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Dalešický zpravodaj 

Vážení spoluobčané, 

Přichází adventní čas, a je to také čas, kdy do Vašich poštovních schránek je doručen 
Dalešický zpravodaj.

Mnozí již netrpělivě čekáte na zajímavé informace o současném dění v naší obci, ale i tom co 
se v naší obci dělo v minulosti.  

Dalešický zpravodaj se stal nedílnou součástí života naší obce. 

Hned na začátku bych ráda poděkovala všem, kteří svými příspěvky obohatili náš zpravodaj. 
Jejich jména najdete pod jednotlivými příspěvky. 

Obsah: 

• Informace o občanech
• Aktuálně z obecního úřadu
• Činnost obecního zastupitelstva
• Poplatky platné pro rok 2017
• Pozemkové úpravy
• Zajímavosti z okolí
• Cvičení pro ženy
• Okénko do historie
• Dalešické pověsti
• Tip na výlet
• Vzpomínky na Vánoce
• Klubík Pampelička
• Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
• Plánované akce do konce roku
• Závěr

Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 
IX. ročník
Odpovědná osoba: Hana Vélová
e-mail: hanka.vele@centrum.cz
zpravodaj vytiskla: www.barevnatiskarna.cz
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Informace o našich občanech k 20.11.2016 

Nejstarší žena:  Věra Kovářová 

Nejmladší žena: Ela Gumuláková 

Nejstarší muž: Jan Lucke  

Nejmladší muž: Petr Havránek 

Nové přírůstky – narození dětí:  Dominika Stará 
Petr Havránek 
Ela Gumuláková 

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 

Leden Pavol Gumulák 
Jiří Jína 
Lenka Havránková 
Alena Špiková 

Únor Marie Slavíková 
Duben  Věra Bártová  
Srpen Věra Kovářová 
Září Jan Lucke 
Prosinec Adela Havlišová 

 

Průměrný věk občanů: 38,62 let 

Průměrný věk muži:  38,23 let 

Průměrný věk ženy: 39,05 let 

Počet obyvatel: 194 z toho 101 mužů a 93 žen 

Voliči: 149 

Děti do 15-ti let: 38 + 4 nepřihlášených 

Počet domů:  trvale obydlené domy 61 
rekreační domy 25 
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: 
Milena Fotrová, pracovnice úřadu: 606 489 845 /nahrazuje pevnou linku - možnost 

volat v úřední i neúřední dny/ 

Hana Vélová, starostka: 734 535 668 

Ing. David Beránek  606 227 990 

Helena Šutová, pracovnice SPOZ: 602 888 672 

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

Číslo účtu: 107957603/0300 ČSOB Jablonec nad Nisou 

Služby pro občany: 
Czech Point 
- ověřený výstup z katastru nemovitostí 100,- Kč za jednu stranu 

  50,- Kč každá další strana 
- ověřený výstup z obchodního rejstříku 100,- Kč za jednu stranu 
- ověřený výstup z živnostenského rejstříku 100,- Kč za jednu stranu 
- výpis z rejstříku trestů 100,- Kč za výpis 
- výpis bodového hodnocení osoby 100,- Kč za výpis 
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: 
V období před vánočními svátky má MUDr. Kateřina Vacátková dovolenou ve dnech 
21 - 23.12 2016.  
V ostatních dnech platí obvyklá ordinační doba. 
Praktický lékař v Rychnově u Jablonce nad Nisou 
MUDr. Kateřina Vacátková tel. : 483 388 004 
V případě nepřítomnosti 
MUDr. Jiří Šmíd, Mšeno, ul. B. Němcové 7  tel. : 483 302 506 
MUDr. Anna Novotná, Kokonín, ul. Jižní  tel. : 483 302 189 

Lípa svobody – 70. let 
Letos oslavila lípa u hasičské zbrojnice krásné jubileum – 70.let. Je to opravdu krásný a 
majestátný strom, o který se obec stará. A co se psalo ve školní kronice o lípě? 
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V Dalešicích byla slavnost ve čtvrtek 9. května 1946 u hasičské zbrojnice, kde byla zasazena 
„Lípa svobody“ a vztyčena státní vlajka. Po zazpívání čsl. státní hymny promluvil p. předseda 
MSK, p. J. Bursa, děti přednesly několik básní, a o významu květnové revoluce promluvil p. 
D. Stránský a p. předseda nově zvoleného MNV p. C. Bursa. (Školní kronika 1945-1946)

Hřbitov 
Na základě jednání a posouzení stromů  lesním hospodářem se obec rozhodla, že vzhledem ke 
stáří a špatnému stavu stromů na hřbitově budou v příštím roce vykáceny stávající stromy a 
vysázeny nové stromy -lípy. V letošním roce byly již vysázeny v pravé části 2 lípy. 
Stejně tak bude vykácena lipová alej ke hřbitovu a bude nahrazena novými stromy – lípami, a 
to pouze po pravé straně cesty. Jedním z důvodů proč budou stromy vykáceny, je i skutečnost, 
že příjezdová cesta ke hřbitovu se stává neprůjezdnou pro větší auta, a to zejména auta 
pohřební služby a kameníků. 

Dalešický vrch 
Chcete si udělat malou procházku? Pak se zajděte podívat na dalešický vrch. Z tohoto kopce 
ač je vysoký 676 m.n.m., moc neuvidíte, jelikož je uprostřed vzrostlého lesa. Co zde, ale 
najdete je dřevěný přístřešek s vrcholovou knihou a teploměrem. Stalo se již tradicí, že do 
vrcholové knihy každý napíše datum, čas, teplotu, počasí a doplní pár slov. Je velice příjemné 
si přečíst, kdo toto místo navštívil a jaký dojem z návštěvy měl. Tuto krásnou tradici zavedli 
manželé Nedomlelovi a díky nim se stal dalešický vrch vyhledávaným cílem výletů nebo 
procházek. 

Internet 
Firma GREPA NETWORKS,s.r.o. Jablonec nad Nisou, která zajišťuje internetové služby 
v naší obci, byla oslovena a požádána o prověření kvality signálu v obci. Postupně bude firma 
posilovat vysílací body a u klientů se budou průběžně vyměňovat přijímací zařízení. 

Mobilní operátor T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. 
Obec se obrátila na mobilního operátora s požadavkem na zkvalitnění signálu v obci. Dle 
sdělení mobilního operátora by měl být spuštěn nový vysílač v měsících 05-06/2017, který by 
signál GSM výrazně v obci zlepšil. 
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Mobilní operátor Vodafon 
Obec se obrátila na mobilního operátora s požadavkem na zkvalitnění signálu v obci. 
Operátor odpověděl, že v současné době skutečně není obec dostatečně pokryta signálem 
GSM, zejména co se týká kvality signálu uvnitř budov. Byla provedena korekce nastavení 
antén u nejbližších vysílačů, což částečně pomohlo zlepšit signál GSM.  A probíhají práce 
spojené se zlepšením vyšší kapacity a kvality signálu. 

Urbanistická studie 
Obec si nechala vypracovat urbanistickou studii na rozdělení obecního pozemku č. 383/6 
v k.ú. Dalešice o celkové výměře 12.119m2. Tento pozemek je určen na stavbu rodinných 
domů k trvalému bydlení. Pozemek bude rozdělen na 8 stavebních pozemků s výměrami od 
913m2 do 2007m2. V současné době byla podána výpověď Kokonínské zemědělské a.s., 
která bude na pozemku hospodařit do podzimu 2017. Poté bude pozemek geometricky 
rozdělen a zasíťován. Prodej pozemků se předpokládá v roce 2019-2020. 

Obchod 
Koncem dubna 2016 byl ukončen pronájem obchodu s firmou CHOCKETHIC, která vyráběla 
čokoládové pralinky a čokolády. Od tohoto data je budova bývalého obchodu bez nájemce. 

Bezpečnost v obci 
V obci bylo doplněno dopravní značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou 
cedulí „Mimo dopravní obsluhy“ na komunikaci v dolní části Dalešic, a to z důvodu, že řidiči 
aut si zkracovali jízdu směrem do obce Pulečný. 
Byla vyměněna poškozená dopravní zrcadla a nové dopravní zrcadlo bylo zabudováno na 
křižovatce u autodílny. 
V letošním roce byla uzavřena smlouva s Městskou policií z Rychnova u Jablonce nad Nisou 
s tím, že bude 1x do měsíce měřit v obci rychlost na úseku silnice III/28719 v obci a dále 
budou kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu v obci. 

Krajská správa silnic Libereckého kraje 
V letošním roce jsme se dočkali vodorovného dopravního značení na úseku silnice III/28719 
(Dalešice-Maršovice). 
A určitě jste si všimli, že na dalešickém kopci přibyly dopravní značky označující křižovatku 
/odbočka do Kokonína). Tuto značku uvítali zejména rodiče, kteří každý den vozí své děti do 
kokonínské školky a školy. 
Obec řeší i omezení dopravy kamionu mezi obcemi Dalešice a Pulečný. Obě obce se dohodly, 
že se podělí o náklady na vypracování projektové dokumentace, každý ½. Realizace 
dopravních značek zaplatí a umístí KSSLK. 

Odpadový Oskar 
Naše obec byla vybrána jako jeden ze čtyř příkladů dobré praxe v kategorii 2 v rámci 
Odpadového Oskara 2016. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny na konferenci MZP dne 
22.11.2016. 
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Bližší informace naleznete na webových stránkách http://arnika.org/odpadovy-oskar-2016 

Projekt „Senioři komunikují“ 
Naše obec byla vybrána a zapojena do projektu "Senioři komunikují 2016".  
Kurz probíhal ve dnech 3.-6.10.2016 na Obecním úřadu v Dalešicích. 
Lektorka kurzu paní Mgr. Karla Velkoborská velice vstřícným a trpělivým přístupem 
přiblížila všem přihlášeným práci s počítačem.  

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje 
Ve dnech 7.-8.10.2016 se konaly volby do zastupitelstva LK. V naší obci se zúčastnilo 42% 
voličů.  
Výsledky: 
Starostové pro Liberecký kraj 15 
ANO 2011  14 
Občanská demokratická strana   7 
ČSSD    5 
Změna pro Liberecký kraj    5 
Česká pirátská strana    4 
Budoucnost pro Liberecký kraj   3 
Komunistická strana Čech a Moravy    3 
Svobodní a soukromníci   3 
Koalice svoboda a přímá demokracie-ZO(SPD) a SPO   2 
TOP 09   1 

STÍŽNOSTI 
V letošním roce byly řešeny v obci tyto stížnosti od našich spoluobčanů: 

• volný pohyb psů po obci a znečišťování soukromých pozemků exkrementy
• přemnožení koček
• „řvaní“ pávů
• srny pohybující se v obci
• pálení odpadu na zahradě
• vandalství /utržený odpadkový koš, povalený myslivecký posed)
• znečištění soukromého pozemku způsobené neznámou osobou
• stížnosti na projíždějící kamiony Dalešice-Pulečný

AKCE 
6.3.2016 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN– odpolední posezení pro ženy s přednáškou 

o bylinné kosmetice JUST, poutavé vyprávění a videoprojekce o Anglii
24.3.2016 DRÁTKOVÁNÍ – podvečerní tvořivé dílničky, kde ženy pracovaly

s měděným drátkem a různobarevnými korálky
30.4.2016 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI pro výjezdové družstvo SDH Dalešice
30.4.2016 PÁLENÍ ČARODĚJNIC ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
18.6.2016 DĚTSKÝ DEN –odpoledne plné her, soutěží a ukázka zásahu mladých hasičů 

ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a s klubíkem Pampeliška 
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Činnost obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se letošním roce sešlo 10x, a to dne 18.1., 22.2., 21.3., 18.4., 16.5., 
13.6.,11.7., 12.9.,10.10. a 14.11. 

Hřbitov – márnice 
Obec zažádala o dotaci na celkovou opravu márnice, která bohužel byla zamítnuta. Obecní 
zastupitelstvo odsouhlasilo nutnou výměnu střešní krytiny. Realizace firma TESAŘSTVÍ 
Radek Kulhánek Tanvald. Náklady celkem 53.170,- Kč. 
Přístřešek dalešický vrch 
Výroba a montáž přístřešku firma Jaroslav Véle Dalešice. Celkové náklady 22.300,- Kč. 
Dopravní značení 
Výměna poškozených dopravních zrcadel + 1x nové dopravní zrcadlo. Firma A TOP, s.r.o. 
Sobotka. Náklady celkem 10.067,- Kč. 
Zakoupení dopravních značek. Firma VAKO mobiliář Praha. Náklady celkem 4.321,- Kč. 
Energetické štítky 
Obec nechala zpracovat energetické štítky na budovu obecního úřadu a budovu bývalé 
prodejny u firmy Martina Jindráková Rychnov u Jabl. nN. Náklady celkem 9.100,- Kč. 
Projekt autobusová nástupní hrana 
Projektovou dokumentaci na autobusovou nástupní hranu zpracovala firma PROFES 
PROJEKT spol. s r.o. Turnov. Cena projektu 22.385,- Kč. 
Realizace nástupní hrany rok 2017. V současné době je již podepsaná smlouvu s majitelem 
krajské silnice /Krajský úřad Liberec/ a vyřizuje se stavební povolení ke stavbě. 
Opravy a udržování obecního majetku 
Oprava zděné čekárny – nová omítka, střešní krytina, žlaby a svody na dešťovou vodu, okna a 
podbití stropu. Realizace firma Radek Rose Dalešice, firma TESAŘSTVÍ Radek Kulhánek 
Tanvald , firma Jaroslav Véle Dalešice. Náklady celkem 117.878,- Kč. 
Oprava střechy a zabudování nových žlabů a svodů na dešťovou vodu na hasičské zbrojnici. 
Realizace firma TESAŘSTVÍ Radek Kulhánek Tanvald. Celkové náklady 24.300,- Kč. 
Nová elektroinstalace v hasičské klubovně včetně revize. Realizace firma ANKAR Karel 
Slavík Dalešice. Náklady celkem 70.929,- Kč. 
Nové vnitřní omítky po rekonstrukci elektriky a drobné stavební úpravy v hasičské klubovně. 
Realizace firma MAKALOVE, s.r.o. Malá Skála. Náklady celkem 29.945,- Kč. 
Rekonstrukce komínových těles v budovách ve vlastnictví obce – obecní úřad, obecní byt, 
prodejna, hasičská klubovna. Realizace Kominictví JIZERKA Bratříkov. Náklady celkem 
67.720,- Kč. 
Pořízení nových stolů a židlí do zasedací místnosti. Firma ATAN nábytek s.r.o. Plzeň. 
Náklady celkem 49.740,- Kč. 
Zimní údržba  
Protahování v zimních měsících 2015/2016 bylo smluvně zajištěno s firmou Autodoprava 
Dvořák. Náklady celkem 6.534,- Kč. I pro letošní zimu je podepsána smlouva s firmou 
Autodoprava Dvořák. 
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Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Kokonín 
I v letošním roce schválilo obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního daru na podporu 
školství ve výši 25.000,- Kč. 
Dalešický zpravodaj 
V loňském roce jsme změnili tiskárnu a zpravodaj má novou podobu. Realizace firma 
Barevná tiskárna Křišťan Smržovka. Náklady na tisk Dalešického zpravodaje 2015 byly 
4.547,- Kč. 
Dopravné 
Z rozpočtu obce byl zaplacen příspěvek na autobusovou dopravu za každého občana 
v celkové výši 16.740,- Kč. 
Dolní nádrž 
V letošním roce byly zjištěny závažné nedostatky na dolní nádrži. Musely být provedeny 
nutné opravy havarijního stavu nádrže. Realizace firma MAKALOVE, s.r.o. Malá Skála. 
Náklady celkem 29.555,- Kč. 
Obecní zastupitelstvo projednávalo možnosti celkové opravy nádrže, ale vzhledem 
k současnému stavu by se jednalo o rozsáhlou opravu, na kterou by obec musela uvolnit 
značné finanční prostředky. Nádrž v dnešní době již není využívána a pro účely Hasičského 
záchranného sboru je zcela nevyhovující. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce zvažuje dolní 
nádrž zrušit a vytvořit koryto pro potok.  
Lesní hospodaření 
V roce 2016 se hospodařilo v obecních lesích takto: 
Příjmy: z prodeje dřeva /dřevo ke zpracování + palivové dřevo)  339.020,- Kč 
Výdaje: těžba a odvoz dřeva, nákup, sázení a ošetření stromků, 
plat lesního hospodáře       168.467,- Kč 
Ošetření stromů 
Zdravotní prořez stromů v centru obce /lípa, javor, jasan, jilm/, lípa u hasičské zbrojnice a 2x 
lípa u kapličky. Realizace ing. Michal Friedrich Maršovice. Náklady celkem 12.000,- 
Odpadové hospodářství 
Příjmy: odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM   26.886,- Kč 
Prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad – popelnice   36.624,- Kč 
Příjmy celkem   63.510,- Kč 
Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu   55.566,- Kč 
Nákup pytlů na odpad   23.216,- Kč 
Náklady na úklid odpadu-pytle 10 komunálních + 10 žlutých        670,- Kč 
Odvoz tříděných pytlů do Proseče     7.000,- Kč 
Výdaje celkem   86.452,- Kč 
Hospicová péče Svaté Zdislavy 
V letošním roce byl odsouhlasen příspěvek na financování provozu hospice ve výši 950,- Kč. 
Oprava a odvodnění komunikace parcela č. 1314, 1315 a 1306 
Obecní zastupitelstvo schválilo zadat zpracování projektové dokumentace firmě PROFES 
PROJEKT spol. s r.o. Turnov. Cena projektu 78.000,- Kč bez DPH. 
Obec se rozhodla realizovat opravu komunikací dle současného stavu a jedná s majiteli 
soukromých pozemků o odkupu části pozemků za jednotnou cenu 50,- Kč/1m2. Dalším 
krokem je vyřízení stavebního povolení. Předpokládaný termín realizace rok 2017. 
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Drobné práce pro obec zajištěné brigádně: 
úklid hřbitova 
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 
údržba obecního majetku – nátěry zastávek a herních prvků, sekání a úklid zeleně v obci 
vedení dětského klubíku Pampeliška  
vedení kroužku mladých hasičů 
poradenství-pozemkové úpravy 
zpracování rozvojového dokumentu obce 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 42.328,- Kč. 
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Pro informaci v roce 2016 obec podala 5 žádostí o dotaci 

Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje na rok 2016 
Náklady celkem: 27.755,- Kč 
Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 23.170,- Kč 
DOSUD JSME NEOBDRŽELI VYJÁDŘENÍ 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
Podprogramu PROGRAM OBNOVY VENKOVA 
OPRAVA MÁRNICE 
Celkem zažádáno: 231.078,- Kč 
Podíl LK: 115.539,- Kč 
Podíl obce:  115.539,- Kč 
ZAMÍTNUTO 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016         
podprogramu PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE 
POŘÍZENÍ DVOU KOMPLETNÍCH ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 
Celkem zažádáno: 24.466,- Kč 
Podíl LK: 14.679,- Kč 
Podíl obce:   9.787,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 
podprogramu PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE 
OPRAVA A ZABEZPEČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 
Celkem zažádáno: 80.000,- Kč 
Podíl LK: 48.000,- Kč 
Podíl obce: 32.000,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o náhradu nákladů na odbornou přípravu a zásah jednotky SDH obce mimo její 
územní obvod 
Náklady celkem: 9.200,- Kč 
Příspěvek dle předepsaných tabulek: 9.200,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

V ROCE 2016 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 2,133.000,- Kč. 
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Poplatky platné pro rok 2017 : 

poplatek za jednoho psa  100,- Kč 
poplatek za druhého a dalšího psa 300,- Kč 

poplatek za hrobové místo     50,- Kč/ rok 
(poplatek bude vybrán na roky 2017/2018) 
zřízení hrobového místa  200,- Kč 
Poplatky se vybírají do 31.3.2017 hotově nebo bankovním převodem. 

Pozemky: 
pronájem obecních pozemků     1,- Kč/m2 
prodej obecních pozemků  

• stavební parcela 200,- Kč/m2 
• stavení parcela v dosahu inženýrských sítí 400,- Kč/m2 
• ostatní pozemky – dle velikosti a typu pozemku   50,- až 100,- Kč/m2 

Dřevo: 
dřevo na topení samotěžba pro občany Dalešic 130,- Kč/m3 

obecní těžba bez dopravy 700,- Kč/m3 
(doprava cca 1.100,- Kč/ 6m3 dřeva) 

(lesní hospodář-pan Halama) 

Odpad: 
odpadové pytle (smíšený komunální odpad)    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 nebo na základě 
telefonické dohody. Platba pytlů je možná v hotovosti nebo bankovním převodem. 

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

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

Kontejnery:  2x papír a 2x PET lahve každý sudý čtvrtek 
1x sklo  dle potřeby objedná OÚ 
1x textil 1x týdně - zajišťuje si firma sama 

Popelnice : 1x BIO odpad každý čtvrtek - od1.4.do 31.10. 

Barel :  1x použitý olej z kuchyně dle potřeby objedná OÚ 
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Pozemkové úpravy v Dalešicích. 

Pozemkové úpravy jsou prováděny od roku 1991 postupně podle potřeby na celém území 
republiky, a to v souladu se  zákonem č. 139/2002 Sb.  o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech. Jejich účelem je upravit prostorové uspořádání pozemků vlastníků, 
zlepšit jejich přístupnost a zároveň uspořádat území tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu a zvýšila se ekologická 
stabilita krajiny. 

 V roce 2010 byly oficiálně zahájeny komplexní pozemkové úpravy i v Dalešicích. Od roku 
2013 je prováděl Státní pozemkový úřad (pobočka Liberec). S výjimkou souvisle zastavěného 
území nebo podle územního plánu v budoucnu zastavitelného území byly pozemkové úpravy 
provedeny na celém území obce. Území dotčené pozemkovou úpravou (209 ha) bylo v terénu 
vyznačeno mezníky po celém jeho obvodu a bylo v roce 2014 nově zmapováno.  

Následně projektant (GRID a spol., a.s. Praha) vypracoval tzv. plán společných zařízení, který 
řeší opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření na ochranu půdy, 
vodohospodářská opatření a opatření k ochraně životního prostředí. Jedná se zejména o 
stanovení cestní sítě po pozemkové úpravě. Bylo navrženo zachovat a opravit stávající cesty 
vedoucí do Maršovic, Čížkovic a Skuhrova a cestu v Dolině (Grundloch). Nově bude 
vybudována cesta ke kapličce nad obcí, která bude pokračovat podél silnice směrem ke 
Kokonínu. Z důvodu protierozní ochrany pozemků bude vybudována i krátká cesta od 
kapličky směrem k bývalému koupališti s napojením na stávající cestu do Maršovic. Plán 
společných zařízení byl po projednání s dotčenými orgány státní správy schválen sborem 
zástupců vlastníků i zastupitelstvem obce. 

V další etapě byl v letech 2015 a 2016 řešen návrh nového uspořádání pozemků  jednotlivých 
vlastníků, a to pokud možno s přihlédnutím k jejich požadavkům. Celkem bylo jednáno s 51 
vlastníky a spoluvlastníky. Zpracovatel návrhu pozemkových úprav projednával nové 
uspořádání pozemků opakovaně  a s každým vlastníkem individuálně. Pozemky vlastníků, 
mnohdy samostatně a nevhodně umístěné byly přemístěny a jejich hranice upraveny do 
vhodného tvaru za podmínek stanovených zákonem č. 139/2002 Sb. a prováděcí vyhláškou k 
němu č. 13/2014 Sb.  

Zpracovaný a projednaný návrh komplexních pozemkových úprav byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů, počínaje dnem 6.6.2016 na Státním pozemkovém úřadu - pobočce 
Liberec a na Obecním úřadu Dalešice. Současně byla tato skutečnost oznámena na úředních 
deskách těchto úřadů a dále o tom Státní pozemkový úřad písemně vyrozuměl známé 
účastníky řízení dopisem ze dne 31.5.2016. V oznámení byli účastníci řízení upozorněni na 
skutečnost, že mají v průběhu vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav poslední 
možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky a  že k později podaným námitkám a 
připomínkám již nebude možno přihlédnout. Ve stanoveném termínu, tj. do 5.7.2016 nebyla k 
vystavenému návrhu uplatněna žádná námitka ani připomínka. Dne 11.7. 2016 se konalo 
závěrečné jednání, kde byli přítomní účastníci řízení seznámeni s dalším postupem. 

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav bylo Státním pozemkovým 
úřadem vydáno dne 22.9.2016. Toto rozhodnutí je pravomocné, neboť se proti němu nikdo 
neodvolal.  
V prvním čtvrtletí 2017 bude ještě vydáno rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv k pozemkům (tzv. 2. rozhodnutí) a bude vyhotovena nová digitální katastrální mapa 
území dotčeného pozemkovými úpravami. Po předání 2. rozhodnutí a nové digitální 
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katastrální mapy katastrálnímu úřadu  budou nové pozemky vzešlé z pozemkových úprav 
zapsány v katastru nemovitostí. Nakonec budou nově vzniklé pozemky vytyčeny podle potřeb 
vlastníků. 
Vytyčení hranic pozemků i výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících cest (včetně 
projektové dokumentace)  bude hrazena Státním pozemkovým úřadem výhradně z prostředků 
státu a z účelové dotace EU. Rozpočet obce nebude pozemkovými úpravami zatížen. 
Skutečný termín realizace cest je však závislý na tom, kolik finančních prostředků bude mít 
Státní pozemkový úřad  v příslušném roce k dispozici. 

Na pozemkových úpravách se kromě projektantů významně podílel i zvolený sbor zástupců, 
který tvořili: p. Josef Hujer, p. Jiří Bursa a p. Luděk Tomíček - za Kokonínskou zemědělskou 
a.s.  Nevolenými členy sboru zástupců byli za Státní pozemkový úřad - pobočka Liberec p.
Olga Hadrbolcová a za Obec Dalešice starostka p. Hana Vélová. Všem jmenovaným patří
poděkování za dosavadní  úspěšný průběh pozemkových úprav v naší obci.

Ing. Josef Nedomlel 
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Museum of in between 

Při cestě na Horní Maršovice, mezi posledním dalešickým domem č.p.48 a maršovickou 
silnicí, po pravé straně v louce, stojí zvláštní objekt. Na první pohled připomíná „bunkr“, co si 
stavěli kluci, když si ještě chodili hrát do lesa. 
Tento objekt je ve skutečnosti součástí celosvětového projektu „museum of“, jak jsem se 
dozvěděla od jeho spolutvůrce Benjamina Frankela, syna majitelky domu č.p.48 Dalešice. 
Otcem objektů je výtvarník Rob van der Werdt, nizozemec žijící Amsterodamu. U muzea se 
přemisťují jen mramorové desky schodů. První stálo v Portugalském vnitrozemí a příští je 
naplánováno ve Švédsku, blízko polárního kruhu. 

V překladu uvádím popis muzea, tak, jak jsem ho nalezla na webové stránce 
https://museumof.co/ 

„Museum of“ – skryté muzeum kdesi na evropském venkově 
„Museum of“ je projekt, který vznikl kdesi na evropském venkově a byl realizován na 
opuštěném místě. Tvoří ho skrytý pavilón, který může být ve tvaru kostky nebo mauzolea. 
Stavba, jež se prohlašuje být muzeem, je ve skutečnosti uměleckým dílem, které odmítá být 
definováno. Jeho název se při presentaci mění a to je jeho podstatou. 
Je to prostor pro vystavování, muzeum, dílo ukryté v krajině bez vlastníka, které může být 
chápáno jen v souladu s ní. Místo pro umění a umělecký vjem, chráněné před širokou 
veřejností. Dílo, které nestojí za to zničit a které se vzpírá zavedenému hodnocení. „Museum 
of“ je umělecké dílo, které může být objeveno a vychutnáno ve skrytu a osamění, bez vnějších 
vlivů, jako nejniternější osobní prožitek. V muzeu se nekoná slavnostní zahájení, ani ukončení 
výstavy, neprochází tudy řady hostů a návštěvník nemá k dispozici tištěného průvodce. 
Návštěvník je tam sám a pro sebe. Je mu umožněno objevit dílo v klidu a tichosti a může si 
vytvořit svůj vlastní příběh. Bez adresného určení místa a skryto pod maskovací sítí, je 
útočištěm pro opravdové milovníky umění, kteří hledají vzrušující zážitek i zvědavé 
kolemjdoucí, kterým poskytne nečekaný pohled, když muzeum objeví na své cestě. Muzeum 
je volně přístupné pro každého, je otevřeno od rozednění do setmění.“ 

A o muzeu říká Benjamin Frankel: 
„Ptáte se na smysl nebo na účel? Už že přemýšlíte o funkci, je náš účel splněn. Chtěli byste se 
tam vyfotit? S něčím?  Selfie?  Nebo  byste dokonce něco vymysleli, abyste se sami stali 
součástí muzea nebo dokonce uměleckým dílem v něm.?  Vzbudí ve vás  muzeum  umělce, 
nebo někoho kdo kroutí hlavou nad nesmyslem jeho vybudování? Začněte přemýšlet jak ho 
zničit, přespat tam, schovat se před deštěm?  
V dnešní době musí vše mít smysl, být zpeněžitelné, pochopitelné, s návodem v ruce. Proč lidi 
okrádat o jejich chápání a kreativitu a nepostavit jim něco co je překvapí jakýmkoliv 
způsobem, vyvolá nějaké emoce a pak to zase zmizí.“ 

Muzeum bylo založeno v roce 2014 ve spolupráci s 39.604271, 8.325293 (GPS koordináty-souřadnice 
míst), kde bylo uskutečněno 9 prezentací. Od července 2016 bude muzeum pokračovat ve své aktivitě 
v koordinaci 
s 50.690472, 15.201889. Minimálně v této chvíli, protože je v podstatě kočovné. 
Prezentace bude ohlášena přes webové stránky muzea, přes facebook a e-mailem. Na konci každé 
prezentace bude dokumentace sdělena okolnímu světu prostřednictvím webových stránek, nebo 
facebookem. 
Projekt se mohl uskutečnit za podpory Modrian fondu. 
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 Přiložené fotografie jsou dílem Benjamina Frankla 

Marie Nedomlelová, kronikářka obce Dalešice 

Cvičíš, cvičím, cvičíme 

Cvičíš, cvičím, cvičíme,  
na středy se těšíme. 
Vleže, ve stoje i v kleku, 
posiluj a zbav se špeků. 

Osvěžení ducha, těla - 
postavu bys krásnou chtěla? 
Gumy, bedýnky a míče,  
jsou ke zdraví a kráse klíče! 

Je to snadné. Začít stačí - 
zjistit, kde Tě bota tlačí. 
Jak i  dávný klasik praví: 

"V zdravém těle duch je zdravý!" 

Přijďte si také zacvičit! Scházíme se každou středu od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

Hanka Vélová za cvičící ženy 
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Bei Goutls Tounln 
(Z historie domu č.p.4 a některých jeho obyvatel) 

Manželé August a Barbara Langovi z Dalešic č.p.4 byli pilní lidé. Měli několik arů polí a obstarávali 
2 či 3 kozy. Jednou bylo líp, pak zase hůř, jak se říkávalo:„K životu málo, na umření moc.“Tak seděli 
den co den u brusky a na svoji denní potřebu chleba si vydělávali broušením kamenů pro 
rychnovského nákupčího. Paní Langová měla, jako vedlejší zaměstnání, malý krámek. 

Tím krámkem byla tmavá špeluňka s malým 
okénkem, které osvětlovalo místnost jen velmi 
spoře. Když 5 osob, včetně prodavačky, vešlo do 
krámku, dveře nešly zavřít. Stejně nedostatečné 
jako osvětlení a prostor, bylo i zásobování 
potřebným zbožím. Zisk z prodeje musel být 
nepatrný. Nejen pro nedostatečné skladovací 
prostory, ale také pro nedostatek hotovosti k 
nákupu zboží. Langovi nemohli tedy nakupovat ve 
velkoobchodu, ale u drobných prodejců, kteří s 
ohledem na obstarání zboží k dalšímu prodeji sami 
měli nelehkou pozici v konkurenčním boji. 

V každém případě to byly těžce vydělané peníze, protože zboží bylo do krámku dopravováno 
z Rychnova v koši na zádech. Není divu, že zákazník byl často odbyt slovy „nemáme.“ 
Bylo zajímavé, že zboží, které takřka nikdy nedošlo a bezpochyby bylo nejvíce výnosné, byl alkohol 
(šnaps). Langovi vlastnili státní licenci k maloobchodnímu prodeji alkoholu, která byla podmíněna 
pouze prodejem v lahvích a zajišťovala jejich věrným zákazníkům, kterých ale nebylo mnoho, denní 
potřebu. Mezi těmito věrnými zákazníky nechyběly ani osoby něžného pohlaví s dřívějším datem 
narození, které žádaly svůj „Essig“ do flaštiček. Jak se šeptalo, pro určité spolehlivé odběratele 
se nalévala v nízké jizbě i štamprlička, což ale bylo protizákonné. Stejně jako u alkoholu nesměla dojít 
ani zásoba kyselých okurek. 
Bez podstatných rozdílů se obchodovalo s tabákovými výrobky. Také v tomto oboru měli Langovi 
státní povolení provozovat místní trafiku. Důraznému zaklepání na okénko odpověděl stejný, příp. jiný 
zvuk. Na spodní straně okénka zaskřípala olejem namazaná zástrčka, otevřel se jeho malý díl a do 
tváře na okno klepajícího zákazníka vypadlo mumlavé „co to má být?“ 
Tito dobří lidé neměli ani ponětí, co to je „Havana“, „Britanika“, či jiné tabákové speciality, což 
ovšem na vesnici nebylo zapotřebí. Svou roli tu hrály i omezené finanční prostředky. Dost často 
nebyly stanovené zásoby běžného tabákového zboží k mání. Konverzace mezi zákazníkem a 
prodejcem byla přerušena obvyklým „nemáme“ a ukončena skřípavým zvukem zástrčky. 
Po 1. světové válce se nositelem oprávnění k prodeji tabákových výrobků stal válečný invalida, zeť 
Langových, Johann Theisinger. V praxi se nic nezměnilo, jen jméno oprávněného. Kolem dokola, jako 
předtím, životem se musel nějak protlouct. 
Johann Theisinger, rodák z Hodkovic a vyučený krejčí, se na začátku 1. světové války, jako záložník, 
dostal na ruskou frontu a do bitevní šlamastyky. Po měsíčním léčení válečných zranění v jedné 
z vídeňských vojenských nemocnic, se vrátil v srpnu 1914, kdysi zdravý a čilý člověk, jako těžký 
invalida. Při chůzi se podpíral holí, neboť levá noha mu nesloužila a zanedbatelné nebylo ani zranění 
pravé ruky, která byla částečně ochrnuta. 
Johann Theisinger byl před válkou zaměstnán jako pomocník pánského krejčího Watzka usazeného 
v Dalešicích. Watzek si zřídil malou krejčovskou dílnu v nově postaveném domě č.p.58 Rudolfa 
Lejska. To mohlo být tak okolo roku 1907, kdy touha po tabáku přivedla Johanna do trafiky 
ke „GoutlsTounln". Zda cesta byla tak dlouhá a neschůdná, nebo jestli druhá, ještě svobodná dcera 
Langových - Gusti popletla Johannovi hlavu (nebo on jí) to zůstane utajeno. Ale následky na sebe 
nedaly dlouho čekat. Krejčí Watzek pomocníka vyhodil a ten, zbaven svého chlebodárce, musel 
nadále zůstávat pod střechou svého budoucího tchána a tchýně a u své Gusti. Zlé jazyky tvrdily, že 
budoucí tchyně byla do  Johanna víc zamilovaná a víc nadšená než Gusti. Jak to někdy u chudých lidí 
bývá, žijí staří i mladí spolu v naprostém porozumění a často uplyne mnoho let, než mladý pár stane 
před oltářem. Dlouho po skončení 1. světové války došlo k tomu, že si Johann a Gusti v šumburském 
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farním kostele mohli přísahat věrnost až do smrti. Všichni byli nadšeni šťastným párem a každý podle 
svých možností přinesl dárek. Jeden dárek ženicha obzvlášť potěšil. Byly to staré, ale velmi cenné 
kapesní hodinky s řetízkem. Soupravu z ryzího zlata věnoval Johannovi jeho strýc. Každý, kdo se 
u "Goutls Tounln" zastavil, musel novomanželovi udělat radost a dárek obdivovat. 
Léta nezaměstnanosti, navíc Theisingerův politováníhodný stav způsobený invaliditou způsobil, že, 
i když s těžkým srdcem, musel nakonec drahocenný svatební dar prodat. Kupec si byl vědom hodnoty 
věci a dobře zaplatil. Byl to tehdejší starosta obce, Richard Weiss. Když Theisinger přišel o práci 
u krejčího Watzka a trvale se usadil v novém domově, zkoušel se nějaký čas uživit opravou žehliček a 
jiných domácích potřeb. Mimořádná chuť k šití ho pomalu opouštěla a různorodé práce, které 
následovaly, také neměly dlouhého trvání. Ze všech činností, které provozoval, nejdéle vydržel 
u obsluhy tehdy nově zřízeného obecního osvětlení, u petrolejových lamp. Čistil stínidla, doplňoval 
petrolej a v daný čas je zapaloval. Plyn v té době ještě do obce zaveden nebyl. Nějaký čas také uklízel 
ulice a nakonec skončil u mačkání skla. V té době o něm štamgasti dalešické hospody žertem tvrdili, 
že jakmile se Theisinger mihl kolem hospody a někdo mu skrz okno ukázal hrací karty, okamžitě 
obrátil své kroky a hned byl u míchání karet. Všechny mrzutosti a pracovní problémy byly 
zapomenuty. A rýpala, co vedl řeči o nezdravém hospodském vzduchu, už nikdo neposlouchal.  
Ale život jde dál, invalidní penze byla nízká a tak po delším zotavování se Theisinger snažil přispět 
něčím na živobytí. Jenže dobrá vůle nestačila, mačkání skla pokulhávalo, chyběla mu síla. Následující 
léta přispíval do rodinné kasy navlékáním perel. Ale i s tím měl problémy. Práce mu v jeho ztuhlých 
prstech nešla od ruky. Co tohoto těžce postiženého muže drželo, byl jeho humor a nesmírná trpělivost. 
Ve druhé polovině dvacátých let začal Theisinger postonávat. Těžce postižené končetiny patrně 
přispěly k poškození plic a upoutaly ho na lůžko. Pak to vzalo rychlý konec. V srpnu roku 1928 zavřel 
August Theisinger ve věku 48 let své oči naposledy. Gusti, vdova po Johannovi, zůstala sama. Rodiče 
už dávno odešli na věčnost a ona se protloukala životem, jak to šlo s malým vdovským důchodem. 
Kromě obvyklých domácích prací byla tato dobrá žena vždy připravena poskytnout laskavou pomoc. 
Ať to bylo vaření, nebo péče o jiné, vždy to byla pro ni naprosto samozřejmá věc. Gusti byla 
v Dalešicích oblíbená a nikomu nepřišlo divné, starým, ani mladým, jí oslovovat prostě „Gusti.“ Tu jí 
pozvali oběd, podstrčili kousek něčeho dobrého, i pár korun ji strčili do kapsy zástěry. 
Po skončení 2. světové války, mohlo to být v roce 1947 nebo 1948 se pro naši Gusti zhroutil svět. 
V celém svém dosavadním životě málokdy překročila hranice okresu. Ostýchavá sice nebyla, ale 
vysídlení do rýnovického lágru bylo pro ni příliš. Zoufalá, topíc se v slzách, dala vědět o své situaci 
zdejší obecní správě, která se postarala o její propuštění z lágru. 

Šťastná se vrátila do své staré chalupy a až do svého 
onemocnění se starala o pořádek v dalešické škole i na 
dalešickém úřadu. Jak už bylo řečeno, ani školní mládež 
nedala na dohlížitelku pořádku dopustit a nechyběly jí 
od ní malé pozornosti a dárky z cest. Nikdo tu na světě 
není věčně. Gusti onemocněla a zůstala bezmocně na 
lůžku. Soucitné ženy, bez ohledu na národnost, se jí ujaly 
a opatrovaly až do jejího posledního dechu. V letních 
měsících roku 1958 byly tělesné pozůstatky Gusti 
uložené na dalešický hřbitov. 
Ochotné ruce se dodnes starají o Gustin hrob (viz foto), 
který zdobí květinami. Nízká chalupa „Goutls Tounln“ 
osiřela. Poslední vůle, jakékoliv Gustino přání, nebylo. 
Podle zákona se jediným dědicem Gustina majetku i její 
vkladní knížky stal stát. Jedním z pozdějších majitelů 
domu byl i hostinský pan Josef Šiška. V současné době je 
dům č.p.4 v soukromém vlastnictví a je od základů 
přestavěn. 

Původní text pana Johanna Lucke (17.12.1896 – 27.12 1979) převzala, přeložila a doplnila Marie Nedomlelová. 
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Mikulec 
(Z cyklu "Povídání pro vnoučata") 

Dnes je to malý zarostlý rybníček v lese. Ale kdysi to bylo pěkné sídlo vodníka Mikulce. Už si nikdo 
nepamatuje, zdali vodník převzal jméno od místního kopce, nebo kopec po Mikulcovi. Nicméně 
zatímco vodníkům v Čechách je konec, kopec Mikulec ještě stojí. 
Mikulec se do Dalešic přistěhoval od Prahy. Už se to tam nedalo vydržet. Lidi nenechají nic na pokoji. 
Ani ty rybníky. Stavěli hráze, zpevňovali břehy, stavěli na březích chaty a vypouštěli do rybníků 
všelijakou špínu. 
Zpočátku si Mikulec nemohl Dalešice vynachválit. Jako každý Pražák, když přijde do Jizerek. Ticho, 
les, louky, pohoda. Pak se jednou vyspal a zjistil, že je sám a že je mu smutno. V noci se plížil pod 
okny místních chalup, nakukoval do okének a viděl všelijaká pěkná děvčata, jak se ohánějí ve světnici. 
Takovou nějakou by chtěl. Ale jak na to? Napadlo ho, že si dá inzerát do Vodnických novin. Vodnické 
noviny jsou festovné, neboť jsou rozesílány – jak jinak– vodní cestou. Ten inzerát byl úplně obyčejný: 
„Dobře situovaný vodník, majitel rybníka, hledá družku pro společné hospodaření. 
Zn.:Čekám na vrbě u rybníka každý úplněk.“ 
Někdy krátce poté máchala Terezka prádlo na můstku v Dolině. Terezka byla sirotek a bydlela 
u vzdálené příbuzné, které říkala „této.“ Od rána do noci měla plné ruce práce, a aby jí práce hezky 
odsejpala, teta jí to i zveršovala:  
„Terezka když ráno vstane, hned má prádlo namočené. 

  Zelí koze přinese, dvorek čistě zamete. 
  Králíky pak krmí honem, čistě je podestele senem. 
 Slepicím když nasype, vajíčka si odnese ….. 
a tak to pokračovalo celý den: „Přines, odnes, uvař, upeč, dojdi“…. až do noci, kdy byl poslední úkol: 
„Tetě duchnu pěkně natřes, teprv pak si sama lehneš.“ Pilné a pěkné děvče to bylo, ale nic platné, 
chudá byla a věděla, že chudá zůstane. Nápadníci se nehrnuli, kdo by se ženil s chudobou. Jak tak 
Terezka máchá prádlo, něco se jí zachytilo na košili. A on to byl kousek Vodnických novin, zrovínka 
s Mikulcovým inzerátem. Vytáhla to z vody, přečetla, zamyslela se, vzpomněla si na pohádku „Čert a 
Káča“ a řekla si. „Když Káča mohla zůstávat v pekle, proč já bych nemohla bydlet v rybníku?“ 

19

Dalešický zpravodaj 2016 IX. ročník



A za nejbližšího úplňku se vydala k vrbě u rybníka. Mikulec seděl na vrbě, zelený kabátek, 
botky rudé a všude samé pentle. To bylo odjakživa tak, že vodníci lákali dívčiny na pentličky. 
S představováním nedělali žádné cavyky. „Já jsem Terezka, - já jsem Mikulec“, a bylo to. 
Mikulec hned, že ji ukáže ten svůj bejvák. Terezka koukala. Čistá voda,dno vystlané bílými 
oblázky a všude kolem se vznášely různobarevné lekníny. Žádná hladová zvířata, co pořad 
mečí, dupou, kdákají, jen tiché rybičky, co se nakrmí samy. Nakonec to bylo mnohem lepší 
než u tety v chalupě. Terezka zůstala a spolu s Mikulcem hospodařili ve vší počestnosti. 
A byl to zas Mikulec, co mu najednou připadlo i ve dvou smutno a rybník pro dva moc 
velký. Nesměle povídá Terezce: „Co kdybychom si pořídili synáčka, dědice toho našeho 
rybníka?“ „Co by ne“, povídá Terezka. Ale že to byla dívčina počestná, hned dodala:„Ale 
napřed svatba, a pořádná a pěkně někde v cizině se spoustou hostů.“ To dá rozum, že na 
rybníku v Dalešicích to nešlo. A tak cestovali až do Itálie, k jezeru Lago di Garda. Vzali se, 
hostů měli z celé Itálie. Jenže se jim tam tak zalíbilo, že už se nevrátili. A to byl konec 
vodníků v našem kraji. 

Marie Nedomlelová 

Tip na výlet 

Každý rok, vždy o Velikonocích, je pořádán na Hlaváčově dvoře houslový koncert.  
Vladislav Ondřejík, syn majitelky, houslový virtuos, který studoval hru na housle v 
Italii, tu spolu s klavírním doprovodem Šárky Bartákové předvádí své umění.  
V roce 2016, na Velikonoční neděli dne 27. března 2016, jsme si mohli poslechnout: 

L.van Beethoven: Romance G dur
F. Kreisler: Preludium a allegro
P. d Sarasate: Andalusian Romans
J.S. Svendsen: Romance
P. de Sarasate: Habanera
J. Massenet: Thais Medtation
Ch.W. Gluck: Melodie
F. Schubert: Labutí píseň (Ständchen)

Včela (Die Biene) 
F. Schubert/J.Willhelm: Ave Maria
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Neobyčejný příběh Hlaváčova dvora 

Hlaváčův dvůr je dominantou osady Ves, nejsevernější části libereckého regionu, ležící 
na někdejší zemské hranici Čech, Pruska a Saska. Současnou majitelkou dvora je Anna 
Ondřejíková. Dějiny dvora sahají ještě do dob někdejšího původního slovanského osídlení, 
první písemná zmínka pochází z roku 1306, kdy zde byla tvrz.    Ta ovšem o necelých dvě stě 
let později spolu s celou osadou lehla popelem, neboť v kraji vypukla morová epidemie. 
Zůstaly pouze kamenné sklepy a jedna kamenná místnost, jež se na přelomu 15. a 16. století 
staly základem stavby renesančního statku. Majetkem rodu Hlaváčů, který tehdy působil 
v Poděbradech, se stal zbytkový statek na Frýdlantsku ve dvacátých letech minulého století, 
po první pozemkové reformě. 

Na konci února 1948 byla na statek uvalena národní správa a rodiče paní Onřejíkové jej museli 
do čtyřiadvaceti hodin opustit. Patnáct let pak statek využívalo JZD, státní statky, později už 
nikdo a tak si sem mnoho let chodili lidé z okolí pro dřevo. Po listopadu 1989 tu nezůstalo 
téměř nic, jen vytrhané zárubně i podlahy a propadlé stropy až do sklepa.  
Cesta k nápravě, na jejímž konci jsou dnes krásně zrekonstruované prostory statku sloužící 
jako stáje pro chov hnědých krátkosrstých koz, výrobna sýrů, útulná prodejnička, menší 
zemědělské muzeum či agroturistické apartmány s nádherným výhledem na pastviny v nivě 
řeky Smědé, byla velmi strastiplná.
Proměnu naprosto zchátralého stavení v reprezentativní statek, který je chloubou nejen osady 
Ves, ale i jejího okolí, oceňují nejen místní obyvatelé, ale našlo si k němu cestu i mnoho 
jiných. Turisté, kteří využívají možnosti ubytování ve stylově zařízených apartmánech 
v historických prostorách za účelem strávení klidné dovolené. Cyklisté, pro které je ochutnávka 
kozího mléka a sýrů spojená s návštěvou malého zemědělského muzea vítaným zpestřením. 
A v neposlední řadě i milovníci kultury často německé a polské národnosti, kteří si nenechají 
ujít proslulé houslové koncerty mladého hospodáře Vladislava Ondřejíka, konané v Rytířském 
sále. Ten byl obnoven a slavnostně otevřen u příležitosti 700. výročí první zmínky o lenním 
dvoře ve Vsi roku 2006.

Marie Nedomlelová 
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Vánoce v mém rodném domě 

Traduje se, že vánoce začínají pečením vánočního cukroví, tedy někdy okolo svátku Sv. 
Mikuláše.  
U nás doma vánoce začínaly tehdy, když si táta vzpomněl, že musíme začít střádat stanioly. 
Čokoládové kolekce už tenkrát možná byly, ale my jsme je neměli. Barevné stanioly se 
prodávaly zcela jistě, ale bylo zbytečné je kupovat. Pečlivě jsme rozbalovali cukrovinky 
zabalené do staniolu, pěkně vyhladili nehtem a uložili do kredence. 
Tzv.vlašské ořechy měly tenkrát skořápku jak z kamene. Táta měl takové šikovné malé 
kladívečko a malé prkénko. Prásknul kladívkem do ořechu, kousky ořechu se rozletěly po 
kuchyni. Hledali a sbírali jsme je po zemi a táta malým nožíčkem vydlaboval drobky jader. 
Pak máma začala péct. Pracny, vanilkové rohlíčky a linecké koláčky. Ty jsem měla nejraději. 
Vánoční pečivo bylo uložené v krabicích v podkrovní místnosti. Když mrzlo, bylo tam takřka 
na nule. Chodila jsem tam tajně mlsat. 
Příprava domácí čokolády byla další tátova práce. Když se začal rozpouštět tuk s kakaem a 
cukrem na kamnech, byla to taková krásná vánoční vůně, sbíhaly se mi sliny a těšila jsem se, 
jak budu vylizovat hrnec. Rozpuštěnou hmotu jsme lili do formiček a zapichovali do sněhu na 
střeše přístřešku na dřevo. 
Museli jsme hlídat kočky, aby nám to nezničily. Když čokoláda ve formičkách ztuhla, nosili 
jsme formičky do kuchyně a táta s každou formičkou prásknul na prkýnko, aby figurku 
vyklopil. Většinou při tom přišel o uši zajíc, někdy se rozpůlila kytička, nebo motýlek. Když 
to bylo moc rozpadlé, mohli jsme to sníst.Pak jsme omotávali čokoládové figurky bílou 
nitkou a balili do nastřádaných staniolů. 
K vánocům patřil kapr. Když před vánoci nemrzlo, plaval v prádelně ve vaně. Byl mi 
nesympatický, protože předznamenával štědrovečerní martyrium. Smaženého kapra jsem ještě 
vydržela, ale bramborový salát jsem nesnášela a rybí polévku nenáviděla. Jen ty smažené 
houstičky do polévky představovaly trochu úlevy při večeři. 
Pro vánoční stromeček chodil táta s mámou tajně v noci. Tajně asi kvůli nám, dětem.Uříznout 
stromek v lese nepředstavovalo nijak zvláštní nebezpečí, lesy byly státní, nikdo je nehlídal a 
takto si vánoční stromek opatřoval kdekdo. 
V pokoji se topilo jen na vánoce. Za tím účelem bylo nutné snést tzv.“americká“ kamna 
z půdy. Byl to ukrutně těžký kolos, ale moc hezký, měl na sobě všelijaké ozdoby a takové 
celuloidové okýnko, za kterým bylo vidět plápolající oheň. Kamna vydržela v pokoji jen přes 
vánoční svátky. Pak se zase stěhovala na půdu. 
Ráno na Štědrý den táta nasadil stromek do stojanu. Tak hezký stojánek na stromek jsem od té 
doby nikde neviděla. Byla to trojnožka, kde každou nožku představoval sedící trpaslík. Od té 
doby mám trpaslíky ráda. Protože za tmy nebylo tak snadné vybrat pěkně urostlý stromek, 
musel táta tu a tam nějakou větvičku ustřihnout nebo zase přidat.  
Stromek strojil táta. Věšel na něj všechno možné, ale dávat na něj kousky vaty, což pro mámu 
splňovalo představu zasněženého stromku, táta nechtěl. Prý je to takový vesnický zvyk. 
Pravda, máma byla z Měšic u Tábora a táta z Vídně. 
Pod stromečkem jsem měla vždy nějakou knížku. Na jiné dárky si moc nepamatuji. Pohodlně 
jsem se usadila v rozestlané posteli, kamna hřála, na stromečku byly voskové svíčky a spolu 
se stromkem vydávaly uklidňující vůni a já jsem četla, četla a četla.  

Marie Nedomlelová 
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KLUBÍK PAMPELIŠKA 

Rok s rokem se sešel a v lednu 2016 oslaví „Pampeliška“ již čtvrté narozeniny!!  

Náš klubík již určitě všichni znáte… Je otevřený všem dětem bez rozdílu, návštěva je 
zdarma a dětským návštěvníkům nabízíme aktivity výtvarné, pohybové, muzikální, recitační a 
další. Vzhledem k naší pracovní a rodinné vytíženosti, se od září 2015 s dětmi scházíme 
jednou za 14 dní, a to každý lichý čtvrtek v měsíci od 16:30 do 17:30. (V sudé čtvrtky ve 
stejný čas působí „Kroužek mladých hasičů“ v hasičské klubovně na hřišti.) 

Kromě pravidelných schůzek, připravujeme během roku již tradičně zábavné akce, a to 
nejen pro děti. V únoru pořádáme „DĚTSKÝ KARNEVAL“, který si děti velmi oblíbily. 
Svědčí o tom především jejich hojná účast a úsměvy na tvářích. Letos poprvé jsme mohli na 
karnevalu přivítat moderátora, Honzu Popletu. Navštívil nás i se svým přítelem pejskem 
Alíkem. Do masky pejska se hrdinně oblékl David Beránek, a tímto mu patří náš velký dík. 
Honza Popleta velice příjemně oživil atmosféru, a proto doufáme, že se s ním setkáme na 
dalším plánovaném karnevalu. 

V letošním roce jsme uspořádali již druhý ročník „ČARODĚJNICKÉ STEZKY“, 
která se konala při příležitosti tradičního „pálení čarodějnic“ dne 30. dubna, pořádaného SDH 
a OÚ Dalešice. Tentokrát jsme zvolili trasu delší a náročnější. Všichni si mohli vyzkoušet 
svou znalost bylin, prověřit chuťové buňky, uvařit lektvar neviditelnosti, aby poté mohl ukrást 
dědkovi a bábě z chaloupky perníček, hodit si lopatou dušičku do pece a prolétnout se na 
koštěti. Za splněné úkoly získaly děti „čarodějné penízky“, které si mohly v cíli na hřišti 
proměnit v „čarodějném obchůdku“ za rozličné odměny. V cíli na děti čekal „čarodějný 
kosmetický salón“ s malováním na obličej. Děti tak ze sebe mohly nechat vytvořit nejen 
čarodějnice, kouzelníky, mumie, kostlivce, ale i krásné motýlky, květinové víly, kočičky, 
tygříky a spoustu dalších postav i zvířátek. Díky výborné spolupráci s dobrovolnými hasiči, 
místními „čarodějnicemi“ a dalšími pohádkovými postavami z řad našich občanů a kamarádů 
se vše zdařilo dle našich představ a ohlasy od dětí i dospělých byly po skončení akce více než 
pozitivní.  

Stejně tak se novou tradicí stalo „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU“, 
které se poprvé konalo v roce 2014. Letos akce proběhne v sobotu 26. listopadu. Kreativní 
vánoční dílničky pro děti začnou opět v 16,30 hodin, a to v bývalé prodejně naproti obecnímu 
úřadu. Rodiče tam budou moci své děti zanechat tvořit a sami se odebrat do klubovny za 
občerstvením (např. vánoční svařák, grog, atd.), které připraví Dalešičtí hasiči.  

Zábavný program určený jak dětem, tak i dospělým začne v 17,30 hodin pohádkou „O 
pejskovi a kočičce“, kterou nám přijede zahrát loutkářský soubor „Na židli“. Následovat bude 
již tradičně „ohňová show“. Další příspěvek si pro nás připravili mladí hasiči pod vedením 
Báry Lukové a Davida Beránka. Na závěr rozsvítíme vánoční stromeček a celá akce vyvrcholí 
ohňostrojem, který pro občany Dalešic opět připraví Jiří Matouš. Přijďte, těšíme se na Vás! 
Věříme, že se vše povede ke všeobecné spokojenosti  

Při této příležitosti bychom velice rády poděkovaly řadě dalešických občanů, 
soukromých podnikatelů, kteří nám ochotně pomohli a přispěli nejen finančně. Ještě jednou 
děkujeme! 

V neposlední řadě děkujeme také Obecnímu úřadu a členům Zastupitelstva obce za 
jejich podporu.  

Všem, dětem i dospělým, přejeme krásné prožití vánočních svátků, plno lásky, radosti, 
pohody a sounáležitosti. A do nového roku 2017 přejeme jen vše dobré, pevné zdraví, hodně 
štěstí, a „berte život s nadhledem….“ . 

Za „Pampelišku“: Petra a Katka 
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice byl založen v roce 
1884. V současné době působí jako jednotka požární 
ochrany 5 v okrsku Pěnčín a je místní organizací, která 
zajišťuje požární ochranu, udržuje své členy v 
akceschopnosti a kromě toho se podílí na kulturním dění 
v obci. V rámci akceschopnosti se náš sbor pravidelně 
účastní hasičských soutěží, okrskových schůzí, školení a 
porad. V roce 2016 náš sbor čítal 24 dospělých členů a 
30 členů mladých hasičů. 

Práce pro obec a nejen pro ni 
V letošním roce jsme provedli: 
• prořez a svoz dřevin na pálení
• sběr železného šrotu
• 2x likvidace černé skládky u autobusové zastávky Dalešice - Na kopci
• rozebrání opěrné stěny v havarijním stavu a úprava svahu u objektu č.p. 2
• vybudování nové opěrné stěny u hasičské zbrojnice
• osazení a ozdobení vánočního stromku

Pořádané akce 
Je dlouholetým pravidlem, že náš sbor pořádá v průběhu roku řadu kulturních, společenských 
a sportovních akcí v obci. V letošním roce jsme zorganizovali: 
• výroční valnou hromadu SDH Dalešice
• hasičský ples
• pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubíkem Pampeliška)
• dětský den (ve spolupráci s obcí a Klubíkem Pampeliška)
• volejbalový turnaj
• hasičskou soutěž "Poslední hrejk"
• zajištění občerstvení při rozsvícení vánočního stromku
• mikulášskou nadílku (ve spolupráci s obcí)

Hasičské soutěže 
Soutěžní družstvo SDH Dalešice, které čítá 9 členů, se pravidelně účastní hasičských soutěží, 
a nejinak tomu bylo i v roce 2016, kdy jsme se zúčastnili: 
• seriálu nočních soutěží FIRE NIGHT CUP celkové 1. místo v kategorii PS-12 klasik

Seriál FNC se skládá z deseti soutěží:
1. FNC Sloup 2. místo
2. FNC Velké Hamry 2. místo
3. FNC Frýdštejn 1. místo
4. FNC Vesec pod Kozákovem 5. místo
5. FNC Krásná Ves 8. místo
6. FNC Raspenava 1. místo
7. FNC Tuř 7. místo
8. FNC Jeřmanice 4. místo
9. FNC Karlinky 2. místo
10. FNC Roudný 4. místo
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• okrskové soutěže v Huti - mladší družstvo 2. místo
- starší družstvo 7. místo

• Huntířovského poháru 2. místo
• Posledního hrejku v Dalešicích 1. místo

Ostatní aktivity SDH Dalešice 
Kromě různých školení, porad a okrskových schůzí se náš sbor pravidelně účastní i výročí 
okolních sborů, kde vystavujeme naší současnou i historickou techniku. V roce 2016 jsme se 
zúčastnili těchto akcí: 
• výroční valná hromada okrsku Pěnčín v Radčicích
• výroční valná hromada SDH Maršovice
• výroční valná hromada SDH Jistebsko
• školení členů SDH na práci s motorovou pilou
• školení členů SDH na poskytnutí první pomoci
• výpomoc s přípravou hasičské soutěže mladých hasičů "Jablonecká hala"
• výpomoc se stěhováním sídla OSH ČMS Jablonec nad Nisou
• oslavy 130. výročí založení SDH Jistebsko
• volejbalový turnaj ve Sněhově

David Beránek 
SDH Dalešice 

Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice

Kolektiv mladých hasičů v Dalešicích oslavil v říjnu tohoto 
roku teprve svoje první narozeniny, ale i za tak krátkou dobu 
jsme se stačili poměrně dobře rozkoukat jak na poli 
požárního sportu, tak celkově v hasičském prostředí. 

Letošní sezónu jsme zahájili 19. března 2016 soutěží 
jednotlivců, tzv. Jabloneckou halou, kde si našich 6 členů 
poprvé zažilo atmosféru závodů při štafetě 4x 60 metrů. 
Mezi velikou konkurencí jsme jako nováčci nepomýšleli na 
nejlepší výsledky, ale naším cílem bylo získat první zkušenosti do dalších závodů. Tím 
následujícím byl hned v dubnu Jeřmanický víceboj, kterého jsme se zúčastnili s družstvem 
mladších (6-11 let) a starších žáků (11-15 let). Přesto, že některé disciplíny děti nikdy před 
tím nezkoušely a učily se je „za pochodu na trati“, zvládly celý závod se ctí. Z celkového 
počtu 48 družstev obsadilo družstvo mladších žáků 17. místo a družstvo starších žáků 13. 
místo. 

Získané zkušenosti pak děti zúročily na květnové okrskové soutěži v Huti, kde absolvovaly 
štafetu 4x 60 metrů s překážkami a požární útok. Starší družstvo si odsud odvezlo krásnou 
stříbrnou medaili, mladší žáci bramborovou. Do prázdnin jsme se pak ještě zúčastnili soutěže 
O hrad Frýdštejn, kde jsme startovali dokonce ve všech třech věkových kategoriích, tj. kromě 
mladších a starších žáků, nastoupilo i družstvo přípravky (děti do 6 let). A právě ti nejmladší 
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hájili barvy Dalešic nejúspěšněji. Na svém prvním závodě dosáhli na krásné 3. místo a domů 
si odváželi bronzové medaile. Mladšímu i staršímu družstvu se tu bohužel lepila smůla na 
paty a jejich pokusy skončily jako neplatné. Ale i taková zkušenost se do budoucna cenní. 

Hasičské dovednosti a znalosti následně děti prezentovaly i v rámci dětského dne, kde část z 
nich předvedla ukázku hašení požáru, a část se hravou formou věnovala odchytu a 
zneškodnění vosího roje. 

A úplně jsme nezaháleli ani o prázdninách. Běžné schůzky se sice nekonaly, ale v termínu od 
19. do 21.srpna jsme s dětmi absolvovali hasičský „minitábor“ na místním hřišti. Užili jsme si
tak 3 dny her, soutěžení, sportování, nočního dobrodružství a legrace. A nechyběl ani výlet –
vydali jsme se do Šťastné země v Radvánovicích.

Hned se začátkem školního roku jsme se začali připravovat na další soutěže. Během podzimu 
jsme stihli hned tři. Tou první byl 17. září Floriánek v sousedních Maršovicích, kde jsme 
postavili družstvo do každé ze tří věkových kategorií. Mladší a starší žáci nás o týden později 
reprezentovali i na soutěži v požárním útoku v Jabloneckých Pasekách. Družstvo mladších 
žáků tam krásným výkonem vybojovalo 3. místo a starší žáci tam s minimální ztrátou obsadili 
pěknou 5. příčku. A konečně 8. října jsme s mladším a starším družstvem absolvovali 
v Bratříkově podzimní kolo celostátní soutěže hry Plamen, konkrétně závod požární 
všestrannosti. Tím letošní soutěžní sezóna skončila, ale my rozhodně nebudeme zahálet. Děti 
jsou skutečně všestranné, a to nejen na poli požárního sportu. Budeme se tedy těšit na viděnou 
např. při rozsvícení vánočního stromečku nebo v novém roce na Tři krále, jejichž tradici 
bychom s dětmi v obci rádi obnovili. Letos v lednu jsme vám s dětmi přišli přát a zpívat 
v novodobé historii poprvé a jsme moc rádi, že se nám všude dostalo vřelého přijetí. Tímto 
bychom tedy ještě jednou rádi poděkovali všem občanům Dalešic za jejich štědrost. Finanční 
dary jsme využili na celoroční činnost dětského družstva (zejména nákup drobného 
materiálu). Děkujeme za podporu a přejeme klidný konec roku, krásné a pohodové vánoční 
svátky a mnoho radosti a zdraví do roku příštího. 

Za kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice 
Bára Luková a David Beránek 

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

26. listopadu 2016 od 16.30 hodin rozsvícení vánočního stromečku s programem: 
• vánoční dílničky pro děti
• pohádka pro děti
• ohňová show
• vystoupení mladých hasičů
• ohňostroj

5. prosince 2016 po setmění

Občerstvení zajištěno v hasičské klubovně. 

 Mikulášská nadílka – děti mohou očekávat 
milou návštěvu. Zastaví se a dětem donese 
nadílku Mikuláš, Čert a Anděl 

12. prosince 2016 od 17 hodin  poslední letošní veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva 

17. prosince 2016 od 15 hodin  Tradiční vánoční posezení důchodců 
s programem: 

• pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ
v Jablonci n.N.

• harmonikář pan Mašek z Jablonce n.N.
Sejdeme se v zasedací místnosti obecního úřadu a 
srdečně zveme i naše rekreanty. 
Občerstvení zajištěno, a každý se může těšit na 
malý dárek. 
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A co chystáme na příští rok? 

• Nová nástupní hrana u zděné autobusové zastávky
• Oprava a odvodnění komunikace parcel č. 1314,1315 a 1306 (k nové zástavbě)
• Rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky

A co napsat závěrem? 

Krásné, hvězdami a třpytivým sněhem 
protkané Vánoce plné splněných snů a pohody. 
Ať ve skořápkách tří kouzelných oříšků 
naleznete zdraví, štěstí a lásku. 

Hana Vélová, starostka obce 
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