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2. 

 

 

Dalešický zpravodaj 

 

Vážení spoluobčané, 

Blíží se čas adventní, čas klidu a pohody. A to je ten pravý čas si sednout a přečíst si co 

nového se v obci Dalešice událo během tohoto roku, a na co se ještě do konce roku můžete 

těšit. I letos je pro Vás přichystáno hodně zajímavého čtení. A musím konstatovat, že rok od 

roku je Dalešický zpravodaj obsáhlejší, zajímavější a stává se oblíbeným čtením i pro mnohé 

„Nedalešáky“. 

I tento rok naleznete ve zpravodaji příspěvky od naší kronikářky paní Nedomlelové, za dětský 

klubík Pampeliška napsala příspěvek Petra Šenková a za soutěžní družstvo SDH Dalešice 

napsal příspěvek velitel družstva Jaroslav Véle ml.. 

 

 Obsah: 

 Informace o občanech 

 Aktuálně z obecního úřadu 

 Činnost obecního zastupitelstva 

 Poplatky platné pro rok 2015 

 Dalešické pověsti 

 Seznámení s osadou Dalešice u Neveklova 

 Okénko do historie 

 Dalešická kaplička 

 Klubík Pampeliška 

 Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

 Plánované akce do konce roku 

 Závěr 

 

 

 

 

 

 
Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 

VII. ročník 

Odpovědná osoba: Hana Vélová 

e-mail: hanka.vele@centrum.cz 

mailto:hanka.vele@centrum.cz
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Informace o našich občanech k 16.11.2014 

Nejstarší žena:  Hanička Marešová 90 let 

Nejmladší žena:  Markéta Auerová 8 měsíců 

 

Nejstarší muž:  Jan Lucke 79 let 

Nejmladší muž:  Daniel Šenk 9 měsíců 

 

Nové přírůstky – narození dětí: 
Daniel Šenk 

Markéta Auerová 

 

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 

 

Jubilea: 60  Věra Gumuláková 

  Dana Bělíková 

  Milena Boudová  

Jubilea: 65  František Havránek 

Jubilea: 70  Josef Hujer 

  Jiří Bursa 

Jubilea: 75  Jana Nosková 

Jubilea: 81  Věra Bártová 

Jubilea: 87 Věra Kovářová 

Jubilea: 90  Hanička Marešová 

 

Zlatá svatba – 50 let  

V září letošního roku oslavili zlatou svatbu manželé Noskovi. 

Blahopřejeme. 

 

Loučíme se: 

Dne 23.3.2014 nás navždy opustil pan Rudolf Juriček a dne 8.8.2014 nás navždy opustila paní 

Alena Mizerová. 

Vzpomínáme. 

 

Průměrný věk občanů:  38,89 let   

Průměrný věk muži:  38,62 let 

Průměrný věk ženy:  39,19 let 

          

Počet obyvatel:   187 z toho 98 mužů a 89 žen 

Voliči:    146 

Děti do 15-ti let:   35 

 

Počet domů:  trvale obydlené domy  60 

rekreační domy  25 

provozovny  2 

budova OÚ  

prodejna  

hasičská zbrojnice 

hasičská klubovna 
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Aktuálně z obecního úřadu: 

Úřední hodiny:  pondělí  8.00 hodin - 10.00 hodin účetní 

 14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

 středa  14.00 hodin – 17.00 hodin účetní, starostka 

 

Kontakty: 

pracovnice úřadu Milena Fotrová: 606 489 845  

starostka Hana Vélová:  734 535 668  

místostarosta ing. David Beránek: 606 227 990 

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    100,-- Kč za výpis 

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

ověřování podpisů        30,-- Kč za jeden podpis 

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

atd. 
 

Obecní úřad informuje: 
 

Ordinační hodiny MUDr. Vacátkové v období vánočních svátků: 
19.12., 22.12. a 23.12.2014  dovolená 

29.12. – 31.12.2014   běžná ordinační doba 

2.1.2015   běžná ordinační doba 

 

Volby 2014 

Evropské volby – 23.-24.5.2014 

Počet voličů   140 

Volilo      30 

Platných hlasů     30 

Účast voličů      21,43% 

 

Výsledky voleb: 

Strana zdravého rozumu    1 

TOP 09 a Starostové     4 

ČSSD       3 

ANO 2011      5 

ODS       7 

Úsvit přímé demokracie    4 

Strana zelených     2 

Strana svobodných občanů    1 

Česká pirátská strana     3 

mailto:oudalesice@seznam.cz
mailto:oudalesice@seznam.cz
mailto:oudalesice@seznam.cz
http://www.oudalesice.cz/
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Volby do obecních zastupitelstev – 10.-11.10.2014 

Počet voličů   145 

Volilo    110 

Platných hlasů   109 

Účast voličů      75,86% 

Výsledky voleb: 

Kandidát   Volební strana   Počet hlasů 

Hana Vélová   Liga žen    89 

Petra Roseová   Liga žen    64 

Ing. David Beránek  Hasiči Dalešice   59 

Bc. Kateřina Kovářová Liga žen    52 

Stanislav Matura  Hasiči Dalešice   44 

Romana Kozáková  Liga žen    40 

Petra Šenková   Liga žen    38 

Jaromír Fotr   Hasiči Dalešice   37 

Markéta Bílková  Liga žen    36 

Bernard Kalous  Hasiči Dalešice   36 

Hana Lukášová  Liga žen    32 

Jan Krause   Hasiči Dalešice   32 

Bohumil Tarant  Hasiči Dalešice   21 

Ivana Tarantová  Strana za pohodové Dalešice  21 

Jaroslav Véle ml.  Hasiči Dalešice   19 

Jaroslav Véle   Hasiči Dalešice   13 

Václav Gumulák  Hasiči Dalešice   11 

Anežka Ouředníková  Strana za pohodové Dalešice  12 

Michal Ullmann  Strana za pohodové Dalešice    9 

Ing. Barbora Luková  Strana za pohodové Dalešice    9 

Zdenka Juričková  Liga žen      8 

Jiřina Maturová  Strana za pohodové Dalešice    8 

Pavlína Honsová  Strana za pohodové Dalešice    8 

Irena Gumuláková  Strana za pohodové Dalešice    7 

Dana Bělíková  Liga žen      4 

V obci Dalešice se volilo do zastupitelstva 7 zastupitelů. 

 

Jména a přijmení zvolených členů zastupitelstva 

Volební strana - LIGA ŽEN 

1. Hana Vélová 

2. Petra Roseová 

3. Bc. Kateřina Kovářová 

4. Petra Šenková 

Volební strana - HASIČI DALEŠICE 

1. Ing. David Beránek 

2. Stanislav Matura 

3. Bernard Kalous (Jaromír Fotr se vzdal mandátu) 

 

Dne 3.11.2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, kde se volil 

starosta a místostarosta pro volební období 2014-2018: 

Starostka obce   Hana Vélová 

Místostarosta obce  Ing. David Beránek 
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Hřbitov 

V letošním roce byla zmapována hrobová místa na obecním hřbitově. Jednotlivé hroby byly 

očíslovány a zaznamenány do mapky hřbitova. Na obecním hřbitově je evidováno 106 hrobů, 

ale pouze za 33 hrobů jsou zaplaceny poplatky. Na hřbitovní zeď byla umístněna vývěska 

s Řádem veřejného pohřebiště, mapkou hřbitova a seznamem hrobů. Od ledna 2015 bude ke 

každému placenému hrobu připravena k podpisu nájemní smlouva na 10 let. Poplatky za 

hrobová místa budou i nadále vybírána 1x za 2 roky. 

 

Obchod 

K 30.4.2014 vypověděl nájemní smlouvu na skladové prostory dosavadní nájemce pan 

Jaroslav Hons. Obec zveřejnila nabídku pronájmu obchodu na webových stránkách obce, 

portálu bezplatné inzerce a podmínky pronájmu byly též umístěny do výlohy v obchodu. 

I když jsme se domnívali, že o obchod bude velký zájem, zejména ze strany vietnamských 

obchodníků, bohužel opak je pravdou. Před pár dny se ozval zájemce, který by rád využil 

prostory obchodu k podnikání. Pokud zájemce podá písemnou žádost, bude o pronájmu 

obchodu jednáno na prosincovém zastupitelstvu. 

V současné době je budova využívána pro zazimování zahradní techniky a nářadí našeho 

obecního pracovníka. 

 

Veřejně prospěšné práce 

Obec podala v květnu 2014 žádost na Úřad práce v Jablonci nad Nisou o příspěvek na 

vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů 

o zaměstnání. Jmenovitě obec zažádala o pana Bernarda Kalouse, a tato žádost nám byla 

schválena od 1.6.2014 na dobu 6 měsíců. Pan Kalous vykonává pro obec práce spojené 

s údržbou zeleně – sekání a úklid travin, prořez stromů a keřů, dále pak úklid a čistění obce 

a drobné údržbářské práce. Obec je s prací obecního pracovníka velmi spokojena, a proto bylo 

zažádáno o prodloužení smlouvy o dalších 6 měsíců.  

 

Problematika umisťování dětí do mateřských a základních škol 

Jsme obec, kde není ani mateřská škola ani základní škola a naše děti od nepaměti jezdily do 

Kokonína. Tak tomu bylo i minulý rok. Bohužel velký nárůst malých dětí způsobil, že 

kapacity mateřských škol nebyly schopné pojmout všechny děti, které přišly letos k zápisu. 

Hlavní naší nevýhodou je, že byla zrušena „spádovost“ do mateřské a základní školy 

Kokonín, a přednostně jsou umísťovány děti z Kokonína a Jablonce nad Nisou. Horší situace 

byla ve školce, kde nemohla paní ředitelka přijmout žádné dítě z Dalešic. Děkuji za 

pochopení našich maminek, které musely přehlásit bydliště svých dětí k prarodičům do 

Jablonce nad Nisou, Kokonína a Rychnova u Jablonce nad Nisou, aby byly děti přijaty do 

mateřské školy. Věřím, že příští rok bude k našim dětem vstřícnější. Po dohodě s vedoucí 

pracovnicí školského odboru na Magistrátu v Jablonci nad Nisou je přislíbena pomoc 

s vyřešením případně neumístěných dětí do mateřské školy. 

Výrazně lepší je situace v základní škole, kde po dohodě s panem ředitelem nám budou děti 

i nadále přijímat. Kapacita základní školy je dostačující pro děti z Kokonína, Dalešic, ale 

i z Maršovic, kde nemají také základní školu. 

 

Komplexní pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Při provádění 

pozemkových úprav dochází k prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy 

v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. 

Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, 
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ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též obnovuje katastr nemovitostí. 

V případě hladkého průběhu budou pozemkové úpravy ukončeny za 2 roky. 

 

Historicky 1. setkání zástupců všech Dalešic z Česka i z Polska 

Dne 13. září 2014 se zúčastnila malá delegace našich spoluobčanů v čele s paní starostkou 

Hanou Vélovou prvního setkání všech sídel v ČR i PL nesoucích jméno Dalešice v Dalešicích 

u Třebíče. 

Toto setkání bylo součástí oslav 450. výročí povýšení Dalešic na Městečko. Celá akce byla 

perfektně připravena a program oslav byl bohatý.  

Jako první vystoupil soubor Džbánek z Martínkova, který sklidil velké uznání za předvedený 

výkon na velmi kluzkém parketu. Po úvodním proslovu starosty Dalešic pana Zadražila, 

následovaly pozdravné zdravice od zástupců jednotlivých Dalešic - Dalešice u Jablonce nad 

Nisou, Dalešice u Bítouchova (okres Mladá Boleslav), Dalešice u Neveklova (okres Benešov) 

a polské Daleszyce. 

Zlatým hřebem programu byl příchod vojáků v dobových uniformách s mušketami a s dělem. 

Následně dorazil i urozený pán Jindřich, a také sám císař Ferdinand I. s manželkou Annou 

Jagellonskou. Císaře přivítal domácí pán, promluvil císař, promluvila jeho manželka 

a nakonec písař přečetl výnos, kterým císař povyšuje Dalešice na Městečko a uděluje další 

privilegia. Následovaly tři salvy z děla, které otřásly Městečkem, byly vypáleny na počest 

městyse, za obecní prapor a za knihu o Dalešicích, která se křtila. 

Následovalo ocenění bývalých představitelů obce a nejstarších občanů. Po vystoupení 

pěveckého sboru, kde všichni měli stejné příjmení Kovář/Kovářová, následovalo vystoupení 

dětí ze základní školy. Program pokračoval více jak hodinovým koncertem dechové hudby 

Horané, po kterém došlo k vystoupení siláka Železného Zekona. Po krátké přestávce začala 

taneční zábava, kde hrála skupina Proměny. 

Současně bylo možné si prohlédnout základní školu, kde byla výstava historických fotografií, 

obrazů a rukodělných výrobků. Na půdě školy jsme si prohlédli muzejní sbírku starých praček 

a vybavení školní třídy. Dále bylo možno navštívit kostel sv. Petra a Pavla, kaple sv. Kříže 

a sokolovnu.  

Velké poděkování patří panu místostarostovi a kronikáři panu Rudolfu Špačkovi, který 

zorganizoval toto setkání „Dalešáků“, ale velkou mírou se podílel i na programu celých oslav. 

Jako upomínku na tento den jsme dostali i knihu s věnováním – Dalešice - Kapitoly z doby 

dávné i nedávné, která je k nahlídnutí v kanceláři obecního úřadu.  

 

Krádež v obecním lese 

Díky všímavosti občanky ze sousední obce bylo nahlášeno našemu lesnímu hospodáři, že 

v obecním lese někdo cizí těží dřevo, a též byla nahlášena i SPZ automobilu. Bohužel zloději 

byli rychlejší a 7 vzrostlých javorů bylo odcizeno. Lesní hospodář vyčíslil škodu na 8.000,-- 

Kč. Obec podala trestní oznámení na Policii ČR. Bohužel Policii ČR se nepodařilo usvědčit 

pachatele a případ odložila. 

 

Námětové cvičení 

Dne 5.6.2014 se obec zúčastnila námětového cvičení, kde měla být prověřena připravenost 

řešení krizových situací. V ranních hodinách byl svolán krizový štáb obce, který řešil 

problémy spojené s několikahodinovým přívalovým deštěm. I když se jednalo jen 

o simulovanou situaci, tak se krizový štáb ujal své práce s velkým nasazením a podařilo se mu 

celou situaci zvládnout. 
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Činnost obecního zastupitelstva 

Obecní zastupitelstvo se scházelo 1x měsíčně, a to v měsících leden až březen druhou středu 

v měsíci a od dubna do října druhé pondělí v měsíci od 17 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Dalešicích. Nové obecní zastupitelstvo se schází od listopadu každé druhé 

pondělí v měsíci od 18 hodin tamtéž. 

 

Finanční dar na rozhlednu Bramberk 

Město Lučany nad Nisou vydražily rozhlednu Bramberk za cenu 2,510.000,-- Kč, vyvolávací 

cena byla 600.000,-- Kč. Zastupitelé obce odsouhlasili, že i naše obec pomůže se splácením 

této vysoké ceny a přispěla do veřejné sbírky částkou 5.000,-- Kč. 

 

Veřejné osvětlení 

V letošním roce obec investovala do výměny a doplnění lamp veřejného osvětlení u hlavní 

silnice částku 71.717,-- Kč. S výměnou lamp veřejného osvětlení na místních komunikacích 

budeme pokračovat i v příštích letech. 

 

Místní komunikace 

Řešení odvodnění a opravy poškozené komunikace p.č. 1242/4 a části p.č. 1250 a 1253 (pod 

autobusovou zastávkou k Jeřábkovým) byla velkým oříškem. Podařilo se nám získat pouze 

2 cenové nabídky, které se lišily způsobem provedení, ale i cenou. Nakonec musel být přizván 

projektant komunikací ing. Wolf, který napsal odborné vyjádření a doporučil komplexní 

opravu od firmy SaM Turnov. Realizace této akce se přesunula do jarních měsíců 2015 a obec 

za opravu a odvodnění zaplatí částku 357.674,-- Kč. 

 

Opravy a udržování obecního majetku 

V roce 2014 se kompletně opravila zadní stěna obecní stodoly – náklady ve výši 9.699,-- Kč. 

Nezbytných zednických oprav se dočkala i historická vodárna v centru obce- náklady ve výši 

6.705,-- Kč. 

A opravu si zasloužila i střecha (výměna poškozených šablon) na obecním úřadu – náklady  

ve výši 8.678,-- Kč. 

Došlo i na výměnu starého a již nevyhovující plynového kotle – celkové náklady 31.630 Kč. 

 

Nástupní a výstupní místo u autobusové čekárny 

Obec chtěla vyřešit výstup a nástup z/do autobusu u zděné čekárny, kdy silnice je výrazně 

výš, než prostor před čekárnou. Zejména starším spoluobčanům dělá problém zvládnout 

výškový rozdíl. Proto jsme si nechali vypracovat cenovou nabídku s řešením výstupního 

a nástupního místa od firmy SaM Turnov. Cenová nabídka byla vyčíslena na částku 88.910,-- 

Kč. Bohužel až po obdržení cenové nabídky jsme zjistili, že prostor před čekárnou je ve 

vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje, a ta není ochotna tuto investici uhradit. 

Rádi bychom vyšli našim občanům vstříc, ale obec nemůže opravovat cizí majetek. 

 

Hřbitov 

Obec každoročně investuje do údržby a provozu hřbitova částku 8.500,-- Kč. 
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Bezpečnost v obci 

V minulém roce jsme řešili dopravní značení na omezení průjezdnosti na účelové komunikaci 

Dalešice-Skuhrov, která má sloužit pro naše občany k procházkám, jízdě na kole a v zimních 

měsících k lyžování. Bohužel ani umístění dopravní značky Zákaz vjezdu motorových vozidel 

s dodatkovou cedulí mimo vozidel zásobování z obou stran této komunikace neomezilo 

provoz, ba naopak. Ani Policie ČR nedokázala tento provoz osobních a nákladních 

automobilů zredukovat. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli vyřešit tuto nepříjemnou 

situaci tím, že budou na komunikaci umístěny 2 uzamykatelné závory (na začátku a na konci 

lesa). 

Závory jsou již vyrobeny a připraveny k zabudování. Cena za výrobu závor 14.079,-- Kč. 

 

Zimní údržba 

Za protahování v zimních měsících 2013/2014 bylo zaplaceno firmě Autodoprava Dvořák 

5.445,-- Kč, a to díky velice mírné a na sníh chudé zimě. V září byla sepsána nová smlouva na 

zimní údržbu 2014/2015 s firmou Autodoprava Dvořák. 

 

Dopravné 

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

v celkové výši 16.290,-- Kč.  

 

Lesní hospodaření 

V letošním roce se hospodařilo v obecních lesích takto: 

Příjmy: z prodeje dřeva (dřevo ke zpracování + palivové dřevo)   314.316,-- Kč 

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

plat lesního hospodáře       133.077,-- Kč 

 

Hospicová péče Svaté Zdislavy 

Zastupitelé obce odsouhlasili příspěvek na financování hospice dle počtu obyvatel, a to  

5,-- Kč na obyvatele. Příspěvek byl odveden ve výši 905,-- Kč.  

 

Obnova počítačového a programového vybavení kanceláře obecního úřadu 

Byl zakoupen nový výkonnější počítač zn. FUJISU PC Esprimo za 13.950,-- Kč. Původní 

počítač byl pořízen v roce 2007 a byl již poruchový. Dále byly zakoupeny Office 2013 pro 

podnikatele za 6.280,-- Kč. Důvodem nákupu bylo ukončení programové podpory. Vše 

zakoupeno od firmy Gecon computers s.r.o. Jablonec nad Nisou. 

 

Odpadové hospodaření 

Příjmy: odměna za třídění odpadu       30.858,-- Kč 

prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad + popelnice   27.481,-- Kč 

příjmy cekem         58.339,-- Kč  

 

Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu 40.425,-- Kč  

nákup pytlů na odpad        17.136,-- Kč 

náklady na úklid odpadu -11x komunální pytel+10 žlutých pytlů       688,-- Kč 
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práce zaměstnance obce 15 hodin/úklid sběrného místa     1.050,-- Kč 

odvoz tříděných pytlů do Proseče        5.403,-- Kč 

dobrovolný úklid zdarma                0,-- Kč 

výdaje celkem         64.702,-- Kč 

 

Drobné práce pro obec zajištěné brigádně: 

údržba místních komunikací-splávky, čištění žlabovnic, propustí 

úklid hřbitova 

úklid autobusových zastávek a okolí 

SPOZ (životní jubilea, narození dětí) a kronika 

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

správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 

odvoz odpadových pytlů 

lesní hospodář, sázení a ošetřování stromků, čistění obecního lesa po těžbě 

přestavba hasičského auta 

údržba obecního majetku – nátěry, drobné opravy 

odměny za vedení klubíku Pampeliška 

 

Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 109.645,-- Kč. 

 

 

Pro informaci v roce 2014 obec podala 2 žádosti o dotaci  

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2014 z rozpočtu 

Libereckého kraje 

Náklady celkem:  12.985,-- Kč 

Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek:  11.728,-- Kč 

DOSUD JSME NEOBDRŽELI VYJÁDŘENÍ 

 

 

Žádost o dotaci na dovybavení dětského hřiště z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 

2014 

Náklady celkem:      50.000,-- Kč 

Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek:  35.000,-- Kč 

ZAMÍTNUTO 

 

V roce 2014 nebyly vypsány žádné vhodné dotace na opravu obecního majetku. 
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Poplatky platné pro rok 2015: 

poplatek za každého psa   100,-- Kč 

 

poplatek za hrobové místo  50,-- Kč/ rok 

(poplatek vybrán na roky 2015/2016) 

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
  

obecní těžba bez dopravy 700,-- Kč/m
3
 

(doprava cca 1.100,-- Kč/ 6m
3
 dřeva) 

(lesní hospodář-pan Halama) 

 

Odpad: 

odpadové pytle (smíšený komunální odpad)  62,-- Kč/ks 

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

popelnice (26 svozů)  1.800,-- Kč/rok  

 

Odpadové pytle je možno zakoupit během úředních hodin na Obecním úřadě. 

 

V letošním roce obec zajistila kontejner na textil, který byl umístěn u stodoly spolu 

s ostatními kontejnery na tříděný odpad.  

Další novinkou je i odpadový pytel na textil, který má průhlednou bílou barvu, a lze ho 

zakoupit na obecním úřadu za cenu 5,-- Kč. 

 

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

 

Popelnice (u silnice) + pytle na komunální odpad každý lichý pátek 

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

1x sklo      dle potřeby objedná OÚ 

  1x textil     1x týdně - zajišťuje si firma sama 

 

Určitě jste si mnozí všimli, že když odvážíte na sběrné místo odpad, že je klec na odpadové 

pytle i okolí kontejnerů řádně uklizeno. Toto je práce našeho obecního pracovníka.  
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Dalešické pověsti 

Dalešický vrch 

 

Pohoří v naší republice mají zpravidla své ochránce. Krkonoše Krakonoše, Jizerské hory 

Muhu, Orlické hory Rampušáka, Beskydy Radegasta, Jeseníky Praděda atd. Málokdo ale ví, 

že i kopce a vrchy je mají též. Oni jsou spíš malí a moc se o nich nemluví, ale jsou. 

I Dalešický vrch takového ochránce má. Je to skřítek a jmenuje se Lukšustr. Nevím, kde  

k tomu jménu přišel, asi ho někde zaslechl a zalíbilo se mu. 

Vidět jej ale moc není, on se dokáže šikovně schovat. Jednou se zkroutí do větví smrku a vy 

ani nepoznáte, že se kývá ve větru Lukšustr a ne větev. Nebo se stočí mezi kořeny stromů a je 

to taková změť, že je rozumnější se jí vyhnout. 

Co všechno má takový skřítek na starosti, to si nedovedete ani představit. Nejvíc starostí mu 

dělají srnky. Jsou proti Lukšustrovi moc veliké. I když si stoupne na špičky, sotva jim vidí do 

očí a ony si často z něho, kvůli jeho malému vzrůstu, dělají šprťouchlata. Domlouvá jim, aby 

neokusovaly malé semenáčky, z čeho má pak vyrůst nový les? Aby se nekopaly u krmelce, 

neškodily jedna druhé v revíru a nepřebíraly si partnery, tedy srnce. Ale také je chrání. Jak 

spatří myslivce na posedu s flintou, hned to srnky vědí a prchají z dostřelu. 

Pořádné lidi má rád. Když se takový turista vyškrábe na vrchol, aby se zapsal do vrcholové 

knihy, Lukšustr s ním zažívá to sladké vítězství. Co ho ale zlobí, to jsou rozcapené děti, které 

v lese křičí, do všeho kopají a všechno ničí. S těmi si poradí. Nastraží na ně bludný kořen. 

Když takový kořen překročíte, i kdybyste v tom lese byli stokrát a znali ho skrz naskrz, 

bloudíte, točíte se do kolečka, dokud Lukšustr neuzná, že vás už dost potrestal. Nebo takovým 

dětem nastrčí pod nohy pořádné kořeny, o které zakopávají, padají, natlučou si nos a kolena. 

A když je příště chtějí vzít rodiče na procházku do lesa, tak ječí, že tam už nechtějí. A toho 

chce Lukšustr právě dosáhnout. Aby takové děti (nebo i dospělí) do lesa nechodili. 

Přes Dalešický kopec chodil občas ševcovský učeň Josef. On to už byl skoro hotový švec, ale 

na svoji dílnu si ještě nevydělal a tak ho mistr Pivrnec využíval pořád jako poslíčka. Mistr 

Pivrnec ševcoval na Čížkovicích a někdy posílal Josefa v podvečer přes les se spravenými 

střevíci do Kokonína, aby pantáta či paňmáma měla ráno v čem jít do města. 

Josef byl šikovný, ale v lese se bál. Věřil totiž na všechna lesní strašidla, co v lese číhají na 

pocestné. Tak mu to v dětství vyprávěla jeho babička. Lukšustr to věděl a někdy, jen tak pro 

svoje povyražení, Josefa postrašil. Josef pak jako splašený zajíc uháněl s botami přes rameno, 

až se za ním prášilo. 

Jednou takhle Lukšustr pozoroval Josefa, jak si to štráduje přes Dalešický vrch a napadlo ho, 

že by nějaké boty také potřeboval. Už měl věk a někdy ho braly do bosých nohou reuma. 

A hned věděl jak to zařídit. Nastražil na Josefa bludný kořen. Josef se pořád v lese točil 

dokolečka a nemohl se vymotat. Když ho Lukšustr dost natrápil, hupsnul před něj na cestu. 

Aby ho zas tak moc nevystrašil, svátečně se na to setkání oblíknul. Vypadal spíš na pěkně 

oblečeného malého mužíčka, než na skřítka. A povídá Josefovi: „Kam ty boty neseš? Já bych 

takové potřeboval“. Josef ho změřil do shora dolů. „Co byste, pane, s takovými botami dělal. 

Vždyť vy máte nožičku jako ten nejmenší kluk našeho mistra!“ „Tak mi nějaké udělej“ hned 

na to Lukšustr. Chvíli se tak handrkovali, a když Josefovi došlo, že se z lesa nedostane, dokud 

mužíčkovi neslíbí, že boty udělá, souhlasil. „Nechci to zadarmo, bohatě se ti odměním“ řekl 

ještě Lukšustr a vytratil se někam do větví. Josef věděl, že dané slovo platí a než došel do 

Kokonína, už to měl vymyšlené. 

Ševcovský mistr Pivrnec měl takovou slabůstku. Rád se napil piva i nějakou tu štamprli do 

sebe rád hodil. Toho Josef využil. Po dlouhé šichtě v ševcovské dílně povídá Josef Pivrncovi: 

„Pane mistr, jste ňákej přešlej, já bych vám skočil pro pivo a k tomu něco navrch, když budete 

chtít.“ „Jak bych nechtěl“, ožil mistr. Josef skočil, mistr vyzunkl pivo, borovičku navrch 

a přišlo na něj spaní. Josef ho opatrně přisunul s verpánkem ke skříni, aby neupadl, z rukou 
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mu sebral šídlo i dratev, aby si neublížil, kdyby náhodou, a pustil se do práce. Po třech dnech 

práce – s několikadenní přestávkou – aby to nebylo nápadné, byly boty hotové. Kožené, 

měkké a teploučké, ručně šité. A jak jinak, zelené. Lukšustr to věděl. Měl své zvědy. Asi po 

týdnu se Josef vypravil s botami na Dalešický vrch. Lukšustr seděl na kameni, v rukách si 

přehazoval naducaný váček a čekal. Vzal obřadně botičky od Josefa, nazul je a blaženě 

vzdychnul. „To je krása, teplo a pohodička“. Strčil Josefovi do ruky váček a ten už viděl jen 

podrážky bot, jak upalují pryč. Josef potěžkal váček, pak do něj nahlídnul. Byly v něm peníze, 

a ne málo. Tolik peněz totiž Lukšustr nasbíral po lese od lidí, co nosí peníze v kapsách, nebo 

jen tak zastrčené a v lese je ztratí. 

Peněz bylo dost na ševcovskou dílnu. Ale že Josef nechtěl mistrovi konkurovat a v našem 

kraji už bylo ševců dost, koupil si domeček v Měšicích u Tábora a v něm ševcoval. Dnes už 

ho tam nenajdete. Lidi odcházejí, jen skřítkové – ochránci – jsou nesmrtelní. Domeček už také 

nestojí. Zbourali ho a na jeho místě postavili panelák. 

Zůstal jen Lukšustr a jeho zelené boty. Až někdy v zimě zavítáte na Dalešický vrch a uvidíte 

tam stopy maličkých bot ve sněhu vězte, že nejsou dětské. 

 
Marie Nedomlelová, z cyklu „Povídání pro vnoučata“ 

 
 

 

Ještě jedny Dalešice - Dalešice u Neveklova 

 

Dalešice, katastrální území Dalešice nad Vltavou o rozloze 2,84 km
2 

jsou malá osada v okrese 

Benešov.  

První písemná zmínka o Dalešicích je z roku 1388, kdy je uváděn Jan Kerhart de Daleczicz. 

Od počátku 20. let 15. století náležely klášteru v Ostrově.  

Za 2. světové války měla obec pohnutou historii. Dalešice se staly spolu s dalšími okolními 

obcemi součástí vojenského cvičiště „Zbraní SS Benešov“ a jejich obyvatelé se museli  

k 15. září 1942 vystěhovat.  

 

Z válečné historie Dalešic se v kronice paní Marie Loucké - Po stopách rodu Louckých uvádí: 

Dne 2. října 1941 nastoupil do funkce říšského protektora Reinhard Heydrich. Jedním z jeho 

prvních počinů byl návrh tzv. „germanizačního programu“, ve kterém se, mimo jiné, praví: 

…„.musí nám být jasné, že českomoravský prostor se natrvalo nesmí nikdy ponechat  

v takovém stavu, který by umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor….. tento prostor se 

jednou musí stát německým a Čech tady nemá konec konců co pohledávat. Tento prostor musí 

být definitivně osídlen Němci.“ 
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O tom, že tato slova byla pouze logickým vyústěním předcházejících plánů K. H. Franka 

i samotného Hitlera, který na schůzi vysokých nacistických činovníků prohlásil již v roce 

1932: „Českomoravská pánev bude kolonizována německými sedláky. Čechy vystěhujeme na 

Sibiř nebo do oblasti volyňské. Ze střední Evropy musí odejít.“. 

Za první republiky řídil provádění pozemkové reformy Pozemkový úřad, který byl již v květnu 

roku 1939 vzat pod německou kontrolu a byl pod přímým působením SS. Jeho úkolem mělo 

být získávání rezervní půdy pro německé osídlence. Jednou z jeho největších akcí byla 

generální zkouška na „konečné řešení české otázky“ – vysídlení území mezi Sázavou 

a Vltavou. 

Dne 14. března 1942 byla vydána první vyhláška, v níž se s odvoláním na článek 3 zákona ze 

dne 14. července 1927 o právu vyvlastnit pozemky pro zřízení vojenských objektů a cvičišť 

nařizuje vystěhování obyvatelstva osmi obcí, jejich osad a jedné další osady soudního okresu 

neveklovského a to do 15. září 1942. Postižené obce obcházely četnické hlídky a nutily 

obyvatele, aby si hledali náhradní ubytování. Podle první vyhlášky přesídlovací kanceláře ze 

dne 25. dubna 1942 bylo přestěhovalcům dovoleno odvézt si mrtvý inventář. Přestěhovalci 

musí ještě bezpodmínečně před stěhováním provést žňové práce a penzisté a osoby, které 

nejsou nezbytné ke žňovým pracím, mají započít s přesídlením ihned, aby je ukončili 

nejpozději do 1. srpna 1942. 

Další vyhláškou přesídlovací kanceláře z 16. června 1942 byla evakuace rozšířena o dalších 

sedm obcí s jejich osadami. Tím vlastně bylo evakuované území rozšířeno ke břehům Vltavy 

a Sázavy a protaženo k jejich soutoku.  

Protože šlo o násilnou migraci velké skupiny obyvatelstva, bylo prakticky nemožné získat 

náhradní ubytování někde poblíž, takže převážná většina rodin byla nucena stěhovat se do 

vzdálenějších okresů.  

Na svých cestách se setkávali s dvojí reakcí - jednak s účastí a soucitem a jednak vyvolávali 

strach, protože se lidé domnívali, že evakuace je masovým trestem za jejich protiněmecký 

postoj, nebo přímo odpor. Ještě před uplynutím lhůty ke stěhování první etapy se objevila dne 

26. září 1942 vyhláška o vystěhování dalších obcí.  

Znění vyhlášek bylo porušováno ze strany Němců tím, že byly termíny stěhování zkráceny 

podle jejich potřeby. Za zmínku stojí také to, že stěhováním nesměl být narušen chod 

zbrojovky Janeček v Týnci nad Sázavou a v Brodcích. Vojenské výrobě sloužily také tunely 

posázavské tratě. Obce, jejichž většina obyvatel pracovala na výrobě zbraní pro Říši, byla  

z evakuace vyloučena. 

Vyhláška o třetí etapě evakuace obsahuje sedmnáct obcí s osadami: Uvedené obce se mají 

vystěhovat do 31. prosince 1943.  

Dne 24. listopadu 1943 byla vydána poslední vyhláška, která upřesňovala obce, které se mají 

vystěhovat v páté etapě. Poslední etapa měla stěhovací lhůtu do 1. dubna 1944. Jen válečné 

události zabránily dalšímu nárůstu evakuace. 

Rozloha evakuovaného území činila cca 44.000 ha. Celkem se mělo vystěhovat 29.831 

obyvatel. Ve skutečnosti se vystěhovalo 17.647 a 12.184 jich zůstalo na práce, převážně 

u dvorů SS ve vysídleném území. O tom, co vysídlení znamenalo pro obyvatele, svědčí 

i několik sebevražd starých lidí – výměnkářů, kteří nechtěli být na obtíž svým blízkým nebo 

prostě nechtěli opustit svůj rodný kraj, svůj domov, ve kterém prožili celý svůj život. 

V okrajovém pásmu byly vytvářeny větší hospodářské celky, nazvané SS – Hofy, které byly 

přidělovány k rytířským řádům, udělovaným příslušníkům SS. Jejich úkolem bylo pomáhat 

zásobovat posádku cvičiště. Za podobným účelem bylo zřízeno osm polesí (SS – Forste) 

a několik rybníkářství. Samotnou hospodářskou i mzdovou jednotku tvořili tzv. 

„Karakulschäfer“ – stádo karakulských ovcí, které bylo i s ruskými pastýři dopraveno do 

Tloskova z obsazených částí SSSR. Některé domy vyklizeného pásma sloužily jako cvičné terče 
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pro zbraně SS. Při nočních ostrých střelbách byl v okolních SS – Hofech vyhlášen zákaz 

vycházení již od poledne a trval až do rána, do skončení cvičení. 

Pro ty, co se nerozvedli s manželkou židovského původu a pro židovské míšence byl nejprve  

v Janovicích a od podzimu 1944 v Bystřici zvláštní tábor, ve kterém bylo 1.500 až 2.000 mužů. 

V Hradištku, Křepenicích a Vrchotových Janovicích byly koncentrační tábory pro politické 

vězně. V Chlumu u Nalžovic a v Dublovicích byl trestný tábor pro provinilce z řad SS. Na 

konci války byly tyto tábory rušeny způsobem pro fašisty typickým – zastřelením, pochodem 

smrti, transportem v přeplněných vlacích.  

Jak se blížila fronta k českomoravským hranicím, rostl strach a zuřivost okupantů. Na českém 

území mělo dojít k nejtužším bojům. Čechy se měly stát poslední německou pevností. Tento 

záměr vyburcoval český lid místy až k zoufalému odporu. Hlavním centrem povstání byla 

Praha. A právě SS divize Wallenstein z benešovského cvičiště měla být jednou z těch, která 

utopí Prahu v krvi. Dodnes můžeme vidět podél silnice pomníčky, jako vzpomínku na ty, kteří 

v úsilí nepustit SS do Prahy, položili své životy. 

 

Po roce 1945 se obyvatelstvo Dalešic vrátilo do rozstřílených domů a začalo své domovy 

opravovat. V roce 1956 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, kde pracovala 

většina práceschopných 

obyvatel.  

Do roku 1976 byly 

Dalešice samostatnou 

obcí. V současné době 

jsou součástí města 

Neveklov, které sdružuje 

dalších 21 původních 

obcí, dnes osad. 

Dalešice leží v mírně 

zvlněné zemědělské 

oblasti, cca 7 km od 

Slapské přehrady. Domy 

jsou zásobeny vodou ze 

soukromých studní, 

kanalizace ani plyn není 

do obce zaveden. 

Občanská vybavenost 

(škola, školka, obchod, hostinec) není, jen na hlavní silnici u odbočky do obce je ve 

vzdálenosti cca 200 m autobusová zastávka. V Dalešicích jsou 2 spolky: Spolek dobrovolných 

hasičů a Myslivecký svaz. V roce 2009 zde bylo evidováno 27 domů a v roce 2001 tu žilo 55 

obyvatel.  

 

Marie Nedomlelová, kronikářka obce 
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Z historie hasičského spolku 

(Příspěvek k letošnímu 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dalešice) 

V kronice obce Dalešice z let 1927 – 1941 se píše o založení spolku hasičů v kapitole 

„Spolky“ následující: (Citace překladu z německého originálu): 

 

Ten nejstarší ze spolků je spolek "Die freiwilige Feuerwehr Verein" (Spolek dobrovolných 

hasičů). Kdysi nebyli hasiči organizováni, ani nedisponovali zvláštními prostředky k hašení 

ohně. Domy stály daleko od sebe, takže přenos z jedné stavby na druhou obvykle nehrozil.  

V případě vypuknutí požáru dům obvykle vyhořel, protože stavby byly převážně dřevěné. 

Později, po vzoru větších měst, vyvstala nutnost založit i v menších obcích hasičské sbory 

a zajistit hasičské práce. Jak se v dřívějších dobách lidé vypořádávali s ohněm v Dalešicích, 

není známo. Podle vyprávění člena výboru Heinricha Weisse z domu č.p.50, visela vědra na 

vodu z celtoviny namočená v barvě v domě č.p.23. V každém případě byla k dopravě vody  

k požáru používána i jiná zařízení. Podle obecního zápisu vznesl Josef Lucke v roce 1871 

požadavek na pořízení stříkačky. Kvůli nedostatku finančních prostředků byl tento návrh 

zamítnut. V roce 1877 byl vypracován požární řád pro Dalešice a Klíčnov, přičemž každému 

domu byla v případě požáru stanovena určitá povinnost. Čížkovice a Kopanina, co se týče 

požárního řádu, nepřipadaly v úvahu, podle zákona neměly stanovený počet domů. Bohužel 

tento požární řád už není k nalezení. V roce 1877 podala většina členů zastupitelstva  

u obecního úřadu žádost na založení hasičského spolku. Dne 23. dubna 1877 byl Josef Weiss 

z domu č.p.29 ustanoven požárním poslem v případě vypuknutí požáru. Dne 3. června 1882 

byl odsouhlasen návrh Hoffmanna koupit 2 velké hasičské stříkačky. Ke konečnému 

rozhodnutí a zakoupení stříkaček přispěl až velký požár kolny a domu č.p.1 a domu č.p.43  

v roce 1884 v poledne, na velikonoční pondělí. V tom samém roce (1884) byl založen spolek 

hasičů. Prvním vrchním velitelem byl Ignaz Dressler z domu č.p.20. V roce 1896 byly 

pověřeny 4 osoby, aby vybraly místo pro stavbu objektu pro stříkačku (požární zbrojnici). Na 

základě návrhu Johanna Luckeho z domu č.p.68 bylo dne 17. dubna 1901 opět jednáno 

o postavení požární zbrojnice. Dne 12. května 1902 byl položen základní kámen. Zvon, který 

dříve visel na domu č.p.2, byl odtud 24. června 1902 sejmut a dne 30. června 1902 zavěšen na 

požární zbrojnici. Dne 20. července 1902 byl do kopule střechy uložen pamětní list. Na 

základě návrhu Adolfa Langa z domu č.p.11 bylo dne 23. června 1904 rozhodnuto umístit na 

požární zbrojnici znak. Během světové války musel být zvon sejmut a byl odvezen k roztavení. 

Dne 15. dubna 1920 bylo oznámeno, že na požární zbrojnici byl pověšen nový zvon. Stál asi 

2.000 Kč. Částka byla uhrazena z darů obce. Polední zvonění zajišťovala paní Peschková  

z domu č.p.42 za 150 Kč ročně. Za čtvrthodinové zvonění při příležitosti úmrtí občana obce 

dostávala 5 Kč, rovněž tak u příležitosti pohřbu. Od roku 1929 obstarával zvonění Josef 

Piwernetz z domu č.p.7 za 250 Kč ročně. 

Spolek dobrovolných hasičů má 1 dvoukolovou ruční stříkačku, vozík s hadicemi, 

k tomu saně, různé žebříky a požární háky, 8 vodních hasicích přístrojů, 1 vůz na nářadí. 

Hasiči pořádají 2 x ročně, na jaře a na podzim, hasičské cvičení. Nejprve se odpoledne hasiči 

shromáždí v hostinci č.p.8. V 5 hod. za doprovodu hudby dorazí k hasičské zbrojnici. Odtud je 

vyzvednuto hasičské nářadí. Po skončení cvičení hasiči zase odpochodují s muzikou do 

spolkového hostince. Dne 14. října 1929 bylo poprvé stříkáno z hydrantu. Vrchní velitel 

hasičů v současné době (2. února 1931) je Rudolf Lejsek, leštič ohněm z domu č.p.58, velitel 

Franz Riemer, řezník z domu č.p.1. Počet členů 130, aktivních 92. Dříve bylo celé mužstvo 

vybaveno helmami, dnes jen "Steiger" (žebříkář) a velitel. Ostatní členové nosí placaté čepice, 

dříve nosili kokardy.  

V roce 1926 se zorganizovali dobrovolní hasiči i v Čížkovicích. Vlastní 1 čtyřkolovou 

ruční stříkačku, bohužel nemají ani rybník, ani požární zbrojnici. 
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Dne 20. července 1902 byl do kopule střechy hasičské zbrojnice v Dalešicích uložen 

pamětní list tohoto znění: (Překlad z německého originálu): 

Pamětní  list 
Dne 12. května 1902 byl položen základní kámen k hasičskému domu se zvonem a věží. Po 

desetitýdenním úsilí mistr tesař pan Anton Posselt z Pěnčína dokončil svoji práci.  

Zásluhou starosty pana Franze Juppeho, č.p.32, bylo dlouhotrvající toužebné přání konečně splněno. 

Nový hasičský dům vyrostl jako důkaz obětavosti obyvatelstva naší části obce, jako pomník jednoty 

naší obce, jejíž obyvatelé tu žijí pospolu ve starostech i radostech. Kéž by stavba, okrasa naší obce, 

přetrvala věky. 

A kdyby se zvon rozezněl v úpěnlivém volání o pomoc, kdyby se týraný lid vzepřel, kdyby se tmavá 

noční obloha zbarvila do purpurova - ne od zlatavých záblesků rána, ale od mihotavé záře 

dobyvačných živlů, kdyby jmění a majetek člověka přišlo vniveč, pak se rázem otevře brána, stateční 

dalešičtí hasiči se pohotově vrhnou temným živlům vstříc, s odvahou a pohrdaje smrtí. Vědomí 

čestného splnění povinností je jejich největší odměnou. 

Tak má být hasičský dům pomníkem sounáležitosti, pospolitosti obyvatel, kterým patří vřelý dík. 

Nemenší dík náleží také starostovi panu Franzi Juppemu a slavnému obecnímu zastupitelstvu. Stavba 

musí být stálou připomínkou společného díla.  

Odhodláni bojovat proti každému nepříteli, který rozeštvává zevnitř nebo hrozí zvenčí, chceme být 

jednotní a jednotní zůstaneme. Věrni sami sobě, věrni obci, věrni císaři a říši. 

 

Dalešice 20. července 1902. 

Max Hoffmann                                    Franz Juppe 

                                                                               starosta obce 

 

Heinrich Weiss č.p.59                                            Anton Posselt 

obecní radní                                                            tesařský mistr z Pěnčína 

 

Adolf Lang č.p.11                                                  August Hoffmann 

obecní radní 

                                                                                Franz Hoffmann jun. 

 

Franz Hoffmann                                                     Ferdinand  Hofrichter, kovářský mistr  

obecní výbor 

 

Josef Weiss                                                             Nowotný klempíř 

                                                                                  Krásná 

 

                                                                                      Josef  Pfeifer č.p. 70 

                                                                              mačkář skla 

Karl Juppe                                                 Franz Hoffmann   

Obecní sekretář       Čmolt 

                                                                                Eduard Lucke 

 

 

 

 

 

 

Marie Nedomlelová, kronikářka obce 
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Dalešická kaplička 

Dalešická kaplička stojí na svahu Dalešického kopce v nadmořské výšce 621 m.n.n. Je 

zakreslena už na mapě z roku 1777, ale kdy byla postavena a k jaké události se váže, zatím 

nevíme. 

Biskupství litoměřické ke stavbě podalo tuto zprávu: 

V naší sbírce „Archiv far I“, která obsahuje četné kostelní inventáře zejména z 19. století se 

ve složce farnosti Krásná nachází také tzv. Stanbilder z r. 1835. Zde se o kapličce  

v Dalešicích („Sogenannte Dalleschitzer Kapelle“) lze dozvědět následující: Tato kaple stojí 

ve vsi Dalešicích u vozové cesty z Dalešic do Kokonína, patří Antonu Luckemu, sedláku  

z Dalešic č.p.22, je postavena z kamene, je v dobrém stavu. V této kapli je na dřevěné desce 

vymalován Ježíš, jak nese na rameni kříž při cestě na Golgotu. Malba je již značně setřená. 

Na udržování kaple existuje nadace, její kapitál činí 6 zlatých a 16 krejcarů. 
Německá kronika obce Dalešice z let 1927 – 1941 v kapitole „Znamení ze starých časů“ tuto 

stavbu komentuje jen jednou větou, a to: „Na staré silnici do Kokonína stojí kaplička, doba 

jejího vzniku není známa“. V kapitole „Církevní poměry“ je kapličce věnován celý odstavec, 

který ovšem hovoří jen o její úpravě: „Tuto kapli nechal v srpnu 1934 opravit na své náklady 

výrobce skleněného zboží Otto Weiss z domu č.p.60. Omítka a střecha musela být zcela 

obnovena v nákladech 775 Kč. Nechal také od R. Hoffmanna z Rychnova namalovat 

olejomalbu za 275 Kč pro střední zeď. Nátěr bezplatně provedl Rudolf Lejsek, leštič ohněm 

z domu č.p.58. Barvu koupila obec. Druhý obraz věnovala kapli rodina Eduarda Luckeho, 

výrobce skleněného zboží z domu č.p.71“. 

V průběhu loňského a letošního roku bylo 

upraveno okolí kapličky. Prostor kolem 

kapličky, jenž je součástí honu, byl vymezen 

kamennou ohrádkou. Za kapličku byla 

vysazena lípa a před kapličku rododendron, 

dva keře rybízu a azalka. Pod starou lípou je 

umístěna lavička. Z archivních údajů 

vyplynulo, že kaplička je zasvěcena Svatému 

kříži, což také hlásá tabulka z leštěného 

kamene nad vstupní mříží. Svatý Kříž je 

tradiční označení pro kříž, na němž byl 

ukřižován Ježíš Kristus. Tento kříž byl a je  

v křesťanství tradičním předmětem úcty, jeho 

skutečné či údajné části i zlomky jsou 

uchovávány a uctívány jako relikvie, Svatému 

Kříži je rovněž zasvěcena řada kostelů a kaplí. 

Kaplička je prozatímně přístupná odbočkou  

z cesty na Maršovice, kde je směrová tabule. 

Cesta pak vede lesíkem u bývalého koupaliště 

a dál přes louku a pole. V případě úspěšného 

dokončení pozemkových úprav by měla být 

kolem kapličky vybudována cesta, vyústěná 

na silnici na Dalešickém kopci. 

Kaplička je jedinou zděnou sakrální stavbou v obci. Kdokoliv tam zajde, může posedět na 

lavičce, kochat se pohledem do kraje a odpočívat, může sebou také vzít lahev vody a zalít 

zeleň kolem kapličky a přidat kámen z pole na kamennou ohrádku. Kaplička si to zaslouží.  

 

Marie Nedomlelová, kronikářka obce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kříž
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukřižování
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patrocinium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
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Klubík Pampeliška 

 Dětský klubík „Pampeliška“ oslaví v lednu 2015 již druhé narozeniny. Od září letošního roku 

se s dětmi scházíme každé pondělí od 16,30 do 17,30 hodin. Klubík mohou navštěvovat děti všech 

věkových kategorií a určitě se zde nudit nebudou. (Děti mladší 2,5 let mohou přijít v doprovodu 

rodičů, nebo staršího sourozence.) Všem příchozím nabízíme rozmanité výtvarné činnosti s Katkou 

Kovářovou a také trochu hudby a zdravého pohybu s Petrou Šenkovou. 

 V průběhu roku 2014 jsme s dětmi absolvovaly několik rozmanitých akcí. Tou největší byl 

bezpochyby „DĚTSKÝ KARNEVAL“. Na něm se děti mohly „vyřádit“ v maskách, které si doma 

s rodiči připravily. Programem provázel známý moderátor a pro děti byly připraveny různé hry, 

soutěže a diskotéka. Nechyběla ani oblíbená tombola se zajímavými a hodnotnými cenami, od našich 

sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme.  

 Jako rozloučení před letními prázdninami jsme pro děti připravily oblíbenou 

„PAMPELÍNKOVU STOPOVANOU“. Počasí nám bohužel moc nepřálo a místo „stopování“ v terénu 

jsme si všichni zasoutěžili v klubovně. Na závěr schůzky se nám přeci jen podařilo přesunout se na 

hřiště a zde, za radostných ovací dětí, opéct buřty. Samozřejmě nechyběl ani „Pampelínkův poklad“ 

plný odměn.  

 Poprvé jsme letos pro děti uspořádaly rozloučení s létem a přivítání nového školního roku 

v podobě „SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE“. Děti si zaskákaly v pytli, proběhly opičí dráhou, ulovily 

pár rybek, procvičily si zručnost při přenášení míčků na lžíci, prokázaly mimořádnou šikovnost při 

stříhání provázků se zavázanýma očima a při několika dalších soutěžích. Domů si odnesly různé 

odměny, jako sladkosti, drobné hračky a ozdůbky. 

 V závěru roku připravuje ještě dětský klubík Pampeliška ve spolupráci se SDH Dalešice a OÚ 

Dalešice jednu novinku - PROGRAM K ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU. Stromek 

naproti budově OÚ již druhým rokem ozdobí děti, navštěvující klubík, svými vlastnoručně 

vyrobenými vánočními ozdobami. Stromeček nám sice ještě úplně nevyrostl, ale určitě z jeho 

rozsvícení budou mít radost nejen děti, ale i dospělí. Slavnostní program bude zahájen v sobotu 

29.11.2014 od 16,30ti hodin. Připraveny máme pro děti „VÁNOČNÍ DÍLNIČKY“, následovat bude 

„OHŇOVÁ SHOW“ pro malé i velké. Děti z Pampelišky připravují malé překvapení, a to 

„BETLÉMSKÝ PRŮVOD“. Celý program bude vyvrcholí ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU. 

 A co chystáme v příštím roce 2015? Opět se všichni mohou těšit na karneval, stopovanou, 

sportovní odpoledne a v případě úspěchu i program k rozsvícení vánočního stromečku. A ještě jedno 

překvapení na závěr.... co třeba trochu oživit „pálení čarodějnic“?.... 

 Naše velké poděkování patří Obecnímu úřadu a členům Zastupitelstva obce Dalešice za jejich 

podporu. 

 Rády bychom vám všem, malým i velkým, popřály krásné prožití vánočních svátků a rok 2015 

plný zdraví, štěstí, pohody a spousty dětského smíchu, protože ten nejlépe léčí.... 

 

Váš tým Pampeliška 
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

Okrsková soutěž okrsku Pěnčín 

24.5.2014  Dalešice  mladší družstvo Dalešic   4. místo (ztráta na 3. místo 0,04s) 

starší družstvo Dalešic   6. místo 

 

Fire Night Cup (noční soutěže) – účast 1 družstvo  

  7.6.2014 Jeřmanice, ZŠ Dobiášova     9. místo 

21.6.2014 Frýdštejn     12. místo 

28.6.2014 Vesec u Liberce      9. místo 

  5.7.2014 Krásná Ves     16. místo 

12.7.2014 Raspenava     12. místo 

26.7.2014 Tuř      12. místo 

  2.8.2014 Nová Ves nad Popelkou   14. místo 

16.8.2014 Roudný       7. místo 

 

Ostatní soutěže 

19.4.2014  Huntířovský pohár      3. místo 

 

Výjezd 

15.8.2014 v 19 hodin jsme byli povoláni k odstraňování olejové skvrny na silnici Malá Skála 

– Jablonec nad Nisou. 

 

Práce pro obec 

V letošním roce jsme vlastními silami přestavěli Nissan Patrol GR Wagon na zásahové 

vozidlo, které nám bylo na oslavách 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 

v Dalešicích slavnostně předáno do užívání starostkou obce paní Hanou Vélovou. 

 

Pořádané akce: 

30.4.2014 Čarodějnice – příprava, organizace, dozor nad ohništěm a zajištění občerstvení  

24.5.2014 Oslava 130. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Dalešicích.  

Bohatý doprovodný program a dobré jídlo a pití čekalo na každého, kdo se 

přišel podívat na oslavu. 

  Hasiči z Jistebska přivezli historickou hasičskou techniku, diváci shlédli  

  profesionální vyproštění figuranta z vraku vozidla a nakonec došlo i na živou  

  hudbu. Jen to počasí nám úplně nepřálo. 

20.9.2014  v dopoledních hodinách Dalešický trakař – 4. ročník běhu s trakařem a sudem  

piva. Tak jako každoročně si tento netradiční sport našel své příznivce a padl 

i traťový rekord v mužské kategorii. 

20.9.2014  v odpoledních hodinách - Volejbalový turnaj „Čtyř“ - závěrečný volejbalový 

turnaj družstev. Počasí nám přálo, a hráči i diváci byli spokojeni s výkony na 

hřišti. Po velkém boji mezi družstvy Dalešic se na 3. místě umístilo družstvo 

Dalešice starší. 

Jaroslav Véle ml., velitel družstva  
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Plánované akce do konce roku: 

29. listopadu 2014 od 16.30 hodin Rozsvícení vánočního stromku u obchodu. 

  Program :  

Vánoční dílničky pro děti 

Ohňová show 

Betlémský průvod 

Rozsvícení vánočního stromku 

   

 

5. prosince 2014 po setmění  Mikulášská nadílka – tradičně i letos bude 

Mikuláš, Čert a Anděl obcházet dalešické děti,  

a budou roznášet mikulášskou nadílku. 

 

 

8. prosince 2014 od 18 hodin   Poslední letošní veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 

 

7. prosince 2014 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. 



22. 

 

A co chystáme na příští rok? 

 

 odvodnění a opravy poškozené komunikace p.č. 1242/4 a části p.č. 1250 a 1253  

(pod autobusovou zastávkou k Jeřábkovým) 

 Oprava a oplocení dolní nádrže + úprava okolí nádrže 

 2. etapa výměny lamp veřejného osvětlení na místních komunikacích 

 

 

 

A co napsat závěrem?  

 

 

Šťastné a veselé vánoční svátky, 

začíná se čas jako z pohádky, 

mysleme proto jen na vše krásné 

a užívejme pospolu ty chvíle vzácné. 

 

 

Hana Vélová, starostka obce 

 

 


