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Dalešický zpravodaj 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

rok utekl jako voda a ráda bych Vás seznámila s obsahem již VI. ročníku Dalešického 

zpravodaje. Za těch pár let co píšu zpravodaj jsem zjistila, že občané se těší na chvíli, kdy ho 

naleznou ve svých schránkách a mohou si přečíst o dění v obci. Letošní ročník bude 

rozsáhlejší, a tentokrát naleznete různé příspěvky od naší kronikářky paní Nedomlelové, 

studentky Anežky Ouředníkové, za dětský klubík Pampeliška napsala příspěvek Petra 

Šenková a za soutěžní družstvo SDH Dalešice velitel družstva Jaroslav Véle ml.. 
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Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 

VI. ročník 

Odpovědná osoba: Hana Vélová 

e-mail: hanka.vele@centrum.cz 

mailto:hanka.vele@centrum.cz


Informace o našich občanech k 9.11.2013 
 

Nejstarší žena:  Hanička Marešová 89 let 

Nejmladší žena:  Karolína Auerová 1 rok 

 

Nejstarší muž:  Jan Lucke 78 let 

Nejmladší muž:  Vojtěch Kůla 14 dnů 

 

Nové přírůstky – narození dětí: 
 

Tomáš Bulva 

Vojtěch Kůla 

 

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 

 

Jubilea: 60  Zdeněk Bažant  

 

Jubilea: 65  Božena Hujerová 

 

Jubilea: 70  Jiří Matura 

 

Jubilea: 75  Nosek Evžen 

 

Jubilea: 80 Věra Bártová 

 

Jubilea: 86  Věra Kovářová 

 

Jubilea: 89  Hanička Marešová 

 

Loučíme se: 

Dne 18.3.2013 nás navždy opustil pan Oldřich Štafl. 

 

 

Průměrný věk občanů:  38,17 let   

 

Průměrný věk muži:  37,79 let 

 

Průměrný věk ženy:  36,01 let 

          

Počet obyvatel:   179 z toho 93 mužů a 86 žen 

Voliči:    137 

Děti do 15-ti let:   36 

 

Počet domů:  trvale obydlené domy  56 

 rekreační domy  29 

 provozovny  2 

 budova OÚ  

 prodejna  

 hasičská zbrojnice 

 hasičská klubovna 



Aktuálně z OÚ 
 

Úřední hodiny OÚ :  pondělí  8.00 hodin – 10.00 hodin účetní 

14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

14.00 hodin – 14.30 hodin místostarosta 

středa   14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

14.00 hodin – 14.30 hodin místostarosta 

 

pracovnice úřadu paní Fotrová:  606 489 845 (pevná linka byla zrušena) 

starostka: 734 535 668   místostarosta: 602 459 661 

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

 

Služby pro občany: 

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

  50,-- Kč 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      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 MUDr. Vacátkové v období vánočních svátků: 
19. – 20.12.2013  dovolená 

23.12.2013   dovolená 

27.12.2013   běžná ordinační doba 

30.-31.12.2013 běžná ordinační doba 

 

Kronika 

V březnu předala paní Nedomlelová, kronikářka obce Kroniku za rok 2012. V současné době 

jsou na obecním úřadě uloženy 3 kroniky, a sice Kronika 2010, Kronika 2011 a Kronika 

2012. Občané si mohou kroniky prohlédnout během úředních hodin. 

 

Krádeže v obci 

Během zimních měsíců došlo k 3 trestným činům v obci Dalešice. 1x vloupání do rekreačního 

objektu, 1x vloupání do dlouhodobě neobydleného domu a pokus o odcizení tepelného 

čerpadla u rodinného domu. 

 

Svatební obřad 

V letošním roce se zařadila Obec Dalešice mezi obce, kde je možno uzavřít sňatek.  

Dne 21. června 2013 v 16 hodin byli na louce za hasičskou klubovnou oddáni starostkou paní 

Hanou Vélovou snoubenci pan Aleš Rangl a paní Gabriela Janatková. Celý obřad byl řízen 

matrikářkou jabloneckého magistrátu paní Helenou Kvapilovou. 

 

 

mailto:oudalesice@seznam.cz
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Dovoz obědů 

Restaurace Sport na Frýdštejně nabízí rozvoz obědů a tuto službu využívají i naši občané. 

Cena kompletního jídla tzn. polévka+hlavní jídlo, vč. dopravy je 64,--Kč. -Třikrát do týdne se 

podává k jídlu zeleninový salát nebo dezert. 

Objednávky a informace na telefonu: 777 707 060 

 

Týdeník 5+2 

Od měsíce října se podařilo zajistit dodávání týdeníku 5+2 do obce Dalešice. Stojan 

s týdeníkem 5+2 je umístěn před budovou obecního úřadu a je pravidelně doplňován vždy ve 

čtvrtek dopoledne. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 25.10-26.10.2013 

Počet voličů   136 

Volilo      95 

Platných hlasů     93 

Účast voličů      69,85% 

 

Výsledky voleb: 

ČSSD       20 

TOP 09      20 

ANO       17 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  12 

Ods         8 

Česká pirátská strana       3 

KSČM         3 

Strana zelených       3 

Zemanovci        2 

Strana svobodných občanů      1 

Změna         1 

Strana soukromníků ČR      1 

KDU-ČSL        1 

Dělnická strana sociální spravedlnosti    1 

 

Zrušení pevné linky 

Od 1.11.2013 byla zrušena pevná telefonní linka do kanceláře obecního úřadu. Pevná linka 

byla nahrazena mobilním číslem 606 489 845. Na toto číslo se dovoláte i mimo úřední hodiny 

a kontaktní osobou je paní Milena Fotrová – úřednice obce. 

 

Pojízdná prodejna 

Od 11. 11.2013 zajíždí 2x v týdnu do naší obce pojízdná prodejna. Vždy v pondělí a v pátek 

stojí od 8.00 do 8.10 hodin u zastávky autobusu. Sortiment je čerstvé pečivo, základní 

potraviny, ovoce a zelenina. 

 

Pálení travin, listí, odpadů v obci 

V letních měsících se hromadily na obci stížnosti na pálení trávy, listí, ale i odpadků v obci a 

s tím souvisí nepříjemné zamořování kouřem. Žádáme touto cestou všechny občany o 

ohleduplnost a vzájemnou toleranci ke svému okolí. 

 



Činnost obecního zastupitelstva 

 

Obecní zastupitelstvo se scházelo 1x měsíčně, a to v měsících leden-září druhé pondělí 

v měsíci od 17 hodiny a od října se obecní zastupitelstvo schází druhou středu v měsíci od 18 

hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalešicích. 

 

Místní akční skupina Turnovsko 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zahrnutí správního území obce Dalešice do 

územní působnosti MAS Turnovsko. Prostřednictvím této místní akční skupiny se zvyšují 

možnosti čerpání dotací na obnovu majetku obce. Obec Dalešice a SDH Dalešice vypracovali 

plánované projekty, které byly zahrnuty do strategického plánu MAS Turnovsko. 

 

Místní komunikace 

V letošním roce byl položen nový asfaltový povrch na účelovou komunikaci od autobusové 

zastávky k rodinnému domu pana Šikoly a paní Jírové. Zároveň byl obnoven svod dešťové 

vody z komunikace do stávající kanalizace. Celkové náklady 146.204,-- Kč. 

Obec nadále jedná se Státním pozemkovým úřadem o možnosti převedení účelové 

komunikace p.p. č. 1306 a p.p.č.1315 od pana Jíny k Fukalovým (Havránkovým) do 

vlastnictví obce. Stále je obec odkazována na pozemkové úpravy, ale bohužel nebylo nám 

sděleno, kdy mají být tyto pozemkové úpravy v obci realizovány.  

U vstupu do budovy obecního úřadu byla položena nová betonová dlažba. Cena zakázky je 

12.675,-- Kč. 

 

Rekonstrukce obecního bytu 

Z důvodu velkých energetických ztrát v obecním bytu se zastupitelstvo obce rozhodlo pro 

zateplení stropů a komor v bytu. Zároveň byla vyměněna malá střešní okna, byla kompletně 

vyměněna elektroinstalace a byl vyměněn i nevyhovující plynový kotel s ohřevem vody. 

Celková rekonstrukce bytu stála 272.646,-- Kč. 

 

Revize 

Správa obecního majetku neznamená jen opravy a udržování, ale i povinné revize. 

Jedná se o revize spalinových cest, plynu, hromosvodu, elektrických spotřebičů a elektro. 

V součtu tyto revize spolu s  opravami vyšly na 12.828,20 Kč. 

 

Hřbitov 

V letošním roce byla opravena i druhá zděná hřbitovní zeď. Náklady na opravu 4.852,-- Kč. 

 

Bezpečnost v obci 

Na četné stížnosti občanů, že účelová komunikace z Dalešic do Skuhrova je hodně využívána 

osobními i nákladními auty, které ohrožují svou jízdou i rychlostí občany, kteří tuto cestu 

využívají k procházkám a v zimě k jízdě na běžkách, se zastupitelé rozhodli umístit dopravní 

značku Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou cedulí Mimo vozidel zásobování. 

Zároveň bylo dohodnuto s Policií ČR, že zajistí namátkové kontroly dodržování tohoto 



dopravního značení. Náklady na dopravní značení a vypracování dopravního pasportu od 

pana Langa 3.528,-- Kč. 

 

Zimní údržba 

Za protahování v zimních měsících 2012/2013 bylo zaplaceno firmě Autodoprava Dvořák 

22.641,-- Kč. V září byla sepsána nová smlouva na zimní údržbu 2013/2014 s firmou 

Autodoprava Dvořák. 

 

Hasičské zásahové vozidlo 

Obec získala dotaci na nákup vozidla a jeho přestavbu na výjezdové z Dotačního fondu 

Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve 

výši 145.892,-- Kč. Hasiči zakoupili civilní vozidlo NISSAN PATROL GR 460 a v současné 

době probíhá jeho přestavba na zásahové vozidlo. Podíl obce na této investici je 104.108,-- 

Kč. 

 

Hasičská klubovna 

Na jaře postavili hasiči dřevěný přístřešek navazující na hasičskou klubovnu. Cena stavby je 

39.524,-- Kč. 

 

Školné 

Z rozpočtu obce bylo zaplaceno školné za děti navštěvující základní školy v Jablonci nad 

Nisou, Rychnově u Jablonce nad  Nisou a Malé Skále v celkové částce 102.110,-- Kč. 

 

Dopravné 

Z rozpočtu obce byl zaplacen i příspěvek na autobusovou dopravu za každého občana 

v celkové výši 15.660,-- Kč.  

 

Lesní hospodaření 

v rámci historického vypořádání bylo převedeno 35,2851 ha lesa, hodnota lesního pozemku je 

2.465.402, Kč, hodnota porostu je 12.786.195,- Kč. 

V majetku obce již bylo zapsáno  16,3230 ha lesa, hodnota lesního pozemku byla 4.080.750,- 

Kč, hodnota porostu byla 9.304.110,- Kč. 

Takže obce nyní vlastní 51,6081 ha lesa, hodnota lesních pozemků je 6.546.152,- Kč, hodnota 

porostů je 22.090.305,- Kč. 

 

V letošním roce se hospodařilo v obecních lesích takto : 

Příjmy: z prodeje dřeva (dřevo ke zpracování + palivové dřevo)   242.801,-- Kč 

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

plat lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, geodetické práce- 

historické vypořádání lesů       209.013,70 Kč 

 

Odpadové hospodaření 

Příjmy: odměna za třídění odpadu       25.000,-- Kč 

prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad + popelnice   25.000,-- Kč 



příjmy cekem         50.000,-- Kč  

 

Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu 40.000,-- Kč  

Nákup pytlů na odpad        10.000,-- Kč 

Náklady na úklid odpadu -18x komunální pytel+5 žlutých pytlů    1.069,-- Kč 

Práce zaměstnance obce 17 hodin        1.190,-- Kč 

Dobrovolný úklid zdarma                0,-- Kč 

výdaje celkem         52.259,-- Kč 

 

Jarní úklid obce a sekání obecních ploch 

Stalo se již tradicí, že hasiči pomáhají v obci s jarním úklidem, prořezem stromů a od jara do 

podzimu sekají a mulčují obecní plochy. Celkem bylo hasičů v letošním zaplaceno za práci 

pro obec 7.455,-- Kč. 

Nová vyhláška o kácení dřevin platí od 15.července 2013                                                 

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo novou vyhlášku o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení, která je účinná od 15. července 2013. Pro kácení dřevin tak platí 

nová pravidla. Problematika kácení stromů je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a od 15. 7. 2013 

novou prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

Nejvýznamnější změna oproti předchozí právní úpravě se týká kácení dřevin v zahradách, 

ke kterému nově není potřeba povolení. Nesmí se však zároveň jednat o dřeviny, které jsou 

součástí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) nebo stromořadí.  

 

Drobné práce pro OÚ zajištěno brigádně: 

drobné údržbářské práce 

sekání+úklid obecní zeleně  

údržba místních komunikací-splávky, čištění žlabovnic, propustí 

úklid hřbitova 

úklid autobusových zastávek a okolí 

SPOZ (životní jubilea, narození dětí) 

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

kronika 

správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 

odvoz odpadových pytlů 

lesní hospodář 

přestavba hasičského auta 

oprava čekárny a opěrné zdi u čekárny 

čištění obecního lesa 

údržba obecního majetku – nátěry 

odměny za vedení klubíku Pampeliška 

Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 110.000,-- Kč. 

 

 

Pro informaci v roce 2013 obec podala 5 žádostí o dotaci + mimořádný bonus 



Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích  v roce  2013-zhotovení LHP 

Náklady celkem: 27.968,20 Kč 

Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 15.498,- Kč 

DOSUD JSME NEOBDRŽELI VYJÁDŘENÍ 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích  v roce  2013 

Náklady celkem: 13.167,50 Kč 

Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 4.500- Kč 

PŘÍSPĚVĚK OBDRŽEN 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,  

podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

NÁKUP VOZIDLA A JEHO PŘESTAVBA NA VÝJEZDOVÉ                

Celkem zažádáno: 250.000,- 

Podíl LK: 145.892,-Kč 

Podíl obce: 104.108,- Kč 

PŘÍSPĚVEK OBDRŽEN 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,  

podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

NÁKUP MOTOROVÉ PILY STIHL MS 362                           

Celkem zažádáno: 19.500,- Kč 

Podíl LK: 11.700,- Kč    

Podíl obce:  7.800,- Kč   

ZAMÍTNUTO 

 

Žádost o náhradu nákladů na odbornou přípravu a zásah jednotky SDH obce mimo její 

územní obvod 

Náklady celkem: 7.080,- Kč 

Příspěvek dle předepsaných tabulek:  7.524,- Kč 

PŘÍSPĚVĚK OBDRŽEN VE VÝŠI 4.000,-- KČ 

 

Začátkem listopadu Krajský úřad přidělil mimořádnou neinvestiční dotaci na vybavení 

jednotky SDH ve výši 49.700,-- Kč. 

DOTACI NUTNO VYČERPAT DO 31.12.2013 

 
 



Poplatky platné pro rok 2014 : 
poplatek za každého psa   100,-- Kč 

poplatek za hrobové místo     50,-- Kč/ rok 

(poplatek vybrán na roky 2013/2014) 

zřízení hrobového místa   200,-- Kč 

Pozemky: 

pronájem obecních pozemků       1,-- Kč/m
2
 

prodej obecních pozemků  

 stavební parcela   200,-- Kč/m
2
 

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

 ostatní pozemky – dle velikosti a typu pozemku 50,-- až  100,-- Kč/m
2
 

Dřevo: 

dřevo na topení – samotěžba pro občany Dalešic  130,-- Kč/m
3
  

(lesní hospodář – pan Halama) 

Odpad: 

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

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

popelnice (26 svozů)           1725,-- Kč/rok  

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: 2x papír a 2x PET lahve    každý lichý čtvrtek 

         1x sklo       dle potřeby objedná OÚ 

Velkoobjemový kontejner 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v letošním roce nebude přistaven velkokapacitní kontejner 

na smíšený odpad. Hlavním důvodem je fakt, že několik domácností v obci střádá celý rok 

odpad, aby mohli naplnit kontejner sami. Bohužel občané vracející se z práce již nemají 

možnost dát do kontejneru nic, protože je již hodinu po přistavení zcela naplněn. 

Ráda bych upozornila, že obec, která nevybírá žádné poplatky (min. 500,-- Kč na občana na 1 

rok) není povinna hradit likvidaci za velkoobjemový kontejner.  

Nesolidní jednání občanů nás donutilo udělat tento krok. V každé domácnosti je auto a 

nevidím tedy problém, aby si každá domácnost odvezla svůj odpad do sběrného dvora v 

Proseči nad Nisou. Náklady na likvidaci takto dovezeného odpadu vyjdou levněji, než kdyby 

celá domácnost platila minimální poplatek za likvidaci odpadů v obci.  

Věřím, že toto rozhodnutí obecního zastupitelstva nepovede ke vzniku černých skládek na 

katastrálním území obce Dalešice. 

Upozornění: na sběrném místě u obecní stodoly se stále častěji objevují pytle s odpadem, 

které jsou těžší než povolených 20 kg. Pracovníci SKS Jablonec nad Nisou je odmítají 

nakládat a nezbývá nic jiného, než aby je nějaký dobrovolník rozdělal, a rozdělil. Jedná se o 

značně nepříjemnou práci, a proto se na Vás obracím s prosbou o dodržování hmotnosti 20 kg 

(jedná se zejména o dětské pleny a stavební materiál). 



Dalešické pověsti 

 

Dračí skála 

 
Cesta z Dalešic do Čížkovic nás na kopci zavede do lesa a tam, po pravé straně, kousek od cesty je 

Dračí skála. Vypadá spíš jako skalka, ale nedejte se mýlit. Větší část této skály je pod zemí a tam 

bývala dračí sluj. To už je hrozně dávno, ještě v době, kdy po obloze létali draci a v komnatách hradů 

se strachem třásly princezny, kdy budou předhozeny drakovi k obědu. 

V té době se na hradě nedaleko Dalešic narodila princezna Lucie. Jen co se postavila na nohy, utíkala 

do hradní kuchyně. Tam ji rozmazlovali a krmili všelijakými dobrotami. Nejraději mlsala jíšku. Když 

trochu povyrostla a viděla přes okraj hrnce, nejvíc ji bavilo házet do vody švestkové knedlíky a čekat 

až vyplavou, neboť, jak byla poučena, tehdy jsou správně vařené. Když byla ještě větší a vylezla na 

hradby, koukala se zájmem na podhradské kluky, jak si hrají na válečníky a strefují se do "nepřítele" 

švestkami, bramborami, sněhovými koulemi, zkrátka, co zrovna bylo po ruce. To se jí moc líbilo a 

často přelezla hradby a "bojovala" s nimi. Takové šťastné dětství ta princezna Lucie měla. Ale byla i 

trochu nevychovaná a ráda poslouchala za dveřmi, když se dospělí, tedy její rodiče – král a královna 

bavili. 

A tak se zcela náhodou dozvěděla, co způsobuje vrásky na čele tatínkovi a slzy v očích mamince. 

Měla totiž být v 18. letech odvedena k Dračí skále a nechána na pospas drakovi. 

Nejprve se lekla, ale pak se ukrutně naštvala, řekla si "to zrovna"! A vymyslela plán. 

Když nadešla ta smutná chvíle a černý kočár s černým krajkovím měl odvézt princeznu k drakovi, 

prohlásila, že pojede sama. Nejprve rozkázala, aby v hradní kuchyni roztopili kamna, dali vařit vodu v 

největších hrncích a navařili ohromnou spoustu pořádně velkých švestkových knedlíků. Pak zapřáhla 

dva tahouny do velkého vozu, naložila fůru švestkových knedlíků a sama na kozlíku se vydala k Dračí 

skále. 

Drak už čekal před slují a jak se slušelo na draka, hrozivě řval a plameny mu šlehaly z jediné hlavy. 

Byl to totiž jen jednohlavý drak. Princezna se přiblížila tak akorát na tu správnou vzdálenost, vzala 

jeden švestkový knedlík, zamířila, hodila a rovnou do dračí otevřené tlamy. Draka to překvapilo. Polkl 

a zjistil, že je to měkké, sladké a voní to po másle. Chutnalo to úplně jinak, než ta nejkřehčí princezna 

a po pravdě řečeno, měl těch princezen už plné zuby, jenže co měl dělat, tradice je tradice. Jen tak ze 

zvyku zařval znova a ono to zase přilétlo. Pak už jen v pravidelných intervalech otvíral tlamu a to 

měkké, sladké a voňavé lítalo a bylo to ohromně dobré. Najednou stop a konec. Princezna promluvila: 

"Pane Draku, mám té dobroty ještě půl vozu a všechno bude Tvoje, když mi slíbíš, že mne nesežereš. " 

Drak slíbil, proč také ne, takovou dobrotu v životě nejedl. A pak začal přemlouvat princeznu, co 

kdyby u něho pár dní zůstala a vařila mu ty výborné švestkové knedlíky? Princezně ten návrh 

nepřipadl tak špatný, na hradě už jí to nebavilo a s drakem možná bude legrace. A tak zůstala. 

Dovedete si představit, že musela nejprve uklidit ten hrozný binec ve sluji. Jak to asi vypadá, když 

chlap žije sám. A pak spolu hospodařili. Drak obstarával potraviny, udržoval oheň v kamnech a 

princezna vařila. Z "pár dní" byl měsíc a pak půl roku. Na hradě už princeznu oplakali, když se koně 

s prázdným vozem vrátili sami.  

Často se stává, že když jsou dva pořád spolu pohromadě, začne se jeden druhému podobat. V tomto 

případě se začal měnit drak. Ocas i tlama se mu zkrátila, šupiny opadávaly jedna za druhou, i to řvaní 

ho přešlo, s princeznou mluvil pěkně a potichu, on se totiž do ní zamiloval. 

A bylo to jako v té pohádce. Když mu jednou princezna, v návalu náhlé sympatie, dala pusu, zahřmělo 

to, sluj se otřásla a z draka se vyklubal krásný muž.  

Nu, a jak to bylo dál? Vzali se, přestěhovali se do Českého ráje, založili švestkový sad a začali 

podnikat v pohostinství. Jejich specialitou se staly švestkové knedlíky sypané mákem, na které jezdili 

turisté až z Německa. 

 

Marie Nedomlelová, z cyklu „Povídání pro vnoučata“  

 
  



Zavedení plynu v Dalešicích v roce 1913 

 
V letech před 1. světovou válkou byla moderní a plynule zásobovaná plynárna v Kokoníně 

předpokladem k rozvoji podnikání a obyvatelům připojených obcí obcím dopomohla k  

blahobytu. Vzhledem k tomu, že v plynárně vznikaly velké přebytky, začalo vedení přemýšlet 

jak je dobře využít a zpeněžit. 

Obec Maršovice byla na plynovod napojena už delší dobu a Vrkoslavice odebíraly plyn 

z jablonecké sítě. Kokonínský starosta a vedoucí plynárny Ing. Klimpl se rozhodli využít 

přebytku plynu v kokonínské plynárně k napojení okolních obcí. V úvahu na připojení 

připadalo Rádlo ale tato obec výhodnou nabídku odmítla. Tehdejší zastupitelstvo, většinově 

zastoupené zemědělci, návrh na plynofikaci bez ohledu na požadavky průmyslu zamítlo s 

argumentem: "My sedláci, potřebujeme elektrickou energii, o plyn nestojíme". Teprve po 1. 

světové válce si obec uvědomila nepostradatelnost tohoto zdroje energie.  

V Rádle tedy tito podnikaví muži neuspěli, a tak si všimli naší malé obce, i když plynofikace 

Dalešic zřejmě pro ně nebyla tak výhodná jako v případě Rádla, které bylo 2x větší než 

Dalešice. Konečně lepší něco než nic, a tak se na naši obec plynárna obrátila s nabídkou na 

vybudování sítě, která by byla napojena na plynovod v Kokoníně. Dodavatelé nemuseli svého 

rozhodnutí litovat. V následujících letech se ukázalo, že Dalešice jsou pro obec Kokonín 

dobrým zdrojem příjmů.  

Zdejší zastupitelé, kteří o nabídce, resp. o zřízení plynovodu uvažovali s ohledem na budoucí 

využití, byli bez váhání jednohlasně pro. Ve smlouvě, týkající se plynovodu, uzavřené na 

dobu 30 let (1913 – 1943), bylo ze strany Kokonína stanoveno mnoho podmínek ale 

obsahovala také jednu, která se v pozdějších dobách ukázala jako nevýhodná. Zněla: "Obec 

Dalešice se zavazuje, že ve své obci zřídí jakékoliv jiné osvětlení, resp. jiný zdroj energie, jen 

se svolením obce Kokonína a strpí na území obce Dalešice toto ochranné opatření". Tato 

omezující podmínka ve smlouvě se v pozdějších letech stala překážkou při jednání o zavedení 

elektřiny. 

Po podpisu smlouvy se začalo se zemními pracemi pro položení potrubí. Práce na pokládání 

potrubí a montáži šly rychle kupředu, ale jak bylo později zjištěno, nebylo dostatečně dbáno 

na jejich kvalitu. Montéři byli trestáni za špatnou pracovní morálku, když holdovali alkoholu 

víc, než dokázali snést. Následkem toho odváděli nekvalitní práci. Motivováni dobrým 

výdělkem trvalo dělníkům jen několik dní, než se přes kopec v Kokoníně, podél kapličky, 

dostali k prvním domům naší obce a hned bylo potrubí připraveno k zasypání. Také 

dokončovací práce pod dohledem mistra Ing. Klimpla plynule pokračovaly, rozvody se 

dokončovaly. Montéři se přetahovali o provedení instalací v domě, neboť tato práce 

představovala všimné, které bylo jejich nemalým vedlejším příjmem ale také tady nebyla 

nouze o problémy. Mnozí zájemci o připojení se obávali následků nedbale odvedené práce a 

lamentovali: "Nechce se nám umřít hned první noc po zavedení plynu". Skutečně, po 

důkladném přezkoušení byly zjištěny závady ve vnitřních instalacích. Ale přes všechny 

problémy se dílo povedlo. O posvícení měly obě dalešické hospody výhodu – tancovalo se na 

osvětleném tanečním parketu. S výjimkou 3 nebo 4 domů se v oknech rozzářilo světlezelené 

světlo. Samozřejmě muselo staré  petrolejové osvětlení, které bylo v žalostném stavu, ustoupit 

novému. Když se večer přicházelo od Kopaniny, naskýtal se krásný pohled. Uprostřed tmy 

světlá plocha, ozářená 8 plynovými lampami s velkými cylindry a velkými plynovými 

punčoškami. To tehdy dodávalo naší obci obzvláštní kouzlo.  

Málokdo v obci by si ještě před půl rokem pomyslel na tuto vymoženost. Tento výtečný 

produkt nesloužil jen ke svícení. Po nějaké době váhání byly v dílnách sklářů petrolejové a 

naftové hořáky nahrazeny plynovými a bylo zjištěno, že jsou nejen praktičtější, ale jejich 



provoz je i lacinější. Kdysi moderní foukání na stole s petrolejovými a benzinovými hořáky 

bylo zapomenuto. 

V průběhu první světové války nastal všeobecný útlum, který se nevyhnul ani naší obci. 

Především to byl nedostatek uhlí, který měl neblahé důsledky na výrobu plynu. Vedení 

plynárny v Kokoníně bylo nuceno denně dodávku plynu omezovat. Množství plynu ani jeho 

výhřevnost nestačila potřebě sklářů  a snížením výroby utrpěly jejich výdělky. 

Po válce se poměry se zlepšily a výroba se opět rychle vzpamatovala a rozvíjela. Celý svět 

hladověl po jablonecké bižuterii zejména po tzv. Japan-Colliers (bílé perle s růžovými 

tečkami). Tak se stalo, že v obci v mnoha domech byl ne jeden, ale tři plynové kahany, na 

kterých se pracovalo do noci. Nebylo se co divit, že lidé ze sousedních obcí Pulečného, 

Klíčnova a Rychnova se hrnuli do Dalešic, aby se zde mohli usadit nebo alespoň pracovat. 

Konjunktura přinesla sebou tu skutečnost, že cena zboží nehrála žádnou roli. Zboží bylo 

žádáno ve velkém množství.  

Byla to právě naše malá a téměř izolovaná obec, která měla zavedený plyn jako jedna 

z prvních v okrese a díky tomu prosperovala tak dobře, že si vysloužila označení “zlatá 

vesnička“.  

 

S použitím vzpomínek pana Johanna Luckeho (nar. 17.listopadu 1896) z Dalešic č.p.68 

sepsaných v říjnu a listopadu 1978 přeložila a upravila Marie Nedomlelová 

 

 

 

 

Vražda, krádeže, nešťastné události 

 

Ráno dne 7. prosince 1921 bylo hlášeno na četnickou stanici v Jablonci, že v domě č.p. 23 

zemědělce Franze Luckeho došlo ke vloupání. Franz Lucke měl být lupičem umlčen 

roubíkem do úst, svázán, jeho žena těžce zraněna mnoha údery do hlavy a ukradeno cca 1.000 

Kč. 

Po vyšetření případu soudní komisí a při následném soudním přelíčení vyšlo najevo, že Lucke 

v noci ze 6. na 7. prosince své ženě v posteli sekáčkem na cukr způsobil těžká zranění na 

hlavě, kterým 7. prosince podlehla, aniž nabyla vědomí. Vloupání bylo jen předstíráno. 

Svědectví podala jeho milenka, 38 letá ovdovělá Berta Hoffmannová z domu č.p. 22, ke které 

v noci po vykonání činu přišel, aby uspokojil svoji žádostivost. Předtím si strčil do úst 

papírový roubík. U Berty Hoffmannové si také schoval peníze, které si předtím vyndal ze 

zásuvky svého stolu. Tu poškodil pro zdání loupeže. Při soudním řízení konaném v Liberci 

dne 17. října 1922, byla Berta Hoffmannová zproštěna viny ze spoluúčasti na vraždě. 

Dvaapadesátiletý Franz Lucke byl odsouzen k pětiletému těžkému žaláři. Po odsezení trestu 

se Lucke ještě několik let zdržoval ve výměnku domu č.p. 51 a pak přesídlil do Jihlavy, kde 

získal domek s jinou životní družkou. 

 

Únor 1932: Velká krádež dřeva v dalešickém lese.  

Zdejší vlastníci lesa pozorovali v zimě již několik týdnů, že se jim v lese ztrácí silné smrky. 

Poté, co několik nocí hlídali, podařilo se jim 11. února přistihnout zloděje při krádeži. Tři 

muži táhli silný smrk zbavený větví přes Kokonínský kopec dolů k novostavbám pod 

dalešickou silnicí. 

Příští den vlastníci lesa za účasti policie zloděje zadrželi a objevili velké množství kradeného 

dřeva. Na pachatele bylo podáno trestní oznámení. Jednalo se o stavební dělníky z chebska 

nebo Českého lesa. Poškození vlastníci si mohli část ukradeného dříví odvézt. 

Okradeni byli tito vlastníci:  Edmund Pietsch z domu č.p. 45 - 20 smrků 



                                              Alois Peterhans z domu č.p. 22  - 20 smrků 

                                              August Weiss z domu č.p. 38     -   5 smrků 

Celková škoda byla vyčíslena na 2.000 Kč. 

Kvůli všeobecné nejistotě byly v obci zavedeny noční hlídky. Obec dala inzerát na obsazení 

místa nočního hlídače. Přihlásil se Franz Lang z domu č.p. 16. Obecní rada nařídila, že 

každou noc bude  

s nočním hlídačem chodit vlastník jednoho domu. Začalo se od domu č.p. 86. Noční hlídač 

dostal na svou obchůzku zbraň. Hlídalo se od 10 hod. večer do 4 hod. ráno, od 20. dubna do 

30. května 1932. 

 

Rok 1933, noc z 28. na 29. července: Pokus o krádež v obchodě č.p. 31 dvěma neznámými 

muži. Pachatelé vylomili železné mříže z výkladu a pokoušeli se vysadit sklo výkladu i s 

rámem. Při tomto pokusu byli vyrušeni synem majitelky a zahnáni na útěk. Obchodník 

Knobloch se o tom dozvěděl až ráno, bydlel v domě č.p. 2. Tu samou noc došlo také k pokusu 

o vloupání do domu č.p. 63 sklepním okénkem. Ani toto loupání nebylo údajně úspěšné. 

Dodatečně bylo ale zjištěno, že se vloupání do domu č.p. 63 podařilo a že byly odcizeny 

potraviny, víno a likéry v hodnotě 1.900 Kč. 

Množily se stížnosti na krádeže v lese a na polích. 

 

2. května 1934: Na místě zvaném "Ei Bittnrsch drehe" (polnosti v zatáčce cesty, nad 

vyústěním pěší cesty od domu č.p. 21)  si zlomil nohu kůň pana Juppeho, majitele domu č.p. 

19  a musel být na místě utracen. Kočí byl varován, aby nejezdil přes močál ale nedal si 

poradit a zapadl s koněm do bažiny. Lidem, kteří přišli na pomoc, se nepodařilo koně z bažiny 

vytáhnout. Zapadal stále hlouběji a zlomil si přitom nohu. Josef Kesner z domu č.p. 30 ho 

bodnutím usmrtil. Řezník z Jablonce si pro mrtvého koně přijel s nákladním vozem a zaplatil 

za něj 50 Kč. Juppe ale musel za nového koně zaplatit 800 Kč. Jak je známo, je to již třetí 

kůň, který do bažiny zapadl. První patřil otci Juppeho ale ten byl zachráněn. Podruhé to bylo v 

roce 1912 nebo 1913, kdy zapadl jezdecký kůň jabloneckého jezdeckého klubu. Podařilo se 

ho vyprostit ale měl tak rozsáhlá vnitřní zranění, že po několika krocích zkolaboval. 

 

20. července 1934: Velká krádež brambor u Peterhanse - dům č.p. 22. Za stodolou byly 

vybrány brambory ze 7 brázd 21 stop dlouhých. Jako pachatel byl zjištěn Ukrajinec bydlící v 

Kokoníně. Byl spatřen té noci v obci Rudolfem Lejskem z domu č.p. 58. Druhý den ráno chtěl 

kočí od Juppeho z domu č.p. 19 v obchodě Fleischmanna v Kokoníně prodat brambory. 

Obchodník mu ukázal brambory, které zrovna toho dne ráno koupil. Kočímu to bylo 

podezřelé a vzal pár brambor ukázat Peterhansovi, který svoje brambory poznal. Kromě toho 

našel kočí několik poztrácených brambor stejného druhu na cestě. Na základě těchto důkazů 

byl Ukrajinec usvědčen z krádeže a uvězněn. Po 2 týdnech byl zase propuštěn. Brambory z 

obchodu dostal Peterhans zpátky ale ne všechny. Některé byly už prodány. 

 

13. říjen 1935: Krádež u Rühmera, řezníka, v domě č.p. 1. Ještě tu noc dostal Rühmer 

ukradené zboží zpátky. Při pátrání po zloději došel Rühmer k přesvědčení, že zlodějem 

nemohl být nikdo jiný než "Rus", který v té době bydlel na Kopanině. Ještě té noci šel 

Rühmer na Kopaninu a schoval se v blízkosti domu Ukrajince. Když se ten vracel domů s 

ukradeným masem, Rühmer mu ho vzal. 

 

Úryvek z Obecní kroniky obce Dalešice z let 1927 – 1941.  

Přeložila Marie Nedomelová, kronikářka obce 

 



Dalešice jako Sudety 

(1938-1945) 

          Dne 19. září 1938 byla dojednána Mnichovská dohoda, která potvrzovala 

odstoupení pohraničního území Československé republiky (Sudet) Německé říši. Mezi 

tato pohraniční území patřila i nenápadná obec z okresu Jablonec nad Nisou. Touto obcí 

jsou Dalešice, které byly odtrženy od Československa dne 10.října1938. Hranicí mezi 

Německou říší a Československem byla Kopanina. Dalo by se tedy říct, že Dalešice 

byly hraniční obcí. Nejdříve je ale třeba poznamenat, že Dalešice byly vždy obývané 

německy mluvícím obyvatelstvem. O národnostní příslušnosti sice nejsou žádné údaje 

do 20.století, ale podle poznámky ve Vlastivědě (Heimatkunde) z roku 1894 a podle 

příjmení ze zápisů z vyměřovací knihy z roku 1858 se dá usoudit, že okres Jablonec nad 

Nisou byl ještě v polovině 19. století ryze německý. Už podle komunálních voleb ze 

dne 29. května 1932 lze usoudit, že němci zde tvořili většinu. Tehdy byl starostou 

opětovně zvolen Richard Weiss (Němec). 

          Ještě před Mnichovskou dohodou byla 23.9. nařízená všeobecná mobilizace české 

armády vztahující se i na Němce. Obyvatelstvo zachvátil strach a nejistota, protože 

každý měl ještě v paměti válku z let 1914-1918. Všichni si kladli jen jednu otázku: 

„Bude válka, nebo ne?“. Obyvatelům bylo znemožněno poslouchat zprávy, byli jim 

sebrány rozhlasové přijímače a během projevu Adolfa Hitlera byl vypínán proud. Do 

1.října se mělo v Praze rozhodnout. Obyvatelé s úzkostí očekávali ten den. Dne 1. října 

se proslechlo, že Československá republika vyklidí (odstoupí) Sudety a ty budou 

připojeny k Velkoněmecké říši. Obsazování vyklizených Sudet probíhalo postupně. 

Ustupující oddíly Československé armády byly v Dalešicích ubytováni dvakrát. Poprvé 

27. září vojáky především ze Slovenska a Maďarska a podruhé od 29. září do 9. října 

především českými vojáky (asi 750 mužů). Dne 10. října byly Dalešice obsazeny 

německými oddíly. Obyvatelstvo to ale nepřijalo s obavami, spíše s úlevou . 

          Že obyvatelé Dalešic souhlasili s přidělením jejich obce k Říši potvrdily i 

doplňovací volby do Velkoněmeckého říšského sněmu, které se konaly 4. prosince 

1938. V Dalešicích všichni voliči odevzdali své hlasy Hitlerovi, včetně Čechů z Čížkovi 

(patřící k Dalešicím). Jestli takto volili z vlastní vůle, z donucení nebo ze strachu se už 

asi nedovíme. Jediné, co víme, je to, že všichni zaškrtli na hlasovacím lístku „ano“ pro 

Hitlera. Na druhou stranu musíme vzít v potaz, že zdejší obyvatelé byli přesvědčeni, že 

pro ně po odtržení nastanou lepší časy bez hospodářských krizí a bez nezaměstnanosti, 

kterou obyvatelé trpěli v meziválečném období. 

          Od odtržení pohraničí od Československa prošly Dalešice několika změnami. Ke 

dni převzetí našeho území do Německé říše, byl dosavadní starosta obce Richard Weiss 

(označován jako marxista) z funkce odvolán. Na jeho místo byl jmenován Otto 

Machatschka jako komisařský starosta obce. Nový starosta byl člen 

SdP(=Sudetendeutsche Partei). Současně byli odvoláni z funkcí marxističtí a 

komunističtí zastupitelé. Na jejich místa byli dosazeni lidé z řad SdP. Další změny byly 

provedeny i v obecní knihovně, odkud musela být odstraněna všechna „antiněmecká“ 

díla. Na jejich místa byly přiděleny jiné knihy: „Mein Kampf“ (Můj boj), „Kampf um 

Berlin“ (Boj o Berlín), apod. Roku 1939 byl vyhlášen zákaz poslouchání zahraničního 

vysílání. Další změny proběhly i v dopravě. 15. října 1938 byli všichni dopravci 

vyzváni, aby se stali členy „N.S.K.K.“(N.S. Kraftwagenchor=Národně socialistický 

spolek přepravců). Ze všech nákladních aut byly ihned odstraněny štítky s označením 

„ČS“. Na štítku s číslem bylo písmeno „Č“ značící Čechy hned přelepeno hákovým 

křížem. Dále museli z Dalešic odejít do vnitrozemí čeští přistěhovalci. To se ale 



netýkalo tzv. domorodých Čechů, tedy těch, kteří v Dalešicích žili už celé generace. 

Další avšak pozitivní změnou pro Němce bylo to, že se začaly vydávat podpory a že 

začali být obyvatelé zaměstnáni (např. na stavbě říšských silnic), což pomohlo místní 

hospodářské nouzi a nezaměstnanosti. K 1. květnu nebyl téměř žádný práceschopný 

člověk bez výdělku. Kvůli nasazení velkého počtu mužů na posílení ochrany hranic 

nebo odvolaných do Wehrmachtu, by se ocitly mnohé rodiny bez příjmu, kdyby 

nedostávali sociální podporu. Tyto dávky se ale postupem času zmenšovaly.  

          Lidé ale věřili něčemu, co pravda nebyla. Časem sami poznali, že byli 

zmanipulováni a že nacistická ideologie je něco hrozného. Nejhorší to ale pro obyvatelé 

Dalešic bylo až ke konci války a po válce. V únoru, když byly bombardovány Drážďany 

vzbudil Johann Lucke svého syna. „Táta mi povídal ať se jdu podívat, že se někde musí 

bombardovat. No na obloze byly vidět záblesky a slyšet bylo i takový tlumený dunění. 

My mysleli, že to je někde od Ústí,“ vypráví Jan Lucke. To už se blížil konec války.  Na 

začátku května 1945 začali němečtí vojáci z Dalešic prchat. Po cestě nechávali koně a 

zbraně. Po 8. květnu 1945 začaly být Dalešice obsazovány ruskými vojáky. Ti tady 10. 

května pochytali německé muže a zavřeli je ve sklepě od Hostince u Hofmanna. Druhý 

den ráno je vedli za Harrachov až někam za hranice do Polska. Pak sedláky poslali 

zpátky domů a vojáky si tam nechali ještě asi půl roku. Tomuto činu se říká „Hladový 

pochod“.  Někteří sedláci, kteří se po pochodu vrátili zpět, měli už odsunutou rodinu. 

Odsouvaní Němci si sebou mohli vzít jen 30 kg věcí a byli posláni do sběrného (za 

války koncentračního) tábora v Rychnově a odkud byli transportováni do Německa. 

Z Dalešic byli odsunuti i někteří sklářští odborníci, kteří pak v Německu založili Neu 

Gablonz. Několik odborníků si tady ale Češi nechali. A mezi těmito byla i rodina 

Johanna Luckeho. Pár německých dětí, které tady zůstaly, muselo začít chodit do české 

školy, ačkoliv neuměly ani slovo česky. Ve škole byly pak českými žáky šikanováni. 

Nejdříve však ani do školy chodit nemohly, protože neměly české občanství, později se 

ale zákony změnily. Majetek po odsunutých Němcích byl zabavován tzv. revoluční 

gardou, místními nazývána jako „rabovací garda“ a nebo zkonfiskován. Časem se ale 

vztahy zlepšily, i když v Dalešicích Češi a Němci žili v souladu odjakživa.  

          Tento příběh je jen jeden z mnoha, avšak mě zaujal nejen proto, že Dalešice jsou 

mým domovem, ale také proto, že byly hranicí mezi Říší a Československem, že zde už 

dříve žilo mnoho Němců a že i zde je mnoho zajímavých příběhů té doby. 

 

PRAMENY: 

Marie Nedomlelová (kronikářka obce Dalešic): Překlad z německy psané Kroniky obce 

Dalšic, 1927-1941 

 

Werner Altmann (Hrsg.): Deutsch-tschechische Begegnungen, Kaufbeuren a Jablonec nad 

Nisou, 2012 

 

Josef  Šebestík a dr. Zdeněk Likeš: Přehled předpisů o Němcích a osobách považovaných za 

Němce, vydává ministerstvo vnitra II. odbor, Praha, 1946  

 

Rozhovor s paní Nedomlelovou a jejím manželem 

Rozhovor s pamětnicí Urschulou Scheitlerovou 

Rozhovor s pamětníkem Janem Lucke 

 

 

 

Seminární práce Anežky Ouředníkové, studentky Gymnázia Turnov 



Po stopách jednoho školního výletu 

Školní kronika dalešické školy je v jabloneckém archivu uložena ve vázaném svazku a 

zahrnuje léta 1934 - 1944.  

Na úvod trochu z historie školního vyučování v Dalešicích, která se píše od roku 1822. 

V roce 1822 byla Dalešicím přidělena stálá školní budova s vlastním učitelem. Pro účely 

školy byl obcí pronajat dům č.p. 30. V letech 1830 – 1834 byl pro účely školního vyučování 

obcí upraven dům č.p. 11. Tomuto domu se dodnes říká stará škola. (Dnes krásně přestavěn 

novým majitelem, Davidem Beránkem.) 

Dne 16. ledna 1890 obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nová škola bude postavena naproti 

domu č.p. 4. Základní kámen byl položen dne 2. června 1891 a slavnostní otevření nové školy 

(dnešní obecní úřad č.p. 68) proběhlo dne 28. srpna 1892. Stará škola byla dne 14. června 

1892 prodána v dražbě.  

Dalešická škola byla po dobu svého trvání vždy jednotřídkou. Někdy měla jen 1. - 4, ročník, 

někdy 1. až 8., podle toho, kolik bylo dětí, nebo zda odešly na 2. stupeň do Rychnova. 

Vždy ale každý učitel absolvoval s dětmi na konci školního roku výlet, vlastně 2. Jeden pro 

"malé děti" a jeden pro "velké děti".  

V roce 1943, v červnu, se uskutečnil jednodenní výlet pro "velké děti" pod vedením tehdejší 

učitelky Marty Sagasser. 

Dne 21. srpna 2012 jsme prošli trasu tohoto výletu. Snažili jsme se najít i místa, kde se děti 

fotily. Někde se to podařilo, někde se po 70 letech místopis natolik změnil, že jsme se 

"nechytali".   

Tady je překlad popisu tohoto výletu, s dobovými černobílými i našimi srovnávacími 

fotografiemi, jak byl učitelkou zapsán ve školní kronice (místopisné názvy uvedeny dle 

současnosti): 

 

Školní výlet 

"Dne 22. června 1943 se uskutečnil školní výlet žáků 4. - 8. ročníku. Všichni žáci pilně 

střádali, aby bylo možné podniknout několikadenní putování. Ale podmínky přepravy a 

noclehu nám to neumožnily. Dohodli jsme se tedy, že se tento rok spokojíme s jednodenním 

výletem a nastřádané peníze necháme jako základ pro pozdější delší putování. Ráno, dne 22. 

června, jsme se v 6 hod. shromáždili před školou a rázně vyrazili na cestu. Na Dalešickém 

kopci se nám počasí pokusilo zkazit náladu. Obklopila nás mlha tlustá jako deka, skoro nás 

pohltila. Přesto jsme neúnavně kráčeli dál. Náš cíl bylo jablonecké nádraží. Odtud jsme jeli 

vlakem do stanice Szklarska Poreba-Huta. Ve vlaku jsme se dobře bavili. Ve Szklarske Porebě 

začalo naše putování. Nejprve jsme šli k vodopádu říčky Kamieńczyk. V turistické chatě 

Schronisko Kamenieńczyk jsme si pochutnali na vydatné polévce. Jak moc nám chutnala, 

ukazuje fotografie. 

 

   



 

Odpočinutí a posíleni jsme se vydali opět na cestu. Ta nás vedla přes Novou slezskou boudu 

(Schronisko Na Hali Szrenickiej) na Szrenicu, kde jsme si dali vydatný oběd. 

 

   
 

Pořádně posíleni jsme putovali dál. Hustá mlha neumožňovala žádné výhledy. Když se mlha 

několikrát na chvilku zvedla, byly vidět Sněžné jámy. Pokračovali jsme přes Voseckou boudu a 

Mumlavský vodopád do Harrachova. Odpoledne se udělalo docela teplo. Mumlavský vodopád 

lákal děti ke koupání. Ti velcí dostali povolení ke krátkému osvěžení. 

 

 

    
 

Ještě kousek cesty a náš výlet byl u konce. Došli jsme na Mýtiny, kde jsme si ještě jednou 

pořádně odpočinuli. Z Mýtin jsme odjeli vlakem. Pak ještě zdolat poslední kopec a byli jsme 

doma." 

Rekapitulace našeho výletu byla taková, že jsme přes Krkonoše ušli 21 km s převýšením cca 

600 m a cesta nám trvala 8 hodin. Když jsme dosupěli na harrachovské nádraží, vzdali jsme 

čest dalešickým školákům školního roku 1942 - 1943. To museli být, včetně paní učitelky, 

zdatní turisté, když ten samý den absolvovali navíc ještě trasu z Dalešic na jablonecké nádraží 

a zpět.  
Marie Nedomlelová 



Klubík Pampeliška 

V lednu tomu bude již rok, kdy zahájil svoji činnost náš dětský klubík „Pampeliška“. Od září je klubík 

pro všechny děti bezplatný. Scházíme se v klubíku každou středu od 16,30 do 17,30 hodin. Nově je 

možnost přijít do herny již od 16ti hodin, aby se mohly děti volně vyřádit. Zábavu i poučení tu najdou 

děti všech věkových kategorií, prťata do 2,5let v doprovodu rodičů. Každý týden se děti učí základům 

angličtiny hrou s Ivou Kopáčkovou a užijí si tu zábavu formou tvořivých dílen s Katkou Kovářovou, 

Petrou Šenkovou a Hankou Lukášovou.  

Novinkou je  „Hravé odpoledne“, každou středu je pro děti k dispozici od 14,30 – 16,30 hodin herna, 

kde si mohou v doprovodu rodičů volně pohrát.  

V tomto roce měly děti možnost zúčastnit se několika dalších akcí. Mezi nejúspěšnější patří 

„Karneval“, kde se děti mohly předvést v různých, někdy i velmi originálních maskách a výhry 

v tombole nebyly také k zahození. Stopovali jsme našeho místního skřítka „Pampelínka“, připravil 

dětem několik zajímavých naučných i pohybových úkolů. Na podzim tento skřítek naplánoval výstup 

na nejvyšší bod Dalešického kopce, kde nám schoval odměnu v podobě pokladu, který si děti s radostí 

rozdělily.  

V příštím roce plánujeme pro děti opět oblíbený „Karneval“ a určitě nám skřítek Pampelínek připraví 

spoustu dalších zajímavých akcí a výletů. Doufáme, že i děti budou v našem klubíku nadále spokojené 

a program, který pro ně plánujeme se jim bude líbit. S radostí uvítáme další nové dětské tvářičky. 

Rády bychom touto cestou také poděkovaly obci Dalešice, za finanční podporu klubíku. 

Přejeme všem krásné vánoční svátky, spoustu dárečků pod stromečkem a vše nejlepší do nového roku. 

Váš team Pampeliška. 



Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

 

Okrsková soutěž – účast 2 družstva 

25.5.2013  Krásná – pořadatel SDH Maršovice 

 

Fire Night Cup (noční soutěže) – účast 1 družstvo  

15.6.2013  Frýdštejn 

22.6.2013  Karlinky ( Vesec u Liberce )  

6.7.2013  Krásná Ves 

3.8.2013  Nová Ves nad Popelkou 

17.8.2013  Roudný  

Na závěrečné noční soutěži v Roudném jsme se umístili na 3. místě. V celé sérii Fire Night 

Cup se družstvo hasičů SDH Dalešice umístilo na celkovém 6. místě. 

 

Ostatní soutěže 

20.4.2013  SDH Huntířov pořádal 6. ročník soutěže v požárním sportu 

8.6.2013 SDH Vepříkov pořádal soutěž o pohár starosty obce Vepříkov  

a Memoriál Miloslava Zadražila 

 

Prezentace hasičské techniky 

29.6.2013  dětský den v Mukařově – ukázka hasičského vozu Tatra 805 

 

Práce pro obec 

Mimo práce pro obec jsme letos postavili dřevěný přístřešek u klubovny a vyčistily malou 

vodní nádrž (brouzdaliště). 

 

Pořádané akce: 

30.4.2013  Čarodějnice – příprava, organizace, dozor nad ohništěm a zajištění občerstvení  

 

1.6.2013  Dětský den byl zrušen z důvodu nepříznivého počasí 

 

31.8.2013  Dalešický trakař + dětské odpoledne. – ve spolupráci s obecním úřadem.  

3. ročník běhu s trakařem a sudem piva byl rozšířen o kategorii dětí. 

I přes velkou propagaci na tuto akci dorazili skalní běžci s trakařem a jejich  

kamarádi a přátelé. Počasí bylo krásné a všichni účastníci si závod užili. 

Pro děti, které přišly na dětské odpoledne, byly připraveny různé hry, soutěže a 

atrakce na louce za hasičskou klubovnou.  

 

14.9.2013  Volejbalový turnaj „Čtyř“ - závěrečný volejbalový turnaj družstev Dalešic, 

Mukařova a Sněhova. Historie tohoto turnaje sahá až do roku 1999, kdy se  

poprvé hrál v Mukařově. Letošnímu ročníku přálo počasí a sešlo se pět 

družstev.  

 

Jaroslav Véle ml., velitel družstva  



Plánované akce do konce roku 

 

 

1. adventní neděle / 1. prosinec 2013  Ozdobení malého vánočního stromečku dětmi 

z klubíku Pampeliška a tradiční rozsvícení 

vánočního stromu – lípy na návsi. 

 

5. prosince 2013 po setmění  Mikulášská nadílka – děti se mohou těšit na 

návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků,  

kteří přijdou za dětmi domů a donesou 

mikulášskou nadílku. 

 
 

18. prosince 2013 od 18 hodin   Poslední letošní veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 

 

 

21. prosince 2013 od 15 hodin   Tradiční předvánoční posezení důchodců v 

zasedací místnosti Obecního úřadu. 

Srdečně zveme všechny důchodce - místní i 

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

sousedy a popovídat si. 

Posezení bude zpestřeno pěveckým vystoupením 

dětí ze Základní umělecké školy  

v Jablonci nad Nisou a k tanci i poslechu zahraje 

harmonikář pan Mašek. 

Občerstvení je zajištěno pro všechny  

v dostatečném množství. 



A co chystáme na příští rok? 

 

 Odvodnění místní komunikace v dolní části Dalešic a položení nového asfaltového 

koberce (od křižovatky u Fotrů na křižovatku u Kovářových) 

 Oprava obecní stodoly 

 Oprava části střechy na budově obecního úřadu 

 

 

 

 

A co napsat závěrem?  

 

 

 

 

Krásné Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí.  

 

 

Hana Vélová, starostka obce  

 
 


