


Dalešický zpravodaj 

Vážení spoluobčané, 

rok 2022 utekl jako voda. Počátky roku byly poznamenány koronavirovou pandemií, ale 
postupně se vracel život do starých kolejí. S jarem přišel čas, kdy všichni měli hodně práce na 
zahradách a přestali myslet na strašáka, který nás sužoval a trápil dva roky. 

Společnost se začala nadechovat, ale přišla zdrcující zpráva o napadení Ukrajiny ruskou 
armádou. Všichni lidé se snažili pomoci lidem na Ukrajině, ať finančně nebo prostřednictvím 
charitativních sbírek. Také v důsledku této války se výrazně zvýšily ceny energií a plynu. 
Nyní je před námi zima a budeme věřit, že nebude moc tuhá a dlouhá.  

I letos jsme pro Vás připravili Dalešický zpravodaj. Vychází později než jiné roky. Důvodem 
je fakt, že Vás chceme přesněji a výstižněji informovat o hospodaření obce. To je jediná 
změna, kterou letošní zpravodaj má. 

Dalešický zpravodaj obsahuje informace o dění a hospodaření v obci. Nechybí příspěvky o 
činnosti našich dobrovolných hasičů. Ve zpravodaji najdete i pravidelné příspěvky dalešické 
kronikářky. Dočtete se také o stavbě nových polních cest v obci Dalešice. 

Děkuji všem přispěvovatelům za příspěvky a paní účetní za účetní podklady. 

Obsah: 

 Informace o občanech
 Aktuality z obecního úřadu
 Poplatky platné pro rok 2023
 Rekonstrukce polní cesty z Dalešic do Maršovic
 Lesy obce Dalešice v roce 2022
 Činnost obecního zastupitelstva
 Okénko do historie
 Dalešické pověsti
 Sbor dobrovolných hasičů Dalešice
 Závěr

Dalešický zpravodaj se vydává 1x do roka 
XV. 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 10.12.2022 

Nejstarší žena:  Ludmila Kopáčková 
Nejmladší žena: Rozálie Vodseďálková 
Nejstarší muž:  Josef Hujer  
Nejmladší muž:  Jan Bernard Kalous 

Děti narozené v roce 2022: Dorothea Kotyšanová 
Adéla Štaflová 
Jan Bernard Kalous 
Bára Honsová 
Rozálie Vodseďálková 

V letošním roce oslavili a oslaví životní jubilea: 

Únor Milan Hendrich  
Duben  Edeltraud Hornová 

Alena Bursová 
Červen Libuše Krausová 
Červenec Libuše Roseová 

Ludmila Kopáčková 
Srpen Václav Pištínek 

Jaroslava Dytrychová 
Září Jiří Matouš 
Říjen Eva Ranglová 

Blanka Štaflová 
Listopad Jaroslav Hons 

Libuše Honsová 
Prosinec Adéla Havlištová 

Vladimír Vít 

Průměrný věk občanů: 38,50 let 
Průměrný věk muži:  38,28 let 
Průměrný věk ženy:  38,73 let 

Počet obyvatel:  223 z toho 112 mužů a 111 žen 
Voliči:  170 
Děti do 15-ti let: 47 + 11 nepřihlášených  

Počet domů:  trvale obydlené domy 72 
rekreační domy 25 
budova OÚ  
bývalá budova prodejny 
hasičská zbrojnice 
hasičská klubovna 
márnice 
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Aktuality z obecního úřadu: 

Úřední hodiny: pondělí   8.00 hodin - 17.00 hodin / účetní 
14.00 hodin – 17.00 hodin / úřední hodiny starostky 

středa   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: 
Ověřování listin a podpisů 
ověřování listin   30,- Kč za jednu stranu 
ověřování podpisů   30,- Kč za jeden podpis 

Kopírování 
černobílý tisk    2,- Kč/A4 / 1 stránka  
barevný tisk  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. 

CZECH POINT -  podrobné informace o projektu Czech Point najdete na internetové 
adrese:  http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23 

Obecní úřad Dalešice nabízí občanům služby Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat 
s úřady a institucemi. 
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Občan si může odnést ověřené výstupy: 
Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku 
Výpis z katastru nemovitostí 
Výpis z rejstříku trestů 
Výpis z bodového hodnocení řidičů 
Žádosti o zřízení datové schránky nebo změnu přístupových údajů do DS 
Výpis ze základních registrů 
Rejstřík trestů právnických osob 
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost 

Ceník služby Czech POINT 

 DOKUMENT Cena 

Výpis z katastru nemovitostí 1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z obchodního rejstříku 1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku 1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z rejstříku trestů 100 Kč 

Výpis bodového hodnocení řidičů 100 Kč 

Zřízení datové schránky zdarma 

Zneplatnění a znovuzpřístupnění údajů 
do datové schránky 

200 Kč 

Konverze dokumentů 1 strana 30 Kč, tisk 2 Kč za černobílý a 10 kč 
za barevný 

 Částky jsou dané zákonem a musí být uhrazeny hotově na místě a získané finance jsou 
přínosem do pokladny OÚ Dalešice. 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit. 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit 
relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 

 Obchodní rejstřík IČ subjektu 

Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby 

Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu 
vlastnictví 
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 Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů: 

Na úřadu předloží žadatel doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad). Předložený 
doklad se zkontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je doklad platný, vyplní úřednice 
formulář žádosti o výpis a vytiskne ji. Žadatel tuto žádost podepíše. Na základě této žádosti 
odešle úřednice elektronickou žádost na rejstřík trestů, který odpoví buď předáním výpisu, 
nebo informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky. V tomto případě musí být 
žádost odeslána poštou na Rejstřík trestů, kde je dále zpracována manuálně. 

Obecní úřad informuje: 
Praktický lékař v Rychnově u Jablonce nad Nisou: 
MUDr. Pavlína Dubská ve spolupráci s MUDr. Kateřinou Vacátkovou /ordinuje v úterý a ve 
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: 
23.12.2022 DOVOLENÁ 
30.12.2022 DOVOLENÁ 
  2.  1.2023    DOVOLENÁ 
V ostatních dnech normální ordinační hodiny. 

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 

Objízdná trasa 
V letošním roce nás potrápila objízdná trasa po území obce Dalešice v rámci akce: Silnice 
III/28716 Kokonín-Pulečný, rekonstrukce /úplná uzavírka silnice „Pulečenský les“/, která 
byla zprovozněna 1.12.2022. V provozu je i křižovatka v obci Pulečný. 
Další nepříjemnou uzavírkou (od 14.11. do 10.12.2022) byla uzavírka průjezdu obcí Pulečný 
do Rychnova nad Nisou a zpět. Důvodem uzavření byly opravy silnic III/28715 v Rychnově 
nad Nisou (Smetanova ulice) a III/28711 v Pulečným (od křižovatky k obecnímu úřadu). 
Objízdná trasa vedla přes Jablonec nad Nisou.  

Odpadový Oskar 
Obec Dalešice obdržela diplom za 1. místo v 8. ročníku soutěže "ODPADOVÉHO 
OSKARA"  za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel 
v Libereckém kraji (55,9 kg/obyvatele/rok – úroveň třídění 54,4%). 
Více informací včetně výsledků soutěže z ostatních krajů najdete na 
www.bit.ly/odpadovyoskar. 
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Bezpečnost v obci 
Umístění dopravního značení na místní komunikaci číslo parcely 2273 (navazující 
komunikace na novou polní cestu z Pulečnýho) – „Začátek obce Dalešice“ a „Konec obce 
Dalešice“ z důvodu snížení rychlosti projíždějících vozidel a zemědělských strojů. 
V obci na místních komunikacích bylo obnoveno staré vodorovné dopravní značení „Pozor 
děti“. Nově bylo realizováno u domu čp. 88.  

Zadržování vody v krajině 
V rámci revitalizace lokality bývalého koupaliště byla vybudována tůň, která slouží 
k zadržování vody v krajině a stala se domovem pro různé druhy vodních i suchozemských 
živočichů. 

Bezúplatný převod hasičského vozu TATRA 805 do majetku SDH Dalešice 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost SDH Dalešice o bezúplatné převedení 
hasičského vozu TATRA 805 do majetku SDH Dalešice. Důvodem převodu je fakt, že dříve 
zásahový vůz již patří do kategorie historických vozidel. 

Změna č. 1 Územního plánu Dalešice 
V srpnu 2022 byl projednán návrh změny č. 1 Územního plánu Dalešice, který zpracovala a 
předložila firma AURUM Pardubice. Nyní se zpracovávají připomínky dotčených orgánů a 
během měsíce ledna by měla změna č. 1 Územního plánu Dalešice nabýt platnosti. 

Finanční příspěvek na děti neumístěné do mateřské školy 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč/ 1 měsíc 
pro rodiče dítěte, které nebylo přijato do mateřské školy a bylo umístěno do soukromého 
výchovného zařízení. Nárok mají rodiče, kteří jsou oba zaměstnaní a dítě je 3leté.  

Volby 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DALEŠICE konané ve dnech 23.9.2022-
24.9.2022 

Do zastupitelstva obce kandidovala 2 sdružení nezávislých kandidátů – LIGA ŽEN a HASIČI 
DALEŠICE. 
V naší obci přišlo k volbám 127 voličů z celkového počtu 169 voličů.  
Volební účast: 75,15%. 

Výsledky: 
Jméno kandidáta  Počet hlasů 
Hana VÉLOVÁ  89 
Daniela Havránková  79 
Helena ŠUTOVÁ  69 
Ivana KOPÁČKOVÁ  68 
Stanislav Matura 55 
Ing. David BERÁNEK 53 
Bohumil TARANT   49 
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LIGA ŽEN – NÁHRADNÍCI 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Lenka Ranglová 63 
Šárka Lucke  58 
Hana Mizerová 47 
Jindřiška Riegerová   8 
Petra Šenková  13 

HASIČI DALEŠICE – NÁHRADNÍCI 
Jméno kandidáta Počet hlasů 
Ing. Barbora Luková 41 
Jiří Umann  40 
Jaroslav Véle  27 
Jan Krause 25 
Jiří Kerhart  18 
Veronika Kerhartová 12 

Děkujeme všem voličům, kteří přišli k volbám a podpořili nás svým hlasem. Obec Dalešice je 
pro každou z nás srdeční záležitost a jsme hrdé na to, že se občanům v této obci líbí a jsou zde 
spokojeni. V tomto duchu chceme i nadále pracovat a pomáhat. 

Hana Vélová za LIGU ŽEN 

Dne 14.10.2022 se sešli zvolení kandidáti na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva a 
odhlasovali následující : 

Hana Vélová   starostka 
Ing. David Beránek místostarosta 

Mgr. Ivana Kopáčková předsedkyně finančního výboru 
Helena Šutová  členka finančního výboru 
Stanislav Matura člen finančního výboru 
Bohumil Tarant předseda kontrolního výboru 
Daniela Havránková  členka kontrolního výboru 
Petra Roseová  členka kontrolního výboru /vybrána z řad občanů/ 
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AKCE 
Poslední dva roky byly ve znamení koronavirové pandemie a byly opravdu velmi chudé na 
společenské a kulturní akce. S velkými obavami jsme začali plánovat akce. Rozjezd byl 
pomalý a opatrný, ale nakonec se podařilo je zorganizovat: 

30.4.2022 ČARODĚJNICKÁ STEZKA - oblíbená akce pro děti , která je plná úkolů a 
čarodějnických nástrah. Za každý splněný úkol dostaly děti od čarodějnic 
 nějakou drobnost nebo sladkou dobrůtku. 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - ve večerních hodinách byl podpálen dalešický 
oheň. Dohled nad ohněm měli dobrovolní hasiči.  

26.6.2022 DĚTSKÝ DEN – vystoupil HONZA POPLETA, celé odpoledne děti plnily 
zábavné soutěže, učily se myslivosti a mohly si vyzkoušet svojí dovednost 
v tvořivých dílničkách - malovalo se na kamínky a navlékaly korálkové 
náramky. Akce proběhla ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. 

13.9.2022 ZÁJEZD NA PODZIMNÍ VELETRH ZAHRADA ČECH 2022 –- již několik 
let využíváme nabídku městyse Zásada a jezdíme s nimi na výstavu 
ZAHRADA ČECH. Letos se zúčastnilo 8 občanů.  

14.10.2022 DÁMSKÝ KLUB – první setkání po dlouhé covidové době a popovídání nad 
sklenkou dobrého vína 

12.11.2022 SETKÁNÍ „DŘÍVE NAROZENÝCH“ – příjemné setkání seniorů 
s doprovodným programem - pěvecké vystoupení žákyň s paní učitelkou 
Blankou Šubrtovou ze Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou za 
klavírního doprovodu Romany Halamové. A nevšední umělecký zážitek při 
poslechu sólového kytaristy Lubomíra Dočkala z Jablonce nad Nisou. 

26.11.2022 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – bohatý kulturní program pro děti i 
dospělé  - loutkové divadlo SPOJÁČEK Liberec – pohádka „O zakleté labuti“, 
folklórní soubor JIZERA z Liberce, pěvecký sbor MyJenNěkdy a ohňostroj.  

5.12.2022 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – o roznesení mikulášské nadílky dětem do 10 let 
se postarali naši Mikuláši, čerti a andělé. Akce je pořádána ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči. 

Plánované akce na rok 2023 

Únor 2023 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL  
Březen 2023 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ divadelního spolku E.F. Burian 
11.3.2023 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN  
Duben 2023 DÁMSKÝ KLUB – posezení nad kronikami obce 
30.4.2023 ČARODĚJNICKÁ STEZKA ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
25.6. 2023 DĚTSKÝ DEN ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
Září 2023 Zájezd na podzimní veletrh ZAHRADA ČECH 2023 
Říjen 2023 DÁMSKÝ KLUB – „šikovné ruce“ 
11.11.2023 SETKÁNÍ „DŘÍVE NAROZENÝCH“ 
2.12.2023 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
5.12.2023 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
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Dětský den 

Setkání seniorů   Rozsvěcení vánočního stromu 

  Čarodějnická stezka    Mikulášská nadílka 
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Poplatky platné pro rok 2023 : 
poplatek za jednoho psa  200,- Kč 
poplatek za druhého a dalšího psa  400,- Kč 
poplatek za hrobové místo od roku 2023 100,- Kč/ rok 
zřízení hrobového místa: 
urnový hrob 200,- Kč 
jednohrob 400,- Kč 
hrobka 800,- Kč 
Poplatky se vybírají do 31.3.2023 hotově nebo bankovním převodem. 

DŘEVO: 
Samotěžba pro občany Dalešic 
dřevo na topení -    jehličnaté a listnaté měkké 350,- Kč/1prm 

- listnaté tvrdé 500,- Kč/1prm 

Firma Lesopráce, s.r.o. nabízí občanům dodání jehličnatého palivového dříví: 
1. Palivo ve 4 m délkách za 1400,- Kč za m3 (náklad cca 6-7m3) + 1.200,- Kč za dopravu
celého nákladu.
(1 fůra přijde asi na 11.000,- Kč)
2. Palivo štípané dle požadavku v délkách 30-33-40-50 cm, za cenu 1300,- Kč za 1 prms i
s dopravou, jedno auto 8 prms sypaného dříví.
(jedna fůra přijde na 10.400,- Kč)

ODPAD: 
odpadové pytle (směsný komunální odpad) 110l     80,- Kč/ks 
odpadové pytle (směsný komunální odpad)   60l    45,- Kč/ks 
odpadové pytle (TETRAPACK+domácí plasty+kov+ textil)    10,- Kč/ks 
popelnice 120 l (26 svozů)            2.600,- Kč/rok 
popelnice 240 l (26 svozů)           4.700,- 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  každá středa 
1x sklo  dle potřeby objedná OÚ 
1x textil zajišťuje si firma sama 

Popelnice : 2x BIO odpad každý čtvrtek – 1.4.-31.10. 
1x drobný elektroodpad /budova OÚ/ dle potřeby objedná OÚ 

Barel :   1x použitý olej z kuchyně dle potřeby objedná OÚ 
Nebezpečný odpad: svoz nebezpečného odpadu probíhá vždy 2x do roka (jaro, podzim) 
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Obracíme se na občany a rekreanty s prosbou, aby dodržovali pravidla třídění jednotlivých 
druhů odpadů.  
Do černého kontejneru patří pouze komunální odpad v bílých pytlích s označením Marius 
Pedersen, které jsou k zakoupení na obecním úřadu.   
Do žlutých kontejnerů patří zejména plasty z domácnosti, nepatří sem stavební materiál, 
střešní krytina z lepenky (bonský šindel), plastové nárazníky nebo jiné plastové díly z osobních 
aut…. 
Do modrých kontejnerů patří pouze rozložené nebo sešlapané papírové krabice a bedny. 
Zároveň prosíme o udržování čistoty na sběrném místě. Pokud jsou kontejnery plné, 
nenechávejte u nich bedny, tašky nebo pytle s odpadem. Děkujeme. 

Náklady na likvidaci odpadů se zvýšily - viz přehled ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. I přesto 
zastupitelstvo obce neuvažuje o zavedení poplatků pro majitele nemovitostí v obci Dalešice.  
Věříme, že si tohoto kroku považujete a budete respektovat pravidla nakládání s odpady v naší 
obci. 
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Rekonstrukce polní cesty z Dalešic do Maršovic 

Rekonstrukce cesty byla zahájena v září 2022. Jedná se o zemědělskou cestu HPC 1. Její obnova je 
prováděna na základě schválených komplexních pozemkových úprav v Dalešicích. Obnovována je proto 
pouze cesta na území k.ú. Dalešice (nedokončená zůstává část cesty na území k.ú. Maršovice 
v délce asi 120 m). V Maršovicích nebyly dosud pozemkové úpravy vyhlášeny, proto si případnou 
úpravu své části cesty zajistí Obec Maršovice na vlastní náklady. 

Rekonstruovaný úsek cesty je vyznačen červeně. 

Objednatelem rekonstrukce cesty je Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro 
Liberecký kraj a zhotovitelem je na základě provedeného výběrového řízení STRABAG a.s. 
Vysoutěžená cena cesty je 7,815 mil. Kč (bez DPH) a zaplatí ji ze 100% objednatel stavby. Projektantem 
rekonstrukce cesty byl Ing. Válka z Projekce DS z Pardubic. 
Cesta byla navržena v kategorii P 4,5/30 (3,50 m vozovka + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice), 
jednopruhová, obousměrná, doplněná jednostranným příkopem a stromořadím o rozponu cca 8 m.  
Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci v celkové délce stavby cca 890 m (z toho mimo les 
500 m a v lese 390 m), která je v nelesním úseku jednopruhová, obousměrná, se 3 sjezdy na pole. Ve 
zvýšeném spádu cesty (od lesa k obci) budou doplněny příčné betonové žlaby. Vozovka je  
z asfaltobetonu. 
Pro ochranu stromů v lesním úseku je cesta zúžená na kategorii P 3,5/30 (3,00m vozovka + 2 x 0,25m 
nezpevněná krajnice), jednopruhová, obousměrná. Vozovka je z penetračního makadamu s nátěrem. 
Ozelenění cesty bude nově zasázenými stromy (švestky, ptačí třešně, jabloně domácí a jeřáb ptačí) se 
středně velkou korunou v počtu 45 kusů. Celá cesta je rekonstruována na části obecní parcely č. kat. 
2042 (včetně ozelenění a příkopu). 
Obnovou cesty HPC 1 se především zlepší přístupnost zemědělských pozemků. Cesta má i velký 
turistický význam, vede po ní zelená turistická značka z Pulečného do Maršovic a na Černou Studnici. 
Zkvalitní se i cyklistické dopravní propojení mezi obcemi Dalešice a Maršovice, neboť původní cesta 
byla obtížně sjízdná a v lesním úseku zpravidla rozbahněná.  
Celá stavba by měla být dokončena do konce listopadu 2022, pokud to dovolí přírodní podmínky. 
U vjezdu do Dalešic by měl být v budoucnu osazen i zpomalovací práh, který obstará obec. 
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Ukončení obnovy cesty u Maršovic (pohled na Dalešickou stranu) 15.11.2022 

Zasypávání okraje cesty zeminou 15.11.2022 
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Příčný odvodňovací betonový žlab 28.11.2022 

Místostarosta Ing. Beránek a starostka p. Vélová na kontrolním dnu stavby 28.11.2022 

Pokud se týká stavby nové cesty VPC 10 (nová odbočující cesta nad bývalým koupalištěm kolem 
kapličky na silnici) v rámci komplexních pozemkových úprav v Dalešicích, na tuto cestu byla 
vypracována Ing. Válkou v roce 2021 prováděcí dokumentace. V roce 2023 bude Státní pozemkový 
úřad žádat o stavební povolení na stavebním úřadu v Jablonci n. N. Podle sdělení Státního pozemkového 
úřadu v příštím roce stavba cesty nebude zahájena z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Předpokládá se, že zahájení stavby cesty VPC 10 bude nejdříve v roce 2024. 

Ing. Josef Nedomlel 
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Lesy obce Dalešice v roce 2022 

V letošním roce byly lesnické práce zaměřeny na zalesnění holin z minulého roku, zpracování 
kůrovcem napadených stromů a ochrana lesních kultur proti buřeni a okusu zvěří. 

Celkem bylo zalesněno 0,41 ha holin a vysázeno 1.093 ks sazenic smrku a 1.100 ks buku. 
Vzhledem k dobrému zmlazování smrku na Dalešickém kopci, bude snaha zalesňovat holiny 
převážně bukovými sazenicemi. Zajišťování sazenic lesních dřevin, ale závisí na možnostech 
školkařských provozů tyto sazenice vypěstovat. V rámci celé republiky, vzhledem ke 
kůrovcové kalamitě, je nedostatek potřebných sazenic. Pro zalesnění dané lokality mohou být 
použity pouze sazenice vypěstované ze semene stejné pěstební oblasti a odpovídajícího lesního 
vegetačního stupně. 

Celkem bylo vytěženo 260,77 m3 dřevní hmoty. Těženy byly pouze kůrovcové souše a stromy 
napadené kůrovcem včetně vývratů a zlomů. V rámci ochrany lesních porostů proti kůrovci 
bylo instalováno 9 deskových lapačů s vyvěšením feromonových odparníků v počtu 18 ks ve 
dvou sériích. Je nutno říci, že feromonové lapače zdaleka nejsou stoprocentní, ale přesto odchyt 
brouků snižuje populaci kůrovce. Ke konci října byla veškerá kůrovcová hmota včas 
zpracovaná, ale přesto se objevují menší kůrovcová ohniska. Jednotlivé kůrovcové a ostatní 
souše jsou zpracovávány v rámci samovýroby. Těžbu samovýrobcům zadává, jenom pro 
občany obce Dalešice, místní lesník ing. Ladislav Halama. 

Rovněž je věnována pozornost ochraně lesních kultur proti buřeni a ochrana proti okusu zvěří 
nátěrem sazenic repelenty, což je jedna z podmínek pro splnění žádosti o státní dotace. Za 
letošní rok bylo požádáno o dotaci ve výši 71.675 Kč. V tomto roce byl vypsán nový dotační 
program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 
2026. Sazba finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den. Obec Dalešice, tak jako všichni vlastníci 
s výměrou lesních porostů nad 0,64 ha, kterým provádím výkon OLH, jsou do tohoto programu 
zařazeni. Výše tohoto finančního příspěvku za kalendářní rok činí pro Obec Dalešice 79.572 
Kč. 

Libor Nevyhoštěný, OLH 
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Činnost obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se v letošním roce sešlo 11x. 

Opravy a udržování obecního majetku 
Opravy a údržba místních komunikací – vybudování parkovacího místa u stodoly, oprava 
komunikace ke hřbitovu a ke Skuhrovu. Realizace Stanislav Matura, Dalešice. Náklady celkem 
61.831,- Kč a Autodoprava Müller, Frýdštejn. Náklady celkem 51.000,- Kč. Firma BPV stavby 
s.r.o. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady celkem 77.784,- Kč /parkovací místo u stodoly
– zabudování obrubníků a úprava terénu/.
Oprava střešního pláště na budově obecního úřadu - realizace Radek Kulhánek, Tanvald.
Náklady celkem 613.925,- Kč. Obec obdržela dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje ve
výši 269.400,- Kč.
Zabudování nového hromosvodu na budovu obecního úřadu včetně revize - realizace Aleš
Pacholík, Lučany nad Nisou. Náklady celkem 23.958,- Kč. 
Oprava plynového kotle v obecním bytě - realizace VIPS GAS s.r.o. Liberec. Náklady celkem 
8.433,- Kč. 
Údržba majetku obce - realizace Tomáš Smolík, Dalešice. Náklady celkem 16.125,- Kč a 
Stanislav Matura, Dalešice. Náklady celkem 11.991,- Kč. 
Oprava oplocení hřbitova - realizace Jaroslav Véle, Dalešice. Náklady celkem 192.580,- Kč. 
Obec obdržela dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 92.500,- Kč. 
Oprava omítek v hasičské zbrojnici - realizace MAKALOVE s.r.o.  Malá Skála. Náklady 
celkem 132.392,- Kč. Obec obdržela dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 
31.850,- Kč. 
Zprovoznění elektro-měřících sloupků včetně revize na parcele č. 383/6 a parcele č. 98 - 
realizace Lukáš Günter, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 78.000,- Kč. 
Výroba a montáž zásobníku na posypový materiál - realizace Jaroslav Véle, Dalešice. Náklady 
celkem 19.060,- Kč. 
Revitalizace bývalého koupaliště – vybudování přírodní tůně - realizace SKJ s.r.o. Hrádek nad 
Nisou. Náklady celkem 192.708,- Kč. Obec obdržela dotaci z Dotačního fondu Libereckého 
kraje ve výši 115.500,- Kč. 
Výroba a montáž dětského pískoviště – realizace Jaroslav Véle, Dalešice. Náklady celkem 
9.670,- Kč. 
Úprava živého plotu - údržba živého plotu pod budovou obecního úřadu. Realizace Petr 
Hermsdorfer, Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 2.662,- Kč. 
Údržba veřejného osvětlení – výměna výbojek v lampách veřejného osvětlení. Realizace 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 5.700,- Kč.  
Zahradní technika - servis víceúčelového traktůrku - Nářadí Jiránek, Turnov. Náklady celkem 
3.996,- Kč. 
Dopravní značení – vodorovné dopravní značení „POZOR DĚTI“ a dopravní značení 
„POČÁTEK OBCE DALEŠICE“ a „KONEC OBCE DALEŠICE“. Realizace Technické 
služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 29.053,- Kč.  
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Ostatní výdaje obce 
Zimní údržba - protahování v zimních měsících 2021/2022 bylo smluvně zajištěno s firmou 
KZS Pěnčín. Náklady celkem do konce listopadu 2022 byly 48.338,- Kč. Pro zimní období 
2022/2023 je podepsána smlouva s KZS Pěnčín. 
Obec přikoupila 5 ks beden na posypový materiál, které byly rozmístěny na vytipovaná místa. 
Dopravné - z rozpočtu obce byl zaplacen příspěvek na autobusovou dopravu za každého občana 
v celkové výši 17.280,- Kč. 
Dalešický zpravodaj - tisk Dalešického zpravodaje 2021 zajistila Barevná tiskárna Křišťan 
Smržovka v počtu 120 ks. Náklady celkem 10.556,- Kč. 
Mikulášské balíčky pro děti a vánoční balíčky pro seniory - dodavatel Potraviny Rychnov 
Zdeněk Kuncl a Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 14.486,- Kč. 
Webové stránky obce – roční poplatek za aktualizace softwaru. Realizace Petr Vitvar, Jablonec 
nad Nisou. Náklady celkem 5.000,- Kč. 
Reklamní předměty – reklamní odznaky se znakem obce /Kovovýroba Berka Turnov/, 
propisovací tužky s logem obce Dalešice /NATIONAL PEN/, kniha České hrady a zámky /CBS 
NAKLADATELSTVÍ/. Náklady celkem 32.457,- Kč. 
Programové vybavení, roční aktualizace a správa softwaru – pro obec tuto službu zajišťují firmy 
GORDIC, FORNAX, GEKON. Náklady celkem 37.892,- Kč. Nákup notebooku včetně 
softwaru a USB. Náklady celkem 25.580,- Kč. 
Sbor pro občanské záležitosti – dárky oslavencům, kteří v roce 2022 oslavili životní jubilea a 
dárky narozeným dětem. Náklady celkem 9.978,- Kč. 
Dětský den – zajištění programu a nákup odměn pro děti /ALTIMA/. Náklady celkem 13.242,- 
Kč. 
Drobné výdaje – nákup motorové pily, barev na nátěry majetku obce, štěrku na posyp místních 
komunikací, písku na výměnu v dětském pískovišti. Náklady celkem 16.828,- Kč. 
Lesní hospodářský plán – zpracování LHP byla pověřena firma EKOLES-PROJEKT  s.r.o. 
Jablonec nad Nisou. Náklady celkem 22.022,- 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 7.260,- Kč.
Finanční dary z rozpočtu obce
Finanční dar Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Kokonín
I v roce 2022 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 2022 byl odsouhlasen příspěvek na financování provozu hospice ve výši 1.040,- Kč.
Finanční příspěvek Pomoc Ukrajině
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na Pomoc Ukrajině ve výši 10.000,- Kč.
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Úprava lyžařských tratí 
V roce 2022 byl odsouhlasen finanční příspěvek na úpravu lyžařských tratí ve výši 5.000,- Kč. 
Finanční dar Marii Tarantové 
Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru za reprezentaci obce v hasičském 
sportu, disciplína TFA, ve výši 5.000,- Kč. 
Finanční dar SH ČMS-SDH Dalešice 
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar družstvu mladých hasičů /starší žáci + jejich 
vedoucí/ za reprezentaci obce ve hře PLAMEN ve výši 10.000,- Kč. 

Lesní hospodaření 
V roce 2022 se hospodařilo v obecních lesích takto: 
Příjmy: z prodeje dřeva 619.351,- Kč 

  finanční příspěvek na hospodaření v lesích      7.080,- Kč 
  finanční příspěvek na hospodaření v lesích    74.810,- Kč 
  finanční příspěvek na hospodaření v lesích    19.000,- Kč 
  celkem příjmy 720.241,- Kč 

Výdaje: těžba a odvoz dřeva, výřez, sázení, ožínání 196.955,- Kč 
   nákup, sázení a ošetření stromků   34.736,- Kč 
   mzdové náklady – lesní hospodář   59.532,- Kč 
  celkem výdaje 291.223,- Kč 

Odpadové hospodářství 
Příjmy: odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM    46.753,- Kč 
Prodej pytlů na komunální odpad a tříděný odpad – popelnice   78.236,- Kč 
Příjmy celkem 124.989,- Kč 

Výdaje: odvoz komunálního odpadu, odvoz tříděného odpadu 164.658,- Kč 
Nákup pytlů na odpad   45.858,- Kč 
Náklady na úklid odpadu-pytle 7 komunálních + 10 žlutých, 
oranžových, šedých         575,- Kč 
Odvoz tříděných pytlů do Proseče      1.815,- Kč 
Výdaje celkem            212.906,- Kč 

ROZPIS VÝDAJŮ (odvoz odpadu 164.658,- Kč) 
POPELNICE    38.400,- Kč 
KONTEJNERY 100.915,- Kč 
PAPÍR      32.787,- Kč 
PET LAHVE      52.418,- Kč 
SKLO        4.344,- Kč 
BIOODPAD        3.758,- Kč 
PRONÁJEM KONTEJNERŮ        3.048,- Kč 
RECYKLAČNÍ POPLATEK     4.560,- Kč 
ÚKLID SPÁLENIŠTĚ   25.343,- Kč 
NEBEZPEČNÝ ODPAD            obec nehradí 
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Drobné práce pro obec zajištěné brigádně: 
SPOZ (životní jubilea, narození dětí) 
vedení kroniky 
poradenství - pozemkové úpravy, Strategický plán obce 
pověřenec-GDPR 
vedení kroužku mladých hasičů 
úklid veřejných prostor na OÚ 
nátěry obecního majetku 
oprava omítek v autobusové zastávce 
sekání obecních ploch 
odvoz odpadových pytlů 
správa zabezpečovacího zařízení na OÚ 
Na brigádnických hodinách bylo proplaceno celkem 51.465,- Kč. 

Přehled dotací a příspěvků za rok 2022 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE  
oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality
POŘÍZENÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY 
Celkem zažádáno:  32.520,- Kč  
Podíl LK:    16.250,- Kč 
Podíl obce:  16.270,- Kč 
DOTACE NEOBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE   
oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality
OPRAVA ZÁSAHOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
Celkem zažádáno:  50.010,- Kč, skutečný cena akce: 51.153,96 Kč 
Podíl LK:    15.000,- Kč 
Podíl obce:  36.153,96 Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  
podprogram PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO 
KRAJE 
oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality
OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE
Celkem zažádáno:  106.300,- Kč, skutečná cena akce: 132.392,15 Kč  
Podíl LK:    31.850,- Kč 
Podíl obce:  74.450,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 
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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 (v roce 2021 obdržena záloha na dotaci ve výši 86.625,- Kč, v roce 
2022 byla akce ukončena, skutečná cena akce: 192.708,05 Kč, doplatek dotace ve výši 
28.875,- Kč obdržen) 
Podíl obce:    77.208,50 Kč 
DOTACE UKONČENA A OBDRŽENA 

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 (v roce 2021 obdržena záloha na dotaci ve výši 242.460,- Kč, v roce 
2022 byla akce ukončena, skutečná cena akce: 613.925,- Kč, doplatek dotace ve výši 26.940,-  
Kč obdržen) 
Podíl obce:  344.525,- Kč 
DOTACE UKONČENA A OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – PROGRAM OBNOVY 
VENKOVA 
OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA V OBCI DALEŠICE 
Celkem zažádáno:  185.000,- Kč, skutečná cena akce: 192.580,- Kč 
Podíl LK:      92.500,- Kč  
Podíl obce:  100.080,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA, akce zrealizovaná k 21.10.2022 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 
OBNOVA ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ 
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: 7.080,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 
OBNOVA ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ 
Celkem nárok dle předepsaných tabulek: cca 74.810,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA  

Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství – hospodaření v lesích 
PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 
Výše požadované dotace: 19.000,- Kč 
DOTACE OBDRŽENA 
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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: 10.593,75 Kč 
PŘÍSPĚVEK OBDRŽEN 

Ministerstvo financí – neinvestiční účelový finanční transfer 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – ZÁŘÍ 2022 
Celkem přijato:  32.000,- Kč 
Výdaje na volby celkem:  21.920,79 Kč 
Vráceno bude:  10.079,21 Kč 
DOTACE OBDRŽENA 

V roce 2021 obec Dalešice hospodařila s rozpočtem 4.151.339,47 Kč. 
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Oprava střechy na budově OÚ 

Nové parkoviště v centru obce    Vybudování přírodní tůně 

        Nové oplocení hřbitova Bedna na posypový materiál 

DALEŠICKÝ ZPRAVODAJ 2022 XV. ročník

22



Školství do roku 1941 

V době osídlování Dalešic školní docházka dětí určitě neexistovala. Jestli před 100 až 150 lety 
dalešické děti nějakou školu navštěvovaly, pak to musela být škola v Rychnově, neboť 
Dalešice v té době patřily pod farnost Rychnov. Údaje o škole v Rychnově sahají zpět až do 
roku 1616. I když Dalešice později přešly k farnosti Bzí, nenalézala se v okolí žádná jiná 
škola než v Rychnově. V roce 1771 byla v Šumburku – Jistebsku postavena škola. V roce 
1782 došlo k přičlenění Dalešic k nově zřízené farnosti na Šumburku – Jistebsku. Od té doby 
byl Šumburk místem, kam chodily dalešické děti do školy, ale v žádném případě to nebyla 
docházka pravidelná. 
Z té doby pocházejí první záznamy ve školní kronice, která byla později založena učitelem 
Ignazem Kuhnem. Učitel Ignaz Kuhn v roce 1834 nastoupil do dalešické školy. Píše, že děti 
chodily na Šumburk jen v  létě, zatímco v zimě přicházel učitelský pomocník ze Šumburku, 
který shromažďoval děti k vyučování v obytné místnosti nějakého domu. O poměrech ve 
škole z doby, kdy se nosily copy a napudrované paruky, píše kronikář Jäger následovně: 
„Žáci z té doby mi vyprávěli - už jako dospělé osoby - co si pamatovali ze svého dětství o 
vyučovacích metodách. Hlavní věc byla naučit se slabikovat. Každé dítě si mohlo přinést 
knihu, jakou chtělo. Tak jeden měl v ruce slabikář, druhý evangelium, třetí sedm zlatých 
nebeských přikázání, čtvrtý praktika ve stavebnictví, doktora Fausta nebo císaře Oktaviána 
aj. Jestliže se dítě dostalo tak daleko, že umělo číst v modlitební knížce, napsat své jméno a 
hlavně připraveno ke zpovědi a svatému přijímání, pak byl úkol školní výuky splněn. 
K počítání všichni nedošli, k tomu se dostali později v životě z nutnosti, při vyřizování 
finančních záležitostí. Z  římských číslic se přejímala a používala tzv. selská čísla. Jedna 
čárka znamenala jedničku, nahoře otevřený úhel pětku, ležatý křížek desítku. Jen ti nadaní 
žáci se učili psát podle pravidel a počítat s čísly. Velký počet dětí vyrostl, aniž uměl číst a 
stromy v lese uměl pojmenovat jen názvem v místě obvyklém".  
Za špatného počasí nebo v zimě, nebyla docházka do školy ze vzdálených míst ani při nejlepší 
vůli možná. Teprve za vlády Marie Terezie byla ve větší míře učiněna opatření ke zlepšení 
školského systému a rozšíření výuky, zejména ve městech. Její syn Josef II. pokračoval 
v započaté práci na zlepšení vzdělanosti národa. Povinná školní docházka byla zavedena pro 
všechny způsobilé děti, ale ve skutečnosti nebyla právně podložena. Velký krok dopředu ve 
vzdělání národa znamenal rok 1869, ve kterém byl vydán Říšský zákon o národních školách. 
Tímto zákonem bylo založeno školství na zcela nových základech. Do té doby byly jen 
triviální školy s těmito vyučovanými předměty: Náboženství, čtení, psaní a počítání. Dohled 
příslušel faráři, děkanovi a církevnímu poradnímu sboru. Říšský zákon o národních školách 
zaváděl nové vyučovací předměty jako zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodní vědy a 
geometrii. Školní docházka byla prodloužena ze 6 na 8 let, studium v ústavech pro budoucí 
učitele bylo čtyřleté. 
Vliv duchovních byl omezen jen na výuku náboženství. K této reformě přistoupil stát ale 
teprve po roce 1866. Porážka u Hradce Králové byla způsobena nedostatečným vzděláním 
rakouských velitelů a dobrou úrovní pruského školství. Vzestup v procesu vzdělávání národa 
se projevil i v Dalešicích. V roce 1822 byla Dalešicím přidělena stálá školní budova 
s vlastním učitelem. Děti už nemusely chodit do školy na Šumburk, což bylo pro školní 
docházku a pro výsledky žáků předností. Přesto tento pokrok trpěl nedostatkem, a to kvůli 
velkému počtu dětí ve třídě, 51 dětí ve třech školních lavicích a u čtyř stolů. Pro účely školy 
byl obcí pronajat dům č.p.30. Dříve bylo v zimě vyučováno v různých obytných domech. 
V letech 1830 – 1834 byl pro účely školního vyučování obcí upraven dům č.p.11. Tomuto 
domu se dodnes říká stará škola. Jak vyučování a školní docházka vypadala, o tom bohužel 
nejsou k dispozici žádné písemné výpovědi. Z této doby a následujících let vypráví Johann a 
Pauline Wabersichovi toto: „Když učitel Kuhn učil ve staré škole, byla učebna zároveň 
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obytnou místností jeho rodiny. Tam bylo vyučováno i prováděny všechny domácí práce. Velmi 
často žáci pomáhali v domácnosti, hlídali děti apod. Během vyučování seděla manželka 
učitele většinou za tabulí, šila, nebo pletla a přitom dávala pozor na žáky. Na konci školního 
roku byla místo slavnosti podávána dětem ve škole káva, kterou uvařila paní Kuhnová."  

Budova staré školy (č.p. 11) v roce 1924 

Vyučování bylo tzv. polodenní. Dopoledne přicházelo vyšší oddělení, odpoledne nižší. 
V sobotu ráno se děti shromáždily a šly na Šumburk do kostela. Pak byly přivedeny zpátky do 
Dalešic do školy, kde se konala vesnická biblická hodina. Toho dne se nevyučovalo. Sobotní 
cesta do kostela se provozovala až do roku 1870. Nižší oddělení se toho nezúčastňovalo. Za 
špatného počasí cesta na Šumburk odpadla a ve škole bylo čteno evangelium. Školní 
docházka byla špatná. Když dítě do školy nepřišlo, nikdo nepátral proč. Některé děti chodily 
zřídka, zejména v zimě děti z Grundlochu, z  Filek, z domu č.p.48 za Dalešickým kopcem a z 
Kopaniny. Na pochopení učební látky nebylo mnoho času, neboť vyučování trvalo jen půl 
dne, sobotní vyučování odpadlo a mnoho dětí ve věku 12. let už povinnou školní docházku 
dokončilo. Jako náhrada byla zavedena tzv. nedělní škola. Pro děti, které už školu opustily, se 
konalo jedno až tříhodinové vyučování ve škole, kterého se musely zúčastnit děti do 15 let. 
Ale nedělní zábava přitahovala děti víc a tak účast ve škole nebyla tak důsledná. Pan 
Wabersich si vzpomíná, že učitel Weiss musel zajít k rybníku, aby děti, které si užívaly 
koupání, vyhnal z vody a přivedl do nedělní školy. Přitom bylo slyšet pleskání rákosky do 
nahých těl.  
Psalo se většinou na tabulky. Psát inkoustem se začínalo teprve od 3. školního roku, i když ti 
větší psali ještě také často na břidlicové tabulky. Sešity byly většinou sešívány a linkovány 
dětmi nebo rodiči, přičemž byl používán papír v arších kupovaný v krámě. Ve třídě byla 
tabule, globus se svislou osou, mapa Evropy a jako nástěnný obraz portrét císaře. Školní tašky 
mělo jen pár dětí, jejichž rodiče na to měli. Byly většinou na řemeni nošeny přes rameno. 
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Říkalo se jim "Schnappsäcke". Zprávy ze školy se nepodávaly. Na konci školního roku se 
konaly zkoušky z náboženství a z vyučovaných předmětů, poté byli pilní žáci zapsáni do zlaté 
knihy cti, ostatním bylo pohroženo zápisem do černé knihy. Velmi dobří žáci obdrželi 
vysvědčení o píli na způsob diplomu, který se dal pověsit na zeď. V roce 1866 byla přistavěna 
jedna místnost. Učitel Schubert (do roku 1879) musel v zimním období dvakrát týdně chodit 
na Kopaninu vyučovat tamní děti. V roce 1872 byla pod Dalešice přidělena Filka. Tehdy 
počet dětí dosáhl 71, což znamenalo velké přeplnění třídy. Přitom byla školní budova 
poměrně zchátralá, jak bylo uvedeno v protokole z  8. září 1872. Aby se mohlo pokračovat 
ve vyučování v zimě, bylo rozhodnuto poškozené části zdí prozatím zamazat hlínou. Učitel 
Tataun projevil ochotu koupit klestí a zdi jím nechat silně obložit. V roce 1873 byla škola 
rozšířena o jednu třídu na jižní straně. Vyučování se v té době konalo v domě č.p.41 (od 
června do konce září). Přesto škola už neodpovídala současným požadavkům a 
pokrokovějšímu způsobu výuky vzhledem k velkému počtu dětí a stísněným poměrům. 
Z tohoto důvodu vyvstala potřeba nové školní budovy. Dne 16. ledna 1890 obecní 
zastupitelstvo rozhodlo, že škola bude postavena na parc.č.751, naproti domu č.p.4. Kvůli 
lepšímu příjezdu ke škole byl od Franze Luckeho z domu č.p.33 a Josefa Langa z domu č.p.5 
koupí získán stavební pozemek parc.č. 744 a 747, 1 sáh čtvereční za 1 zlatý, 75 krejcarů. Dne 
2. června 1891 se uskutečnilo položení základního kamene. Stavbu vedl stavební mistr
Womatschka z Jablonce, stála přibližně 8.000 zlatých. Dne 28. srpna 1892 se konalo
slavnostní otevření nové školy. Stará škola byla dne 14. června 1892 prodána v dražbě. Nová
škola byla vybavena novými lavicemi a novými zařizovacími předměty.

Děti před novou školou 20.4.1940 

Dne 2. srpna 1919 bylo rozhodnuto o vyčlenění žáků z Filek z dalešické školy. 
V důsledku války v letech 1914 – 1918 došlo ke zřetelnému úbytku žáků a k zavření tříd 
v mnoha německých obcích. Také naší obci hrozilo zavření školy. Proto představitel obce 
Richard Weiss z domu č.p.54 a jeho zástupce Arnold Weiss z domu č.p.30 (též zástupce 
obecní školní rady) odjeli do Prahy, aby spolu z  Dalešic pocházejícím poslancem Maxem 
Hoffmannem dne 26. listopadu 1924 vznesli námitku u zemské rady proti zavření školy. Tam 
jim bylo sděleno, že úmyslem není zavřít školu, ale neprodleně vyčlenit děti české národnosti 
z německé školy. Tomuto požadavku bylo vyhověno. K 1. prosinci 1924 bylo 12 dětí české 
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národnosti vyčleněno z dalešické školy a převedeno do českých škol v Pulečném, Mukařově a 
Malé Skále. Následkem vyčlenění českých žáků klesl počet žáků v dalešické škole na 18, což 
bylo pro další provoz školy nedostačující, ale na základě přímluvy předsedy zemské školní 
rady zůstala škola i s tímto malým počtem žáků zachována. Ve školním roce 1926 - 1927 
vzrostl počet žáků opět na 21, ve školním roce 1929 - 1930 na 25, ve školním roce 1932 - 
1933 na 39. Od té doby všechny události, týkající se školy, jsou zaznamenány ve školní 
kronice. 
Na začátku školního roku a také na jeho konci vodil učitel žáky na školní mši na Šumburk, 
rovněž tak ve dni narozenin císaře, jmenin císaře a na počest uctění počátku vlády císaře. 
Vodil je též ke zpovědi a přijímání. Po založení Československého státu v roce 1918 byla tato 
povinnost učitelů zrušena. Dne 1. prosince 1924 musely být děti z Filek, jako děti české 
národnosti, neprodleně z dalešické školy vyčleněny Od té doby jsou ve zdejší škole jen 
německé děti. (29. ledna 1933). 

Nová škola (č.p. 67) v roce 1924 

Z německé Kroniky obce Dalešice 1927 - 1941, zkráceno, upraveno. 

 Přeložila Marie Nedomlelová 
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Svěcení křížku v Pulečném 

Dne 23. července 2022 se konalo vysvěcení restaurovaného křížku na nové polní cestě z Dalešic do 
Pulečného. Nová cesta byla postavena v rámci pozemkových úprav v k.ú. Pulečný. Začíná na dalešickém 
konci tam, kde dříve začínala cesta původní. Původní cesta z Dalešic do Pulečného končila v obci 
Pulečný u zastávky autobusu a dalešičtí starousedlíci si jí dobře pamatují, neboť představovala zkratku 
z Dalešic na zastávku městského autobusu v Pulečném ve směru do Jablonce nad Nisou.  
Původní křížek stál na křižovatce tehdejších cest Dalešice-Pulečný a Pulečný-Kokonín. Cesta do 
Kokonína již neexistuje a křížek se postupně rozpadl a ležel na poli.  

Křížek v říjnu 2013 

Po postavení nové cesty byl křížek zrestaurován a umístěn na nové cestě cca 20 m od jeho původního 
místa.  
Nové vysvěcení provedl děkan Smolen. Ze zahajovacího proslovu paní Jany Mališové, starostky obce 
Pulečný: 
„Vážení milí hosté, pane Děkane. 
Srdečně Vás vítám na dnešním shromáždění u příležitosti vysvěcení obnoveného kříže u nové polní cesty 
mezi Pulečným a Dalešicemi. 
Na tom, že jsme se dnes sešli, má velký podíl pan Alfred Müller, který mi pravidelně připomínal potřebu 
obnovit rozpadlý kříž a znovu ho postavit na původním místě. 
Mezitím torzo kříže odvezl ze svého pole pan Radek Bursa, částečně ho opravil a umístil v Pulečném u 
vjezdu do dvora. To bylo cca před třemi lety. 
Po pozemkových úpravách v roce 2014 zastupitelé obce Pulečný odsouhlasili záměr obnovy původní 
historické cesty mezi Pulečným a Dalešicemi. Státní pozemkový úřad zajistil finance a po cca sedmi 
letech dnes stojíme na nové cestě u kříže, který ve spolupráci s panem Alfredem Müllerem opravil pan 
Ivan Kunetka z Turnova. Naše spolupráce s panem Kunetkou trvá již nějaký čas. Poslední opravenou 
sochou je Sv. Jan Nepomucký u hasičské zbrojnice a centrální kříž na hřbitově. 
Trochu z historie: 
Dle sdělení Mgr.Jakuba Feigeho, archiváře Státního archivu v Jablonci nad Nisou, je ve fondu Farního 
úřadu Rychnov, v soupisu křížů z let 1801 – 1900, uvedeno, cituji: 
„Podstavec z kamene, kříž ze železa, Kristus z plechu. V dobrém stavu.“ 
Nápis: „Zu Ehre Gottes erbaut von Anton Schmied aus Pulletschney im Jahre 1826“ 
Kříž stojí na pozemku zřizovatele a je znám pod zažitým názvem „Am Dalleschitzer Wege“. Udržování 
náleží Antonu Schmiedovi. 
Nepřetržitě, až do dnešního dne, se o udržování dobrovolně starali majitelé hospodářství. 
Bližší informace o případné události, která by se vázala k postavení kříže, nebyly v archivu nalezeny."  
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Svěcení křížku 23.7.2022 

Zpracovala Marie Nedomlelová 
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Ohnivý muž 
(Z cyklu Dalešické pověsti) 

Kdysi dávno, v místech, kde jsou dnes Dalešice, byl jenom hustý les. Přes les vedlo několik málo 
kamenitých, hrbolatých cest. Při jedné takové cestě stál Weissův dům. Ona to byla ve skutečnosti 
hospoda. Ale žádný slušný cestovatel tam nezabloudil. Ve Weissově hospodě se scházeli pytláci, lupiči, 
mordýři a jiní lidé špatné pověsti. Nosili Weissovi svoje kořisti, ten je od nich vykupoval a dál prodával 
obchodníkům. 
Povolání to bylo nebezpečné. Když nedostali to, co požadovali, pytláci nabíjeli flinty, lupiči vytahovali 
nože a Weissovi šlo o krk. V hospodě bydlela i Weissova žena, byla velká, sílu měla jako chlap. Ta se 
často musela postavit po boku svého muže se sekyrou, či palicí. Děti tam byly také, ale zanedbané a 
zakřiknuté. Weiss si čím dál tím víc uvědomoval, že on i žena stárnou a že by potřeboval někoho 
k ochraně. 
V lese, ve skalách, žil ohnivý muž. I ten měl ženu a děti. K tomu, aby mu plameny pěkně šlehaly, 
potřeboval maso, a hodně masa a také musel živit rodinu. Jenže zvěře ubývalo a než se pořádně rozpálil, 
aby usmrtil srnu, či jelena, už byla zastřelena a odtažena pytlákem. 
A tak se stalo, že se ohnivý muž a Weiss domluvili, že si budou pomáhat. Weiss bude dávat ohnivému 
muži část úlovku, co dostane od pytláků a ohnivý muž mu přijde na pomoc v případě, že by došlo 
k nejhoršímu. 
Nějaký čas to šlo. Ale jak začalo přibývat dětí v hospodě i ve skalách, najednou bylo jídla málo.  
Weissová pořád hudrovala do svého muže. Má přece svoji rodinu, děti pláčou hladem a on jídlo rozdává. 
Weiss už byl z těch řečí unavený a nevěděl, jak to udělat. Žena mu poradila:„Řekni ohnivému muži, že 
pytláci nic nedonesli, že sám nemáš“. Weiss to zkusil. Jeden den odbyl ohnivého muže s výmluvou, co 
mu poradila žena, druhý den udělal totéž. Jenže i žena ohnivého muže do svého muže vandrovala. Přece 
nenechá své děti umřít hladem. A tak třetí den, když zase od Weisse nic nedostal, dostal Ohnivák vztek 
a řekl:„Už mám těch výmluv dost. Uvidíš, co se stane!“Weiss se vylekal, ale žena ho chlácholila: „Nic 
se neboj, co Ti může udělat?“ 
Té noci Weiss nemohl starostí spát a náhle slyší velké hučení, jakoby se hnala bouřka. To se hnal 
rozpálený ohnivý muž s celou svou rozžhavenou rodinou. Weiss vyskočil z postele, popadl ženu, děti a 
pár věcí a prchali do lesa. Rodina ohnivého muže obklopila hospodu a plameny šlehaly ze všech těl. 
Hospoda ale byla festovná stavba. Dubové trámy, zdi z kamenů. Ohnivákům docházely síly i plameny. 
Když vydechli poslední plamínek, jejich těla se sesunula k zemi a zbyla z nich jen hromádka popela.  
Druhý den se Weissovi opatrně vrátili z lesa a spatřili místo své hospody jen ohořelé kamenné zdi. Do 
domu se již nevrátili a odstěhovali se jinam. 

Marie Nedomlelová 
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Sbor dobrovolných hasičů Dalešice 

V letošním roce jsme se po dvouletém omezení opět vrátili k naší 
činnosti v obvyklém rozsahu. Mimo požární ochrany, pomoci 
veřejnosti a práce pro obec se náš sbor významně podílí 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. 
Ke konci roku 2022 náš sbor čítal 40 dospělých členů a 43 členů 
z řad mladých hasičů a dorostu. 

Činnost JSDH obce Dalešice 
V roce 2022 zatím nebyla naše jednotka operačním střediskem vyslána k žádné mimořádné události. 
V roce 2022 se naše jednotka zúčastnila námětového cvičení hašení lesního požáru v dalešickém lese 
společně s JSDH Maršovice, JSDH Kokonín a HZS Jablonec nad Nisou. 

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
 sběr železného šrotu
 svoz a pálení klestí
 pravidelné sekání trávy v obci

Kulturní, společenské a sportovní akce v obci 
V letošním roce jsme po dvouletém omezení mohli znova uspořádat tradiční akce, na které jsme 
všichni byli zvyklí v době před pandemií. V roce 2022 jsme zorganizovali následující: 
 Hasičský ples

V sobotu 9. dubna jsme uspořádali Hasičský ples, který se už
poněkolikáté konal v kokonínské sokolovně. Sál byl
beznadějně vyprodaný a k poslechu i tanci zahrála skupina
H!T!. Kromě zábavy na návštěvníky čekala bohatá tombola
a taneční vystoupení skupiny Countryon. Ještě jednou moc
děkujeme všem sponzorům této akce.

 Pálení čarodějnic
Tato tradiční akce, kterou spolupořádáme s obcí Dalešice,
se konala v sobotu 30. dubna. Pro děti s doprovodem byla opět
připravena čarodějnická stezka plná stanovišť s úkoly, večerní
lampiónový průvod a ohňostroj. Členové SDH se postarali o zapálení ohně a následný dohled nad ním až do
pozdních nočních hodin.

 Dětský den
V neděli 26. června jsme pomohli obci uspořádat dětský den. Pro děti byla připravena spousta her a soutěží.
Na závěr mladí hasiči předvedli ukázku hašení požáru.

 Dalešický pohár dorostu a noční soutěž Fire night cup
V sobotu 17. září jsme v rámci noční soutěže Fire night cup 2022 uspořádali poprvé v historii soutěž
„Dalešický pohár dorostu“. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev. Soutěžilo se ve třech kategoriích
a bylo znát, že dorostencům chybí pravidelné soutěže. Kromě povedených pokusů, tak diváci byli svědky
i chyb a nezdarů. V každém případě jsme si užili příjemné odpoledne. Náš kolektiv reprezentovala celkem
3 družstva, po jednom v každé kategorii. Nejlépe si vedlo smíšené družstvo, které skončilo na 2. místě,
dorostenky a dorostenci skončili shodně na místě třetím.
V nočních hodinách následovala soutěž pro dospělé, která je součástí seriálu nočních soutěží Fire night cup
2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 družstev v kategorii ŽENY, MUŽI a PS-12. Na start jsme postavili
celkem 4 domácí družstva. Nejlépe si vedli kluci v kategorii PS-12, kteří obsadili 5. místo.
Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci podíleli a všem sponzorům a partnerům.
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 Dětská večerní soutěž Dalešický korálek
V sobotu 24. září jsme uspořádali již 6. ročník dětské noční
soutěže Dalešický korálek. Soutěž je velmi populární nejen
mezi soutěžními kolektivy, ale i mezi diváky. Letošního
ročníku se zúčastnilo rekordních 46 družstev ve třech
kategoriích.
V kategorii PŘÍPRAVKA vyhrály všechny děti, které se
postavily na start. Kategorii MLADŠÍ ŽÁCI ovládly děti
z Tanvaldu Šumburku a kategorii STARŠÍ ŽÁCI vyhrálo
družstvo z Bratříkova "B". Náš kolektiv postavil na start
celkem 4 družstva, ale jak se stalo zvykem, tak se nám na
domácí půdě vůbec nedařilo. Nejlépe si vedli starší žáci „B“, kteří skončili na 5. místě.
Všem dětem gratulujeme k předvedeným výkonům a velké díky opět patří partnerům a sponzorům, kteří akci
podpořili.

 Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 15. října proběhl v okolí Dalešic za vytrvalého deště závod požárnické všestrannosti mladých
hasičů. Závodu se zúčastnilo celkem 53 hlídek. Náš kolektiv postavil na start celkem 7 hlídek - 2 hlídky
mladších žáků, 2 hlídky starších žáků a 3 hlídky dorostenců. Mladší žáci "A" už 6 let v této disciplíně nenašli
přemožitele a opět vyhráli. Mladší žáci "B", kde většina členů tento závod běžela úplně poprvé, skončili na
parádním 6. místě a k pomyslné bedně jim chybělo opravdu málo. Starší žáci "A" doplatili na trestné minuty,
které je po nejrychlejším běhu ze všech odsunuly na 2. místo. Starší žáci "B", vesměs nováčci v této
kategorii, doběhli na 6. místě. Dorostenci "B" předvedli bezchybný výkon a po zásluze zvítězili, dorostenky
skončily na 3. místě a dorostenci "A" na místě 5.

 Mikulášská nadílka
Na závěr roku 2022 naše mikulášské družiny s čerty a andělem navštívily dalešické děti a zhodnotily jejich
letošní chování.

Činnost sportovního družstva mužů 
Soutěžní družstvo mužů SDH Dalešice čítá 9 členů. V roce 2022 jsme startovali celkem na osmi 
závodech. Kromě okrskové soutěže na Maršovicích (1. místo) jsme se zúčastnili kompletního seriálu 
nočních soutěží Fire night cup 2022, který sestává celkem ze sedmi dílčích soutěží. V tomto seriálu 
startujeme v kategorii PS-12, kdy se běhá na jednotnou požární stříkačku. Na soutěžích FNC 2022 
jsme se celý rok pohybovali na předních místech, a díky tomu jsme v celkovém pořadí skončili na 
3. místě.

Činnost sportovního družstva žen 
Soutěžní družstvo žen SDH Dalešice čítá 7 členek. 
V letošním roce holky absolvovaly celý seriál FNC 2022, 
kde se na jednotlivých soutěžích celkem 4x postavily na 
stupně vítězů (3x 1. místo a 1x 3. místo) a v celkovém 
pořadí skončily na krásném 2. místě.  

Kolektiv mladých hasičů SDH Dalešice 
I kolektiv mladých hasičů po dvouletém omezení obnovil svou pravidelnou činnost v plném rozsahu. 
V letošním roce to byla už naše 7. sezóna od založení kolektivu, ale než jsme na podzim usedli 
k narozeninovému dortu a oslavili naše hasičské narozeniny, čekala nás spousta práce. 
Rok 2022 jsme po pauze v loňském roce zahájili tříkrálovým vinšováním, štědrost našich spoluobčanů 
nás moc mile překvapila. Moc tímto všem děkujeme. Sladké dary byly dětem v průběhu roku 
odměnou na pravidelných schůzkách a ty finanční jsme využili na drobný materiál potřebný k naší 
činnosti. Stejně jako v minulých letech jsme část finančního daru věnovali na dobrou věc. Letos jsme 
se rozhodli částkou 2.000 Kč podpořit dobročinnou organizaci Zdravotní klaun, která rozdává radost a 
smích nemocným dětem. 
Zimní období jsme trávili už tradičně tréninkem v tělocvičně na Maršovicích a v atletické hale 
v Jablonci n.N.. Koncem ledna jsme si zimní přípravu zpestřili na soustředění, kdy jsme vyrazili na 
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prodloužený víkend na hory, konkrétně do Hrabětic 
v Jizerských Horách. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili 
4 slunečné dny běžkování, nočního bobování, zimních 
radovánek a her. A než přišlo jaro, stihli jsme si ještě 
zaskákat pro radost v liberecké JUMP Aréně. 
S příchodem jara a teplejšího počasí jsme zahájili pravidelné 
tréninky u nás na hřišti a občas vyrazili zatrénovat i na 
tartanový ovál do Radimovic. Zároveň nám začala soutěžní 
sezóna. Během jara jsme se zúčastnili celkem pěti 
pohárových soutěží, ze kterých jsme přivezli celkem 
8 medailí (6x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo). Mimo tyto 
pohárové soutěže jsme absolvovali hru Plamen, která 
v letošním roce oslavila své 50. výročí. Mladší žáci „A“ 
předvedli standardně bezchybné výkony a této soutěži 
vévodí už 5 let v řadě za sebou. Na výkony mladších žáků 
navázali starší žáci, kteří zopakovali loňský triumf. Okresní 
kolo vyhráli a postoupili tak do vyšších kol této soutěže – 
o tom více v samostatné kapitole níže. Na jaře jsme ještě
stihli v rámci oslav 50. výročí hry Plamen, které se konalo
na Rádle, předvést historickou ukázku požárního útoku a to
navíc v dobovém oblečení, které dětem moc slušelo.
A nezaháleli ani naši dorostenci, kteří se v této kategorii
poprvé představili na krajském kole dorostu v Zákupech.
Dorostenky skončily na 5. místě a dorostenci na 8. místě.
O letních prázdninách máme od soutěží pauzu, a tak jsme ve volnu vyrazili na výlet do Muzea
socialistických vozů v Železném Brodě a na koupaliště. Konec letních prázdnin patřil již tradičnímu
soustředění v chatové osadě ve Voděradech. Během něj jsme si užili spoustu her, spluli na raftech
Jizeru, navštívili hrad Frýdštejn, užili si noční hry, táborák a potrénovali v disciplínách požárního
sportu. V rámci soustředění jsme se zúčastnili soutěže na Smržovce (Rozlučka s prázdninami), odkud
jsme přivezli 2 medaile (starší žáci 2. místo, mladší žáci 3. místo).
S příchodem školního roku začaly opět naše pravidelné tréninky a podzimní část soutěžní sezóny,
během které jsme absolvovali celkem 4 soutěže. Z toho tři se konaly na domácí půdě – o těch jsme už
psali výše. Z těchto soutěží jsme dovezli celkem 8 medailí (2x 1. místo, 3x 2. místo a 3x 3. místo).
V letošním roce byla do požárního sportu zavedena nová postupová soutěž jednotlivců – běh na 60 m
s překážkami. Do okresního kola jsme vyslali 5 starších žáků, kteří všichni postoupili do krajského
kola. Navíc Eliška Machatá z 1. místa, Mája Kerhartová z 2. místa a Ondra Šenk z 3. místa. Krajské
kolo bylo hodně o nervozitě, ale i tak se hned třem našim borcům podařilo postoupit na Mistrovství
ČR, které se konalo v Benešově. Konkrétně postoupili Eliška Machatá, Ondřej Šenk a Jan Lucke.
Tímto pro nás skončila letošní soutěžní sezóna, ale zároveň začala dlouhá zimní příprava, před kterou
jsme ještě oslavili naše zmíněné 7. 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 a trenérům, 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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Historický úspěch starších žáků 
Letošní soutěžní sezóna se zapíše zlatým písmem do dlouhé 
historie dalešických hasičů. O tento zápis se postaralo 
soutěžní družstvo starších žáků v celoroční hře Plamen. Hra 
Plamen je republiková postupová soutěž, kde se soutěží ve 
všech šesti disciplínách požárního sportu mladých hasičů 
a do dalšího kola postupuje vždy jen ten nejlepší. Starší žáci 
suverénně vyhráli okresní kolo a po druhé v historii 
postoupili do krajského kola, které se konalo v Zákupech.   
I na krajském kole jsme předvedli úctyhodné výkony a od 
začátku soutěže se drželi na 1. místě. A když bylo jasné, že 
vyhrajeme i krajské kolo a tím pádem pojedeme na 
Mistrovství ČR, propukla mezi námi nepopsatelná radost, 
slzy štěstí a euforie. Návrat domů z krajského kola
a přivítání našich fanoušků z řad rodičů a mladších dětí jsme 
si náramně užili a postup společně oslavili. Mistrovství ČR, 
kam postupuje jen 15 nejlepších týmů z celé republiky,       
se konalo v Hradci Králové. Už samotná účast na MČR je 
ohromný úspěch a zážitek na celý život. Děti bojovaly, daly 
do toho všechno, a i když pod tíhou okamžiku a nervozity udělaly nějaké ty chyby a nepředvedly 
úplně to, co umí, tak se určitě nemáme za co stydět. V průběhu soutěže ukápla nejedna slzička, ale 
přesto jsme domů odjížděli spokojení. Být celkově 13. v České Republice ve hře Plamen je pecka. 
Jmenovitě se o tento úspěch zasloužili Marie Kerhartová, Eliška Machatá, Natálie Hanyková, Anna 
Fogdová, David Lukáš, Ondřej Šenk, Jan Lucke a děti z Lučan nad Nisou Vendula Scholzeová, Lucie 
Engelová a Kasper Droždž, kteří náš tým doplnili a napomohli k tomuto historickému úspěchu. 
Odměnou za předvedené výkony bylo převzetí poděkování za reprezentaci Libereckého kraje od 
hejtmana Martina Půty a nominace v anketě Nejúspěšnější sportovec Jablonecka za rok 2022 
v kategorii mládežnické družstvo, která bude vyhlášena začátkem roku 2023. 

DALEŠICKÝ ZPRAVODAJ 2022 XV. ročník

33



TFA – činnost Marie Tarantové 
TFA (Toughest Firefighter Alive = nejtvrdší hasič přežije) je 
silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včetně plné 
hasičské výstroje. Závodní trať TFA je složena z několika 
úseků, které se běhají dohromady, nebo po jednom. Každý  
z úseků obsahuje disciplíny simulující zásahovou práci 
hasičů. Tahání hadic, motání hadic, tahání figuríny, nošení 
závaží, překonání bariéry, ale také výběhy do výškových 
budov. Této náročné individuální disciplíně se v našem 
sboru velmi úspěšně věnuje Mája Tarantová, která se 
v letošním roce zúčastnila celkem 16-ti závodů, ze kterých 
přivezla neuvěřitelných 12 medailí. Navíc si výhrou na 
krajské soutěži, která se konala v Rychnově u J.n.N., zajistila 
po druhé v historii postup na Mistrovství ČR, které se konalo 
ve Štramberku. Tady skončila na hezkém 9. místě. Mimo 
tyto soutěže se Mája zúčastnila také akademického 
Mistrovství ČR, kde skončila na parádním 3. místě. 

Co pro vás chystáme v roce 2023 
Tradiční kulturní, společenské a sportovní akce pro vás chystáme i v příštím roce. Těšit se můžete na: 
 6. ledna 2023 Tři králové 
 4. března 2023 Hasičský ples 
 30. dubna 2023 Pálení čarodějnic 
 25. června 2023 Dětský den (přesný termín bude včas upřesněn) 
 16. září 2023 Dalešický pohár dorostu a noční soutěž Fire night cup 2023 
 30. září 2023 Dětská večerní soutěž Dalešický korálek 
 5. prosince 2023 Mikulášská nadílka 

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

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat nejen za podporu naší sportovní činnosti, ale také za 
podporu ve volbách do obecního zastupitelstva. V naší malé vesničce není prostor pro nějaký politický 
boj, protože pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme všichni táhnout za jeden provaz. Každý váš 
odevzdaný hlas pro nás ale symbolicky znamená ocenění práce celého SDH. Práce, kterou naši 
členové dělají pro obec a lidi, kteří v ní žijí. Práce, které věnujeme spoustu volného času, přestože 
někdy není všem na očích – protože my o ní příliš nemluvíme, prostě ji jen děláme, jak nejlíp umíme. 

A na závěr nám dovolte, abychom Vám 
všem za celý Sbor dobrovolných hasičů 
Dalešice popřáli pohodový konec 
letošního roku, krásný adventní čas 
a šťastné vykročení do roku příštího. 

Za SDH Dalešice 
Bára Luková, David Beránek 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Vstup na zamrzlou vodní plochu může být riskantní 

K zimním radovánkám patří neodmyslitelně sportovní aktivity. Jakmile se hladiny rybníků, 
vodních nádrží při delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou ledu, vyrážíme si zabruslit nebo 
se procházet po zamrzlém rybníce či přehradě. 

Jenže to, co se jeví na první pohled jako zábava, se rychle může změnit v boj o život. Stoupnout 
na tenký led a zahučet do mrazivé vody je pro mnohé z nás noční můrou. Před vstupem na led 
musíme ověřit jeho pevnost, nejlépe dupnutím na okraj vodní plochy. Je vhodné vstupovat na 
led v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a tloušťka ledu je 
aspoň dvacet centimetrů. Pokud přeci jenom uslyšíme praskání, vraťme se ihned na břeh, to 
samé platí pro trhliny, praskliny v ledu. Jestliže se už někdo propadne pod led, nikdy se k 
danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením, na pomoc si vezměte hokejku, 
případně delší větev, bundu, opasek nebo lano. Je praktické, aby někdo zůstal na břehu a měl u 
sebe nabitý mobilní telefon a věděl, kde se nachází (název vodní plochy, nejbližší ulice, číslo 
domu, pouliční lampy, GPS souřadnice aj.). Zachráněnému se po vytažení z vody snažme 
zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku nebo silného podchlazení přivolejme 
zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo hasiče na lince 150 či 112. Při selhání 
základních životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až 
do příjezdu záchranářů. 

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš 

HZS Libereckého kraje 
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A co chystáme na příští rok? 

 Revitalizace bývalého koupaliště – vybudování lesoparku s naučnou a relaxační zónou
doplněnou přírodními herními prvky a lavičkami

 Zavedení elektřiny do márnice na hřbitově

 Opravy a údržba stávajících místních komunikací

A co napsat závěrem? 

Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc, v záři světel stromečku, 
ať zdraví, láska a klid, zavítají i do Vašeho domečku.  
Lásku, radost na Vánoce, také štěstí v novém roce.  
Ať Vás láska stále hřeje, z upřímného srdce přeje 

 Hana Vélová, starostka obce 
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