáme na příští rok? 
 
– Výměna podlahy v zasedací místnosti na obecním úřadě 
 
– Odvodnění cesty na Čížkovice (u Juričků) a svedení do vodoteče u hlavní silnice 
 
 
 
 
 
 
Všem obyvatelům naší obce přejeme: 
 
v klidu si užijte vánoční chvíle, 
 
do Nového roku vykročte v plné síle a v dobrém zdraví 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hana Vélová, starostka obce a zastupitelé obce 


