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Dalešický zpravodaj

Vážení spoluobčané,
všichni jsme se těšili, že se v roce 2021 probudíme z ošklivého snu, který se nazývá
koronavirová pandemie. Překvapení se však nekoná. Koronavirová pandemie přetrvává, a jak
to vypadá, tak s ní budeme muset žít i v následujícím roce.
Není potřeba psát o vývoji, následcích nebo omylech, které tuto pandemii provázejí, těchto
informací je hodně v denním tisku, na internetu, v televizi i v rádiu.
Co jediné je potřeba? Nesmíme zapomínat na vzájemnou úctu, toleranci a slušnost jeden
k druhému. Je potřeba si pomáhat a dívat se na svět s optimismem a láskou. Jen tak se nám
podaří udržet dobré rodinné, přátelské i sousedské vztahy – to je nejdůležitější.
Letošní ročník Dalešického zpravodaje obsahuje informace o dění a hospodaření v obci, ale
také o historii obce. Nechybí příspěvky o činnosti našich dobrovolných hasičů, dalešické
kronikářky a informace o polních cestách.
Děkuji všem přispěvovatelům za příspěvky a paní účetní za účetní podklady.
Obsah:











Informace o občanech
Aktuálně z obecního úřadu
Poplatky platné pro rok 2022
Činnost obecního zastupitelstva
Okénko do historie
Povídka Kino
Dalešické pověsti
Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
Plánované akce do konce roku
Závěr

Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roka
XIV. 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 14.11.2021
Nejstarší žena:
Nejmladší žena:
Nejstarší muž:
Nejmladší muž:

Ludmila Kopáčková
Anna Štaflová
Josef Hujer
František Havrda

Nové přírůstky – narození dětí:

Jesika Kiňová
František Havrda
Anna Štaflová

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

Pavol Gumulák
Alena Špiková
Lenka Havránková
Marie Slavíková
Naděžda Pištínková
Ludmila Kopáčková
Libuše Honsová
Adéla Havlištová

Loučíme se :
V letošním roce nás navždy opustili :
27.6.2021
Bernard Kalous
15.7.2021
Jiří Matura
22.7.2021
Marie Slavíková
Vzpomínáme.

Průměrný věk občanů:
Průměrný věk muži:
Průměrný věk ženy:

39,05 let
37,67 let
41,04 let

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

208 z toho 110 mužů a 98 žen
162
39 + 11 nepřihlášených

Počet domů: trvale obydlené domy 70
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, místostarosta:

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 z d a r m a.
Kopírování pro kroužek mladých hasičů je z d a r m a.
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Obecní úřad informuje:
Praktický lékař v Rychnově u Jablonce nad Nisou :
MUDr. Pavlína Dubská ve spolupráci s MUDr. Kateřinou Vacátkovou /ordinuje úterý a
čtvrtek - odpolední ordinační hodiny/
telefon :
483 388 004
webové stránky :
www.praktik-rychnov.cz
Na veškerá ošetření a odběry krve je vždy nutné objednat se telefonicky nebo
prostřednictvím webových stránek.
Ordinační hodiny během vánočních svátků:
23.12.2021
27.12.-29.12.2021
30.12.-31.12.2021

DOVOLENÁ
NORMÁLNÍ ORDINAČNÍ HODINY
DOVOLENÁ

V případě nepřítomnosti
MUDr. Jiří Šmíd, Mšeno, Boženy Němcové 7
tel. : 483 302 506
MUDr. Anna Novotná, Kokonín, Jižní 222
tel. : 483 302 189
Pohotovost – Nemocnice Jablonec nad Nisou, pavilon B, přízemí /jděte po červené/
tel. : 483 345 108
Historie obecního pozemku parcelní číslo 383/6 (za stodolou)
Pozemek par. č. 383/6 ve vlastnictví Obce Dalešice byl získán bezplatným převodem od
Pozemkového fondu ČR na základě smlouvy ze dne 12.12.2002. Ve smlouvě je stanoveno, že
pozemek je určen pouze k zastavění pro stavby k bydlení. Pozemek je pravidelně kontrolován
ze strany dárce – Pozemkového fondu ČR, zda jsou na pozemku již postaveny stavby
k bydlení nebo ne.
V územním plánu obce Dalešice, který byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem
v lednu 2012, je tento pozemek řešen jako zastavitelná plocha s kódem plochy Z16 –
charakteristika území Z.16 lokalita jihovýchodní část Dalešic funkční vymezení BV-bydlení
venkovské PVu-uliční prostory lokální podmínky izolované rodinné domy, 1 n.p.+ využitelné
podkroví, koeficient zastavení pozemku max. 0,3 (čerpáno z platného územního plánu obce
Dalešice).
V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo nechat vypracovat urbanistickou studii obecního
pozemku ing. arch. Macharovi z Prahy. Výsledkem byla urbanistická studie rozdělení
obecního pozemku o celkové výměře 12.119m² na 8 nebo 9 stavebních pozemků s výměrami
od 915m² do 1.670m².
V roce 2016 vzrostla poptávka po koupi pozemku od místních i cizích lidí. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že nechá pozemek zasíťovat a rozparcelovat. Teprve poté bude
zahájen prodej stavebních pozemků. Práce na vypracování projektu, získání stavebního
povolení a zasíťování elektrikou se protáhly na 5 let. V tomto období se podařilo majitelům
soukromých pozemků prodat značný počet pozemků. Tím se zvedla nevole ke stavbě dalších
rodinných domů v centru obce. Z tohoto důvodu obecní zastupitelstvo rozhodlo ustoupit od
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plného zasíťování obecního pozemku, a nechalo zasíťovat pouze jeho část. V budoucnu zde
budou 2 stavební pozemky o celkové výměře 3.600m². Zbylá část obecního pozemku bude i
nadále obhospodařována Kokonínskou zemědělskou a.s. a bude sloužit jako finanční rezerva
pro hospodaření obce v budoucnu.
V současné době probíhá poměrně živý rozvoj obce. Jen pro informaci – ve fázi kolaudace,
stavby nebo čekání na stavební povolení je dnes 11 rodinných domů.
Křižovatka Rádelský mlýn
Předpokladem ukončení úplné uzavírky křižovatky Rádelský mlýn je konec roku 2021
(15.12.2021). Termín se může posunout v návaznosti na počasí, ale přes zimu bude křižovatka
průjezdná. V roce následujícím by měly probíhat dokončovací práce s tím, že už k úplné
uzavírce žádného směru nedojde /info od Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec/.

Objízdná trasa
Uzavírka silnice Pulečný- Kokonín, z důvodu výstavby kanalizace bude ukončena
30.11.2021. Přes zimu bude úsek Pulečný – Kokonín zprůjezdněn. V jarních měsících příštího
roku bude opět silnice uzavřena z důvodu položení finálního asfaltového povrchu a KSSLK
bude rekonstruovat stávající silniční propustky.
Odpadový Oskar
Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé. Jeho snahou je upozornit na
potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství
směsného odpadu.
Obec Dalešice obdržela diplom za 1. místo v 7. ročníku soutěže "ODPADOVÉHO
OSKARA" za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel
v Libereckém kraji (42,5 kg/obyvatele – úroveň třídění 54%).
Více informací včetně výsledků soutěže z ostatních krajů najdete na
www.bit.ly/odpadovyoskar.
Nulový místní poplatek za komunální odpad a obecně závazná vyhláška o místním
poplatku
Na základě nové odpadové legislativy projednali zastupitelé obce možnosti nové obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad. Zastupitelé obce rozhodli
nepřijmout novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku s tím, že náklady budou
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hrazeny z rozpočtu obce. I nadále nebudou občané platit žádný poplatek za komunální odpad.
Náklady obce se ale rok od roku zvyšují a obec doplácí nemalé peníze za likvidaci
komunálního odpadu - viz vyčíslení nákladů v odpadovém hospodářství.
Z tohoto důvodu obecní zastupitelstvo na svém červencovém zasedání schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním koeficientu, podle které se na celém území obce
stanoví dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí místní koeficient ve výši 1,5 se splatností od
1.1.2022.
Tímto krokem získá obec příjem do obecního rozpočtu spravedlivě od všech majitelů
nemovitých věcí v obci a sníží se výdaje obce na likvidaci komunálního odpadu.
Hřbitov - informace pro nájemce hrobových míst
Před uložením rakve či urny do hrobu musí nájemce hrobu tuto skutečnost nahlásit kvůli
evidenci na obecním úřadě. Dále jsou všichni nájemci hrobových míst povinni ohlásit na
obecním úřadě jakékoli opravy a renovace, které na najatém hrobě budou provádět, a to ještě
před samotným započetím oprav. Ohlášení této skutečnosti je nezbytné, neboť v případě
škody na okolních hrobech nese veškerou odpovědnost nájemce opravovaného hrobu. Na tuto
skutečnost by měl upozornit vybranou osobu či firmu, která opravu hrobu bude provádět.
Bezpečnost v obci
Z důvodu větší bezpečnosti a snížení rychlosti projíždějících aut v obci byla podána žádost na
DI Policie ČR Jablonec nad Nisou na posunutí označení začátek a konec obce Dalešice.
Žádost byla kladně vyřízena a označení obce bude posunuto směrem od Jablonce nad Nisou
před dům čp. 70 a na konci obce za dům čp. 78.
Zadržování vody v krajině
Součástí revitalizace lokality bývalého koupaliště je vybudování tůně v místě bývalého
koupaliště. Tůň bude napájena z pramenů, které vyvěrají v horní části pozemku. V rámci
pozemkových úprav bude v roce 2022 realizována polní cesta VPC10 kolem kapličky, a tato
cesta je naprojektována tak, aby byla voda z polní cesty a pole nad cestou sváděna do tůně.
Volby
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR konané ve dnech
8.10.2021-9.10.2021. V naší obci volilo 131 voličů z celkového počtu 163 voličů.
Volební účast : 80,37%.
Výsledky:
Volební strana
Počet hlasů
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
35
SPOLU-ODS,KDU-ČSL, TOP 09
34
ANO 2011
27
Svoboda a přímá demokracie
7
ČSSD
6
Volný blok
5
Trikolora Svobodní soukromníci
5
Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty
4
Urza.cz
2
KSČM
2
Strana zelených
1
Otevřeme Česko normálnímu životu
1
Hnutí prameny
1
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Nová polní cesta z Dalešic do Pulečného.
Jak jste si zajisté všimli, stavěla se nová polní cesta z
Pulečného do Dalešic, a to převážně v místě původní
cesty (zrušené v 70. letech minulého století). K dokončení
stavby nové cesty došlo v listopadu 2021.
Jde se o zemědělskou cestu VPC C1 prováděnou na
základě schválených komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Pulečný. Objednatelem je Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj a
zhotovitelem je STRABAG a.s. Cena cesty je 6.8 mil.
Kč. Cesta byla navržena v kategorii P 4,0/30 (šířka
jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,25 m zhutněná krajnice).
Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci v
celkové délce 998 m, která je jednopruhová, obousměrná,
doplněná 2x výhybnou, 1x propustkem DN 600 s
napojením na veřejnou dopravní síť.
Nová cesta nemohla být v Pulečném vedena po původní
trase (nesouhlas obyvatel) a z toho důvodu začíná 250 m
za posledními domy (směr Kokonín) výjezdem ze silnice
č. III/28716 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jablonec nad
Nisou a je propojena na místní komunikaci v obci
Dalešice. Kryt vozovky tvoří asfaltový beton ACO 11.
Odvodnění je provedeno gravitačně do otevřených
příkopů nebo vsakem do přilehlých nezpevněných ploch a
podélnou drenáží DN 150 se zaústěním do vsakovacích
jam.
Stavba vyvolala kácení 8 ks vzrostlých stromů v dolní
(pulečenské) části a odstranění náletových křovin. V
dolní části byl projekt upraven přidáním několika
oblouků pro zmírnění velkého spádu (viz vedlejší
obrázek). Ozelenění polní cesty je provedeno ovocnými
stromy (hrušně, jabloně) se středně velkou korunou v
počtu 42 kusů.
Výstavbou polní cesty VPC C1 došlo především ke
zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků.
Cesta má i velký turistický význam. Zkvalitní se dopravní
propojení mezi obcemi Dalešice a Pulečný, zkrátí se
docházková vzdálenost na jabloneckou městskou dopravu
o 400 m (linka č. 101, zastávka Pulečný) proti vzdálenosti
po silnici. Zvýší se bezpečnost chodců a cyklistů
(provozem mimo dopravně vytíženou silnici).

7

DALEŠICKÝ ZPRAVODAJ

2021

XIV. ročník

Obec Pulečný má v úmyslu v letošním roce opravit a vrátit křížek, který stál na křižovatce starých
cest (naposledy ležely v roce 2016 jeho trosky v poli asi 200 m od okraje dalešické zástavby), na nové
místo vybudované u polní cesty a doplnit jej lavičkou. Pokud se to povede, bude to krásné místo s
výhledem na Ještěd.

Stav na stavbě dne 6.11. 2021 (pohled na Dalešice)

Stav na stavbě dne 6.11. 2021 (směr Pulečný od Dalešic)

Stav na stavbě dne 28.10. 2021 (úsek u Pulečného)
Pokud se týká stavby cest z komplexních pozemkových úprav v Dalešicích, tak na cesty HPC 1 a VPC
10 (stávající cesta na Maršovice a nová odbočující cesta nad bývalým koupalištěm kolem kapličky na
silnici) byly vypracovány prováděcí projekty a bude se žádat o stavební povolení. Podle sdělení
Státního pozemkového úřadu by v příštím roce jejich stavby mohly být zahájeny.
Ing. Josef Nedomlel
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AKCE
Stejně tak jako minulý rok pandemie COVID-19 ovlivnila společenský a kulturní život v obci.
Ani letos jsme si netroufli naplánovat některé akce. Nikdo z nás nevěděl, zda se budeme moci
sejít v zasedací místnosti bez roušek nebo na hřišti ve větším počtu.
Alespoň pár akcí se nám podařilo zorganizovat.
Velikonoční nadílka
A nezapomněli jsme ani na velikonoční nadílku pro děti, které nemohly chodit koledovat od
domu k domu, tak jak jsou zvyklé. Pro ty jsme zajistili a roznosili velikonoční balíčky.
Čarodějnická stezka
Letošní čarodějnická stezka byla připravena pro děti trochu jinak, než v předešlých letech. Na
stanovištích nečekaly oblíbené čarodějnice, ale děti plnily úkoly s čarodějnickou tématikou.
Na trase děti čekalo 12 úkolů, každý si zapsal správnou odpověď, a pokud děti správně
hádaly, tak jim vyšla tajenka s místem, kde byl schován poklad. Věřím, že děti tato
čarodějnická stezka bavila a na sladké odměně si pochutnaly.
Vystoupení kouzelníka
Dětský den jsme si netroufli zorganizovat, tak jsme zajistili malé odpolední vystoupení
kouzelníka. Zručnost a velká zásoba triků a kouzel zaujaly nejen děti, ale i dospělé. Na závěr
kouzelník každému dítěti vytvaroval z nafukovacího balónku dárek. Na přání dětí to bylo
většinou zvířátko nebo meč.

Podzimní veletrh ZAHRADA ČECH 2021
Naše obec uspořádala ve spolupráci s Městysem Zásada zájezd na podzimní veletrh
ZARADA ČECH 2021. Zájezdu se zúčastnilo 5 seniorů z řad našich spoluobčanů.
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Plánované akce na rok 2022 /pokud nám to situace a hygienické podmínky dovolí/ :
19.3.2022
Oslava Mezinárodního dne žen
Duben 2022
Dámský klub
30.4.2022
Čarodějnická stezka
26.6.2022
Dětský den ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
Září 2022
Zájezd na podzimní veletrh ZAHRADA ČECH 2022
Listopad 2022
Dámský klub
5.12.2022
Mikulášská nadílka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
10.12.2022
Předvánoční setkání důchodců
Cvičení žen – jóga
V případě zájmu bude obnoveno cvičení jógy v zasedací místnosti OÚ.

Poplatky platné pro rok 2022 :
poplatek za jednoho psa
poplatek za druhého a dalšího psa

200,- Kč
400,- Kč

poplatek za hrobové místo od roku 2023
zřízení hrobového místa:
urnový hrob
jednohrob
hrobka

100,- Kč/ rok
200,- Kč
400,- Kč
800,- Kč

Poplatky se vybírají do 31.3.2022 hotově nebo bankovním převodem.
DŘEVO:
dřevo na topení

samotěžba pro občany Dalešic

120,- Kč/1prm

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)
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)
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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
Popelnice : 2x BIO odpad
1x drobný elektroodpad /budova OÚ/

každá středa
dle potřeby objedná OÚ
zajišťuje si firma sama
každý čtvrtek – 1.4. až 31.10.
dle potřeby objedná OÚ

Barel :

dle potřeby objedná OÚ

1x použitý olej z kuchyně

Třídění odpadů
Jsme obec, kde občané poctivě třídí a díky tomu se v obci nevybírají poplatky za likvidaci
komunálního odpadu. Avšak třídění jednotlivých komodit je třeba poctivě dodržovat - viz
obrázek. Víme, že se ve městech do žlutých kontejnerů dávají i jiné komodity než plasty, ale
v naší obci dbáme na to, aby se do žlutých kontejnerů dávaly výhradně PET lahve. Využívejte
i nadále pytle oranžové barvy na nápojové kartony, pytle šedé barvy na plechovky a alobal, a
pytle žluté barvy na domácí a ostatní plast. Usnadníte nám práci při rovnání a dotřiďování
kontejnerů. Děkujeme.

Černé skládky
Není měsíce, abychom nelikvidovali odhozené pytle s domovním odpadem, sutiny nasypané
do kartonových krabic nebo lednici z autobusových zastávek a odstavné plochy na
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Dalešickém kopci. Pro ilustraci přikládám foto. Možná někdo z Vás pozná svůj odpad a
zamyslí se nad sebou. Přiděláváte práci lidem, kteří tento odpad musí za Vás uklidit, případně
odvést do sběrného dvora, a to zcela dobrovolně, a bez nároku na odměnu. Těm bych ráda
poděkovala a také všem, kterým není lhostejné se sehnout a zlikvidovat odpad, který se
povaluje po obci, zejména v příkopech u silnice.
Odpadkové koše
V obci máme 6 odpadkových košů – 3 u výletních laviček, 2 na autobusových zastávkách a 1
na dětském hřišti. Tyto odpadkové koše neslouží k likvidaci domovního odpadu, od toho
máme v obci k zakoupení pytle na komunální odpad o velikosti 60l a 110l.
Začátkem července bylo v odpadkovém koši směrem od Jablonce 8 napěchovaných krabic od
mléka, přelepených hnědou páskou. Po otevření krabice od mléka obsahovaly zbytky jídla,
papíry, alobaly, obaly od sušenek. Děkuji za vytřídění a zlikvidování tohoto odpadu naší
zodpovědné obyvatelce.
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Činnost obecního zastupitelstva
Složení zastupitelstva
Starostka obce :
Hana Vélová

Zastupitelé :
Helena Šutová
Mgr. Ivana Kopáčková
Bohumil Tarant
Petra Šenková
Marie Tarantová

Místostarosta obce :
Ing. David Beránek

Obecní zastupitelstvo se v letošním roce sešlo 9x.
Opravy a udržování obecního majetku
Opravy a údržba místních komunikací – terénní úpravy v obci. Realizace Jan Tyšer, Jistebsko.
Náklady celkem 6.700,- Kč.
Oprava propustku u čp. 39 (v Grudlochu) včetně technické dokumentace (RAL Projekt s.r.o.
Jablonec nad Nisou) a dopravního značení (Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.).
Realizace KZS Pěnčín. Náklady celkem 125.518,- Kč.
Odvodnění části místní komunikace par.č. 1231/2. Realizace Zdeněk Novotný, Držkov.
Náklady celkem 36.300,- Kč.
Oprava propustku na místní komunikaci par.č. 1250 . Realizace KZS Pěnčín. Náklady celkem
13.251,- Kč (hrazeno z pojistky provozovatele zimní údržby).
Oprava obrubníku u autobusové zastávky. Realizace KZS Pěnčín. Náklady celkem 7.761,- Kč
(hrazeno z pojistky provozovatele zimní údržby).
Oprava-usazení žlabovnic na místní komunikaci par.č. 1250. Realizace KZS Pěnčín. Náklady
celkem 4.192,- Kč.
Oprava vrat stodoly, výroba a zabudování nové výletní lavičky – realizace Jaroslav Véle,
Dalešice. Náklady celkem 4.900,- Kč.
Úprava živého plotu – sestříhání přerostlého živého plotu pod budovou obecního úřadu.
Realizace Petr Hermsdorfer, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 3.500,- Kč.
Údržba veřejného osvětlení – výměna výbojek v lampách veřejného osvětlení. Realizace
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 4.060,- Kč.
Zahradní technika - nákup univerzálního víceúčelového traktůrku od výrobce SECO Jičín
v prodejně Nářadí Jiránek, Turnov. Náklady celkem 152.398,- Kč. Oprava mulčovacího stroje
– BG Technik, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 2.735,- Kč.
Ostatní výdaje obce
CORONA-19 – zakoupení covid testů. Náklady celkem 2.095,- Kč.
Zimní údržba - protahování v zimních měsících 2020/2021 bylo smluvně zajištěno s firmou
KZS Pěnčín. Náklady celkem k začátku listopadu byly 44.141,- Kč. Pro zimní období
2021/2022 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.
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Geodetické práce – obec spolupracuje s geodetkou ing. Alenou Vítovou z Jablonce nad Nisou.
V roce 2021 byly vykonány zaměřovací práce v celkové hodnotě 18.800,- Kč.
Dalešický zpravodaj - tisk Dalešického zpravodaje 2020 zajistila Barevná tiskárna Křišťan
Smržovka v počtu 120 ks. Náklady celkem 9.337,- Kč.
Známky pro psy – nákup nových známek pro psy s obecním znakem a názvem obce.
Realizace KOVO Těšín. Náklady celkem 2.360,- Kč.
Velikonoční a mikulášské balíčky pro děti - dodavatel Potraviny Rychnov Zdeněk Kuncl.
Vánoční balíčky pro seniory – dodavatel Lékárna Benu, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem
16.650,- Kč.
Webové stránky obce – vytvoření nových webových stránek obce v souladu se zákonem.
Realizace Petr Vitvar, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 14.500,- Kč.
Reklamní předměty – knihy JABLONECKO Z NEBE s propagací obce Dalešice. Vydalo
CBS Nakladatelství. Náklady celkem 3.696,- Kč.
Programové vybavení, roční aktualizace a správa softwaru – pro obec tuto službu zajišťují
firmy GORDIC, FORNAX, GEKON. Náklady celkem 37.330,- Kč.
Projektová studie – na akci Dalešice-zadržování vody v krajině. Revitalizace bývalého
koupaliště. Realizace VANER-PROJEKT Liberec. Náklady celkem 52.635,- 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 36.375,- Kč.
Právní poradenství pro obec – obec spolupracuje s JUDr. Miroslavem Pinkasem z Jablonce
nad Nisou. Náklady celkem 8.470,- Kč.
Finanční dary z rozpočtu obce
Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Kokonín
I v roce 2021 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 2021 byl odsouhlasen příspěvek na financování provozu hospice ve výši 1.060,- Kč.
Finanční příspěvek obci postižené tornádem
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek obci Hrušky, která byla poškozena
tornádem, ve výši 15.000,- Kč.
Úprava lyžařských tratí
V roce 2021 byl odsouhlasen finanční příspěvek na úpravu lyžařských tratí ve výši 5.000,Kč.
Finanční dar Babybox pro odložené děti – Statim Praha
Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru na zřízení nového babyboxu
v Jablonci nad Nisou ve výši 1.000,- Kč.
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Lesní hospodaření
V roce 2021 se hospodařilo v obecních lesích takto:
Příjmy: z prodeje dřeva
finanční příspěvek na hospodaření v lesích
finanční příspěvek na hospodaření v lesích
celkem příjmy
Výdaje: těžba a odvoz dřeva, výřez, sázení, ožínání
nákup, sázení a ošetření stromků
lapače, feromony
úklid klestu, ožínání stromků, postřik
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 10 komunálních + 14 žlutých,
oranžových, šedých
Odvoz tříděných pytlů do Proseče
Výdaje celkem
ROZPIS VÝDAJŮ (odvoz odpadu 120.000,- Kč)
POPELNICE
KONTEJNERY

XIV. ročník

202.100,- Kč
16.150,- Kč
24.607,- Kč
242.857,- Kč
118.735,- Kč
59.346,- Kč
5.245,- Kč
6.350,- Kč
59.532,- Kč
249.208,- Kč

37.000,- Kč
70.000,- Kč
107.000,- Kč
120.000,- Kč
42.000,- Kč
770,- Kč
3.460,- Kč
166.230,- Kč

41.000,- Kč
72.400,- Kč

PAPÍR
PET LAHVE
SKLO
BIOODPAD

25.000,- Kč
38.000,- Kč
5.400,- Kč
4.000,- Kč

PRONÁJEM KONTEJNERŮ
RECYKLAČNÍ POPLATEK

3.355,- Kč
3.245,- 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, Strategický plán obce
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 43.850,- Kč.
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Přehled dotací a příspěvků za rok 2021
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: 16.150,- Kč
DOTACE OBDRŽENA
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: cca 74.810,- Kč
DOTACE OBDRŽENA ve výši 24.607,- Kč
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2021
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO
KRAJE
OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE
Celkem zažádáno: 85.000,- Kč
Podíl LK: 25.450,-Kč
Podíl obce: 59.550,- Kč
DOTACE NEOBDRŽENA
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – PROGRAM OBNOVY
VENKOVA
Dalešice-oprava střešního pláště na budově obecního úřadu
Celkem zažádáno: 539.000,- Kč
Podíl LK: 269.400,- Kč
Podíl obce: 269.600,- Kč
ZÁLOHA NA DOTACI OBDRŽENA /realizace v roce 2022/
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství – PROGRAM PODPORA RETENCE VODY
V KRAJINĚ
Dalešice-zadržování vody v krajině
Celkem zažádáno: 165.000,- Kč
Podíl LK: 115.500,- Kč
Podíl obce: 49.500,- Kč
ZÁLOHA NA DOTACI OBDRŽENA /realizace v roce 2021/
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: 35.963,08 Kč
PŘÍSPĚVEK OBDRŽEN
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Ministerstvo financí – neinvestiční účelový finanční transfer
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021
Celkem přijato: 31.000,- Kč
Výdaje na volby celkem: 23.046,90 Kč
Vráceno bude: 7.953,10 Kč
DOTACE OBDRŽENA
V roce 2020 hospodařila obec Dalešice
s rozpočtem 3,970.956.- Kč.

Oprava propustku v Grudlochu

Výletní lavička na cestě do Skuhrova

Zásobník s reflexními prvky
17
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Z historie domu č.p. 23 v Dalešicích

Stav domu č.p. 23 v roce 1969 (autor J. Švásta, Maršovice)

1) Kronika obce Dalešice 1927 - 1942
Ráno, dne 7. prosince 1921, bylo hlášeno na četnickou stanici v Jablonci, že v domě č.p. 23 zemědělce
Franze Lucke došlo ke vloupání. Franz Lucke měl být lupičem umlčen roubíkem do úst, svázán, jeho
žena těžce zraněna mnoha údery do hlavy a ukradeno cca 1.000 Kč.
Po vyšetření případu soudní komisí a po následném soudním přelíčení vyšlo najevo, že Franz Lucke
v noci ze 6. na 7. prosince 1921 své ženě v posteli sekáčkem na cukr způsobil těžká zranění na hlavě,
kterým 7. prosince podlehla, aniž nabyla vědomí. Vloupání bylo jen předstíráno. Svědectví podala
jeho milenka, 38 letá ovdovělá Berta Hoffmannová z domu č.p. 22.
2) Gablonzer Tagsblatt, rok 1922, 18. října 1922, ranní vydání
Soudní sál - Zpráva z porotního soudu v Liberci
Vražda manželky - Manželské drama v Dalešicích
Liberec 17. října 1922
Porotnímu soudu předsedá Vrchní zemský soudní rada Dr.Hujer, jako přísedící Vrchní zemský soudní
rada Dr. Lasch a Zemský soudní rada Sellner. Žalobce zastupuje státní prokurátor Dr. Rözler,
obviněného Lucke Dr. Sigismund Hergl, Bertu Hoffmannovou právní zástupce z Jablonce.
Z dostupných podkladů vyplývá, že Berta Hoffmannová má tři dětí. Za otce čtvrtého dítěte,
narozeného ve vazbě, označila Franze Lucke. Ten je otcem šesti dětí.
Franz Lucke byl podroben výslechu. Na otázku, jaké bylo jeho spolužití s manželkou, uvedl
obžalovaný, že od počátku necítil k manželce skutečnou náklonnost a v den sňatku ani s ní nechtěl jet
do kostela. Když oba stáli u oltáře a on měl na výzvu kněze odpovědět „ano“, srdce mu bilo jako
splašené. Během manželství mnohdy docházelo k vzájemným potyčkám, zejména když přišel pozdě
z hospody. S Bertou Hoffmannovou měl příležitost seznámit se v době, kdy její manžel narukoval na
vojnu. Tehdy mu rukoudáním slíbil, že bude jeho manželce pomáhat v hospodářství. Tak také činil a
s paní Hoffmannovou se stále více sbližoval. Skutečný milostný poměr trvá sotva rok.
Předsedající: „Paní Hoffmannová porodila ve vazbě dítě. Přiznáváte otcovství k tomuto dítěti?“
Obžalovaný: „Přiznávám.“
Předsedající: „V době činu byla paní Hoffmannová prokazatelně už v jiném stavu. Neobracela se na
Vás s otázkou: „Vidíš, jak to se mnou vypadá! Tak mi poraď!“
Obžalovaný: „Bůh chraň! Ani slovo o tom nepadlo.“
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Předsedající pak připomněl obžalovanému, že podle výpovědi svědků posledních 14 dní před činem
byl velmi nevrlý (nabručený). Svůj stav zdůvodnil tak, že v kolně upadl na hlavu a necítil se zdráv.
Výslech pak pokračoval událostmi toho kritického večera a obžalovaný vypověděl, že: Ten večer
zůstal doma, četl si v lékařské knize a hledal nějaký účinný prostředek pro svého nemocného koně.
U stolu s ním seděla i jeho dcera. Záhy se odebral na lůžko. K ránu musel vstát a ulevit své potřebě.
Když se vrátil do místnosti, dveře zavrzaly a probudily jeho manželku. Ta řekla: „Tak jdeš domů, ty
toulavé prase?“ Ta její poznámka Lucke rozčílila, začal se potit, třásla s ním horečka, hlava se mu
zatočila. Sáhl po kladívku ležícím na kamnech a udeřil manželku. Vše proběhlo tak rychle, že si ani
neuvědomil, co dělá.
Předsedající: „Když jste manželku praštil po hlavě, na co jste při tom myslel?“
Obžalovaný: „Byl jsem rozčilený. Vyběhl jsem ven k vodovodu a zchladil si hlavu.“
Předsedající: „A potom jste udělal co?“
Obžalovaný: „Vrátil jsem se do místnosti a manželka jako kdyby chrápala. Zeptal jsem se jí:
„ Je Ti něco, nejsi nemocná?“ Pak jsem si pomyslel: „Není mrtvá?“. Uvažoval jsem, zda mám vzbudit
děti, ale pak jsem si uvědomil, že chlapec (Rudolf) trpí nervozitou, možná by mne zmlátil a zcela
nevinně by se dostal do vězení.“
Obžalovaný pokračoval v líčení, jak mu přišlo na mysl předstírat vloupání a připravit se na to. Když
byl s přípravami hotov, vyšel opět ven a přemýšlel, jak by to měl narafičit. Při přecházení mezi svým
domem a domem paní Hoffmannové, našel na zemi kus papíru. Zdvihl ho, a protože byl pěkně měkký,
napadlo ho, udělat z něho roubík do úst. Kdyby paní Hoffmannová byla srozuměna s jeho nápadem a
svázala mu ruce za zády, mohla by ta věc klapnout.
Lucke klepáním na dveře paní Hoffmannovou vzbudil a přemluvil jí, aby mu dala něco na svázání.
Když mu řekla, že by snad jednou mohl jít nahoru, šel s ní.
Obžalovaný pak popsal, jak byl v bytě paní Hoffmannové svázán. Na otázku předsedajícího, zdali při
tom vedli nějaký rozhovor, odpověděl pan Lucke, že nemohl mluvit, protože měl roubík v ústech.
Když se vrátil z domu paní Hoffmannové domů, pokračoval Lucke v líčení, jeho paní stále chrápala.
Na jeho otázku opět neodpověděla, takže se utvrdil v úmyslu „komedii“ s přepadením provést. Lehl si
do předsíně, naříkal, sténal a kopal nohama, dokud nevzbudil děti. Rudolf přiběhl, osvobodil ho
z pout, rozsvítil a tu najednou Lucke uviděl to nadělení, které způsobil.
Berta Hoffmannová na otázku předsedajícího, zda se cítí vinna, odpověděla „ne“.
Obviněná dále uvedla, jak se s panem Lucke seznámila. To bylo tehdy, když si od ní vypůjčil koně.
Také jí pan Lucke a jeho syn často pomáhali v hospodářství.
Obviněná vyprávěla, jak pan Lucke v té dotyčné noci, resp. ráno, za ní přišel, vzbudil jí a ptal, jestli
má něco na svázání. Šla hledat do komory a Lucke šel za ní. Vzala z pytle visícího na zdi šňůru a
podle přání pana Lucke mu svázala ruce za zády. Na její otázku, k čemu že to má být, řekl jen: „zavři
dveře“ a po její další otázce se na ni utrhl a už nic neřekl.
Dle vyjádření odborného lékařského rady Dr. Schütze a vrchního okresního lékaře Dr. Appelta není
možné učinit jednoznačný závěr. To je, zda úder do hlavy byl pro paní Luckovou smrtelný, nebo uvedl
paní Luckovou do stavu spánku. Přelíčení bylo odročeno na odpoledne.
Rozsudek
Po více jak tříhodinové závěrečné řeči státního prokurátora a obhájce se odebrali přísežní porotci
v 10 hod večer k poradě. Porada trvala půl hodiny a poté přísežní porotci odpověděli na následující
otázky takto:
1. Základní) otázka: Je obžalovaný Franz Lucke vinen tím, že svou manželku Bertu Lucke udeřil
kladivem do hlavy s úmyslem ji zabít?
Na tuto otázku bylo devíti hlasy odpovězeno „ne“ a třemi hlasy „ano“.
1. Připouštěcí otázka: Je obžalovaný Franz Lucke vinen za předpokladu, že na ni zaútočil s kladivem,
aniž měl v úmyslu ji zabít?
Na tuto otázku bylo dvanácti hlasy odpovězeno „ano“.
1. Doplňovací otázka: Dopustil se obžalovaný činu v momentálním stavu rozrušení?
Na tuto otázku bylo odpovězeno jedenácti hlasy „ne“, jedním hlasem „ano“.
2. Doplňovací otázka: Dopustil se obžalovaný činu na základě nedůstojného, pro manželství
nečestného jednání?
Na tuto otázku bylo jedenácti hlasy odpovězeno „ano“, jedním hlasem „ne“.
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Na základě výše podaných hlasů byl Franz Lucke osvobozen z obžaloby úmyslného zavraždění, se
spoluúčasti na vraždě byla osvobozena i paní Hoffmannová.
Franz Lucke byl za zločin, spočívající ve smrtelném úderu, odsouzen na pět let těžkého žaláře,
zostřený samotkou každého čtvrt roku.
3) Z knihy zápisů orgánů obce 1926-1934
- Zápis přijatý na Obecním úřadu Dalešice dne 6. 2. 1929 ve věci prodeje domu Dalešice č.p.51,
majitel Rudolf Lucke
Dům v Dalešicích č.p.51 má Franz Lucke, nar. 12.10.1870, otec Rudolfa Lucke, právo užívat do konce
života.
Franz Lucke prohlásil u Dr. Rosenbacha v Liberci, že je srozuměn s tím, aby výměnek, sestávající ze
stravy, ošacení, topení, světla a bydlení, které mu má syn Rudolf Lucke zaručit do konce života, byl
vymazán z Pozemkové knihy, když mu bude uděleno právo prodeje domu č.p.51. Tím by pro syna
Rudolfa Lucke zanikly výše vyjmenované povinnosti.
Pro případ, že by Franz Lucke s výnosem vyplývajícím z tohoto prodeje nenakládal hospodárně, což
se dá vzhledem k jeho trestu a špatné pověsti očekávat, není vyloučeno, že se jednou stane pro obce
zatížením.
Z tohoto důvodu obec žádá, chráníce své zájmy, aby byla při uzavření tohoto prodeje polovina kupní
ceny uložena jako jistina, zablokována pro Franze Lucke a jemu vypláceny jen úroky. K této polovině
by obci náleželo dispoziční právo pro případ, že by Franz Lucke byl jednou nucen obec požádat o
pomoc. Obec dále požaduje, aby pro případ škodní události způsobené požárem, polovina částky
dosažená výnosem byla zapečetěna ještě před uzavřením pojišťovací smlouvy, takže by Franz Lucke
dostal v hotovosti jen částku před pojištěním, pokud by nad obcí zablokovaný obnos dosáhl.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 6. 2. 1929
Bod 1. Usnesení ve věci zapečetění části ceny z prodeje domu č.p.51 Dalešice
Na úvod informoval pan předsedající přítomné o zamýšleném prodeji domu od majitele pana Rudolfa
Lucke, Dalešice č.p.23 na pana Ottu Weisse. Prodej se má uskutečnit na nátlak výměnkáře z domu
č.p.51, Franze Lucke. Aby Franz Lucke nedostal celou sumu na ruku, nýbrž k části zůstalo dispoziční
právo obce zablokované pro Franze Lucke, bude tento zápis předložen při uzavírání kupní smlouvy.
Předsedající přečetl zápis. Následovala diskuze a obsah zápisu byl na návrh zástupce starosty Arnolda
Weisse všemi hlasy schválen. Pan obecní radní Franz Juppe navrhl, aby starosta obce byl jednání
o prodeji přítomen. S tímto návrhem všichni souhlasili.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 7. 2.1929
Prodej domu č.p.51 byl dnešní dopoledne v Liberci uskutečněn. Prodeji byl přítomen pan starosta a po
dvou hodinách jednání dosáhl toho, že pan Franz Lucke nedostane celou sumu z prodeje na ruku, jak
žádal. Částka 10.000 korun zůstane vázána na dům č.p.51, kterou si pan Franz Lucke může nárokovat
až po deseti letech, a to ročně jen 1.000,-korun. Zastupitelstvo přijalo tento závěr s uspokojením a
poděkovalo starostovi za jeho úsilí.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 30.7.1929
Franz Lucke, Jihlava, dříve Dalešice č.p.51,ve svém dopise žádá vyplacení částky 10.000 korun,
vázané na domě č.p.51. Vyplacení bude povoleno jen tím způsobem, že vázaná částka bude převedena
na usedlost, kterou si Franz Lucke v Jihlavě koupí. Odpověď v tomto smyslu ještě nebyla projednána.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 3.7.1930 .
Pan Franz Lucke ve Stanovém u Jihlavy na Moravě dopisem žádá, aby mu byla vyplacena zbývající
částka 10.000 korun z prodeje domu č.p.51. Starostou, resp. jeho právním zástupcem bylo panu Lucke
sděleno, že paní Laura Weissová, Dalešice č.p.60 (manželka nabyvatele domu č.p.51 – poznámka
překladatele), ani Obecní úřad v Dalešicích nemůže dát souhlas s vyplacením zbývající částky, neboť
pan Franz Lucke byl s podmínkou stanovenou v kupní smlouvě srozuměn a tuto podmínku v kupní
smlouvě podepsal. Předčasné vyplacení je možné jen v případě, když pan Lucke prokáže, že mu bylo
ve Stanovém uděleno domovské právo.
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- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 28. června 1933
Bylo sděleno, že pan Franz Lucke požádal znovu o vyplacení zbytkové části 10.000 korun z prodeje
domu č.p.51. Tato žádost byla starostou obce zamítnuta a poukázáno na podmínku stanovenou v kupní
smlouvě. To znamená, že částka může být vyplacena až po uplynutí deseti let, a to po 1.000 korunách
ročně. Zastupitelstvo bylo s touto odpovědí seznámeno a odsouhlasilo její obsah.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 3. 12.1933
Dne 18. října 1933 se dostavil do kanceláře Obecního úřadu pan Franz Lucke a sdělil, že je po operaci
a těžce nemocen. Požádal, aby byl jeho syn, Rudolf Lucke, pozván na Obecní úřad a byl mu sdělen
návrh vzít si otce, Franze Lucke, k sobě. Franz Lucke je nemocný, syn by mu mohl poskytnout
bydlení a péči. Za to by mu odstoupil úspory z tehdejšího prodeje domu uložené u paní Laury
Weissové. Kromě toho se zavazuje, že jakmile se uzdraví, bude podle svých sil pomáhat
v hospodářství.
Toho samého dne se pan Rudolf Lucke dostavil na Obecní úřad a sdělil, že nemůže poskytnout otci
ubytování, neboť – údajně – těžce urazil jeho manželku. Nato pan starosta navrhl umístit pana Franze
Lucke v Okresním zaopatřovacím ústavu s tím, že by mu syn, Rudolf Lucke, platil náklady. Pan
Rudolf Lucke s tím byl srozuměn za předpokladu, že náklady na pobyt v Okresním zaopatřovacím
ústavu ponesou společně všichni děti Franze Lucke. Na žádost Rudolfa Lucke obeslal pan starosta
všechny sourozence s a seznámil je s požadavkem. Všichni odmítli jakkoliv přispívat. Právní poradce
obce Dr. Klobe, na dotaz sdělil, že obec k placení není povinna.
Dne 5. prosince 1933 předal Franz Lucke, z pověření Franze Preisslera z Pulečného č.p.162, u kterého
se v současné době nachází, Obecnímu úřadu Dalešice dopis. Ten obsahoval vyúčtování nákladů za
pobyt, a to:
Náklady za poskytnutí péče po dobu 9 týdnů po 50 korunách, t.j. 450 korun
Náklady za poskytnutí péče po dobu dva půl měsíce po 30 korunách, tj.75 korun
Celkem 525 korun
Franzi Preisslerovi bylo vyúčtování vráceno s tím, že obec Dalešice mu nic nedluží. Po krátké diskuzi
bylo dohodnuto předložit záležitost „Franz Lucke“ Obecnímu zastupitelstvu k dalšímu rozhodnutí.
- Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva konané dne 14. 12.1933.
Franz Lucke, těžce nemocný po podstoupené operaci, se dostavil dne 18. října 1933 na Obecní úřad se
žádostí, zda by ho mohl jeho syn, Rudolf Lucke, vzít k sobě. Postoupil by mu za to nárok na vyplacení
peněz, které má uložené u paní Weissové. Pan Rudolf Lucke prohlásil, že si otce do péče nevezme.
Pan starosta učinil návrh umístit Franze Lucke v Okresním zaopatřovacím ústavu za podmínky, že
náklady za umístění ponese syn, Rudolf Lucke. Jak vyplývá ze zápisu z 3. prosince 1933, tento návrh
byl odmítnut jak synem, tak i jeho sourozenci.
Dne 5. prosince 1933 poslal pan Franz Preissler, Pulečný č.p.162, prostřednictvím Franze Lucke
dopis, obsahující vyúčtování nákladů za opatrování Franze Lucke ve výši 525 korun. Vyúčtování bylo
obratem vráceno s tím, že obec Dalešice panu Franzi Preisslerovi nic nedluží. Po následné debatě, na
které se podíleli téměř všichni obecní zastupitelé, bylo přijato toto usnesení:
Obecní zastupitelstvo odmítá jakékoliv vyplácení peněz ve věci Franz Lucke, Dalešice č.p.23, neboť
k tomu není právně vázáno. Starosta obce se pokusí předvolat Rudolfa Luckeho a paní Lauru
Weissovou a navrhnout paní Weissové, aby vyplatila zbytkovou částku z domu č.p.51, zaknihovanou
pro Franze Lucke, panu Rudolfu Lucke. Ten by pak mohl přistoupit na péči o otce.
--O dalších osudech Franze Lucke zápisy ze schůzí orgánů obce nic nesdělují. Pravděpodobně dožil
v Dalešicích a je pochován v rodinné hrobce na dalešickém hřbitově.
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Hrob rodiny Franze Lucke v roce 2015 (autor J. Nedomlel)
Posledním z rodu Lucků je zmíněn syn Franze Lucke, Rudolf, a to v souvislosti se slavností „Den
vlasti“, která se konala 12. a 13. září 1937 na dalešickém hřišti.
4) Reichenberger Zeitung, pondělí 13. září 1937
„Den vlasti" v Dalešicích
V neděli, dne 13. září 1937 dopoledne, se konala důstojná oslava k uctění selského rodu věrného své
půdě na dědičném statku sedláka Rudolfa Lucke. Jak bylo doposud z dostupných historických
pramenů možno zjistit, na tomto statku hospodaří dnes již sedmá generace rodiny Lucků. Rodokmen
tohoto selského rodu se dá vystopovat až do roku 1695, tedy několik desetiletí po třicetileté válce,
která ve svém zmatku a ničení, přinejmenším pro nás, vzdálenější údaje o rodu Lucků zahaluje do
temnot.
Jako dědičného sedláka usazeného na tomto statku uvádí v roce 1695 církevní kniha ve Bzí Johanna
Christofa Lucke a jeho manželku Annu Marii. Statek po staletí přecházel z rodiny na rodinu. V roce
1870 narozený syn Franz obhospodařoval statek po smrti svého otce se svou manželkou Bertou,
rozenou Langovou z domu č.p. 76 Pulečný. Z jejich 8 dětí pokračoval v hospodaření na statku v roce
1899 narozený Rudolf se svou manželkou Gabrielou, rozenou Wabersichovou z domu č.p.19 Klíčnov.
Mezi jejich 4 dětmi je i chlapec jménem Helmut. Ve dvoře před starým selským stavením se
shromáždila mládež i ostatní účastníci slavnosti. Úvodním proslovem se vůdce župy obrátil na rodinu
sedláka i přítomné a řekl, že Spolek dnes poprvé vzdal čest selskému rodu, který zůstal po staletí
věrný své půdě. Totéž zdůraznil v následujícím proslovu pověřenec pro záležitosti mládeže Spolku
župy. Předčítal pak z kroniky tohoto rodu, kterou se podařilo rodině Lucke přes všechny těžké časy
uchovat. Rudolfu Lucke a jeho rodině, která se shromáždění zúčastnila, byly předány 3 mladé silné
buky a na pergamenu rodokmen sedláků rodového statku, kde bylo ponecháno místo i pro
pokračovatele rodu. Na dům byla připevněna čestná tabule z tvrdého dřeva s vyznačením roku 1695.
Dívčí skupina ze Smržovky předala rodině dřevěný talíř, dívčí skupina z Jablonce rodinnou pamětní
knihu a děvčata z Liberce krásnou vázu. Lucke dojatě poděkoval za čest, která byla prokázána jeho
sídlu, za uznání snahy na jeho zachování po více než dvě století a slíbil oddanou prací uchránit půdu a
statek svých otců k užitku svých potomků i k užitku národa.
5) Další osudy domu a rodu Lucke
Rudolf Lucke (*1899) s manželkou Gabrielou (*1903) a dětmi Alžbětou (*1923), Markétou (*1924),
Helmutem (*1926) a Magdalenou (*1933) byli shromážděni dne 21. května 1945 ve sběrném táboře
v Rychnově u Jablonce nad Nisou a dne 10. června 1945 byli odsunuti za hranice ČSR transportem č.
8032. Tradice rodu Lucků z domu č.p. 23, trvající dvě a půl století, tak byla v Dalešicích ukončena.
Dům č.p. 23 přecházel postupně na nové majitele. K 1.8.1946 jej dostali přídělci Janus Karel a Marie.
Kolem roku 1970 jej vlastnila paní Černá, která byla známá krásně upravenou zahradou okolo domu.
Po její smrti se v domě č.p. 23 vystřídalo několik vlastníků (zvláště po roce 1989), kteří se o dům
nestarali, takže postupně spadla jeho obytná dřevěná část.
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Stav domu č.p. 23 z 1.3.2017 (autor J. Nedomlel)
V současné době noví majitelé zahradu a dům přestavují podle svých představ.
Rodinná hrobka rodu Lucků byla neudržovaná a neplacená, přešla do vlastnictví zřizovatele, tedy
Obce Dalešice a byla pronajata jinému nájemci.
Zpracovala a přeložila: Marie Nedomlelová, kronikářka obce
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Kino
Sledujíc výchovu mých vnuček, Kláry (6 let) a Nory (4 roky), usoudila jsem, že jsou vedeny příliš
jednostranně, tedy samé sportování. Od 4 let kola, lyže, inline brusle a už chystají brusle na zimu.
Rozhodla jsem se, že vnučkám poskytnu trochu kultury. Příležitost se naskytla o prázdninách, když
školky uzavřely provoz a vnučky přijely „na prázdniny“ do Dalešic.
Vezmu je do kina.
Vybrala jsem animovaný film „Luca“ v dětském prázdninovém programu.
Uprostřed týdne, ve středu, jsme po obědě odjely autobusem do Jablonce. Po vystoupení z autobusu na
autobusovém nádraží obě potřebovaly čůrat. Jaké štěstí, že WC na autobusovém nádraží je opět
v provozu. Zaplatila jsem za slečny 10,-Kč.
Vystoupaly jsme po schodech a došly na náměstí. Holčičky dostaly hlad. Stály jsme zrovna před
bistrem. V bistru si každá vybrala makovo-povidlový koláč. Středně velký, každý za 38,-Kč,
zaokrouhleno 80.
S koláči v rukou jsme vstoupily do vestibulu kina. Jedna vstupenka dospělá, dvě dětské – 180,-Kč.
Paní v pokladně, jen tak pro pořádek, se mne zeptala, zda mám doklad o bezinfekčnosti. Ten jsem
neměla. Mobil, který mi byl slavnostně předán, coby pro potřeby mladých zastaralý, pro mne dobrý,
aplikaci „tečka“ nepřijal. Papírový doklad zůstal doma v šuplíku. Co teď? Paní pokladní si věděla
rady. Prodala mi test za 100,-Kč a odkázala mne ke stolečku, kde ho mám provést a prokázat se
negativním výsledkem u vstupu do hlediště.
Vysypala jsem obsah krabičky a jediný povědomý předmět, kromě dalších sarapatiček, bylo šťourátko
do nosu. Krabička obsahovala též několikastránkový příbalový leták ve dvou světových jazycích a i
v češtině. Dopracovala jsem se k návodu a hned při přečtení instrukce „za prvé“ mi bylo jasné, že za
přítomnosti dvou dětí nedočkavých představení a v časové tísni nejsem schopna to zvládnout. I
obrátila jsem se o pomoc na paní uvaděčku. Zatvářila se zděšeně, jakoby k ní přistupoval sám covid.
Test nikdy nedělala. Nakonec mi pomohla Klára. Vzpomněla si, jak něco takového dělal tatínek na
letišti. Tak jsme to spolu nějak daly dohromady a já byla negativní.
Procedily jsme se přes uvaděčku do hlediště. Film měl začít za 2 minuty. Nora potřebovala kakat.
Začátek představení jsme všechny tři strávily na WC.
Po návratu do hlediště právě promítaly upoutávky na příští dětské filmy. Animované postavičky se
mlátily, nabourávaly autíčka, křičely. S upoutávkami na dospělácký akční film si to nezadalo. Řádění
na plátně a okolní tma Noru vyděsily, začala plakat. Uklidnila jsem ji, že to bude trvat jen chvilku a
pak promítnou hezkou pohádku.
Cca po půlhodinovém promítání se holčičky začaly vrtět. Nebavilo je to. Pravda, mně se film také
nelíbil. Odešly jsme. Do odjezdu autobusu zpět do Dalešic zbývalo hodně času. Rozhodla jsem se
zaběhnout do jabloneckého bytu, zda už je maminka doma z práce. Po cestě jsme minuly otočku, dříve
tramvaje, dnes autobusu a holčičky zabředly do odborné diskuze, jaký je rozdíl mezi tramvají a
trolejbusem. Nora trvala na tom, že trolejbus jezdí po kolejích. My dvě jsme s tím nesouhlasily. Když
došly Noře argumenty, spočívající v neustálém opakování věty „a stejně jezdí po kolejích“, začala se
vztekat a brečet. To jí vydrželo až do bytu. V bytě jsem předala holčičky mamince s tím, že si je
vyzvednu až příští den ráno.
Do Dalešic jsem odjela sama.

Marie Nedomlelová
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Apolena, Honza a drak
Z cyklu Povídání pro vnoučata

Na hradě nad vesnicí žil král a královna a měli dceru Apolenu. Moc se jim nepovedla, ale byla jediná a
byla jejich. Ona byla totiž velmi lekavá. Když na ní někdo udělal „baf“, omdlela. Když vedle ní
zaštěkal pes, zůstala „štajf“ a museli jí odnést. Když zakokrhal kohout, zastavil se jí dech. To hradní
lékař už znal – dal ji odbornou herdu do zad, princezna škytla a zase dech chytila.
Na hradě museli všichni chodit v bačkorách, aby náhodou někdo nezadupal na schodech. Hradní
zámečník denně obcházel dveře, mazal zámky, kliky a panty, jen aby, proboha, nevrzly. V hradní
kuchyni nesměla upadnout ani lžička, natož aby se třískalo s nádobím. Ono to nikoho moc nebavilo,
ale Apolena byla princezna, a tak to tak muselo být.
V té době vládli na zemi králové a královny a ve vzduchu draci. Každý drak měl své území, jak se říká
rajón. Ten náš drak byl velmi pečlivý, takový úřednický. Měl seznam princezen podle abecedy, a jak
si je odnášel do sluje, pěkně si je odškrtával. Jen ta Apolena tam pořád byla. Drak jí znal a říkal si, že
takové lekavé stvoření musí být pěkně nechutné. Jenže když na seznamu odškrtl i princeznu pod
písmenem „Ź“, zbyla tam jenom Apolena.
Jak jsem už říkala, drak byl pečlivý, a měl i dobré vychování. Věděl, co se sluší a patří. Na každé
království poslal předem vzkaz, kdy že si pro tu jejich princeznu přiletí. Tak také poslal královským
rodičům zprávu, že si za měsíc, 20. listopadu toho roku, Apolenu odnese. Na hradě nastal chaos. Král
běhal po cimbuří, nevěděl, zdali má stavět pevnost, nebo povolat vojsko. Nakonec zůstal u tradice
a rozhlásil, že kdo zachrání princeznu Apolenu před drakem, dostane půl království a Apolenu k tomu.
Pod hradem, ve vesnici, žil hoch Honza. Když se narodil, přišly k němu sudičky, jako ke kolébce, či
postýlce každého novorozeňátka. Jenže té noci se narodilo tolik dětí, že to sudičky nestíhaly a
k Honzovi přišla jen jedna. Byla ospalá, uhoněná, mrzutá, no prostě měla špatnou náladu. A Honza to
odnesl. Řekla mu: „Budeš bázlivý hoch a všichni se Ti budou smát“.
Tak Honza rostl a všeho se bál. Bál se v lese loupežníků, ve vodě vodníků, ve sklepě tmy. Bál se psů,
myší, pavouků a dokonce i mouchy. Vysloužil si přezdívku „poseroutka“. Kluci se mu smáli a často
mu uštědřili nějaký štulec. Honza se nepral, ani nebránil. Aby nebyl lidem na očích, zalézal v kuchyni
pod lavici a tam se litoval. Jednou v noci – to už byl velký chlapec – k němu pod lavici vlezla ta jeho
sudička. Asi se v ní hnulo svědomí, že ho obdarovala takovou nepříjemnou sudbou. A povídá mu.
„Honzo, já Tě zbavím té tvé bojácnosti, ale musíš pro to také něco udělat. Vylez zpod lavice a na
dvoře najdi ten dřevěný meč, co tam Tvoji bratří pohodili. Vezmi princeznu Apolenu za ruku a jdi na
draka. Až k němu přijdeš, máchni proti němu třikrát mečem. Uvidíš, co se stane.“ Honza byl bázlivý,
ale v hlavě to měl srovnané a věděl, že tahle příležitost se už nemusí nikdy opakovat. Vylezl tedy zpod
lavice, na dvoře sebral meč a šel pro princeznu. Pěkně ve dřevákách. „Dup, dup, klap, klap“. Jak se
blížil ke hradu, princezna Apolena bledla čím dál tím víc, a když Honza zadupal před hradbami,
skácela se na zem a omdlela. Všichni se seběhli k princezně a Honza se nepozorovaně dostal až před
královský trůn. Král byl trochu nervózní – princezna na zemi a před trůnem Honza s dřevěným
mečem. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. Když si král neví rady, pošle pro rádce. Rádcové se
dostavili v plném počtu 3, každý měl vousy až na prsa. Chodili kolem Honzy, poklepávali na dřevěný
meč, kroutili hlavou, krčili rameny a nevypadlo z nich ani slovo. A co udělá král, když mu nikdo
neporadí? Musí rozhodnout. A jak má rozhodnout, když se k záchraně Apoleny nepřihlásil nikdo jiný
než Honza? Král si srovnal korunu na hlavě, pevně uchopil své žezlo a rozkázal Honzovi: „Zachraň
princeznu!“
Princezna už byla vzkříšená, ale nohy ztuhlé, nebyla schopna udělat ani krok. Honza si jí musel naložit
na záda. A šli na draka. Drak zrovna přiletěl z výletu, seděl před slují a odpočíval. Tu vidí, jak se
k jeho sluji blíží Honza s dřevěným mečem a s princeznou na zádech. Ten pohled ho tak rozesmál, až
se za břicho popadal. A takový rozchechtaný drak vůbec nevypadá hrozivě.
Honza se k němu přiblížil, třikrát máchl dřevěným mečem, a co to? Drak zdřevěněl a to byl jeho
konec.
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Jak se Honza rozmáchl, princezna mu sletěla ze zad a spadla rovnou vedle do rybníčku. Když se z té
vody vyškrábala, zůstala princeznou, ale lekavost jí přešla. Odborník by řekl, že došlo k léčbě šokem.
A bylo to jako v pohádce. Byla svatba, tedy dvě. Na Apolenu si už dlouho myslel princ ze sousedního
hradu. Jenže chodil ve zbroji, řinčel mečem, dělal hrozný kravál a k Apoleně si netroufal – lekala se
přece každého hluku. Teď už byla vyléčená a tak si jí mohl vzít za ženu.
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Honza půl království nechtěl, ale nějaké peníze si od krále vzal a postavil si chalupu. A protože byl
slavný, mohl si vybrat z vesnice tu nejhezčí a nejbohatší nevěstu, což také udělal.
A co se stalo potom?
Princezna Apolena se vdala a odešla do sousedního království. Královna záhy odešla za ní, protože si
chtěla užít vnoučátek. Král se nudil, a proto pořád jedl. A takhle to dopadlo:
Vysoko na skále stál pevný hrad,
vůkol byl jenom les a uvnitř chlad.
V komnatách ze zlata žil starý král
celý den jedl, pil a potom spal.
Žádný kůň nemohl unést ho již,
král se jen strachoval pro břicha tíž.
Seděl jen na trůnu v komnatě své,
vzdychal, když v břichu měl bolesti zlé.
Jednou, když najedl se a potom spal,
zahřmělo koukolem, blesk hradby svál,
břicho mu prasklo a mrtev byl král,
skála se rozpadla, hrad se sesypal.

Marie Nedomlelová
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
I letošní rok byl z větší části ovlivněn pandemií, která zasáhla
do života nás všech. Ale i přesto se náš sbor mimo požární
ochrany, pomoci veřejnosti a práce pro obec podílel 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 2021 náš sbor čítal 39 dospělých členů a 42 členů z řad
mladých hasičů a dorostu.

Činnost JSDH obce Dalešice
V roce 2021 byla naše jednotka operačním střediskem
vyslána zatím ke dvěma mimořádným událostem.
Jednalo se o:
- likvidaci požáru sazí v komínovém tělese RD
- likvidaci požáru osobního automobilu.
Mimo tyto mimořádné události se členové jednotky podíleli
na likvidaci škod způsobené povětrnostními vlivy.

Práce pro obec a nejen pro ni
I v letošním roce jsme provedli práce dle potřeb a návrhů obecního úřadu. Jednalo se o:
 úklid obce
 svoz a pálení klestí
 pravidelné sekání trávy v obci
 prořezání dřevin v prostoru bývalého koupaliště
 a v plánu máme ještě osazení a ozdobení vánočního stromku

Kulturní, společenské a sportovní akce v obci
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme z důvodu pandemie byli nuceni zrušit řadu tradičních akcí,
jako je hasičský ples, pálení čarodějnic a dětský den. Ale i přes tuto nepříznivou situaci se nám
podařilo zorganizovat následující:

 Jarní kolo hry Plamen
V sobotu 29. 05. 2021 jsme ve spolupráci s OSH (okresní sdružení hasičů) Jablonec nad Nisou uspořádali pro
mladé hasiče jarní kolo hry Plamen – konkrétně soutěž v požárním útoku. Za náš sbor jsme na start postavili
tři družstva mladých hasičů. Mladší žáci v celkovém pořadí obhájili 1. místo z let 2019 a 2018. Druhé
družstvo mladších žáků skončilo na 13. místě. Starší žáci poprvé v historii celé okresní kolo hry Plamen
vyhráli a postoupili tak do krajského kola.

 Noční soutěž Fire night cup
V sobotu 14. 08. 2021 jsme u nás na hřišti uspořádali 2. kolo seriálu nočních soutěží FNC 2021. Soutěže se
zúčastnilo 46 družstev v kategorii MUŽI, ŽENY a PS-12. Domácí družstvo holek skončilo na 4. místě a kluci
v kategorii PS-12 na 6. místě. Kategorii ŽENY ovládly holky z
Pěnčína a kategorii MUŽI i PS-12 kluci z Chyjic. Velké díky
patří všem, kteří se na organizaci podíleli. Velké poděkování
zároveň patří všem sponzorům a partnerům.

 Dětská večerní soutěž Dalešický korálek
V sobotu 25. 09. 2021 jsme uspořádali už 5. ročník dětské
večerní soutěže Dalešický korálek. Soutěžilo se ve 3 kategoriích
v požárním útoku a soutěže se zúčastnilo celkem 39 družstev
mladých hasičů.
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V kategorii PŘÍPRAVKA vyhrály všechny děti, které se postavily na start. Nicméně naše družstvo předvedlo
nejrychlejší čas ze všech.
Kategorii MLADŠÍ ŽÁCI ovládly děti z Horního Tanvaldu. Oběma domácím družstvům se vůbec nedařilo
a shodně tak bohužel skončila se zápisem NP (neplatný pokus), když jednou nedoběhl levý proud a podruhé
pro změnu pravý proud. I to se stává.
V kategorii STARŠÍ ŽÁCI také vyhráli hasiči z Horního Tanvaldu. Ve velké konkurenci každá malá chyba
znamená propad v pořadí, a tak malé zaváhání na spoji savic posunulo domácí tým až na 8 místo.
Na závěr celého večera odstartovali mimo soutěž naši starší žáci ve složení, ve kterém mohli z důvodu věku
některých členů běhat pouze do 31. 08. 2021, a předvedli nejrychlejší útok celého dne. Sice už mimo soutěž,
ale i tak to potěšilo. Všem dětem gratulujeme k předvedeným výkonům a velké díky opět patří partnerům
a sponzorům, kteří akci podpořili.

 Rozsvícení vánočního stromku
Na sobotu 27. listopadu chystáme za finanční podpory obce
rozsvícení vánočního stromečku. Pro příchozí děti i dospělé
bude připravena loutková pohádka, zazní tóny vánočních koled
a pokloníme se Ježíškovi v betlémě, který bude opět postavený
ve stodole.

 Mikulášská nadílka
A na závěr roku 2021 se ve spolupráci s obcí chystají naše
mikulášské družiny navštívit dalešické děti a zhodnotit jejich
letošní chování.

Činnost sportovního družstva mužů
Soutěžní družstvo mužů SDH Dalešice čítalo v roce 2021 7 členů. I letošní soutěžní sezóna byla
značně zasažena pandemií a řada soutěží byla zrušena. Z tohoto důvodu jsme v roce 2021 startovali
pouze na čtyřech závodech, které patřily do seriálu nočních soutěží Fire night cup 2021. V tomto
seriálu startujeme v kategorii PS-12, kdy se běhá na jednotnou stříkačku a celkově jsme se umístili na
5. místě.

Činnost sportovního družstva žen
Soutěžní družstvo žen SDH Dalešice čítalo v roce 2021 5 členek. Letošní sezóna se holkám vydařila
o poznání lépe než ta loňská. Holky se zúčastnily kompletního seriálu nočních soutěží FNC 2021, kde
skončily celkově na krásném 3. místě.

Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice
V roce plném zákazů a omezení jsme přišli o spoustu akcí, kterých se s kolektivem mladých hasičů
účastníme nebo je pořádáme. Museli jsme tak zrušit Tříkrálovské vinšování, kde jsme tradiční zpívání
nahradili alespoň přáním s malým dárečkem, který každý našel ve své schránce. Mimo to jsme přišli
o zimní soustředění, o tréninky v tělocvičně, v atletické hale a v neposlední řadě o spoustu soutěží. Ale
abychom děti aspoň trochu udrželi v pohybu, využili jsme krásné zimy bohaté na sníh a vyráželi
s dětmi pravidelně na běžky do stop v okolí Dalešic.
S tréninkem jsme na jaře začali ihned, jak nám to vládní opatření umožnila a naštěstí se situace
vyvinula tak, že se po roční pauze mohlo uspořádat za mimořádných opatření okresní kolo hry
Plamen, kde jsme na start postavili 3 družstva mladých hasičů. Mladší žáci z „A-družstva“ navázali na
předchozí roky a celou hru Plamen bezkonkurenčně ovládli již po třetí v řadě za sebou. Jejich mladší
kolegové skončili celkově na 13. místě. A velkou radost nám udělali i starší žáci, kteří poprvé
v historii okresní kolo hry Plamen vyhráli a tím postoupili do krajského kola této hry.
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Krajské kolo, které je určené pouze pro starší žáky,
proběhlo v Jablonci nad Nisou. Nervozita byla na
maximu a očekávání veliké. I když ne všechno
klaplo tak, jak jsme chtěli a natrénovali, nakonec
zavládla ohromná spokojenost a nadšení
z celkového 2. místa. Kromě absolvování hry
Plamen jsme se na jaře zúčastnili soutěže H-faktor
v libereckých Karlinkách, kde přípravka obsadila
1. místo, mladší žáci 5. a 10. místo a starší žáci
3. místo.
Jelikož čas neúprosně letí a děti nám „stárnou“,
založili jsme v našem kolektivu družstva v kategorii
dorostenci a dorostenky. Tyto kategorie jsme nikdy
v SDH Dalešice neměli, a tak jsme s přípravou
museli začít úplně od začátku. Proto jsme se na
trénincích scházeli i přes celé letní prázdniny.
Kromě tréninku dorostu jsme v létě vyrazili na
bobovou dráhu na Javorník, kde jsme na místní
dráze trhali rychlostní rekordy a po obědě v Obřím
sudu vyrazili pěšky do Hodkovic na vlak.
Konec prázdnin patřil tradičnímu soustředění
v chatové osadě ve Voděradech. A i když nám počasí tolik nepřálo jako minulé roky, užili jsme si
spoustu her, zahráli si minigolf, užili si noční hry a potrénovali v disciplínách požárního sportu. V
rámci soustředění jsme se zúčastnili soutěží na Smržovce (Rozlučka s prázdninami) a v Jabloneckých
Pasekách (O malého Soptíka) odkud jsme přivezli celkem 5 medailí (3x zlato, 1x stříbro a 1x bronz).
Soutěžní premiéru si na Smržovce odbyla obě družstva dorostu a všem soupeřům jsme předvedli, že se
s námi i v této kategorii musí počítat.
Se začátkem školního roku začaly opět naše pravidelné čtvrteční tréninky, kde jsme trénovali na
domácí Dalešický korálek a na podzimní kolo hry Plamen – na závod požárnické všestrannosti.
Jak jsme uvedli výše, domácí Dalešický korálek se našim družstvům výsledkově moc nepovedl, ale
chuť jsme si spravili na závodech požárnické všestrannosti. Nejprve se na start ZPV postavili
dorostenci a dorostenky, kteří vyrazili do sousedního libereckého okresu do Heřmanic. Jeli jsme si to
hlavně vyzkoušet a nabrat zkušenosti do budoucna. Myslíme, že nám to hodně dalo a kluci si určitě
příště dají pozor a poběží podle fáborků, nikoliv podle pocitu – i když intuice se cení . Holky
nakonec skončily na 3. místě a kluci díky bloudění na 5. místě. O týden později vyrazili na ZPV
mladší a starší žáci do Držkova, kde jsme na trať vyslali 3 hlídky, které nedaly soupeřům sebemenší
šanci. Mladší žáci „A“ po 5. v řadě tento závod ovládli, mladší žáci „B“ skončili na krásném 10. místě
a také starší žáci nenašli přemožitele a do jarní části postupují z 1. místa.
Tímto pro nás pandemií ošizená, ale i tak úspěšná soutěžní sezóna skončila, což neznamená, že pro
letošek skončila i činnost našeho kolektivu, ba naopak. Čeká nás dlouhá zimní příprava, před kterou
jsme ještě na podzim po roční pauze oslavili naše už 6. narozeniny a užili si společné pouštění draků.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo se jakkoli podílejí na naší činnosti. Velké díky tedy patří
především vedoucím, kteří věnují spoustu času a energie jak schůzkám, tak soutěžím. Děkujeme
rodičům za podporu a za to, že jsou vždy připraveni pomoci, když je potřeba a chodí nám fandit na
soutěže. Děkujeme dětem za jejich nadšení a pracovitost a všem, kteří nás podporují.
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Věříme, že začátkem příštího roku vám budeme moci zase přijít zazpívat a popřát především to
potřebné zdraví!

Co pro vás chystáme v roce 2022
Pokud nám to situace dovolí,
sportovní akce:
• 6. ledna 2022
• 26. února 2022
• 30. dubna 2022
• 26. června 2022
• 17. září 2022
• 24. září 2022
• 26. listopadu 2022
• 5. prosince 2022

tak i v roce 2022 pro Vás chystáme už tradiční kulturní, společenské a
Tři králové
Hasičský ples (prodej vstupenek pro občany Dalešic od 1.12.2021)
Pálení čarodějnic
Dětský den
Noční soutěž Fire night cup 2022
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:
27. listopadu 2021

rozsvícení vánočního stromečku –
18:00 - zahájení pod přístřeškem klubovny
18:05-18:25 - pohádka o Pejskovi a kočičce v
podání loutkového souboru „,Na Židli“ z Turnova
Přechod k betlému ve stodole
18:30-18:40 - vánoční koledy v podání
komorního uskupení souboru zobcových fléten
„Jablonecká píšťalka“
18:45 rozsvícení vánočního stromečku
Občerstvení zajištěno v hasičské klubovně.

5. prosince 2021 po setmění

Mikulášská nadílka – každoročně obcházejí
dalešické děti Mikuláš, čert a anděl, aby zjistili,
zda děti poslouchají a nezlobí. Pokud zjistí, že
jsou děti hodné a řeknou hezkou básničku nebo
zazpívají písničku, tak dostanou balíček plný
dobrot. Pokud však zjistí, že děti zlobí, tak mají
čerti radost, že mají koho strčit do pytle a šup
s nimi do pekla.
Nadílku dostanou děti do 10 let a bude jim
předána před domem nebo na zápraží.

13. prosince 2021 od 17 hodin

poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v roce 2021

Tradiční vánoční posezení důchodců

Letos se nesejdeme, ale dárky, které
máme připravené potěší i zahřejí.
Doneseme Vám je domů.
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A co chystáme na příští rok?



Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu
Revitalizace bývalého koupaliště – vybudování relaxačního místa

A co napsat závěrem?
Ať je všude láska a smích,
až budete o Vánocích
dárky si rozdávat,
a v novém roce můžete starostem zamávat.
Hana Vélová, starostka obce

33

