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Dalešický zpravodaj

Vážení spoluobčané,
rok 2020 se zapíše do historie jako rok plný zvratů, nejistoty a strachu z nemoci, která
zachvátila celý svět. Život v naší obci se zpomalil. Nikdo nikam nespěchal. Všichni jsme si
užívali přírody a pohybu na čerstvém vzduchu. Měli jsme čas na přemýšlení nejen o sobě, ale
i o svých blízkých, které máme rádi.
Dalešický zpravodaj se stal nedílnou součástí života naší obce a dočtete se v něm o
hospodaření, o zajímavostech a o historii obce. Nescházejí ani příspěvky o činnosti našich
dobrovolných hasičů a příspěvky od dalešické kronikářky.
Děkuji všem přispěvovatelům za příspěvky a paní účetní za účetní podklady.
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Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roku
XIII. ročník
Odpovědná osoba: Hana Vélová, starostka obce Dalešice
e-mail: oudalesice@seznam.cz
zpravodaj vytiskla: www.barevnatiskarna.cz
náklad 120 ks / zdarma
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Informace o našich občanech k 11.11.2020
Nejstarší žena:
Nejmladší žena:
Nejstarší muž:
Nejmladší muž:

Ludmila Kopáčková
Marie Beránková
Jiří Matura
Šimon Gumulák

Nové přírůstky – narození dětí:

Amálie Vodseďálková
Václav Matura
Viktorie Konvalinková
Matyáš Hons
Marie Beránková
Mikuláš Rangl
Šimon Gumulák

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červenec
Srpen
Listopad
Prosinec

Josef Bárta
Marie Slavíková
Ivana Kopáčková
Edith Maturová
Zdenka Juričková
Pavel Kopáček
Ludmila Kopáčková
Bedřich Rose
Jana Nosková
Vladislava Vítová
Libuše Honsová
Adéla Havlištová

Loučíme se :
V letošním roce nás navždy opustil :
25.4.2020
Bohumil Rangl
Vzpomínáme.
Průměrný věk občanů:
Průměrný věk muži:
Průměrný věk ženy:

38,85 let
36,97 let
41,01 let

Počet obyvatel:
Voliči:
Děti do 15-ti let:

209 z toho 112 mužů a 97 žen
164
40 + 14 nepřihlášených

Počet domů: trvale obydlené domy 69
rekreační domy 25
budova OÚ
bývalá budova prodejny
hasičská zbrojnice
hasičská klubovna
márnice
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Aktuálně z obecního úřadu:
Úřední hodiny:

pondělí
středa

8.00 hodin - 17.00 hodin / účetní
14.00 hodin – 17.00 hodin / úřední hodiny starostky
8.00 hodin – 16.00 hodin / účetní
14.00 hodin – 16.00 hodin / úřední hodiny starostky

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
100,- Kč za jednu stranu
100,- Kč za jednu stranu
100,- Kč za výpis
100,- Kč za výpis
200,- Kč

- ověřený výstup z obchodního rejstříku
- ověřený výstup z živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis bodového hodnocení osoby
- zprostředkovaná identifikace
Ověřování listin a podpisů
ověřování listin
ověřování podpisů

30,- Kč za jednu stranu
30,- Kč za jeden podpis

Kopírování
černobílý tisk
barevný tisk

2,- Kč/A4 / 1 stránka
10,- Kč/A4 – text/ 1 stránka
15,- Kč/A4 – foto/ 1 stránka

Laminování listin

20,- Kč/ ks

Kopírování lékařských zpráv pro občany důchodového věku je tisk z d a r m a.
Kopírování pro kroužek mladých hasičů je tisk z d a r m a.
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Obecní úřad informuje:
Praktický lékař v Rychnově u Jablonce nad Nisou
MUDr. Kateřina Vacátková
tel. : 483 388 004
Ordinační hodiny během vánočních svátků:
21.12. -23.12.2020
DOVOLENÁ
28.12. -30.12.2020

NORMÁLNÍ ORDINAČNÍ HODINY

31.12.2020

od 8.00 - do 12.00 hodin

V případě nepřítomnosti
MUDr. Jiří Šmíd, Mšeno, ul. B. Němcové 7
MUDr. Anna Novotná, Kokonín, ul. Jižní

tel. : 483 302 506
tel. : 483 302 189

Koronavir (COVID-19)
Letošní rok se stal pro všechny z nás rokem plný změn. Počátkem roku zasáhla Českou
republiku pandemie virové choroby COVID-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.
Nikdo z nás nevěděl, jak se správně chránit, nebyly žádné dostupné ochranné pomůcky, ani
dezinfekce. Vláda ČR vyhlásila dne 12.3.2020 nouzový stav. Byly uzavřeny školy a školky,
uzavřely se firmy, které nebyly důležité pro chod státu, a také většina obchodů. Lidé se
zdržovali doma nebo na zahradách svých domů.
Díky spolupráci se starosty okolních obcí se podařilo zajistit a roznosit roušky pro naše
seniory, nemocné a těhotné ženy. Do jednotlivých domů byla rozvezena dezinfekce na úklid a
na obci byly k vyzvednutí jednorázové rukavice a dezinfekce na ruce. Zaměstnanci obce a
výjezdové družstvo hasičů bylo vybaveno respirátory.
Mnozí využili tento čas k práci na zahradě, k úklidu domácnosti i domu, k procházkám,
k četbě knih...
V naší obci byly i ženy, které šily bavlněné roušky a rozdávaly je těm, kteří roušky neměli. Za
tuto pomoc moc děkujeme.
V první vlně pandemie COVID-19 v Dalešicích nebyl zaznamenán žádný případ nákazy.
Během letních měsíců to vypadalo, že COVID-19 byl potlačen a ustupuje. Bohužel skutečnost
byla jiná. Děti nastoupily po prázdninách do škol a 12.10.2020 Vláda ČR znovu vyhlásila
nouzový stav. Dorazila druhá vlna nákazy a počet nakažených COVID-19 rostl a rostl. Průběh
nemoci je u každého jiný, ale počet nemocných, hospitalizovaných a umírajících se stal
alarmujícím.
Tentokrát již obec Dalešice má první nakažené COVID-19, ale díky přísnému dodržování
izolace se nákaza nešíří a občané se v klidu mohou pohybovat po obci. K datu 11.11.2020
nebyl v obci žádný občan pozitivní na COVID-19.
Prosím dodržujte všechna nařízená opatření, nebuďte lhostejní ke svým sousedům a blízkým.
Věřím, že společnými silami tuto nelehkou dobu zvládneme a brzy se zase vrátíme k
normálnímu způsobu života.
Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a...
přátelé /úryvek z citátu papeže Františka/.
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Rádelský mlýn
Dne 14.4.2020 v 18:00 se uzavřel sjezd z mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn na silnici
I/65 ve směru na Rychnov a Jablonec nad Nisou.
Dopravní značení řidiče navádí na tři objízdné trasy. První, pro oblast Rýnovic, vede po
silnicích I/35 a I/14 přes Liberec, druhá, pro tranzitní nákladní dopravu, míří z Turnova po
silnici I/10 přes Železný Brod a Tanvald do Jabloneckých Pasek, třetí, pro oblast Kokonína a
Vrkoslavic, je značena po silnici II/287 přes Pěnčín a Maršovice.
Od 18. listopadu 2020 do 31. března 2021 budou platit tyto dopravní omezení:
- Úplné uzavření úseku silnice III. třídy mezi Radoňovicemi a Pelíkovicemi, kam budou
smět pouze dopravní obsluha a autobusy.
- Jednosměrně bude uzavřena silnice III. třídy ve směru od Jeřmanic do Milířů. Doprava
v tomto úseku bude možná pouze ve směru z Milířů na Jeřmanice.
Obce Dalešice se však týká neoficiální objízdná trasa po silnici III. třídy Turnov – Frýdštejn Jablonec nad Nisou a zpět. Navýšení provozu v obci je velmi znatelné a nejvíce to pociťují
občané, kteří mají dům přímo u hlavní silnice. Mimo osobních automobilů a nákladních
automobilů do 12t jezdí přes obec větší počet autobusů. Jedná se o autobusové linky Jablonce
nad Nisou – Praha - Jablonec nad Nisou.
V rámci bezpečnosti v obci bylo zažádáno o umístění výstražných dopravních značek Chodci
a Cyklisté, ale vzhledem k tomu, že nejsme oficiální objízdná trasa, tak nám nebylo
vyhověno. Naopak Policie ČR vyslyšela naše prosby a zaměřila se na měření rychlosti v obci.
Stavební práce na přestavbě Rádelského mlýna pokračují podle harmonogramu. Provoz na
silnici I/35 mezi Libercem a Turnovem zde vede ve střídavém režimu dvou a jednoho
jízdního pruhu — na Liberec ve dvou, na Turnov v jednom. Nejpozději od 19. prosince
letošního roku, bude provoz na hlavním tahu silnice I/35 převedený na nový jízdní pás a do
poloviny února roku 2021 se pojede v režimu 2 + 2 jízdní pruhy. Úplná uzavírka silnice I/65
by měla skončit v polovině prosince roku 2021.
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Objízdná trasa
Termín objízdné trasy po silnici III/28720 (Pulečný-Dalešice) pro vozidla pod 12t bude
prodloužen od 16.11.2020 do 31.3.2021. Důvodem je uzavírka silnice Pulečný-Kokonín.
Webové stránky obce
Dne 9.4.2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
internetových stránek, obec je nucena v souvislosti s tímto řešit úpravu stávajících webových
stránek. Naší obce se změna týká od září 2020. Na zasedání obecního zastupitelstva v lednu a
únoru se projednaly nabídky firem, které se zabývají tvorbou a zpracováním nových
webových stránek obce Dalešice. Z cenových nabídek byl vybrán pan Vitvar z Liberce, který
je zároveň webmaster Magistrátu v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k pandemii Covid-19 se
zpracování nových webových stránek pozdrželo, ale věřím, že v brzké době si nové stránky
budete moci prohlédnout.
Odpadový Oskar
Obec Dalešice obdržela diplom za 1. místo v 6. ročníku soutěže "ODPADOVÉHO
OSKARA" za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel
v Libereckém kraji i v celé ČR (42,5 kg/obyvatele).
Celkové výsledky si můžete prohlédnout na webových stránkách neziskové organizace
Arnika: https://arnika.org/odpadovy-oskar-2020
Dalešický vrch
V přístřešku na Dalešickém vrchu se zabydlel skřítek Lukšustr – ochránce Dalešického vrchu.
Za hezký nápad a dřevěnou sošku děkujeme naší kronikářce paní Nedomlelové.
Určitě stojí za to si udělat malou odpolední procházku na Dalešický vrch a seznámit se
s novým obyvatelem.
Poděkování patří také panu Jaroslavu Vélemu, který se svými pomocníky umístil skřítka
Lukšustra do nového příbytku.
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Volby
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE konané ve dnech
2. a 3.10.2020. V naší obci volilo 103 voličů z celkového počtu 164 voličů.
Volební účast v %: 62,8%.
Výsledky:
Volební strana
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ
ODS
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD)
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ
ANO 2011
TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ
PRO KRAJINU
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
ZMĚNA PRO LIDI A PRO KRAJINU

Počet hlasů
46
13
11
10
8
6
4
2
1
1
1

Obecní lesy
Dlouhá léta se o obecní lesy staral lesní hospodář ing. Ladislav Halama, který se nyní rozhodl
skončit a předat funkci mladšímu kolegovi panu Liboru Nevyhoštěnému z firmy Lesopráce
s.r.o..
Po dobu výkonu funkce starostky obce Dalešice jsme se často setkávali a projednávali
s panem Halamou stav lesního porostu, plán těžby, sázení a ošetřování mladých stromků a
nakonec i likvidaci stromů způsobených kalamitou, ať větrnou nebo sněhovou. Tyto kalamity
nebyly tak hrozné a devastující, jako je současné napadení lesů kůrovcem. Škody jsou
obrovské, ceny dřevní hmoty výrazně klesly, a plánovaná těžba ustoupila těžbě kůrovcem
napadených stromů, což má velký vliv na hospodaření obce. Ale co je nejhorší? Přicházíme
pomalu, ale jistě o zdravý vzrostlý les. Bohužel tento problém řeší celá Česká republika.
Na tom, že obecní lesy jsou v dobrém stavu, i v této nepříznivé době, má velký podíl právě
pan Halama, který chodí do lesů a kontroluje lapače na kůrovce, doplňuje feromony, prochází
les a značkuje napadené stromy, aby byly co nejdříve pokáceny a odvezeny z lesa. Jeho
přehled o každém stromě v lese je obdivuhodný. Osobně musím říci, že mi bude chybět. Je to
odborník na svém místě a jsem moc ráda, že jsem s ním mohla spolupracovat. Velice si vážím
jeho profesionality, lidskosti, obětavosti a kamarádství. Děkuji a do dalších let přeji hodně
zdraví a spokojenosti.
Hana Vélová, starostka obce Dalešice
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AKCE
22.2.2020

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - krásné odpoledne plné her a zábavy,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu. Akci moderoval a s dětmi
si hrál a zpíval oblíbený Honza Popleta a jeho kamarád sněhulák Olda. Děti
soutěžily o zajímavé ceny a v závěru na ně čekala bohatá tombola.
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Bohužel toto byla jediná akce, která se letos uskutečnila v naší obci.
Vládní nařízení spojené s pandemií COVID-19 omezila nebo úplně zakázala společenské a
kulturní akce. Z tohoto důvodu byly plánované akce zrušeny, ale pevně věřím, že v příštím
roce si vše vynahradíme, a opět se sejdeme a užijeme si je.
Naplánovány byly tyto akce:

21.3.2020
Duben 2020
30.4.2020
6.6.2020
17.9.2020
Listopad 2020
12.12.2020

Oslava Mezinárodního dne žen
Dámský klub – korálková dílna
Čarodějnická stezka
Dětský den
Zájezd na Zahradu Čech
Dámský klub – vánoční tvoření
Předvánoční setkání důchodců

Netradiční velikonoční nadílka
V naší obci se děti velice těší na Velikonoční pondělí, kdy vyrazí koledovat. U každého domu
řeknou koledu a za odměnu obdrží krasličku, pentličku nebo nějakou sladkost. Letos bylo
všechno jinak. Nechtěli jsme, aby děti byly ošizené o velikonoční nadílku, a tak obec zajistila
velikonoční balíčky, které byly dětem doneseny.
Cvičení žen – jóga
Naše ženy chodily pravidelně cvičit každý pátek od 17 hodin do zasedací místnosti na
obecním úřadu. Pouze v době nouzového stavu a o prázdninách se necvičilo.
Věřím, že brzy se náš život a zvyky vrátí do starých kolejí a od ledna začneme znovu cvičit.
Vždyť cvičení a zdravý životní styl je pro posílení imunity velmi důležitý.

Poplatky platné pro rok 2021 :
poplatek za jednoho psa
poplatek za druhého a dalšího psa
poplatek za hrobové místo
(poplatek byl vybírán na roky 2021/2022)
zřízení hrobového místa

150,- Kč
300,- Kč
50,- Kč/ rok
200,- Kč

Poplatky se vybírají do 31.3.2021 hotově nebo bankovním převodem.
DŘEVO:
dřevo na topení

samotěžba pro občany Dalešic

100,- Kč/m3

Firma Lesopráce, s.r.o. nabízí občanům dodání jehličnatého palivového dříví:
1. Palivo ve 4 m délkách za 700,- Kč za m3 (náklad cca 6-7m3) + 1.000,- Kč za dopravu
celého nákladu
(1 fůra přijde asi na 5.900,- Kč)
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2. Palivo štípané dle požadavku v délkách 25-30-33-40-50 cm, za cenu 800,- Kč za 1 prm i s
dopravou,

jedno auto 8 prm sypaného dříví
(jedna fůra přijde na 6.400,- Kč)
ODPAD:
odpadové pytle (smíšený komunální odpad) 110l
odpadové pytle (smíšený komunální odpad) 60l
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty+kov+ textil)
popelnice 120 l (26 svozů)
popelnice 240 l (26 svozů)

70,- Kč/ks
40,- Kč/ks
5,- Kč/ks
2.000,- Kč/rok
3.800,- Kč/rok

Odpadové pytle na směsný i tříděný odpad 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 lichý pátek

Kontejnery: 2x papír a 3x PET lahve
1x sklo
1x textil
2x BIO odpad
1x drobný elektroodpad /budova OÚ/

každá středa - 1.5. až 30.10.
každá druhá středa – 1.11. až 30.4.
dle potřeby objedná OÚ
zajišťuje si firma sama
každý čtvrtek – 1.4. až 31.10.
dle potřeby objedná OÚ

1x použitý olej z kuchyně

dle potřeby objedná OÚ

Popelnice :

Barel :

Textilní kontejner
Obec dlouhodobě řeší problémy se svozovou firmou zajišťující vývoz textilního kontejneru.
Pokud přivezete pytle nebo tašky s textilem a je kontejner plný, neodkládejte tento odpad
vedle kontejneru, ale vyčkejte, až bude kontejner vyvezený. Odložené pytle a tašky s textilem
musí pracovník obce odklízet a likvidovat na náklady obce. Textilní odpad lze dát i to pytlů
na textil, které jsou k zakoupení na obecním úřadu /5,- Kč za 1 pytel na textil/.
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Omlouváme se za komplikace, které nebyly způsobeny ze strany obce a děkujeme za pochopení.
Krabice není odpad!
Online nákupy jsou stále populárnější, pošta i Zásilkovna frčí a modré popelnice se plní. A bude
ještě hůř, až propuknou vánoční nákupy. Pojďme s tím něco udělat – stačí používat krabice co
nejvíc dokola nebo je poslat dál.
DOPORUČUJEME:
e-shopy, které přijímají krabice i výplňový materiál. Jmenný seznam najdete na webových
stránkách:
https://www.reduca.cz/blog/v-zaplave-kartonu/
Sběr papíru
Většina dětí z naší obce navštěvuje mateřskou nebo základní školu v Kokoníně. Obě školská
zařízení pravidelně organizují sběr papíru. Stačí sledovat jejich webové stránky, kde je vždy
uvedený termín sběru papíru s předstihem.
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín https://www.mskokonin.cz/
Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín https://www.zskokonin.com/
Odstavený porouchaný osobní automobil
Jak postupovat, když máte poruchu na osobním automobilu a stane se Vám to v obci Dalešice?
Základní pravidlo je zaparkovat automobil tak, aby nezabraňoval průjezdu ostatních dopravních
prostředků, a co v nejkratším termínu zajistit odtažení nepojízdného automobilu. Tímto
pravidlem se však neřídil řidič, který zaparkoval porouchaný automobil u značky označující
začátek obce Dalešice - viz foto.
To se stalo v pondělí 8.10.2020 a od té byl řešen špatně zaparkovaný automobil s Policií ČR
obvodní oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou, následně s majitelem komunikace Krajskou
správnou silnic Libereckého kraje a nakonec s Dopravní policií Jablonce nad Nisou. Výsledek?
V pátek 16.10.2020 bylo dodáno dopravní značení Zúžená vozovka z jedné strany a před
automobil byly dány 2 značky upozorňující na překážku na vozovce.
Ke zvratu došlo v sobotu 24.10.2020, kdy osobní automobil navečer zmizel a zbylo jen dopravní
značení. Jaké však bylo překvapení, když v neděli 25.10.2020 byl osobní automobil zaparkovaný
na otáčce v centru obce viz - foto.
Nyní „nepřekáží“ vozidlo na vozovce, ale vadí na obecním pozemku. Jak dlouho tam zůstane
zaparkovaný/odstavený osobní automobil? Kdy si ho majitel odveze? To jsou otázky, na které
zatím nemáme odpověď.
Hurá, obecní výzva zabrala a automobil je pryč.
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Činnost obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se v letošním roce sešlo 8x.
Opravy a udržování obecního majetku
Oprava zahradní techniky – oprava mulčovacího stroje /výměna převodové skříně/ BG
Technik a oprava vyžínače a sekačky – PILA servis Jablonec n.N.. Náklady celkem 16.513,Kč.
Opravy a údržba místních komunikací – odvodnění komunikace Dalešice-Maršovice.
Realizace KZS Pěnčín. Oprava komunikace Dalešice-Skuhrov. Realizace Stanislav Matura
Dalešice, Autodoprava Müller. Oprava propustku a komunikace Dalešice-Skuhrov. Realizace
Jan Tyšer, Jistebsko. Náklady celkem 48.082,- Kč.
Rekonstrukce části místní komunikace parcela č. 2042 – rozšíření komunikace dle aktuálního
geodetického zaměření, včetně vyasfaltování a odvodnění. Realizace SaM Česká Lípa.
Náklady celkem 883.469,- Kč.
Oprava povrchu u hlavního vchodu do budovy OÚ – vyasfaltování a napojení na stávající
zámkovou dlažbu. Realizace MAKALOVE s.r.o. Mukařov. Náklady celkem 29.064,- Kč.
Hřbitov - v souvislosti s aktualizací Řádu veřejného pohřebiště obce Dalešice musel být
proveden hydrogeologický průzkum hřbitova. Realizace HYDROGEO Soukup s.r.o. Liberec.
Náklady celkem 17.848,- Kč.
Hasičský automobil Nissan Patrol – oprava a vyčistění interiéru automobilu. Realizace Jan
Kalous Dalešice. Náklady celkem 19.396,- Kč.
Prořez stromové aleje – byly prořezány a ošetřeny vzrostlé stromy v blízkosti rekreační
chalupy čp. 1. Při prořezu stromů byla použita vysokozdvižná plošina a byly vyřezány větve
zasahující do elektrického vedení. Realizace firma Lesopráce s.r.o. Plavy. Náklady celkem
7.321,- Kč
Ostatní výdaje obce
CORONA-19 – zakoupení roušek, dezinfekcí na úklid a respirátorů. Náklady celkem 18.177,Kč.
Veřejné osvětlení - za provoz veřejného osvětlení obec zaplatila 38.019,- Kč. Dodavatelem
elektřiny v obci je společnost ČEZ.
Zimní údržba - protahování v zimních měsících 2019/2020 bylo smluvně zajištěno firmou
KZS Pěnčín. Náklady celkem k začátku listopadu byly 6.050,- Kč. Pro zimní období
2020/2021 je podepsána smlouva s KZS Pěnčín.
Dopravné - z rozpočtu obce byl zaplacen příspěvek na autobusovou dopravu za každého
občana v celkové výši 17.280,- Kč.
Kompostéry – v loňském roce jsme se stali vítězi 5. ročníku soutěže „ODPADOVÝ OSKAR“
a obec obdržela finanční odměnu 4.000,- Kč na zakoupení kompostérů. Byly zakoupeny 2
kompostéry, které slouží ke kompostování trávy z obecních pozemků. Kompostéry byly
zakoupeny u firmy Trasform a.s. Lázně Bělohrad za 6.089,- Kč.
Geodetické práce – obec spolupracuje s geodetkou ing. Alenou Vítovou z Jablonce nad Nisou.
V roce 2020 byly vykonání zaměřovací práce v celkové hodnotě 12.100,- Kč.
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Dalešický zpravodaj - tisk Dalešického zpravodaje 2019 zajistila Barevná tiskárna Křišťan
Smržovka v počtu 120 ks. Náklady celkem 10.048,08 Kč.
Letecká mapa obce – pořízení nové nástěnné letecké mapy 2020. Realizace Tomáš Hora,
Karlovy Vary. Náklady celkem 10.557,- Kč.
Digitální panorama obce – pro nové webové stránky bylo pořízeno digitální panorama obce.
Realizace Panoramas s.r.o. Kroměříž. Náklady celkem 11.979,- Kč.
Reklamní předměty – nákup reklamních tužek a hrnků s potiskem – Obec Dalešice. Realizace
TEXO PLUS s.r.o. Maršovice. Náklady celkem 8.696,- Kč.
Velikonoční a mikulášské balíčky – pořízení velikonočních a mikulášských balíčků pro
dalešické děti. Dodavatel Potraviny Rychnov Zdeněk Kuncl. Náklady celkem 9.570,- Kč.
Pojištění a právnické služby
Pojištění - pojištění budov ve vlastnictví obce, pojištění odpovědnosti zastupitelů a pracovnice
obce, pojištění výjezdové jednotky. Pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnami: Kooperativa,
D.S.A., Hasičská vzájemná pojišťovna. Náklady celkem 38.000,- Kč.
Právní poradenství pro obec – obec spolupracuje s JUDr. Miroslavem Pinkasem z Jablonce
nad Nisou. Náklady celkem 21.175,- Kč.
Finanční dary z rozpočtu obce
Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Kokonín
I v roce 2020 schválilo obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního daru na podporu školství
ve výši 25.000,- Kč.
Finanční dar SH ČMS-SDH Dalešice
Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru na pořádání soutěže v požárním
útoku „Dalešický korálek“ ve výši 5.000,- Kč.
Hospicová péče svaté Zdislavy
V roce 2020 byl odsouhlasen příspěvek na financování provozu hospice ve výši 1.000,- Kč.
Finanční dar Marii Tarantové člence SDH Dalešice
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar na zakoupení vybavení pro požární sport ve výši
10.000,- Kč.
Finanční příspěvek na transparentní účet veřejné sbírky Liberecký kraj sobě! COVID-19
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelé obce
projevili solidaritu a lidskou soudržnost v boji s koronavirem.
Lesní hospodaření
V roce 2020 se hospodařilo v obecních lesích takto:
Příjmy: z prodeje dřeva
finanční příspěvek na hospodaření v lesích
příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích
celkem příjmy
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Výdaje: nákup, sázení a ošetření stromků
lapače, feromony
sázení stromků, úklid klestu, ožínání stromků,
mzdové náklady – lesní hospodář
celkem výdaje
Odpadové hospodářství
Příjmy: odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM
Prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad – popelnice
Příjmy celkem
Výdaje: odvoz komunálního odpadu, odvoz tříděného odpadu
Nákup pytlů na odpad
Náklady na úklid odpadu-pytle 12 komunálních + 12 žlutých
Odvoz tříděných pytlů do Proseče
Výdaje celkem
ROZPIS VÝDAJŮ (odvoz odpadu 120.000,- Kč)
POPELNICE
KONTEJNERY
PAPÍR
PET LAHVE
SKLO
BIOODPAD
PRONÁJEM KONTEJNERŮ

XIII. ročník

10.413,- Kč
10.102,- Kč
27.980,- Kč
49.200,- Kč
97.695,- Kč

34.000,- Kč
61.000,- Kč
95.000,- Kč
120.000,- Kč
32.000,- Kč
840,- Kč
1.450,- Kč
154.290,- Kč

27.000,- Kč
69.900,- Kč
26.000,- Kč
32.000,- Kč
4.000,- Kč
4.500,- Kč
3.400,- Kč

ODVOZ PYTLŮ PLAST
ODVOZ PYTLŮ TETRAPACK
NEBEZPEČNÝ ODPAD
RECYKLAČNÍ POPLATEK

1.000,- Kč
100,- Kč
17.300,- Kč
4.700,- Kč

Drobné práce pro obec zajištěné brigádně:
SPOZ (životní jubilea, narození dětí)
vedení kroniky
úklid veřejných prostor na OÚ
správa zabezpečovacího zařízení na OÚ
odvoz odpadových pytlů
vedení kroužku mladých hasičů
pověřenec-GDPR
poradenství - pozemkové úpravy
aktualizace Strategického plánu obce
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 48.665,- Kč.
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Přehled dotací a příspěvků za rok 2020
Dotace pro jednotky SDH obcí
Odborná příprava
Náklady celkem: 4.000,- Kč
Zažádáno celkem: 2.000,- Kč (max. výše)
DOTACE OBDRŽENA
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: 10.190,- Kč
DOTACE OBDRŽENA
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: cca 20.000,- Kč
OBEC OBDRŽELA částku 9.400,- Kč na umělou obnovu sadbou a na zajištění lesních
porostů částku 14.000,- Kč
DOTACE OBDRŽENA – CELKEM 23.400,- Kč
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích od 1.10.2017-31.12.2018
Celkem přiznaná výše: 39.874,- Kč
DOTACE OBDRŽENA
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2020
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO
KRAJE
OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE
Celkem zažádáno: 85.004,- Kč
Podíl LK: 25.450,-Kč
Podíl obce: 59.554,- Kč
DOTACE NEOBDRŽENA
Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – PROGRAM OBNOVY
VENKOVA
Oprava místní komunikace parcel. č. 2042 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou
Celkem zažádáno: 880.000,- Kč
Podíl LK: 396.000,- Kč
Podíl obce: 484.000,- Kč
DOTACE NEOBDRŽENA
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Příspěvek ze státního rozpočtu – kapitola: Všeobecná pokladní správa
Jednorázový příspěvek obcím ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti
s krizovými opatřeními ohledně výskytu koronaviru
Příspěvek celkem: 250.000,- Kč
PŘÍSPĚVEK OBDRŽEN
Ministerstvo financí – neinvestiční účelový finanční transfer
Volby do zastupitelstva kraje v říjnu 2020
Celkem přijato: 31.000,- Kč
Výdaje na volby celkem: 20.199,04 Kč
Vráceno bude: 10.800,96 Kč
DOTACE OBDRŽENA

V roce 2019 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 3.777.074.- Kč.

Rozšíření a oprava místní komunikace parcela č. 2042

Prořez a ošetření stromové aleje v horní části obce

Obecní hřbitov – Památka zesnulých - Dušičky 2020

Nové obecní kompostéry
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Vývoj území Obce Dalešice
Jak se měnily hranice obce, o tom se dozvíme v Pamětní knize obce Dalešice (Kronika obce Dalešice),
kterou v letech 1927 až 1938 sepisoval vedoucí učitel dalešické školy Gustav Müller. Po obsazení
Sudet v roce 1938 převzal tento úkol Ernst Blaschke, nadučitel dalešické školy. Zápisy v obecní
kronice jsou ukončeny v roce 1941.
Snaha o sepisování událostí souvisí se založením čtenářského spolku už v roce 1902. Tehdejší sekretář
Karl Juppe začal sepisovat staré události a snažil se přimět některé pamětníky k sepsání úvodu, leč
marně. Největší ztrátu utrpěla historie obce v roce 1896, kdy vznikl požár v domě č.p.8, kde bydlel
tehdejší starosta a současně tam byla provozována hospoda. Veškeré staré dokumenty shořely.
Dne 30. ledna 1920 vyšel zákon, který obcím ukládal povinnost pamětní knihu založit a vést. Trvalo
však dalších 7 let, než se tohoto úkolu ujal Gustav Müller.
Vývoj území dle popisu Gustava Müllera
Obec Dalešice leží na svahu Dalešického kopce v linii Grundloch – Haselberg v délce 2 km směrem
na jih. Ve východní části se rozkládá osada Čížkovice I, zbylé ¾ z celkové plochy zabírá osada
Dalešice. Leží hodinu a čtvrt jižně od Jablonce.
Obec Dalešice zahrnuje osady Dalešice a Čížkovice. Rozprostírá se na ploše 257 ha, 15 a, 56 m2 ,
z toho na Čížkovice připadá 15 ha, 57 a. Na hranici s Kokonínem a Maršovicemi ležící část obce se
nazývá Grundloch, obyvateli též zvaná Friedental.

Dříve byla rozloha obce mnohem větší než
dnes. Zahrnovala tyto části:
Dalešice:
427 jiter 713 sáhů2
Kopanina:
29 jiter 1041 sáhů2
Klíčnov:
171 jiter 206 sáhů2
Dolní Maršovice:
104 jiter 744 sáhů2
Čížkovice
27 jiter 145 sáhů
Pěnčín:
výměra neurčena
Celková výměra obce bez výměry Pěnčína
činila
758 jiter, 2849 sáhů2 = 759 jiter, 1249
sáhů2 = 437 ha 22 a.
(1 jitro = 5754 m2, 1 sáh 2 = 3,59665 m2)
Část Pěnčína patřila k obci Dalešice ještě
v roce 1848. Podle knihy výkazu daní
z roku 1847 patřilo z Pěnčína do Dalešic 16
domů, a to tato čísla popisná: 5, 6, 7, 8, 9,
26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 41 a 42.
K oddělení těchto domů došlo při novém
dělení obcí v roce 1850.

Dalešice v roce 1843
Místní část Klíčnov o oddělení od obce Dalešice žádala již v roce 1880. Dne 28. června roku 1880 se
tehdejší zastupitelstvo v Dalešicích usneslo, že udělí souhlas k oddělení Klíčnova jen v případě, když
současně dojde k oddělení části Kopanina a žádost zamítlo. Následně Okresní výbor v Jablonci n.N.
žádosti Klíčnova vyhověl. Obec Dalešice podala proti tomuto rozhodnutí námitku v tom smyslu, že
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v případě oddělení Klíčnova od Dalešic bude souvislé osídlení přerušeno a místní část Kopanina
odříznuta od mateřské obce. Touto námitkou se zabýval Zemský výbor a přípisem ze dne 16. listopadu
1887 č.46780 povolil oddělení místní části Klíčnov a Kopanina od obce Dalešice a připojení k obci
Pulečný.
První žádost obce Maršovice o připojení dalešické části dolních Maršovic byla podána v roce 1889,
ale Zemským výborem zamítnuta. Další žádost obec Maršovice podala v roce 1902 a tentokrát byla
úspěšná. V roce 1903 až 1904 následovalo oddělení dolních Maršovic ve prospěch obce Maršovice.
Dolní Maršovice tak byly sloučeny se samostatnou obcí Maršovice. Dne 4. května 1904 byl na
Obecním úřadě v Dalešicích sepsán protokol o oddělení dolních Maršovic. Dne 23. června 1904 bylo
rozhodnutí vyplývající z protokolu přijato Obecním výborem v Dalešicích, 14. června 1904
v Maršovicích a 1. července 1904 Okresním výborem v Jablonci n.N. Po oddělení dolních Maršovic
zůstala obci Dalešice plocha 257 ha 15 a 26 m2.

O další oddělení byla obec Dalešice požádána v roce 1919. Tentokrát žádala o oddělení osada
Čížkovice I s tím, že chce být připojena k obci Šumburk - Jistebsko. K tomuto úkonu však nedošlo,
neboť obec Šumburk – Jistebsko připojení odmítla a Ministerstvo vnitra výnosem z 29. prosince 1923
oddělení Čížkovic I od obce Dalešice nepovolilo.
Ještě než bylo předchozí řízení ukončeno, obec Maršovice a Kokonín požádaly o připojení místní části
Grundloch (Friedental) ke svému území. Tento požadavek vyvolal mezi zastupiteli velké rozhořčení a
byl jednohlasně odmítnut. Ve stanovisku k požadavku obcí Maršovice a Kokonín se praví: „Obecní
zastupitelstvo musí s politováním konstatovat, že tak velké, na pevných základech stojící, kvetoucí
obce, jako je Kokonín a Maršovice, chtějí svá území rozšířit na úkor tak malé obce jako jsou Dalešice,
která může být zachována jen díky obětavosti obyvatel a nezištnosti pracovníků úřadu.“ Na zasedání
dne 14. února 1924 bylo zastupitelstvu s ulehčením oznámeno, že Ministerstvo vnitra svým výnosem
z 21. prosince 1923 oddělení Grundlochu nepovolilo.
Jak vyplývá z předchozího popisu, velkou část práce obecního zastupitelstva během 40 let
představoval boj za udržení území.
Tolik kronika obce Dalešice z let 1927 – 1941.
Obec Dalešice pak ještě dvakrát změnila své území a právní status. Ke dni 1. ledna 1960 byla sloučena
s obcí Maršovice a stala se pouze jejím katastrálním územím. Samostatnost nabyla opět ke dni 1. ledna
1993. V tomto roce též došlo k oddělení části Čížkovice I, které se spojily s Maršovicemi.
Výměra obce Dalešice k 5. lednu 2020 činila 243 ha 13 a 06 m2.
Z dalešické obecní kroniky přeložila a upravila Marie Nedomlelová
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Ukázka ze zápisů výboru Obce Dalešice z roku 1903 - oddělení části obce.
Zápis č. 2
sepsaný na schůzi Obecního výboru v Dalešicích dne 16. dubna 1903 za přítomnosti podepsaných.
Přítomni
Předsedající:
Franz Juppe starosta obce

Obecní radní:
I. Kajetan Pilz
II. Heinrich Weiss
III. Heinrich Lucke
Členové výboru

Josef Weiss č.p.26
Josef Weiss č.p.28
Josef Schmidt č.p.14
Adolf Lang č.p.11

Eduard Juppe jun. č.p.81
Anton Lucke č.p.34
Franz Lang č.p.46
Franz Hoffmann č.p.9

Jednání
Všichni zastupitelé obce byli na tuto schůzi včas pozváni a zároveň seznámeni s body programu.
Prohlášením usnášeníschopnosti byla schůze ve 3 hod. odpoledne předsedajícím zahájena a bylo
přistoupeno k projednání následujících bodů.
Bod I. - Přečten zápis z minulé schůze
ad bod I. - Po přečtení následovalo schválení jeho obsahu.
Bod II. - Přezkoumání a schválení obecního chudinského fondu, vyúčtování místní části za rok 1902
ad bod II. – Veškeré účty byly jak v příjmech, tak i ve výdajích položku za položkou přezkoumány,
porovnány s příslušnými přílohami a shledány bez závad. Poté bylo rozhodnuto udělit tomuto
účetnímu dokumentu absolutorium.
Bod III. - Seznámení s přípisem Okresního výboru Jablonec ze dne 10. dubna 1903 č. 798, kterým se
obec Dalešice vyzývá k vydání souhlasu s oddělením k obci Dalešice náležejícího dílu Maršovic,
k jeho připojení k obci Maršovice a vytvoření samostatné obce Maršovice.
Na základě návrhu pana Franze Hoffmanna č.p.9 bylo jednohlasně rozhodnuto, že souhlas s oddělením
k obci Dalešice náležejícího dílu Maršovic od obce Dalešice, k jeho připojení k obci Maršovice a
vytvoření samostatné obce Maršovice bude vydán jen za podmínek, které stanovil Obecní výbor
Dalešice na své schůzi ze dne 24. července 1902.
Bod IV. - Seznámení se žádostí Obecního úřadu Nová Ves (Neudorf) ze dne 8. dubna 1903 č. 655
o přijetí rodiny Heinricha Machatschky, zapsáno pod č.j. 313/1903. Výše jmenovaný bude, včetně své
manželky a nezletilých dětí, přijat do zdejšího domovského svazku obce.
Bod V. - Sdělení
Předsedající oznámil, že Ignaz Wabersich podal ústní žádost o zvýšení své podpory.
Ignazi Wabersichovi bylo odsouhlaseno zvýšení podpory o 12 korun, tedy na 36 korun ročně.
Dále bylo rozhodnuto, že Emmě Peukertové v Kokoníně, pobírající v současné době podporu, nebude
tato nadále vyplácena, neboť byla shledána podpory nepotřebná.
Rozhodnuto bylo i ve věci Franze Schöffla. Ten bude pobírat podporu jen do konce dubna letošního
roku a pak bude pro něj opatřeno ubytování.
Bod VI. - Volné návrhy
Pan Adolf Lang č.p.11 podal návrh, aby v obci Dalešice, na účelně zvoleném místě, byl umístěn
ukazatel cest. Tento návrh byl jednohlasně přijat.
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Sdělení
Přípisem Okresního výboru Jablonec ze dne 15. dubna 1903 č. 829 se obci Dalešice nařizují přípravné
práce ve věci oddělení dílu Maršovic dosud k obci Dalešice náležejícího, a to rozdělení aktivního a
pasivního majetku, jakož i vypracování pravidel týkajících se příslušnosti obyvatel k obci a následně
vypracování zápisu, jehož opis bude předložen ke schválení Okresnímu výboru.
Celková hotovost obce Dalešice z daní činí 2.107 korun, 78 hal., z toho připadne na zůstatkovou obec
Dalešice 1.439 korun, 75 hal., a na z obce Dalešice oddělený díl Maršovic 668 korun, 3 hal. Z aktiv
připadne podle válečných obligací na zůstatkovou obec Dalešice 2.040 korun a na z obce Dalešice
oddělený díl Maršovic 460 korun.
Finanční hotovost obce Dalešice je 757,02 korun, z toho připadne na zůstatkovou obec Dalešice
518 korun 38 hal., a na z obce Dalešice oddělený díl Maršovic 240,49 korun.
Stav pasiva: Současná pasíva v obci Dalešice činí 4.658 korun, 52 hal., z toho připadne na
zůstatkovou obec Dalešice k vyplacení 2.908 korun, 28 hal., a na z obce Dalešice oddělený díl
Maršovic 1.349 korun, 42 hal.
Co se týká domovských poměrů, zůstávají jak doposud, právně nedotčené.
V zápise uvedené vyúčtování bude po úředním schválení provedeno.
Po přečtení ukončeno a podepsáno
Karl Juppe
- zapisovatel
Franz Juppe - starosta obce
Kajetan Pilz
- obecní radní
Heinrich Weiss - obecní radní
Heinrich Lucke, Eduard Juppe, Josef Weiss, Franz Hoffmann, Josef Weiss, Anton Lucke, Josef
Schmidt, Adolf Lang, Franz Lang.

Z knihy zápisu ze schůzí výboru obce Dalešice z let 1903 – 1925 přeložila a upravila Marie Nedomlelová
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Lukšustrova anabáze
Ztělesnit skřítka Lukšustra jsem si přála už od té doby, co jsem mu přisoudila roli ochránce
Dalešického vrchu. Tu pověst jsem napsala a zveřejnila v Dalešickém zpravodaji v roce 2014.
Než se Lukšustr usadil na Dalešickém vrchu, uplynulo téměř deset měsíců. Prvotně za to může můj
nápad, že celá akce bude tajná. Nikdo, kromě mne a řezbářky, se o tom nedozví a až se Lukšustr
objeví, bude to pro všechny překvapení. Další zdržení způsobily zčásti objektivní, ale i subjektivní
důvody.
V září 2019 jsem se dozvěděla o paní Sidorjakové z Plas, která tvoří sochy ze dřeva a dopisem ji
požádala, zda by takového skřítka vytvořila. Své přání jsem doplnila fotografií přístřešku, ve kterém
by měl být umístěn a pověstí o skřítkovi. Paní Sidorjaková moji objednávku přijala a dohodly jsme se
na skřítkově podobě. Koncem listopadu 2019 jsem dostala z Plas zprávu, že skřítek Lukšustr byl
dokončen, ovšem tak se zalíbil vnučce paní Sidorjakové, že jí ho musela nechat. Skřítek byl vystaven
v ateliéru paní Sidorjakové a obdivován žáky místní základní školy. Zároveň mi paní sdělila, že
pracuje na druhém skřítkovi. Ten byl dokončen v lednu 2020 a já jsem začala přemýšlet o jeho
přepravě do Dalešic. Kromě toho, že to pro mne bylo „trochu z ruky“ také bych to musela odtajnit
přinejmenším manželovi, vymyslela jsem dopravu přes Prahu skrze vzdálené příbuzné.
V únoru 2020 jsem se dotázala svého příbuzného v Praze, který má v okrese Plzeň-sever babičku,
zdali by byl ochoten Lukšustra převézt z Plas do Prahy. Než došlo k návštěvě příbuzného do Plas, byla
nařízena koronavirová karanténa. Lukšustr se dostal do Prahy až 8. května 2020. Tuto radostnou
zprávu jsem dostala s tím, že příbuzný má 12. června 2020 cestu do Liberce a že tedy Lukšustra
v Dalešicích po cestě vysadí. Akce se začala nepříjemně protahovat, ale když už jsem čekala tak
dlouho, řekla jsem si, že to ještě měsíc vydržím.
Cesta 12. června 2020 do Liberce se nekonala. Co teď? Než se mi podařilo vymyslet tajnou cestu do
Prahy, nabourala jsem auto. To se přemístilo na měsíc do servisu. Do tajné akce jsem, pod slibem
mlčenlivosti, přibrala dalšího příbuzného - zetě, který jezdí denně do Prahy a požádala ho, aby
Lukšustra z Prahy přivezl. Žádost jsem urgovala dvakrát. Potřetí jsem se strefila do momentu, kdy zeť
naboural auto a měl jiné starosti. Akce přestala být tajná, protože jsem už ztratila nervy a vyklopila
všechno rodině. Měla jsem pocit, že celá akce je zakletá a že snad mi není přáno, abych Lukšustra
uviděla. Když se do akce vložila dcera, byl v pátek, 26. června 2020, Lukšustr dopraven z Prahy do
Jablonce nad Nisou a v pondělí, 29. června 2020 dojel do Dalešic. Poté bylo potřeba projednat se
starostkou obce, aby požádala svého manžela o umístění Lukšustra v přístřešku na Dalešickém vrchu.
S paní starostkou jsem se sešla 7. července 2020.
Lukšustr dokončil své putování z Plas na Dalešický vrch dne 13. července 2020.

Lukšustr 13.července 2020 v přístřešku
Marie Nedomlelová
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Křížek na polní cestě do Pulečného
(Z cyklu "Povídání pro vnoučata")
V dolní části vesnice, vlevo od silnice do Pulečného, stál kdysi Luckův statek, ale že těch Lucků bylo
ve vesnici hodně, říkali mu Hanzl. Hanzl měl hodnou a pracovitou ženu, chlévy plné dobytka a pole
mu dávala úrodu tak akorát, aby mohl být spokojen. Ale přece mu i jeho ženě ke spokojenosti něco
chybělo. Neměli děti. Hanzl v noci, když nemohl spát, smutně přemýšlel, pro koho se vlastně dře na
statku, co s těmi poli po jeho smrti bude. A žena po nocích poplakávala, že každý ten Boží tvor má
nějaké to drobátko, jen ona nic.
Jednou takhle k večeru, když Hanzl šel z pole od Kokonína, uslyšel dětský pláč. Koukne a na břehu
Dalešického potoka leží dítě, nahaté, jak jej Pánbůh stvořil. Chlapec to byl, ale takový divný. Hlavu
měl velkou a podlouhlou, očička vypouklá, ruce jako malé lopatky a nožičky tak krátké, že mu je
bříško úplně zakrývalo. Hanzl na to kouká, dítě se mu nelíbilo, ale vzpomněl si na svůj dům, kde
chyběl dětský křik i smích, na uplakanou manželku a řekl si: „Hezké dítě to není, ale když nám
Pánbůh nenadělil jiné, i tohle bude dobré.“ A vzal je domů.
Žena také nejdřív poděšeně koukala na to divné stvoření, děťátko si představovala jinak, ale i ona si
řekla lepší tohle, než nic.
Chlapečkovi dali jméno Trost. Chlapeček rostl pomalu, byl spíše menší než jeho vrstevníci, s velkou
hlavou, lopatkovýma rukama, krátkýma nohama. Trvalo skoro 5 let, než řekl první slovo. Co naplat,
když dosáhl šesti let, musel do školy. Seděl sám v zadní lavici a nerozuměl ničemu, co pan učitel
povídal. Jen v hodině kreslení ožil. Jak pan učitel začal malovat na tabuli obrázky, Trost vyběhl
z lavice, sebral křídu a už se na tabuli objevovaly podivné rostliny a zvláštní zvířata, které nikdo na
zemi nikdy neviděl. A když pan učitel chtěl jeho kresby smazat, aby mohl napsat třeba příklady
v počtech, Trost se strašně rozzlobil a divoce se na pana učitele vrhl. Tak si ve třídě museli pořídit
ještě jednu tabuli a tu původní nechat Trostovi na kreslení.
Ještě jednu zvláštnost Trost měl. Čím byl starší, tím více času trávil na zahradě, nebo na poli a svýma
rukama, které se spíš podobaly lopatkám, dělal hluboké díry do země. Hanzl mu domlouval, že ničí
pole i úrodu, díry vždy zasypal, ale ony tam byly zas a zas. Pak začal Trost utíkat ze světnice na pole
i v noci.
Jednou k ránu se Hanzl probudil, Trost nikde, tak ho šel hledat. Trost byl na poli, seděl na okraji
obrovské jámy a naříkavým hlasem volal: „Kamarádi, bratříčkové, kde jste, ozvěte se! Je mi smutno
tady na zemi bez vás. Vezměte mě k sobě.“. A než se Hanzl nadál, Trost skočil do jámy a jakoby se za
ním zem zavřela. Vyděšený Hanzl pohlédl dolů, ale neviděl nic než černou tmu. Vrátil se domů a
vyprávěl ženě, co viděl. „Třeba se vrátí“ řekla žena.“ Ale už se nevrátil.
Na tom místě, kde Trost zmizel, nechal Hanzl postavit křížek. Stál na zrušené polní cestě z Dalešic do
Pulečného.
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Kříž v toce 1962 podle kresby J. Scheybala

Kříž v roce 2018 v Pulečném
Po zrušení cesty zůstal kříž stát uprostřed pole, později spadl a byl napůl zaoraný. Před dvěma lety jej
nový vlastník z Pulečného přemístil na svůj pozemek. Kříž je znovu postavený v Pulečném a jeho
torzo stojí při silnici do Pulečného před 1. domem na levé straně.
Marie Nedomlelová
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
V letošním roce, který byl a je velmi ovlivněn pandemií, se
náš sbor mimo požární ochrany, pomoci veřejnosti a práce pro
obec podílel i na společenském, kulturním a sportovním dění v
obci.
Kromě jednotky požární ochrany (JSDH) v našem sboru
působí mužské a ženské sportovní družstvo a kolektiv
mladých hasičů.
V roce 2020 náš sbor čítal 36 dospělých členů a 34 členů z řad
mladých hasičů a dorostu.

Činnost JSDH obce Dalešice
V roce 2020 byla naše jednotka operačním střediskem
vyslána zatím ke dvěma mimořádným událostem.
Jednalo se o:
- výjezd k neohlášenému pálení klestí v obci
- likvidaci nebezpečných látek na komunikaci.
Mimo řešení mimořádných událostí se členové jednotky
v jarních měsících letošního roku podíleli na boji proti
pandemii a to zejména pravidelnou dezinfekcí
veřejných prostor v obci, pomohli obci s distribucí
roušek pro seniory a nabídli pomoc seniorům s
dovozem potravin a léků.

Práce pro obec a nejen pro ni
I v letošním roce jsme provedli práce dle potřeb a návrhů obecního úřadu. Jednalo se o:
 pálení klestí
 pravidelné sekání trávy a úklid hřiště
 vyčištění odvodňovacích žlabů na cestě k vysílači po přívalových deštích
 úklid točny po skládce štěrku
 nátěr věže hasičské zbrojnice
 a v plánu máme ještě osazení a ozdobení vánočního stromku

Kulturní, společenské a sportovní akce v obci
Jestli bylo letos něco v naší obci zasaženo pandemií koronaviru nejvíc, tak to bylo pořádání
hromadných kulturních a společenských akcí. Z důvodu pandemie jsme byli nuceni zrušit řadu akcí,
což nás velice mrzí, protože se jednalo o tradiční akce, jako pálení čarodějnic, dětský den, volejbalový
turnaj a bohužel i rozsvícení vánočního stromku, které bylo plánované na sobotu 28. listopadu 2020. I
přes nepřízeň osudu jsme v roce 2020 zorganizovali:

 Hasičský ples
V sobotu 29. února jsme uspořádali tradiční Hasičský ples,
který se konal v Sokolovně Kokonín. Sál byl opět zcela
vyprodaný a k poslechu i tanci zahrála skupina S.R.O.. Pro
hosty bylo připravené ohnivé taneční vystoupení od
Ohnivých čarodějek a bohatá tombola. Ještě jednou moc
děkujeme všem sponzorům Hasičského plesu.

 Noční soutěž Fire night cup
V sobotu 15.8.2020 jsme u nás na hřišti uspořádali 1.kolo
seriálu nočních soutěží FNC 2020. Soutěže se zúčastnilo 53
družstev v kategorii MUŽI, ŽENY a PS-12. Všichni
soutěžící předvedli úctyhodné výkony a i díky nim měla
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soutěž rychlý a hladký průběh. A jak to tak bývá, domácím družstvům se ne úplně dařilo. Holky po zaváhání
na rozdělovači skončily na 9. místě a kluci v kategorii PS-12 po zaváhání na koši na 6. místě. Velké díky
patří všem, kteří se na organizaci podíleli. Velké poděkování zároveň patří všem sponzorům a partnerům.

 Dětská večerní hasičská soutěž "Dalešický korálek"
V sobotu 26. září 2020 jsme uspořádali už tradiční
večerní soutěž pro mladé hasiče Dalešický korálek.
Přestože nám počasí moc nepřálo přijelo
rekordních 39 družstev nejen z Libereckého kraje,
ale i z kraje Středočeského. Náš kolektiv postavil
do soutěže hned 5 družstev a všichni nám udělali
ohromnou radost - přípravka 1. místo, mladší žáci
1. a 7. místo a starší žáci 2. a 4. místo. Tímto
děkujeme všem kolektivům, že nás v této složité
době podpořili a přijeli v tak hojném počtu. Velice
nás to těší, protože uspořádání letošního ročníku
nás stálo hodně sil, nervů a energie. Velké díky
opět patří partnerům a sponzorům, kteří akci
podpořili.

 Mikulášská nadílka
Pokud nám to jen trochu situace dovolí, tak se na závěr roku 2020 ve spolupráci s obcí chystají naše
mikulášské družiny navštívit dalešické děti a zhodnotit jejich chování v tomto roce.

Činnost sportovního družstva mužů
V letošním roce došlo k částečné obměně soutěžního družstva mužů, když se rozhodli skončit dvě
opory let minulých a dvě nové opory se k družstvu přidali. Soutěžní družstvo mužů SDH Dalešice
čítalo v roce 2020 7 členů. Soutěžní sezóna byla také značně zasažena pandemií a řada soutěží byla
zrušena. Z tohoto důvodu jsme v roce 2020 startovali pouze na pěti závodech. Kromě okrskové
soutěže v Huti (2. místo) jsme se zúčastnili kompletního seriálu nočních soutěží Fire night cup 2020,
který se letos skládal výjimečně jen ze čtyř dílčích soutěží. V tomto seriálu startujeme v kategorii PS12, kdy se běhá na jednotnou stříkačku a celkově jsme se umístili na 6. místě.

Činnost sportovního družstva žen
Letošní sezóna se holkám vůbec nevydařila, neboť se celou sezónu potýkaly s absencí závodnic a
soutěžní družstvo musely na každou soutěž lepit, což mělo na výsledek bezesporu vliv. Holky se
zúčastnily okrskové soutěže v Huti (2. místo), Jílovského poháru (1. místo) a kompletního seriálu
nočních soutěží FNC 2020, kde skončily celkově až na 15. místě.

Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice
Chtělo by se nám napsat, že kolektiv mladých hasičů oslavil letos už páté narozeniny. Bohužel
v druhém říjnovém týdnu, kdy jsme chtěli společně zasednout k narozeninovému dortu, překazil naše
plány už podruhé v tomto roce nouzový stav a my jsme byli nuceni zrušit nejen oslavu, ale i naše
pravidelné čtvrteční schůzky.
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I přesto, že většina našich akcí byla letos (stejně
jako jiné oblasti) pod taktovkou onoho viru,
nějakou tu zábavu i práci jsme s dětmi přeci
jenom zvládli. V prvních dvou zimních
měsících jsme ještě měli možnost trénovat
v tělocvičně na Maršovicích, a v únoru jsme si k
tomu byli zaskákat pro radost v liberecké JUMP
Aréně. Začátkem března jsme sbalili běžky
a odjeli jsme na víkendové zimní soustředění do
osady Jizerka. Vzhledem ke sněhovým
podmínkám, které loňskou sezónu panovaly,
jsme měli štěstí a užili jsme si tři dny na lyžích i bobech. Když jsme se v neděli 8. března v Jizerkách
loučili, zdaleka jsme nečekali, že se loučíme na delší dobu. Pravidelné čtvrteční schůzky jsme museli
zrušit z hodiny na hodinu a nuceně jsme si dali od hasičiny dvouměsíční pauzu. Alespoň pro malé
zpestření jsme dětem na velikonoční prázdniny připravili hasičskou zajíčkovu stezku v okolí Dalešic,
na kterou se mohly vydat se svoji rodinou a plnit zadané úkoly.
S největší možnou opatrností jsme se opět sešli až v polovině května a to jen, když nám počasí
dovolilo trénovat venku a zdálo se, že se pomalu vracíme do normálu. Většina jarních soutěží byla
zrušena, ale těsně před prázdninami jsme se vypravili na H-Faktor do Karlinek. Výsledky nebyly
špatné, ale chybějící tréninky byly znát. Starší žáci přivezli pomyslnou bramborovou medaili, dva
kolektivy mladších žáků obsadili 8. a 10. místo a děti z přípravky dovezly stříbro.
Vzhledem k tomu, že hasičské prázdniny jsme
měli od března do května, tak jsme oproti
předchozím rokům drželi naše čtvrteční schůzky
i během léta, abychom dohnali, co jsme
zameškali a děti měly možnost se společně
trošku vyřádit. A jelikož na velké dovolenkové
cesty to nevypadalo, tak jsme do naší činnosti
přidali v červenci i dva hasičské výlety. Poprvé
byl naším cílem Bedřichov, kde si děti nejprve
otestovaly svoji odvahu a fyzičku v tamním
lanovém centru a následně jsme si vyšlápli na
Královku na zmrzlinu. Podruhé jsme se vypravili do Chrastavy, kde jsme navštívili hasičské muzeum.
Na konec srpna jsme měli naplánovanou letní část soustředění a tak jsme trochu s nejistotou sledovali
hygienickou situaci a možnosti pořádání těchto akcí. Nakonec jsme měli štěstí a v termínu od 23. do
26. srpna jsme soustředění absolvovali v chatové osadě ve Voděradech. Kromě tréninku hasičských
disciplín jsme si užili výlet na koloběžkách po trase Greenway Jizera a vypravili se na návštěvu zámku
Hrubý Rohozec.
Po návratu domů jsme těsně před koncem prázdnin vyjeli na Smržovku, abychom se tam pokusili
vybojovat nějaké medaile v příznačně nazvané soutěži „Rozlučka s prázdninami“. Předchozí
soustředění všem asi prospělo, protože drahé kovy jsme do Dalešic vezli rovnou 4. Zkušenější
družstvo mladších žáků dosáhlo na samotné zlato, mladší kamarádi byli 5. Starší žáci, kteří také běželi
ve dvou družstvech, byli stříbrní a bronzoví a přípravka skončila na 3. místě.
Se začátkem školního roku začaly opět i naše pravidelné čtvrteční schůzky, kde jsme trénovali na
podzimní soutěže. Ty jsme nakonec mohli absolvovat pouze dvě. Jednou z nich byl domácí
„Dalešický korálek“, kde proti nám kromě znovu stoupající vlně covidu stálo i počasí. Ale přes
všechny komplikace tu děti ve všech třech věkových kategoriích dosáhly na cenné kovy. Přípravka a
mladší žáci na zlato (a 7. místo) a starší žáci na stříbro (a 4. místo). Vzhledem k tomu, že máme
aktuálně 32 dětí v „soutěžícím“ věku, postavíme většinou na start každého závodu 4 – 5 družstev. Po
této soutěži jsme se ještě stihli připravit na podzimní kolo celoroční soutěže Plamen – na závod
požárnické všestrannosti, který mladší a starší žáci v provizorním režimu absolvovali v Bratříkově. A i
tady se družstvům vedlo. Mladší žáci z „A-družstva“ po čtvrté za sebou doběhli na 1. místě a starší
žáci na 3. místě.
Tím bohužel naše podzimní aktivity opět skončily a na zmíněném narozeninovém dortu s pěti
svíčkami jsme si už v říjnu nepochutnali. V rámci prodloužených podzimních prázdnin se děti opět
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mohly vypravit alespoň na hasičskou (tentokrát halloweenskou) stezku s plněním úkolů. Raději
bychom se ale viděli všichni dohromady…
Tento rok byl náročný po všech stránkách, ta hasičská je jen jedna z nich. A tak bychom o to víc chtěli
poděkovat všem, kteří nás podporují a drží nám pěsti nejen na startu soutěží. Velké díky patří Sboru
dobrovolných hasičů Dalešice, obci Dalešice, všem vedoucím, kteří se na našich setkáních podílejí
(Bára Luková, David Beránek, Jirka Umann, Standa Matura, Jára Véle ml. a Daniela Drapáková),
rodičům a všem, kteří nám vřele otevřeli dveře při Tříkrálovém vinšování. Věříme, že začátkem
příštího roku vám budeme moci přijít zazpívat zase a popřát především to zdraví!

Co pro vás chystáme v roce 2021
Pokud nám to situace dovolí,
sportovní akce:
 6. ledna 2021
 20. února 2021
 30. dubna 2021
 5. června 2021
 14. srpna 2021
 4. září 2021
 25. září 2021
 27. listopadu 2021
 5. prosince 2021

tak i v roce 2021 pro Vás chystáme už tradiční kulturní, společenské a
Tři králové
Hasičský ples (prodej vstupenek pro občany Dalešic od 1.1.2021)
Pálení čarodějnic
Dětský den (přesný termín bude včas upřesněn)
Noční soutěž Fire night cup 2021
Volejbalový turnaj (přesný termín bude včas upřesněn)
Dětská večerní soutěž Dalešický korálek
Rozsvícení vánočního stromečku
Mikulášská nadílka

Pokud se chcete podrobně seznámit s naší činností nebo ji sledovat pravidelně, navštivte náš
facebookový profil: https://www.facebook.com/sdhdalesice
Za celý Sbor dobrovolných hasičů Dalešice přejeme pohodový konec letošního roku, krásný adventní
čas a šťastné vykročení do roku příštího, který snad bude lepší než ten rok letošní.

Za SDH Dalešice
Bára Luková, David Beránek
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Plánované akce do konce roku:
29. listopadu 2020

rozsvícení vánočního stromečku – letos
bohužel bez programu a účasti veřejnosti

5. prosince 2020 po setmění

Mikulášská nadílka – děti se mohou těšit na
návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků, kteří
přijdou za dětmi, donesou jim nadílku a předá ji
před domem nebo na zápraží

7. prosince 2020 od 18 hodin

poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v roce 2020

Tradiční vánoční posezení důchodců

nesejdeme se, ale dárky pro Vás máme
připravené a doneseme Vám je domů
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A co chystáme na příští rok?
 Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu /nebylo realizováno v roce 2020/
 Revitalizace bývalého koupaliště – vybudování přírodní nádrže a relaxačního místa
 Zasíťování obecního pozemku č. 383/6 (pozemek za stodolou v centru obce)

A co napsat závěrem?

Ať o Vánocích vládne pohoda
a do okolí rozléhá se smích,
láska ať srdce vám zahřeje
a štěstí vidíte všem na očích.
Hana Vélová, starostka obce

29

