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Dalešický zpravodaj 

 

 

Vážení spoluobčané, 

Rok s rokem se sešel a po horkém létu přišel krásný podzim. Práce na zahradách a zahrádkách 
nám šla pěkně od rukou. Nyní je již vše zazimováno, a tak je čas si sednout a začíst se do 
letošního zpravodaje. 

Jak se již stalo tradicí, ve zpravodaji se dozvíte vše důležité o obci, o hospodaření obce, o 
plánech do budoucna, ale i o historii obce. Nesmíme však zapomenout ani na společenský, 
kulturní a sportovní život v obci. 

Děkuji všem, kteří si našli čas a chuť napsat do letošního zpravodaje své příspěvky. Mezi 
tradiční přispěvovatele již patří naše kronikářka paní Marie Nedomlelová, která i letos má pro 
Vás připraveny zajímavé příspěvky, nejen z historie obce. V obci funguje i několik 
volnočasových aktivit, a tak se dočtete, co se dělá v klubíku Pampeliška nebo jak cvičí 
dalešické ženy. No, a nakonec – Sbor dobrovolných hasičů Vás seznámí se svojí historií, ale i 
svou činností a sportovním úspěchy. 

Obsah: 

• Informace o občanech 
• Aktuálně z obecního úřadu 
• Činnost obecního zastupitelstva 
• Poplatky platné pro rok 2016 
• Věnováno památce Ursuly Scheitlerové 
• Hroby bývalých významných občanů v Dalešicích 
• Polské město Dalešice 
• Cvičení pro ženy 
• Okénko do historie 
• Dalešické pověsti 
• Tip na výlet 
• Klubík Pampelička 
• Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 
• Plánované akce do konce roku 
• Závěr 

 
 
 
 
 
 
Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku 
VIII. ročník 
Odpovědná osoba: Hana Vélová 
e-mail: hanka.vele@centrum.cz 
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Informace o našich občanech k 17.11.2015 
 
Nejstarší žena:  Věra Kovářová 
Nejmladší žena:  Markéta Auerová  
Nejstarší muž:  Jan Lucke  
Nejmladší muž:  Štěpán Beránek 
 
Nové přírůstky – narození dětí: 
Štěpán Beránek 
 
V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 
 
Leden  Josef Bárta 
  Bohumil Rangl         
Březen Ivana Kopáčková     
Duben  Edith Maturová     
  Věra Bártová      
Květen Zdenka Juričková    
Červenec Libor Rieger      
  Pavel Kopáček     
Srpen  Věra Kovářová     
  Bedřich Rose      
Září  Jan Lucke  
Listopad Vladislava Vítová  
Prosinec Adela Havlišová     
    
 
Loučíme se: 
 
V letošním roce nás navždy opustili : 
  4.1.2015  Josef Černík         
24.2.2015  Ursula Scheitlerová        
16.7.2015  Hanička Marešová        
Vzpomínáme. 
 
Průměrný věk občanů:  38,86 let   
Průměrný věk muži:  38,95 let 
Průměrný věk ženy:  38,76 let 
          
Počet obyvatel:   187 z toho 98 mužů a 89 žen 
Voliči:    146 
Děti do 15-ti let:   33 + 7 nepřihlášených 
 
Počet domů:  trvale obydlené domy 60 + 1 dům bez kolaudace 

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 18.12. a 
 21 - 23.12 2015.  
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 
 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 
Činnost sboru je pestrá a zahrnuje dvě důležité oblasti. Jednou z nich jsou návštěvy jubilantů. 
V naší obci žije 33 důchodců. S gratulací se přichází k občanům ve věku 60, 65, 70, 75, 80 let 
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a pak každým rokem. Oslavence potěší nejen drobný dárek s blahopřáním, ale i dárkový 
balíček nebo poukázka na nákup od obce. U mnohých se objeví i slzy dojetí, že na jejich 
významný den obec nezapomíná. Jen zřídka se stává, že osobní důvody jubilanta návštěvě 
zabrání. 
Milé je i přivítání nejmladších občánků obce. Každého občánka navštíví naše pracovnice a 
předá dárek a blahopřání od obce. 
Jak je vidět, nezapomínáme na ty nejstarší ani na ty nejmladší. Dobrý a spokojený pocit 
z každého setkání je pro nás tou nejlepší odměnou. 
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 
Obnovili jsme tradici oslavy MDŽ a užili jsme si společně krásné odpoledně plné překvapení. 
Paní Janeková nás seznámila s moderními trendy v kosmetologii, paní Navrátilová nám 
ukázala, jak aranžovat květiny, paní Horáčková nás seznámila s výrobou šperků z FIMO-
HMOTY a paní Kopáčková nám ukázala krásné vyšívané obrazy. Na závěr krásně stráveného 
odpoledne nám 2 členky pěveckého sboru Janáček zazpívaly. Pro všechny dámy bylo 
připraveno občerstvení a každá ze zúčastněných si odnesla domů malý dárek.  
 
Obchod 
Od 1.2.2015 má budova obchodu nového nájemce firmu CHOCKETHIC, která se zabývá 
výrobou čokoládových pralinek a čokolády v bio kvalitě. 
Po dohodě s novým nájemníkem si obec ponechala 1 místnost (bývalou uhelnu) a zařídila zde 
dílnu pro obecního pracovníka. 
 
Bezpečnost v obci 
Na základě množících se stížností občanů na rychlou jízdu doručovatelů po místních 
komunikacích byla Česká pošta písemně požádána o součinnost. Jaké bylo naše překvapení, 
když jsme obdrželi odpověď, ve které nám bylo sděleno, že motorizovaní doručovatelé 
dodržují povolenou rychlost v obci a zatím jsme jediní, kteří na rychlou jízdu upozorňují. 
Bohužel poslední dobou se stává, že i místní motoristé si pletou naše komunikace se závodní 
dráhou a nerespektují povolenou rychlost. Ráda bych upozornila, že naše komunikace jsou 
úzké a nejsou lemovány chodníky. Často se stává, že po komunikacích se pohybují děti. 
Prosím uberte plyn, ať se nestane neštěstí! 
 
Oslava 550. výročí od první zmínky o obci Dalešice u Bítouchova 
Jak se již stalo zvykem, přijali jsme pozvání našich přátel ze stejnojmenné obce na oslavu 
nazvanou Dalešja 2015, která se konala v sobotu 6. 6. 2015 na Skále v Dalešicích. Naši obec 
reprezentovala 8 členná delegace v čele se starostkou obce paní Hanou Vélovou. 
Slavnostní program, který připravilo občanské sdružení Dalešja, začalo odhalením pamětní 
desky na budově místní knihovny připomínající majestátní výročí a zazněla báseň Václava 
Bednáře Snění o Dalešicích. 
Následně se průvod hostí i místních přesunul na Skálu, jak se říká travnatému prostranství 
položenému výše v obci. Reprezentanti všech českých Dalešic tam společně zasadili pamětní 
lípu. Následovali projev dalešického zástupce v bítouchovském zastupitelstvu Ladislava 
Kiliána a všech hostů. Nejočekávanější chvílí setkání však byl moment, kdy Václav Bednář, 
regionální historik a bývalý ředitel mladoboleslavského gymnázia, pokřtil svou knihu Paměti 
obce Dalešice. Podvečer patřil volné zábavě, kdy k tanci a poslechu hrála hudební skupina 
Medusa. 
Svatba u kaple Svatého kříže 
Nezvyklé místo pro svatební obřad si zvolili snoubenci, kteří nežijí v naší obci, ale na 
doporučení svých kamarádů z rekreačního domu čp. 51. se rozhodli uzavřít sňatek právě zde.  



5 

 

Svatební obřad se konal dne 18.4.2015 v 10.45 hodin a oddávajícím byl pan Jiří Čeřovský, 
jablonecký zastupitel. Počasí bylo ryze aprílové, ale atmosféra obřadu byla nezapomenutelná. 
 
Odpadový Oskar 
Naše obec byla nominována na odpadového Oskara za velmi nízkou produkci směsných 
komunálních odpadů, vysokou míru recyklace, motivační systém, díky kterému má obec i 
velmi nízké náklady na odpady. Jaké však bylo naše překvapení, když naše obec byla 
vyhodnocena jako obec s nejnižší produkcí odpadu v Česku s produkcí 43 kg odpadu na 
osobu a rok. 
Výlet spojený s návštěvou naší obce 
Krásnější slunečný sobotní den jako byl 24.10.2015 si nikdo nemohl víc přát. A právě tento 
den si vybrali naši přátelé z Dalešic u Bítouchova k výletu do Jizerských hor. V 9 hodin ráno 
přijel do obce autobus s výletníky a společně jsme pokračovali do Jizerských hor. Nejprve 
jsme navštívili rozhlednu Bramberk, kterou nám osobně odemkl starosta města Lučany nad 
Nisou pan Jiří Řešátko a povyprávěl nejen o Bramberku, ale i o městě Lučany nad Nisou. 
Dále jsme pokračovali do Hrabětic. Od kapličky jsme pěšky vyrazili na Královku, kde jsme si 
dali výborný oběd. Většina z nás vystoupila i na rozhlednu a děti si vyzkoušeli nově 
vybudované dětské hřiště. Pak jsme sestoupili do Bedřichova, kde na nás již čekal autobus. 
Vraceli jsme se zpět přes Jablonec nad Nisou a po celou cestu jsem seznamovala výletníky se 
zajímavostmi nejen naší obce, ale i okolí. Krátce po 15 hodině jsme dorazili do Dalešic. 
Krátká prohlídka návsi, budovy obecního úřadu, předání dárků účastníkům zájezdu, a pak už 
posezení a povídání o našich obcích u připraveného občerstvení v hasičské klubovně. 
Nádherný den byl zakončen společnou fotografií a velkým loučením s přáním brzkého 
shledání. 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje  
Obec podala žádost na KSSLK o vodorovné dopravní značení na úsek silnice III/28719 
(Dalešice–Maršovice). Bohužel naše žádost byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. Na základě této odpovědi obec zažádala o zařazení do plánu obnovy vodorovného 
značení na rok 2016. 
Zároveň byla obec upozorněna, že v roce 2016 KSSLK nebude v jarních měsících uklízet 
vyhrabaný posypový materiál používaný k zimní údržbě - hromádky u krajnic. Silnice bude 
pouze zametena zametacím vozem. 
 
Předvánoční posezení důchodců 
I tato akce má již dlouholetou tradici a vždy byla zpestřena živým vystoupením hudebníka 
nebo reprodukovanou hudbou. Poslední roky k nám přijíždějí děti ze Základní umělecké školy 
v Jablonci nad Nisou a zpívají všem přítomným krásné písně nejen vánoční, ale i moderní a 
klasické. Některé děti zpívají ve známém dětském pěveckém souboru IUVENTUS, GAUDE. 
Pro mnohé mladší děti je to první vystoupení na veřejnosti, ale tolerantní starší publikum je 
vždy povzbudí. Nedílnou součástí posezení důchodců je pan Mašek – harmonikář, který svým 
hudebním elánem a milou povahou dokáže navodit příjemnou atmosféru mezi všechny 
zúčastněné. Posezení většinou končí i tancem a domů se všichni rozcházejí s dobrou náladou 
a malým dárečkem. 
 
Vánoční stromek 
Letos se poprvé rozsvítí nový vánoční stromek v centru obce. Přijďte se podívat na slavnostní 
rozsvícení v sobotu 28.11.2015 viz. plánované akce do konce roku. 
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Činnost obecního zastupitelstva 

 
Obecní zastupitelstvo se letošním roce sešlo 10x, a to dne 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 
20.7., 14.9., 19.10. a 19.11.. 
Veřejné osvětlení 
V letošním roce byla dokončena II. etapa výměny lamp veřejného osvětlení v obci. Vyměnily 
se všechny lampy na sloupech u místních komunikací. Realizace Technické služby Jablonec 
nad Nisou s.r.o.. Celkové náklady 68.212,- Kč.  
Opravy a udržování obecního majetku 
Výměna původního osvětlení v zasedací místnosti za nové, úspornější. Realizace obecní 
pracovník. Celkové náklady 9.293,- Kč. 
Rekonstrukce stropu ve starší části hasičské zbrojnice. Realizace hasiči-brigádně. Celkové 
náklady. 16.242,- Kč. 
Obnova elektroinstalace v hasičské zbrojnici včetně revize, nového osvětlení a přímotopu. 
Realizace firma Ankar–Karel Slavík Dalešice. Celkové náklady 63.906,-Kč. 
Místní komunikace 
Firma SaM| Turnov provedla opravu a odvodnění komunikace p.č. 1242/4 a části p.č. 1250 a 
1253 (pod autobusovou zastávkou k Jeřábkovým) a opravu nájezdu z místní komunikace p.č. 
1253 na silnici III třídy (u Mizerových). Celkové náklady 386.723,- Kč. 
Obec stále čeká na převedení p.č. 1306 a 1315 od Státního pozemkového úřadu Praha, aby i 
přístupová komunikace k novým domům mohla být vyasfaltována.  
Kaple Svatého kříže 
V jarních měsících byl odcizen z kaple dřevěný kříž s Ježišem Kristem. Protože se jedná o 
jedinou památku a dominantu naší obce, tak obecní zastupitelstvo schválilo návrh nástěnné 
malby s motivem z křížové cesty (nelze ukradnout). Malba nástěnného obrazu byla spojena 
s opravou vnitřního zdiva a ošetření zdiva proti vlhkosti. Zakázka byla zadána malíři panu 
Janu Šimkovi z Železného Brodu. Náklady celkem 15.000,- Kč. 
Zimní údržba 
Protahování v zimních měsících 2014/2015 bylo smluvně zajištěno firmou Autodoprava 
Dvořák. Náklady celkem 8.591,- Kč  
Obec pořídila 4 žluté nádoby na posyp, které jsou v zimních měsících rozmístěny na 
vytipovaná místa v obci. Celkové náklady 10.406,- Kč. 
Dopravné 
Z rozpočtu obce byl zaplacen i příspěvek na autobusovou dopravu za každého občana 
v celkové výši 15.840,- Kč.  
Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou-Kokonín 
Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru na podporu školství ve výši 
25.000,- Kč, a to v souvislosti se zrušením spádovosti dětí do předškolního zařízení 
v Kokoníně. 
Současně zastupitelé schválili i příspěvek ve výši 1.000,- Kč/měsíc/1 dítě umístěné 
v soukromém předškolním zařízení. Dítě musí mít trvalé bydliště v obci Dalešice a je starší 3 
let. 
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Lesní hospodaření 
V letošním roce se hospodařilo v obecních lesích takto: 
Příjmy: z prodeje dřeva (dřevo ke zpracování + palivové dřevo)   396.412,- Kč 
Výdaje: těžba a odvoz dřeva, nákup, sázení a ošetření stromků,  
plat lesního hospodáře       161.683,- Kč 
Hospicová péče Svaté Zdislavy 
I v letošním roce byl odsouhlasen příspěvek na financování hospice. Příspěvek byl odveden 
ve výši 935,-- Kč.  
Nová pravidla pro kácení stromů 
Od 1.11.2014 platí v obci nová pravidla pro kácení stromů. Obecní zastupitelstvo projednalo, 
zda zpoplatnit místní šetření, které probíhá v souvislosti s povolením kácení stromů, jedná se 
o částku 500,- Kč za každou započatou hodinu a rozhodlo o prominutí poplatku. 
Zpracování urbanistická studie  
Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat ke zpracování urbanistickou studii obecního pozemku p.č. 
383/6, který je určen k bytové výstavbě, ing. arch Macharovi z Prahy. Cenová nabídka 
42.000,- Kč + DPH. 
Komplexní pozemkové úpravy 
Zastupitelstvo obce schválilo plán společných zařízení – navržené opravy stávajících cest, 
navržení nové cesty ke kapličce a opravu propustku na řece Mohelce. 
Odpadové hospodaření 
Příjmy: odměna za třídění odpadu firmy EKO-KOM   25.395,- Kč 
prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad + popelnice   34.624,- Kč 
příjmy cekem         60.019,- Kč  
Výdaje: likvidace komunálního odpadu, likvidace tříděného odpadu 47.838,- Kč  
Nákup pytlů na odpad        25.000,- Kč 
Náklady na úklid odpadu - pytle 10 komunálních+6 žlutých       650,- Kč 
Odvoz tříděných pytlů do Proseče        7.157,- Kč 
výdaje celkem         80.645,- Kč 
Jednotný systém varování a vyrozumění 
Na budově OÚ byl v letošním roce nově instalován jednotný systém varování a vyrozumění 
(JSVV), který zároveň může sloužit i jako veřejný rozhlas. Realizace Technologie 2000 spol. 
s r.o.. Náklady celkem 134.582,- Kč. Obci byla poskytnuta dotace ve výši 67.280,- Kč . 
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, úklid zeleně v obci 
vedení dětského klubíku Pampeliška  
přesun webových stránek obce na nový systém 
poradenství – pozemkové úpravy 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 35.495,- Kč. 



8 

 

Pro informaci v roce 2014 obec podala 6 žádostí o dotaci 
 
Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje na rok 2015  
Náklady celkem: 16.402,- Kč 
Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 11.700,- Kč 
DOSUD JSME NEOBDRŽELI VYJÁDŘENÍ 
Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje na rok 2015  
Celkem zažádáno dle předepsaných tabulek: 6.360,- Kč 
DOSUD JSME NEOBDRŽELI VYJÁDŘENÍ 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje  
podprogramu PROGRAM OBNOVY VENKOVA  
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ  
Celkem zažádáno: 357.674,- Kč 
Podíl LK: 250.372,-Kč 
Podíl obce: 107.302,- Kč 
ZAMÍTNUTO 
 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 
podprogramu PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE  
KOMPLETNÍ POŘÍZENÍ JSVV V OBCI /jednotný systém varování a vyrozumění/ 
Celkem zažádáno: 134.582,- Kč 
Podíl LK: 67.280,-Kč 
Podíl obce: 67.302,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 
 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 
podprogramu PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE  
NÁKUP PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC MOTOROLA GP 340  
Celkem zažádáno: 30.650,- Kč 
Podíl LK: 21.455,-Kč 
Podíl obce: 9.195,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 
 
Žádost o náhradu nákladů na odbornou přípravu a zásah jednotky SDH obce mimo její 
územní obvod 
Náklady celkem: 4.181,- Kč 
Příspěvek dle předepsaných tabulek: 2.000,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA VE VÝŠI 847,- Kč 

        
V roce 2015 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 1.915.400,- Kč. 
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Poplatky platné pro rok 2016 : 
 
poplatek za jednoho psa      100,- Kč 
poplatek za druhého a dalšího psa    300,- 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/m2 
prodej obecních pozemků  

• stavební parcela      200,- Kč/m2 
• stavení parcela včetně 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. 
 
V letošním roce přibyla na stanovišti sběru odpadů popelnice na BIO odpad a dále barel na 
použitý olej z kuchyně. 
 

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 
 
Upozornění pro občany: obec není povinna zajišťovat pro občany velkoobjemový kontejner. 
Velkoobjemový odpad je vlastně komunální, a to obec pro občany zajišťuje. 
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Věnováno památce Ursuly Scheitlerové 
 
Paní Ursula Scheitlerová bydlela v Dalešicích v domě č.p.73 přes čtyřicet let. Všichni ji znali jako 
nesmírně tolerantního člověka, který nikdy nikomu neublížil. Byla vždy ochotná pomoci, poradit, najít 
slova účasti pro každého. Od roku 1993, kdy se v osamostatněné obci zakládalo obecní zastupitelstvo, 
byla jeho členkou a to i v dalších volebních obdobích, až do roku 2010. Kromě toho v rámci Sboru pro 
občanské záležitosti nosila blahopřání a dárek všem jubilantům v obci, počínaje jejich šedesátým 
rokem. 
Ursula se narodila 21. listopadu 1942 tatínkovi Brunovi a mamince Hertě Pivrncovým v domě č.p.35 
v Jistebsku, části zvané Krásná (dříve Šumburk). V domě bydleli společně s rodiči paní Herty, tedy 
s dědečkem a babičkou malé Ursuly. Dědeček se vyučil pasířem a živil se výrobou bižuterie. Ursulin 
tatínek Bruno byl vyučen truhlářem. 
Na válečná léta si Ursula nepamatovala, byla moc malá. Jedinou vzpomínku měla na rok 1945, na 
osvobození. Vzpomíná si, že seděla v okně, po silnici projížděli sovětští důstojníci na koních a mávali 
na ni. 
Po roce 1945, když začal odsun Němců ze Sudet, došlo i na její rodinu. Maminka Herta, roz. 
Berndtová, byla Němka, tatínek Bruno Pivrnec měl německé školy. V rodině se mluvilo německy. 
Dům č.p.35 v Jistebsku byl zařízený a vybavena byla i dílna. O takové domy byl mezi členy nově 
vznikajících národních výborů zájem. Snaha o vystěhování rodiny z domu č.p.35 počala hned v roce 
1945, ovšem k fyzickému vystěhování došlo až těsně před vánoci v roce 1947.  
 

Obyvatelé domu č.p.35 byli 
vystěhováni do tzv. Burku. Kdysi 
výstavný dům doktora Kittela z 18. 
století, který sloužil též jako 
nemocnice a lékárna, se stal po cca 
150 letech útočištěm těch, co přišli 
o vlastní bydlení. 
Burk byl patrový, v přízemí a 
v patře bylo dohromady 11 bytů. 
Pivrncovým byly přiděleny 2 
místnosti, Berndtovým 3 místnosti 
v patře. Ve sklepě byly zřízeny 
kóje pro uhlí nájemníků. Voda byla 
sice do domu zavedena, ale byla 

závadná, a proto obyvatelé chodili pro pitnou vodu do studny k sousedům (nynější muzeum doktora 
Kittela). Suché záchody byly pro celý dům 2, a to v přízemí. 
V necelých šesti letech začala Ursula chodit do české školy na Krásné. Teprve ve škole se naučila 
pořádně česky, Jejím prvním učitelem ve dvoutřídce byl pan učitel Strnad.  
Nejlepší kamarádky měla dvě. Oldřišku Mikulovou (dnes Velovou), která byla o něco mladší a bydlela 
v sousedním domě, kde ševcoval její dědeček. 
Další kamarádkou, i když jen „prázdninovou“ byla Markéta – říkala si Aťa, neteř šumburského faráře 
Raaba, který žil na faře se svou sestrou. Ursula chodívala za Aťou na faru si hrát, ale farář byl přísný 
pán a nedovolil dívkám běhat po parádních pokojích. 
Po skončení základní školy nastoupila Ursula do jednoho ze závodů n.p. Bižuterie, kde pracovala na 
dekoraci tombaku. V roce 1964, 10. října, se provdala za Ericha Scheitlera, který pocházel z vesnice 
Lipnice na Sokolovsku (Ta padla za oběť těžbě hnědého uhlí.). Po úmrtí její babičky Marie Pivrncové, 
která bydlela v domě č.p. 73 v Dalešicích se mladí manželé Scheitlerovi do tohoto domu nastěhovali. 
V roce 1969 se jim narodil syn Martin. V letech 2011-2012 pečovala o těžce nemocného manžela, 
kterému dosloužila až do smrti. Po jeho úmrtí žila v domě sama. To vše se neblaze projevilo i na jejím 
zdravotním stavu. Zemřela po delší nemoci dne 24. února 2015. 
Paní Ursula Scheitlerová byla poslední žijící obyvatelkou „Burku“ (Kittelova domu) na Krásné. 

 
Marie Nedomlelová, kronikářka obce Dalešice 
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Hroby bývalých významných občanů Dalešic 
 
V letošním roce byly obnoveny 3 hroby významných občanů Dalešic, které zůstanou v majetku obce. 
Jsou to hroby Richarda Weisse a Adolfa Langa. Další hrob, a to učitele Richarda a nadučitele Franze 
Munsera je zachovalý. Všechny hroby na dalešickém hřbitově byly zdokumentovány a očíslovány. 
Přehledka je umístěna ve skříňce u vchodu na hřbitov. 
 
Richard Weiss (na přehledce hrob č. 75) byl starostou obce Dalešice od r. 1919 do 10. října 1938, 
kdy byly Německem obsazeny Sudety, tedy i Dalešice. Tím momentem byl zbaven funkce a nazván 
„demokratem“ – což bylo pro hitlerovské Německo něco jako nepřítel lidu a „marxistou“, což bylo 
ještě horší. Obecní úřad se v té době nacházel v domě č.p.54. 
Richard Weiss v obci, kde byly více než 3/4 obyvatel Němci a Češi tvořili nevýznamnou menšinu 
v dalešické části Čížkovic, dokázal rozumným způsobem udržovat soužití mezi oběma národy. Po 
roce 1933, po nástupu Hitlera do funkce říšského kancléře, dokázal čelit fašistické propagandě, 
udržoval chod úřadu v zájmu jejích obyvatel a nikdy se nestal členem NSDAP. Dařilo se mu to do té 
míry, že v žádných dochovaných dokumentech, ani ve vyprávění pamětníků není jediný případ 
národnostních třenic. Nebyl členem žádné politické strany. 
O jeho schopnostech diplomaticky řídit obec svědčí to, že ve funkci vydržel téměř 20 let. Richard 
Weiss zemřel bezdětný. 
 
Adolf Lang (na přehledce hrob č. 60) byl členem zastupitelstva obce za doby starostování Richarda 
Weisse a též členem výboru pro sepsání pamětní knihy (kroniky). 
Povoláním byl sklář, 30 let se živil leštěním perel ohněm. Bydlel v domě č.p.11, kterému se tehdy 
říkalo „stará škola“ podle původního účelu této stavby. Adolf Lang byl nesmírně aktivním člověkem, 
o čemž svědčí následující výčet: 
První poštovní schránka v Dalešicích byla jeho nápadem. Byla umístěna na hospodě č.p.8.  
Z podnětu Adolfa Langa byl založen pěvecký a čtenářský spolek "Eintracht“ (Svornost).  
V roce 1907 navrhl Adolf Lang vybudování vodovodu pro domy v dolní části obce. Ale teprve  
30. března 1913 bylo na schůzi o stavbě vodovodu rozhodnuto. Bylo založeno "Sdružení pro 
zásobování vodou", jeho předsedou byl zvolen Adolf Lang.  
V roce 1920 Adolf Lang navrhl zřídit koupaliště na potoce, na louce u hranice s Pulečným. Propagátor 
této stavby však v roce 1929 zemřel a k realizaci nedošlo, a to i pro nedostatek finančních prostředků. 

 
Adolf Lang sepsal účastníky 1. světové 

války v obci Dalešice (bylo jich 66 a jsou 
uvedeni v dobové obecní kronice). 

K uctění památky padlých v 1. světové 
válce byl vedle školy (nynější obecní úřad) 
v roce 1924 postaven pomník. Byl odhalen 
29. června 1924. O přípravných pracích a 
stavbě napsal tehdy Adolf Lang útlou 
knihu, ve které zaznamenal všechny došlé 
dary, výdaje, protokoly a údaje o 
slavnostním odhalení pomníku 
(Nedochovala se). 
 

Pro vyřešení nedostatku bytů bylo v roce 1923 v Dalešicích založeno bytové družstvo,  jehož členem 
byl i Adolf Lang. Každý z členů družstva vložil do družstva finanční obnos, za který byly v roce 1925 
postaveny domy č.p.73 a 74. 

 
Richard Munser a Franz Munser (na přehledce hrob č. 22) - jedná se o společný hrob učitele 
Richarda a nadučitele Franze Munsera, kteří působili i na škole v Dalešicích a byli ve své době 
váženými občany. 

Marie Nedomlelová, kronikářka obce Dalešice 
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Polské město Dalešice 
V červenci letošního roku jsme s manželem v rámci dovolené navštívili Daleszyce v Polsku. Byly 
poslední do naší sbírky sídel stejného názvu jako má naše obec. Pro osvěžení paměti jsou to tyto: 
 
Dalešice patřící do města Neveklov (původně samostatná obec, dnes pouze jedno z katastrálních 
území města) – kraj Středočeský 
Dalešice patřící pod obec Bítouchov, kraj Středočeský 
Dalešice u Třebíče na Moravě, městys. 
 

Polské Daleszyce se nacházejí v kraji 
Svatokřížském (województwo śwętokrzyskie) a 
náleží do okresu kieleckého (powiat kielecki) s 
centrem v městě Kielce. V Polsku neexistují 
samostatné obce velikosti našich Dalešic. 
Polské obce jsou podstatně větší. Také 
Daleszyce sdružují dalších 17 obvodů 
(sołectwo), kdysi samostatných obcí. Každý 
obvod má svého "malého starostu" (sołtys) a 
"malé zastupitelstvo" (rada sołecka). Obojí si 
volí obyvatelé příslušného obvodu. Celá obec 
Daleszyce má rozlohu 222 km2 a cca 15.000 
obyvatel a je tedy zhruba 100x větší než 
Dalešice naše.  

 
Zástavba Daleszyc je rozvolněná, většina domů je 
umístěna v zahradách. Dominantou města je kostel 
Sv. Michala, ten je současně patronem města. Ke 
kostelu patří fara a velkorysé parkoviště.  

 
Chloubou města je náměstí neboli rynek. Na rynku 
zanechalo své stopy mnoho historických událostí. 
V roce 1913 byla na rynek umístěna socha Matky 
Boží neposkvrněného početí. Některé prameny 
uvádějí, že socha byla zřízena na památku 600. výročí vyhlášení tzv. „Ediktu milánského“ (edikt  z 
roku 313 o svobodě náboženského vyznání v Římské říši) jiné, že měla chránit obyvatelstvo před 
pohromou všeho druhu. U této sochy se slouží okázalé polní mše. 
 

V srpnu roku 1926 byla socha svědkem 
návštěvy maršálka Józefa Piłsudského, když se 
v Daleszycích zastavil při své inspekční cestě.  
V době německé okupace byl rynek svědkem 
velmi smutných událostí. V září roku 1942 
policie shromáždila na rynku rodiny Židů a 
s povoleným 5 kg zavazadlem je odvezla na 
žebřiňácích do sběrných táborů. 
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V červnu roku 1943 přivezla policie na rynek 
mladého ševce z města Kielce a tam ho v 
domnění, že jde o partyzána, zastřelila. Teprve 
následně bylo zjištěno, že tam byl obchodně. 
Po 2. světové válce byl na rynku postaven 
pomník na památku padlých. 
 
Po roce 2005 doznal rynek generální přestavby. 
Zchátralý pomník na památku osvobození 
sovětskou armádou byl nahrazen pamětní 
deskou, podobnou desce připomínající návštěvu 
maršálka Piłsudského. Na rynku byla zřízena 
letní kavárna, fontána, sluneční hodiny a 
umístěn znak města (zlaté váhy na červeném 

poli). Nachází se tam též budova městské správy, hala tržnice a obchody. 
Daleszyce mají i vlastní gymnázium a fotbalový stadion. Na upraveném hřbitově jsou též hroby 16 
místních civilních obětí války zavražděných dne 5. srpna 1944 vojáky nechvalně známého generála 
Vlasova. 
 
Historici předpokládají, že ves Daleszyce byla založena před rokem 1171. Doložen je počátek stavby 
kostela sv. Michala v roce 1222. Městská práva Daleszyce získaly v roce 1569 (odebrána v roce 1869 
a znovu přidělena od 1. ledna 2007). 
 
Vznik obcí a měst je většinou zahalen v mlhách historie a fakta jsou často nahrazována pověstmi. Tak 
je tomu i v Daleszycích:  
 
„Ten příběh se udál v dávných časech poté, co první historický vládce Polska kníže Mieszko I z rodu 
Piastovců, uzavřel v roce 965 sňatek s Doubravkou Přemyslovnou, přijal křest (r. 966) a včlenil svůj 
stát do křesťanské Evropy. 
Tehdy území mezi řekami Visla a Pilica obývaly slovanské kmeny a osady Widelki a Lysiec byly 
důležitými středisky země. Velkou část území pokrýval prales a v jeho houštinách žila stáda divoké 
zvěře, ale i tam bylo možné nalézt lidské příbytky, zejména na březích řek.  
Do Lysiec zamířilo několik rytířů na koni, aby šířili křesťanskou víru, sloužili svému pánovi a 
v případě potřeby obětovali pro víru i svůj život. V čele výpravy jel Dalesz (čti Daleš), někdy zvaný též 
Dalech, jehož jméno odkazovalo na neustálé válčení daleko od domova ve jménu víry. Rytíř to byl 
šlechetný, statečný, dobře se staral o svou družinu i o koně. Často kázal sesednout z koně a nechal lidi 
i zvířata odpočinout. 
Jednoho dne rytíři odpočívali na nevelké pláni ukryté kdesi v pralese, napojili koně v řece a sami 
ulehli do vysoké trávy. Slyšet bylo jen zpěv ptáků a bzučení hmyzu, které je brzy ukolébalo do spánku. 
Mezi zvuky doléhajícími z pralesa najednou uslyšel Dalesz příjemný zpěv. Posadil se a pln očekávání 
pohleděl směrem, odkud zpěv přicházel. Zaujatý zpěvem a ještě více pěknou světlovlasou dívkou, která 
sbírala byliny, přehlédl padlý strom, ležící před ním a zakopl o něj. Upadl a bolest v noze byla tak 
nesnesitelná, že hlasitě vyjekl. Dívčina se polekala a rozhlédla se kolem. Myslela, že nějaké zvíře 
upadlo do pasti, které obyvatelé Lysiec nastražili v lese. Jala se zkoumat okolí a ke svému překvapení 
našla vedle povaleného stromu rytíře. Pak uviděla i další jeho druhy a raději se ukryla v křoví. 
Pozorovala, jak se rytíři snaží Daleszovi pomoci. Byla si jista, že její matka by mu určitě pomohla od 
bolesti, pomohla už mnohým z jejich osady. Znala totiž různé léčivé byliny. Vyšla tedy odvážně ze své 
skrýše a navrhla rytířům, aby Dalesze odnesli do chýše její matky v osadě Klatki. Dalesz byl naprosto 
vyčerpaný a tak nebylo jiné možnosti, než dívčinu poslechnout. 
Matka nikdy nikomu neodmítla pomoc a ujala se šetrné péče o zraněnou nohu. Zatímco se Dalesz 
léčil, jeho druzi lovili v pralese zvěř, vybírali med z dutin stromů a káceli prales. Chtěli se odvděčit za 
poskytnutou pomoc. Daleszovi se časem dívčina zalíbila, byla skromná, pracovitá a navíc měla krásné 
jméno – Świętochna (Svatava). Začal o ni uvažovat jako o své budoucí manželce. Podobné mysli byli i 
ostatní rytíři. Také oni si všimli v osadě Klatki pěkných dívčin, kandidátek na manželky. A tak se jeden 
druhému svěřili se svými úmysly. 



Zanedlouho se konaly v osadě svatby s
rodiny, a tak se rytíři rozhodli postavit si nová obydlí, neboť dřeva byl v
se sekyrami dovedli skvěle zacházet. Úsilí se vyplatilo a brzy vyrostla nedaleko osady Klatki nová 
osada, která své jméno odvodila od jména Dalesz, tedy Daleszyce. Osada se rozrůstala a pracovit
obyvatel byla obdivuhodná. Časem do osady přibyli lovci zvěře, o kter
jim poskytoval hojnost medu i masa. Zvěsti o pohostinné osadě se d
Ivo Odrowaźe, který ze zvědavosti osadu navštívil. Rozhodl se, že křesťanské rytíře odmění za jejich 
pracovitost a dal v Daleszycích vybudovat kostel. Osada se rozrostla do velikosti obce a lidé z 
osady Klatki si své nové domy stavěli blíže kostelu. Nakonec po letech osada Klatki zanikla úplně a jen 
málokdo ze současných obyvatel Daleszyc ví, 
V Daleszycích jsme se setkali s příjemnou
spisovatelkou, aktivní členkou Spolku přátel Země Daleszycké. Paní Oszczepalska nás provedla 
městem a darovala nám knihy o Daleszycích, které napsala a z kterých také čerpá tento článek.
Z knihy paní Anny Oszczepalské „
založení Daleszyc.  
 

 
 

Chceš být fit a štíhlá, jako lesní víla?
 
Tuto otázku jsme si s trochou nadsázky a humoru položily
Vlastně chceme být hlavně zdravé. A k tomu určitě naše cvičení prospěje. 
Začínáme zahříváním organismu, drobnými sestavami s hudbou. Občas si troufneme i na 
složitější krokovou variaci a už se těšíme na protažení všech částí těla. Hanka je vždy pečlivě 
připravena a nechce zapomenout na žádnou svalovou skupinu. Při cvičení nás občas něco 
zabolí, ale pod heslem „co bolí 
sérii. V současné době jsme „vylepšily“ naše tréninky posilováním paží s lahvemi 
a chystáme i posilovací gumy.
Někdy bývá horší druhý nebo třetí den po cvičení, kdy Vás občas bolí i svaly, o kterých ani 
nevíte, kde je máte. 
Každá naše hodina končí uvolněním a protažením. A také dobrým pocitem, že jsme udělaly 
něco pro zpevnění těla a hlavně pro své zdraví.
Radost z překonání pohodlí a pocit, že tělo snáze vstává i ohýbá 
tomu, že se týden co týden scházíme.
Přijďte to také zkusit! 
Scházíme se každou středu od 17 hodin v
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osadě svatby s bohatými hostinami. Dřevěné domky časem nestačily na velké 
rodiny, a tak se rytíři rozhodli postavit si nová obydlí, neboť dřeva byl v

sekyrami dovedli skvěle zacházet. Úsilí se vyplatilo a brzy vyrostla nedaleko osady Klatki nová 
á své jméno odvodila od jména Dalesz, tedy Daleszyce. Osada se rozrůstala a pracovit

Časem do osady přibyli lovci zvěře, o které v pralese nebyla nouze. Prales 
jim poskytoval hojnost medu i masa. Zvěsti o pohostinné osadě se dostaly k uším krakovského biskupa 
Ivo Odrowaźe, který ze zvědavosti osadu navštívil. Rozhodl se, že křesťanské rytíře odmění za jejich 

a dal v Daleszycích vybudovat kostel. Osada se rozrostla do velikosti obce a lidé z 
domy stavěli blíže kostelu. Nakonec po letech osada Klatki zanikla úplně a jen 

současných obyvatel Daleszyc ví, že existovala.“ 
Daleszycích jsme se setkali s příjemnou paní Annou Oszczepalskou, místní historičkou, 

u Spolku přátel Země Daleszycké. Paní Oszczepalska nás provedla 
městem a darovala nám knihy o Daleszycích, které napsala a z kterých také čerpá tento článek.

epalské „Na szlakach Daleszyckiej ziemi“ pochází i uvedená 

 Texty z polštiny přeložila Marie Nedomlelová, kronikářka.

Chceš být fit a štíhlá, jako lesní víla? 

Tuto otázku jsme si s trochou nadsázky a humoru položily (my ženy) koncem loňského roku.
Vlastně chceme být hlavně zdravé. A k tomu určitě naše cvičení prospěje.  
Začínáme zahříváním organismu, drobnými sestavami s hudbou. Občas si troufneme i na 
složitější krokovou variaci a už se těšíme na protažení všech částí těla. Hanka je vždy pečlivě 

ipravena a nechce zapomenout na žádnou svalovou skupinu. Při cvičení nás občas něco 
zabolí, ale pod heslem „co bolí - to sílí“ se snažíme dotáhnout do konce každou posilovací 
sérii. V současné době jsme „vylepšily“ naše tréninky posilováním paží s lahvemi 
a chystáme i posilovací gumy. 
Někdy bývá horší druhý nebo třetí den po cvičení, kdy Vás občas bolí i svaly, o kterých ani 

Každá naše hodina končí uvolněním a protažením. A také dobrým pocitem, že jsme udělaly 
nění těla a hlavně pro své zdraví. 

Radost z překonání pohodlí a pocit, že tělo snáze vstává i ohýbá se k obouvání
tomu, že se týden co týden scházíme. 

Scházíme se každou středu od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

    Iva Kopáčková za cvičící ženy

hostinami. Dřevěné domky časem nestačily na velké 
rodiny, a tak se rytíři rozhodli postavit si nová obydlí, neboť dřeva byl v pralese dostatek a 

sekyrami dovedli skvěle zacházet. Úsilí se vyplatilo a brzy vyrostla nedaleko osady Klatki nová 
á své jméno odvodila od jména Dalesz, tedy Daleszyce. Osada se rozrůstala a pracovitost 

pralese nebyla nouze. Prales 
uším krakovského biskupa 

Ivo Odrowaźe, který ze zvědavosti osadu navštívil. Rozhodl se, že křesťanské rytíře odmění za jejich 
a dal v Daleszycích vybudovat kostel. Osada se rozrostla do velikosti obce a lidé z 

domy stavěli blíže kostelu. Nakonec po letech osada Klatki zanikla úplně a jen 

paní Annou Oszczepalskou, místní historičkou, 
u Spolku přátel Země Daleszycké. Paní Oszczepalska nás provedla 

městem a darovala nám knihy o Daleszycích, které napsala a z kterých také čerpá tento článek. 
pochází i uvedená pověst o 

Marie Nedomlelová, kronikářka. 

(my ženy) koncem loňského roku. 
 

Začínáme zahříváním organismu, drobnými sestavami s hudbou. Občas si troufneme i na 
složitější krokovou variaci a už se těšíme na protažení všech částí těla. Hanka je vždy pečlivě 

ipravena a nechce zapomenout na žádnou svalovou skupinu. Při cvičení nás občas něco 
to sílí“ se snažíme dotáhnout do konce každou posilovací 

sérii. V současné době jsme „vylepšily“ naše tréninky posilováním paží s lahvemi (činkami :-) 

Někdy bývá horší druhý nebo třetí den po cvičení, kdy Vás občas bolí i svaly, o kterých ani 

Každá naše hodina končí uvolněním a protažením. A také dobrým pocitem, že jsme udělaly 

obouvání, nás vede k 

Iva Kopáčková za cvičící ženy 
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Dalešické pověsti 
(Z cyklu „Povídání pro vnoučata“) 

 

O pejskovi a kočičce 
 

V dolní části vesnice, pod okresní silnicí Jablonec nad Nisou – Turnov, stával Hujerův statek. Sedlák 
Hujer měl hodně dětí, hodně dobytka a také psa Broka a kocoura Zrzka. Brok byl hravý pes, rád 
skotačil s dětmi, ale měl jednu vášeň, které se nemohl zbavit. Strašně rád honil slepice a čím víc 
kdákaly a lítaly, tím jeho honička byla divočejší. Sedlák mu domlouval, i přes hřbet ho přetáhl, ale nic 
nepomohlo.  
A tak jednou, když vyděšená slepice vlétla do potoka a utopila se, sedlákovi došla trpělivost. Dal 
Brokovi obojek na krk a přivázal ho řetězem ke starému vozu. Bouda na dvoře nebyla, kdo by se 
s jejím stavěním zdržoval. Brok netrpěl ani horkem, ani zimou. Vůz ho chránil před slunečním žárem 
a když mu byla zima, zavrtal se do sena, které z vozu spadalo. Ale ta potupa! Nejhůř bylo s kocourem 
Zrzkem. Procházel se po dvoře s ocasem nahoru dávaje na odiv svoji svobodu a pak si sedl naproti 
Brokovi, takřka pod nos, ale přece jen aby na něj Brok nedosáhl a strouhal mu mrkvičku. Brok zuřil, 
štěkal až mu v hrdle chraptělo, skákal a trhal řetězem až měl krk celý odřený, ale na Zrzka nemohl. 
Tak ho kocour trápil několik dní až Brokovi došlo, že vztekáním nic nezmůže a že musí vymyslet něco 
chytrého. A vymyslel.  
Ve dne pil a snědl všechno, co mu hospodyně přinesla, odpočíval, šetřil síly. A v noci pracoval na 
pomstě Zrzkovi. Zapřel všechny čtyři nohy pevně do země, napnul všechnu sílu a táhl. Vůz se malinko 
pohnul, jen tak o pár centimetrů, ale pohnul. A druhou noc zase o pár centimetrů a vůz se pomalu 
přibližoval k Zrzkově stanovišti. Aby Zrzek nic nezpozoroval, Brok na něho každý den vylítl jako 
dřív, ale jen přesně do těch míst, kam původně dosáhl. A tak kocour nic netuše, jednou zase seděl na 
svém místečku, nakrucoval si fousy, protahoval se a dělal na Broka ošklivé obličeje. Brok vyrazil a 
než Zrzkovi došlo, že Brok na něho dosáhne, už měl Broka na hřbetě. A než se Zrzek vzpamatoval, 
měl půl ucha a kus ocasu pryč. Se zoufalým jekotem se Zrzek vymanil z Brokova sevření, vyletěl ze 
dvora a už ho nikdo nikdy neviděl. 
Brok se pak choval pokorně a dělal takové smutné oči na sedláka, že ho sedlák odvázal od vozu a dal 
mu zase svobodu. A Brok se slepic už ani nevšiml. Šly mu na nervy, to jo, ale vždy, když okolo něho 
nějaká přeběhla, zavřel oči a zacpal si uši, aby odolal pokušení, protože u řetězu už nikdy být uvázaný 
nechtěl. 
 

 
 
 

Marie Nedomlelová 
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Tip na výlet - Krásný Les u Frýdlantu v Čechách 
 

Ráno 25. prosince, přestaňte jásat nad vánočními dárky z předchozího večera, zapomeňte na 
bramborový salát, řízky a klobásy, návštěvu příbuzných odložte na 26. a vyrazte na výlet. Cílem 
výletu je mlýn ve vesnici Krásný les, nedaleko Frýdlantu, který patří panu Vurstovi. 
Pan Vursta tam se spolkem SPUNT  jedinkrát za rok, právě 25. prosince, předvádí živý orloj. SPUNT 
je zkratka právě tak krásná, jako těžko rozluštitelná a znamená „Spolek pro uvítání nového tisíciletí.“ 
Přesně ve 12 hod na první svátek vánoční se mnich v hnědé kutně objeví pod orlojem, uchopí provaz a 
zazvoní. V tu chvíli se otevřou dvě okénka na boční stěně stodoly a zpoza stodoly prkennou chůzí a 
trhavými pohyby do okénka přistoupí první dva apoštolové se svými atributy - Ondřej a Matěj. Otočí 
se vpravo, podívají se rovně, otočí se vlevo. Lehce se ukloní a stejně prkennou chůzí a trhavými 
pohyby ustupují do pozadí. Jejich pohyby jsou perfektně synchronizované. Okénka se zavřou. Mnich 
znovu zazvoní, okénka se otevřou a další dva apoštolové Jakub a Petr, předvedou svůj výstup. To se 
opakuje ještě čtyřikrát, neboť apoštolů je dvanáct. Znamená to, že uvidíte ještě Judu Tadeáše, Filipa, 
Tomáše, Pavla, Jana, Šimona, Barnabáše a Bartoloměje. Po posledním výstupu zakokrhá zlatý kohout 
pod střechou stodoly a za chvíli se pod orlojem objeví všech dvanáct mnichů – šest v převleku a šest 
už v civilu se smrtkou a lakomcem. Nastává klanění, focení a jásot obecenstva. Aby té recese nebylo 
málo, postavil SPUNT rozhlednu, ze které – jak se prezentuje - není nic vidět.  Není to tak úplně 
pravda. Můžete si z ní prohlédnout mlýn pana Vursta s rybníčkem, sousední statek a dokonce 
pohlédnout volným průhledem do krajiny. 
Rozhledna, nazvaná Drägerovka, je pět metrů vysoká stavba železné konstrukce, s plošinou ve výšce  
3,3 m. Nazvaná je podle majitele pozemku a přilehlé budovy, Martina Drägera.  
Dne 25. prosince, otevírá také pan Vursta svůj mlýn veřejnosti. Prohlídka se nedá popsat, to se musí 
vidět, ta různorodost předmětů je fascinující. Před mlýnem je prostřen obrovský stůl plný jídla: 
Vánočky, vánoční pečivo, jednohubky, tyčinky atd. a to všechno zadarmo. Dcera pana Vursta Vám za 
10 Kč naleje do pohárku svařák. Nedaleko od stolu pár muzikantů hraje a zpívá cosi jako koledy, ale 
s textem hodně zlidovělým, takřka lechtivým. 
Tolik lidí pohromadě, jako 25. prosince v Krásném lese, snad není ani pod Staroměstským orlojem.  
 
Orloj najdete snadno, stačí si všímat, kde parkuje nejvíc aut. Ovšem pozor: na nikoho se nečeká, 
představení opravdu začíná přesně ve 12 hodin, a to pouze 1x za rok vždy dne 25.12. 
 
 

     
 
 

Marie Nedomlelová 



17 

 

KLUBÍK PAMPELIŠKA 
 
 To to letí!! V lednu 2016 slaví „Pampeliška“ již třetí narozeniny!! ☺ 
 

Proto asi není třeba náš klubík podrobně představovat… 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 nově „Kroužek mladých hasičů“.) 
 Kromě pravidelných schůzek, jsme i v roce 2015 připravily pro děti několik zábavných 
společenských akcí, mezi kterými nechyběl např. oblíbený „DĚTSKÝ KARNEVAL“, který se pomalu 
stává již tradicí. 

Novinkou v letošním roce byla „ČARODĚJNICKÁ STEZKA“ s úkoly, uspořádaná při 
příležitosti tradičního „pálení čarodějnic“ dne 30. dubna, pořádaného SDH a OÚ Dalešice.  Děti měly 
možnost si projít vyznačenou trasou, kde na ně postupně čekala čtyři zastavení s úchvatnými 
čarodějnicemi. Po splnění speciálních úkolů, získaly děti „čarodějné penízky“, které si mohly v cíli na 
hřišti proměnit v „čarodějném obchůdku“ za rozličné odměny. Všichni účastníci si tak mohli 
vyzkoušet „let“ na koštěti, poznávání ukrytého zvířátka pouze po hmatu, vylovení „ropušího vajíčka“ 
ze sklenice plné zeleného slizu a ochutnávání „kouzelných lektvarů“. Košt „lektvarů“ byl také jeden 
prémiový úkol pouze pro rodiče, prarodiče, či jiný dospělácký doprovod. 

V cíli na děti ještě 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 Obecním úřadem Dalešice, Sborem dobrovolných hasičů Dalešice 
a dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad občanů, se tato nová akce vydařila a je možné, že tak založíme 
další novou dalešickou tradici… ☺ 

Stejně tak se zřejmě novou tradicí stane „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU“, 
které se poprvé konalo v roce 2014. Ač nás tehdy provázely drobné technické chyby a nedostatky, 
máme dojem, že celkově se akce vydařila. Veliká účast návštěvníků nás mile překvapila a dodala nám 
chuť tento program opět zopakovat i v letošním roce. 

Vše tedy vypukne v sobotu 28. listopadu od 16:30 hodin u klubovny SDH na hřišti! Opět se 
můžete těšit na kreativní vánoční dílničky pro děti i dospělé. Přibližně v 17:30 vystoupí folklórní 
soubor Jizera z Liberce, následovat bude „ohňová show“, tradiční i netradiční rozsvícení vánočního 
stromečku a celá akce vyvrcholí ohňostrojem. Připraveno bude i drobné občerstvení a nápoje na 
zahřátí. Přijďte, těšíme se na Vás! 

Při této příležitosti bychom velice rády poděkovaly řadě dalešických občanů – soukromých 
podnikatelů, kteří nám ochotně na akci finančně přispěli. Jmenovitě budou uvedeni na plakátech 
k programu. 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 2016 přejeme jen vše dobré, pevné zdraví, hodně štěstí a také 
trochu toho „dětského pohledu na život“. ☺ 

 
       Za „Pampelišku“: Petra a Katka 

 



Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice byl založen v roce 
1884. V současné době působí jako 
ochrany 5 v okrsku Pěnčín a je místní organizac
zajišťuje požární ochranu, udržuje
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 2015 náš sbor čítal
členů. V letošním roce jsme otevřeli 
hasičů pro děti všech věkových kategorií, a tak 
doufáme, že se naše řady v budoucnu ještě rozrostou.
 

Práce pro obec 
 

V letošním roce jsme pro obec odpracovali celkem 457 hodin. Provedli jsme:
• prořez a svoz dřevin na pálení
• sběr železného šrotu 
• výměnu písku v pískovišti na dětském hřišti
• likvidaci černé skládky v lese u vysílače (směr Čížkovice)
• rekonstrukci stropu hasičské zbrojnice
• výpomoc při instalaci jednotného systému varování a vyrozumění obyva
• podzimní úklid obce 
• osazení a ozdobení nového vánočního stromku

 

Pořádané akce 
 

Již se stalo dobrým 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 
• dětský den (ve spolupráci s obcí a Klubíkem Pampeliška)
• volejbalový turnaj 
• mikulášskou nadílku (ve spolupráci s obcí)

 

Hasičské soutěže 
 

Soutěžní družstvo SDH Dalešice, které čítá 10 členů, se 
soutěží, a nejinak tomu bylo i v roce 2015, kdy jsme se zúčastnili:
• seriálu nočních soutěží FIRE NIGHT CUP

Seriál FNC se skládá z devíti soutěží:
1. FNC Sloup   
2. FNC Tuř   
3. FNC Frýdštejn  
4. FNC Karlinky  
5. FNC Krásná Ves  
6. FNC Raspenava  
7. FNC Roudný  
8. FNC Velké Hamry  
9. FNC Jeřmanice  

18 

 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

Sbor dobrovolných hasičů Dalešice byl založen v roce 
působí jako jednotka požární 

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 2015 náš sbor čítal 27 

roce jsme otevřeli Kroužek mladých 
o děti všech věkových kategorií, a tak 

doufáme, že se naše řady v budoucnu ještě rozrostou. 

V letošním roce jsme pro obec odpracovali celkem 457 hodin. Provedli jsme:
a svoz dřevin na pálení 

výměnu písku v pískovišti na dětském hřišti 
likvidaci černé skládky v lese u vysílače (směr Čížkovice) 
rekonstrukci stropu hasičské zbrojnice 
výpomoc při instalaci jednotného systému varování a vyrozumění obyva

osazení a ozdobení nového vánočního stromku 

Již se stalo dobrým pravidlem, že náš sbor pořádá v průběhu roku řadu kulturních, 
společenských a sportovních akcí v obci. V letošním roce jsme zorganizovali:

alnou hromadu SDH Dalešice 

dětský den (ve spolupráci s obcí a Klubíkem Pampeliška) 

mikulášskou nadílku (ve spolupráci s obcí) 

Soutěžní družstvo SDH Dalešice, které čítá 10 členů, se pravidelně účastní hasičských 
soutěží, a nejinak tomu bylo i v roce 2015, kdy jsme se zúčastnili: 

seriálu nočních soutěží FIRE NIGHT CUP celkové 2. místo v kategorii PS
Seriál FNC se skládá z devíti soutěží: 

   7. místo 
   6. místo 
   5. místo 
   3. místo 
   3. místo 
   4. místo 
   2. místo 
   6. místo 
   3. místo 

V letošním roce jsme pro obec odpracovali celkem 457 hodin. Provedli jsme: 

výpomoc při instalaci jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva 

Již se stalo dobrým pravidlem, že náš sbor pořádá v průběhu roku řadu kulturních, 
společenských a sportovních akcí v obci. V letošním roce jsme zorganizovali: 

pravidelně účastní hasičských 

celkové 2. místo v kategorii PS-12 klasik 
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• okrskové soutěže v Pěnčíně - mladší družstvo 4. místo 
 - starší družstvo 7. místo 
• Huntířovského poháru    2. místo 
• Sedlejovické osmy    5. místo 
• Poháru starosty obce Rozstání   9. místo 
• Posledního hrejku v Mukařově   2. 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 2015 jsme se 
zúčastnili těchto akcí: 
• výroční valná hromada okrsku Pěnčín v Huti 
• výroční valná hromada SDH Maršovice 
• výroční valná hromada SDH Jistebsko 
• shromáždění představitelů SDH 
• výpomoc s přípravou okresní hasičské soutěže okresu Jablonec n.N. 
• školení výjezdového družstva 
• oslavy dne hasičů v Huti, kde byl požehnán i náš prapor 
• oslavy 80. výročí založení SDH Pěnčín 
• oslavy 140. výročí založení SDH Rychnov u Jablonce n.N. 
• oslavy 120. výročí založení SDH Mukařov 
• oslavy 120. výročí založení SDH Sedlejovice 
• volejbalový turnaj ve Sněhově 

 

Kroužek mladých hasičů 
 

V letošním roce byl začátkem října zahájen Kroužek mladých hasičů. Přihlásilo se 
neuvěřitelných 15 dětí ve věku od 3 do 14 let. Scházíme se každý sudý čtvrtek od 16:30 v 
hasičské klubovně na hřišti. Pro mladší děti tu čeká spousta výtvarných činností, her a zábavy 
s hasičskou tématikou. Starší děti se učí vše, co správný mladý hasič musí umět, např. vázání 
uzlů, čtení v mapě, správné poskytnutí a přivolání první pomoci, používání hasících přístrojů 
a v neposlední řadě zacházení s hasičskou technikou při disciplínách hasičského sportu. 
Pokud vše půjde podle plánu, je naším cílem sestavit sportovní družstvo mladých hasičů, 
které by se v roce 2016 zúčastnilo vybraných hasičských soutěží v okolí. 
Jestli i ty chceš přijít mezi nás, neváhej. Dveře jsou stále otevřené pro všechny nové zájemce. 
 
Na závěr bychom chtěli občany upozornit, že od konce září je naše obec vybavena 
elektronickým systémem varování a vyrozumění obyvatelstva, který včas informuje o blížící 
se katastrofě nebo jiné významné události. Doufejme tedy, že tato siréna bude znít pouze 
každou první středu v měsíci při pravidelných zkouškách. 
 
Pokud se chcete podrobně seznámit s naší činností nebo ji sledovat pravidelně, navštivte náš 
facebookový profil: https://www.facebook.com/SDH-Dalešice-128373743856472/timeline/ 
  
 
 
 
 

David Beránek 
SDH Dalešice 
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Plánované akce do konce roku: 
 
28. listopadu 2015 od 16.30 hodin Rozsvícení vánočního stromečku  
  Program:  

Vánoční dílničky pro děti i dospělé 
Vystoupení folklórního souboru Jizera z Liberce 

Ohňová show 
Tradiční i netradiční rozsvícení vánočního stromečku 
Ohňostroj 

 
5. prosince 2015 po setmění  Mikulášská nadílka – dalešické děti se mohou 

těšit na milou návštěvu – Mikuláše, Anděla a 
Čerta.  

 

 
 
6. prosince 2015 od 15 hodin   Předvánoční posezení důchodců v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 
Program: 
Pěvecké vystoupení dětí ze Základní umělecké 
školy v Jablonci nad Nisou 
K poslechu i tanci zahraje harmonikář pan Mašek 
 

14. prosince 2015 od 17 hodin   Poslední letošní veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva 



A co chystáme na příští rok?
 

• Oprava autobusové zastávky 
• Oprava a oplocení dolní nádrže 
• Oprava obecní stodoly (oprava dřevěných vrat + zdiva)
• Oprava márnice na hřbitově

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, 
v novém roce všechno dobré, 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
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A co chystáme na příští rok? 

Oprava autobusové zastávky - zděné 
Oprava a oplocení dolní nádrže  
Oprava obecní stodoly (oprava dřevěných vrat + zdiva) 
Oprava márnice na hřbitově 

A co napsat závěrem? 

láskou a porozuměním 

 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

Hana Vélová, starostka obce
 

Hana Vélová, starostka obce 

 


