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Z jednání dašických zastupitelů v roce 2008 …
Dašičtí zastupitelé se v roce 2008 sešli na celkem jedenácti oficiálních
řádných jednáních. Pokud bylo třeba některé problémy předjednat nebo probrat,
scházeli se i neoficiálně mezi řádnými jednáními. V následujících řádcích se
zmíním jen o nejdůležitějších bodech zasedání:
Na únorovém zasedání zastupitelstva byla s konečnou platností
(nejpozději do 30.6.2008) úplně zrušena Městská policie Dašice . Pro zrušení
hlasovalo 9 členů zastupitelstva, proti byli 3 a hlasování se zdrželi 2 zastupitelé.
Předsedou finančního výboru zvolili zastupitelé Ing. Jana Foldynu.
V dubnu zastupitelstvo na svém jednání schvaluje pořízení služby
provozu bankomatu společností Kingston Consulting s. r. o. v Dašicích a na jeho
provoz bylo vyčleněno 120 000,- Kč.
26.6.2008 schválilo městské zastupitelstvo mj. usnesení: „Zastupitelstvo
odvolává z funkce starostu města Dašice Bc. Jiřího Horu.“ Pro návrh hlasovalo 8
z přítomných 14 zastupitelů, 4 byli proti a 2 se zdrželi hlasování.
Návrh na zařazení tohoto bodu do programu jednání byl podán po projednání
Zprávy kontrolního výboru. Důvody k zařazení bodu do programu a důvody pro
odvolání starosty byly předkladatelem, jak vyplývá ze zápisu jednání, uvedeny
v souladu se závěry kontrolního výboru takto: „… nejsou plněny úkoly
zastupitelstva, u velké části smluv je porušován zákon o obcích, v mnoha
případech došlo k překročení pravomoci starosty tím, že podepisoval smlouvy
bez schválení zastupitelstvem a radou, tato činnost byla kritizována už na konci
roku 2007, nic se však nezměnilo, …“. Poté se zastupitelé dohodli, že na
mimořádném zasedání v měsíci červenci zvolí starostu města.
18.7.2008 volili členové zastupitelstva starostu města. Proběhlo
dvoukolové tajné hlasování. Nakonec volební komise sečetla výsledky hlasování
druhého kola volby starosty a Marcela Čepková přečetla výsledky hlasování:
Bc. Jiří Hora 5 hlasů, Ladislav Racek 10 hlasů. Zastupitelstvo zvolilo Ladislava
Racka za starostu města.
14.8. 2008 se zastupitelé na svém řádném zasedání nejdříve snažili zvolit
místostarostu. Po čtyřech kolech tajné volby se to nepodařilo a nebyl nikdo
zvolen. Předsedající jednání apeloval na nutnost zvolení pátého radního, aby
mohlo bez problémů fungovat vedení města. Ani tady se však zastupitelé nebyli
schopni domluvit se a po dvou kolech tajné volby nebyl zvolen ani člen rady.
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18.9.2009 dašičtí zastupitelé opět měli snahu volit místostarostu. Po
čtyřech kolech tajné volby místostarosty volební komise sečetla výsledky
hlasování a Marcela Čepková přečetla výsledky hlasování: Ing. Alena Janáková
2 hlasy, Ing. Jan Foldyna 6 hlasů, 6 hlasů neplatných. Místostarosta opět nebyl
zvolen.
Předsedající uvedl, že zvolení pátého člena městské rady je důležité
minimálně na dobu, než se zvolí nový místostarosta. Marcela Čepková
upozornila, že se nevolí kandidáti, kteří jsou v současnosti členy rady, tj.
Ladislav Racek, Mgr. Petr Zikmund, Tomáš Klásek a Ing. František Vlasák.
Proběhlo první kolo tajné volby člena rady a v něm byla zvolena Marcela
Čepková.
3.12. 2008 byli ti, kteří se přišli podívat na zasedání zastupitelstva svědky
toho, že hned po prvním kole tajné volby volební komise sečetla hlasovací
lístky a Marcela Čepková přečetla výsledky hlasování: 1 hlas neplatný, 1 hlas
pro Ing. Jana Foldynu, 13 hlasů pro Mgr. Petra Zikmunda. Zastupitelstvo zvolilo
tajnou volbou Mgr. Petra Zikmunda do funkce místostarosty města Dašice .
Trvalo jim to téměř půl roku. Jediným světlým bodem tohoto „seriálu na
pokračování“ byla vyšší účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva.

Závěrečný účet města Dašice za rok 2008

Skutečné plnění rozpočtu města Dašice k 31.12.2008:
Příjmy
Výdaje
Saldo

Sociální fond

31 040 544,00 Kč
24 821 854,00 Kč
6 218 590,00 Kč

45 359,00 Kč

Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů k 31.12.2008 :
Úvěr – Palackého ulice
Úvěr – bytový dům čp. 306

2 400 000 Kč
7 726 351 Kč
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Investice v Dašicích
Hluk, prach, omezený přístup do ulic – to je daň, kterou si vyžádala
dostavba kanalizační sítě nejen v Dašicích. Projekt Labe – Loučná, nejdůležitější
investiční akce v roce 2008, pokračovala podle plánu a její dokončení povede
nejen ke zdokonalení kanalizačního řádu, ale také zlepší životní prostředí
v celém našem regionu a budou splněny požadavky Evropské unie na čištění
městských odpadních vod. V Dašicích byla vybudována splašková kanalizace
v délce 1 577 m.

Obyvatelstvo v Dašicích
Počet obyvatel k 31.12.2008
K 31.12.2008 mají Dašice celkem 1 957 obyvatel, tj. občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Přistěhováno: 93 osob
Odstěhováno: 51 osob
Narozeno:
25 dětí, z toho 10 chlapců a 15 děvčat
Zemřelo:
23 osob, z toho 10 mužů, 13 žen
Nejstaršímu občanu Dašic (je to žena) je 91 let.
Uzavřeno bylo 20 sňatků a byly uskutečněny 4 rozvody.
Podle místních částí Dašic mají:
Dašice 1612 obyvatel, Prachovice 70 obyvatel, Zminný 143 obyvatel,
Velkolánské 39 obyvatel, Malolánské 22 obyvatel, Pod Dubem 71 obyvatel.

Dašický občan v Philadelphii
Ve dnech 29.6. – 2.7.2008 se v americkém městě Philadelphia konalo
Mistrovství světa juniorů v in-line hokeji a zúčastnil se ho také dašický občan,
student Sportovního gymnázia v Pardubicích Jan Buchtele. Mužstvo se nakonec
v silné konkurenci týmů z USA, Kanady, Německa, Švýcarska, Mexika, Nového
Zélandu, Namibie, Kolumbie a Velké Británie umístilo na 4. místě.
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Jan Buchtele se věnuje lednímu hokeji, hraje extraligu juniorů za HC
MOELLER Pardubice. V letním období se věnuje in-line hokeji, hraje za
juniory i za muže. Druhým rokem má své místo v reprezentačním týmu juniorů
ČR.

Základní škola Dašice ve školním roce 2007/2008
Základní školu v Dašicích v uvedeném školním roce navštěvovalo 235
žáků a pracovali pod vedením 18 učitelů. Průměrný počet žáků na jednu třídu je
21,36. Škola vycházela ze školního vzdělávacího programu „Škola pro život“
(podle tohoto programu se vyučovalo v 1. a 6. ročníku) a vzdělávacího
programu „Základní škola“ (podle něj se vyučovalo v ostatních ročnících).
V tomto školním roce vyšlo z devátých tříd 38 dětí, 24 žáků se dostalo na
čtyřleté studijní obory, 16 zvolilo tříletý učební obor a 2 žáci zvolilo čtyřletý
učební obor.
Z mnoha školních i mimoškolních akcí stojí za zmínku „Barevný den“ a
„Den Země“. Obě akce souvisí s ochranou životního prostředí a se sběrem a
tříděním druhotných surovin. Děti soutěžily ve sběru papíru, víček od PET lahví,
baterií, alobalu. Shromáždily celkem 53 tisíc víček a 1,5 tisíce vybitých baterií.
Za tři tuny papíru děti dostaly 3960 Kč, které věnovaly na charitativní účely –
sponzoring zvířete v ZOO Dvůr Králové nad Labem, za 600 Kč koupily panence
z projektu UNICEF sestřičku a poté přispěly bývalému žákovi naší školy, který
je po havárii upoután na invalidní vozík , na spolufinancování pobytu
v rehabilitačním zařízení.
Na veřejnosti se škola prezentuje svými webovými stránkami,
informacemi pro občany v Dašických ozvěnách a ve sportovních a
vědomostních soutěžích.

Kulturní akce v Dašicích
27.1.2008
se uskutečnil 5. ročník dětského karnevalu. V maskách přišlo téměř 60 dětí,
které soutěžily, tancovaly a bavily se spolu s kamarády, sourozenci nebo rodiči.
17.2.2008
proběhl pod záštitou starosty města Dašice 9. ročník šachového turnaje „O
přeborníka města Dašice“. Loňské vítězství obhájil Michal Horáček.
8.3.2008
měli možnost dašičtí občané jít si zatančit a veselit se na „Hasičský ples“, který
uspořádal SDH Dašice.
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22.3. – 23.3.2008
uspořádala místní organizace Českého zahrádkářského svazu v prostorách sálu
na Radnici „1. velikonoční výstavu“. I když celou akci provázelo studené, téměř
zimní počasí, do sálu se přišlo podívat cca 260 lidí.
28.3.2008
nocovalo u příležitosti mezinárodní akce „Noc s Andersenem“
spolu
s knihovnicí 15 nejpilnějších dětských čtenářů v dašické Městské knihovně.
30.4.2008
se výtečně povedl let a přistání všech malých i velkých čarodějnic. Přibylo
čarodějnických masek a kostýmů a za opravdu pěkného počasí se tento večer
povedl.
16.5.2008
soutěžili na soukromém rybníku pana Pavla Skaly ve sportovním rybolovu malí
rybáři – žáci ZŠ Dašice. Na 1. místě se umístil Pavel Pataki, 2. byl Jakub
Štěpánek a na 3. místě se umístil Filip Vaněk.
1.6.2008
slavily děti svůj Mezinárodní den dětí. V horkém letním dny děti nadšeně
soutěžily a za zasloužené body si vybíraly odměny
19.6.2008
proběhla na školní zahradě MŠ Dašice „Zahradní slavnost“, na které se děti
rozloučily s uplynulým školním rokem a děti z oddělení „Berušek“ byly
slavnostně před svými rodinami pasováni na školáky.
21.6.2008
jeli nejen zahrádkáři a jejich rodinní příslušníci na výlet do Zoologické a
Botanické zahrady do Prahy.
25.6.2008
se vedení města i bývalí a současní třídní učitelé v prostorách obřadní síně
Městského úřadu rozloučili s vycházejícími žáky ZŠ Dašice.
26.6.2008
se v dašické Městské knihovně poprvé uskutečnilo „Pasování čtenářů“. Žáci 1.
ročníku ZŠ Dašice přišli spolu se svou paní učitelkou Janou Lorencovou, aby
písmenkové královně dokázali, co všechno se v prvním školním roce naučili a
že se z nich mohou stát opravdoví čtenáři. Každý dostal svůj vlastní čtenářský
průkaz a malý dárek.
12.9. – 15.9. 2008 (posvícení)
bylo na kulturní i sportovní příležitosti opravdu bohaté. Za zmínění stojí
fotbalová utkání, diskotéky, kuličkovaná, posvícenská výstava ovoce, zeleniny a
květin, vystoupení mažoretek, soutěž v páce siláků, šachový turnaj, promenádní
koncert aj. Počasí nám přálo a tak nebylo nespokojených účastníků.
6.10.-14.11.2008
bylo možno shlédnout v dašické knihovně výstavu uspořádanou k 90. výročí
vzniku ČR „90 let Československa – podivné osudy našich prezidentů“. Spolu
s návštěvníky knihovny a žáky ZŠ ji vidělo cca 100 osob.
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11.10.2008
se děti mohly zúčastnit soutěží v tzv. „Drakiádě“. Kromě hlavní soutěže o
vzdušného ďábla a nejhezčího draka byly připraveny i doprovodné soutěže
s hasičskou tématikou.
6.12.2008
přivítalo na dašickém náměstí téměř 1000 lidí sv. Mikuláše. Přes 400 dárkových
balíčků se sladkostmi udělalo radost všem přítomným dětem.
12.12.2008
pozvala ZŠ všechny občany do svých prostor na adventní slavnost nazvanou
„Vánoce 2008 na základní škole v Dašicích“.
18.12.2008
zazpívaly děti všem přítomným v prostorách kostela české, slovenské i anglické
koledy a vánoční písně.

Sportovní klub Sparta Dašice
Aktivní členská základna se rozšiřuje, což je velmi pozitivní. Fotbalový
oddíl má v současné době šest družstev, která hrají soutěže v rámci okresu. Své
soutěže hrají i oddíly volejbalu žen a stolní tenisté. Rozrostly se i dva oddíly
cvičení žen, jeden s prvky aerobiku a druhý s prvky pilates. Velmi dobře pracuje
oddíl kondičního cvičení. V říjnu vznikl další sportovní oddíl, a to cvičení
rodičů s dětmi, ten má v současnosti už přes 50 členů. Nohejbalisté zatím pilně
trénují, soutěží se neúčastní. Oddíl bojového umění capoeira svou činnost
naopak ukončil. Sportovci se aktivně účastní s ostatními zájmovými
organizacemi na kulturním a sportovním vyžití celého našeho města.
- Fotbalové dorostence vede Karel Růžička
- Fotbalový dorost pracuje pod vedením Radka Šprty
- Dospělé fotbalisty vede Jaroslav Hora
- Pilates cvičí ženy s Jarmilou Nejedlou
- Aerobic vede Mgr. Lada Morávková
- Ženský volejbal hraje pod vedením Kateřiny Hořeňovské
- Stolní tenisté pracují s Radkem Hořeňovským
- Kondiční cvičení vede Pavel Ďurišík
- Ve cvičení rodičů s dětmi se střídají Mirka Rybyšarová, Iveta Dejdarová,
Jana Fenclová
Na Valné hromadě Sportovního klubu Sparta Dašice byl za dlouholetou
spolupráci odměněn Josef Kašpar a Bc. Jiřímu Horovi udělili sportovci titul
„Čestný předseda Sportovního klubu Sparta Dašice“.
Prezidentem Sportovního klubu Sparta Dašice se stal Ing. Jan Foldyna.
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Sbor dobrovolných hasičů Dašice
Z výroční zprávy SDH Dašice vybíráme nejzajímavější fakta:
K 31.12.2008 eviduje 51 členů, z toho patří 17 členů do výjezdní jednotky.
Starostou, vedoucím mládeže a velitelem družstva je Tomáš Plevák, velitelem
jednotky Jiří Hora, velitelem družstva Radek Hora a Petr Kořínek,vedoucím
mládeže Pavel Dušek a Petra Kořínková. Členové se účastnili školení dýchací
techniky, školení strojníků, velitelů, první předlékařské pomoci a řidičů.
Jednotka zasahovala v roce 2008 u 14 požárů, 3 dopravních nehod a 16
technických zásahů. Hasiči pomáhali snad u všech větších akcí, které v Dašicích
probíhaly, propagují požární ochranu v ZŠ, na dětském táboře, aj. Za zmínkz
určitě stojí organizace jediného plesu v Dašicích.
Provoz hasičské techniky hradí ze svých prostředků Město Dašice. SDH
Dašice vede tři věkové kategorie – mladší žáci, starší žáci a dorostenci.
Jednotlivá družstva se účastnila běhen roku 2008 sedmi ligových a dvou mimo
ligových závodů. Trénují podle potřeby minimálně jednou týdně každé mužstvo
v prostorách bývalých kasáren, v zimě využívají družinu ZŠ Dašice.

SPHD EXHEREDIS
Sdružení přátel historických dovedností Exheredis vzniklo v roce 1998 a
sdružovalo příznivce a obdivovatele historie a šermu. Od roku 2001 vystupují
v pořadech a projektech v různých nejen historických objektech. V Dašicích se
scházejí v prostorách bývalých kasáren každý týden a trénují a vylepšují svá
vystoupení. Z dašických občanů je členem sdružení Michal Duchoslav.
Od roku 2004 skupina spojila své úsilí s Řádem rytířů Zlatého draka při
městských slavnostech. V roce 2006 se přidali k projektu obnoveného
historického elitního švédského regimentu ALTBLAU, který působil na našem
území v době třicetileté války.
Zapojují se i do kulturního života v Dašicích – vystupovali na „Zahradní
slavnosti“ v Mateřské škole a v rámci akce „Loučení s létem“ předvedli své
umění.
Dašické ozvěny
vycházejí měsíčně a jsou zpravodajem Městského úřadu v Dašicích. Na
dvanácti stránkách jsou občané seznamováni s informacemi z Městského úřadu
v Dašicích (rada, zastupitelstvo), jednotlivé spolky a dašické firmy tady
uveřejňují své aktivity a pozvánky na ně, dozvíme se, kdo se narodil, kdo kdy
zemřel, kdo slaví významné životní jubileum, součástí každého čísla je luštěnka,
jejímž autorem je pan Mgr. Jaroslav Lohynský a tajenka má většinou vztah
k Dašicím. Samozřejmostí jsou informace ze života ZŠ Dašice a MŠ Dašice.
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V redakční radě pracují Lenka Havlovcová, Ing. Jan Foldyna, Ing. Jan Horský,
Ing. A. Janáková, Mgr. Jaroslav Lohynský. Články jsou doplněny fotografiemi
od jednotlivých autorů článků. S konečnou podobou nám pomáhá paní Radka
Pátková a měsíčník se tiskne ve Východočeské tiskárně v Sezemicích.

Městská knihovna v Dašicích
V roce 2008 se řádně zaregistrovalo 300 dašických občanů., z toho 136
osob jsou děti a mládež do 15 let. Při 136 výpůjčních dnech si čtenáři půjčili
16 131 knižních titulů a periodik. Celkem navštívilo knihovnu 4 121
návštěvníků. Mimo klasické půjčování proběhlo v knihovně ještě dalších 25 akcí
(Dílny pro šikovné ruce, Noc s Andersenem, Pasování čtenářů, Besedy, výstavy,
soutěže, …). Těchto akcí se zúčastnilo dalších 637 účastníků.
Nákup knih a časopisů hradí město Dašice, loni jsme nakoupili za téměř
79 000 Kč. Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno 655 titulů. Odepsáno bylo
125 titulů, především z důvodu aktualizace knižního fondu. K 31.12.2008 bylo
v regálech knihovny celkem 17 187 knižních titulů.

Počasí v roce 2008
Počasí v roce 2008 mělo normální průběh, který byl ale doprovázen
několika událostmi stojících za připomenutí.
Začátek roku byl ve znamení extrémů a doznívání inverzního počasí
s nepříznivými rozptylovými podmínkami, které trvaly od prosince 2007.
Zvýšené koncentrace škodlivin začaly klesat až 3. ledna v souvislosti
s příchodem studené fronty, za kterou se výrazně ochladilo, aby se
v následujících dnech opět oteplilo. Výsledkem byla tvorba ledovky a silný
nárazový vítr.
V druhé polovině února došlo k několika teplotním zvratům, kdy v průběhu
jednoho týdne přešla teplota od extrémně nízkých k extrémně vysokým. (od –
7°C do 21°C).
Za událost roku lze označit vichřici nazvanou Emma, která řádila v České
republice 1. března 2008. Dosažené maximální rychlosti měřené na jednotlivých
stanicích přesáhly 35m/s. Přes Dašice a Pardubice se přehnala v sobotu
dopoledne a způsobila totální kolaps dopravy. Byla přerušena dodávka
elektrické energie, nejezdily autobusy, protože přes silnice popadaly stromy a
v dráty elektrického vedení byly zpřetrhány nebo v nich byly zapleteny větve.
V Dašicích má vichřice kromě rozbitých střech, oken, popadaných stromů na
svědomí číselník hodin na radniční věži. V Dašicích se tedy 1.3.2008 zastavil
čas a po hodinách zůstala jen díra ve věži. Rada města Dašice odsouhlasila
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následně na svém zasedání opravu hodin a objednala ji u firmy Hainz. Město za
ni zaplatilo bez DPH 29.988 Kč. Firma Hainz namontovala nový číselník a
hodiny se na věž vrátily v pátek 4.4.2008.
Začátkem března proběhla zřejmě nejvýznamnější povodňová událost
roku 2008, kdy se vyskytly v oblasti Krkonoš a Orlických hor intenzívní srážky,
které zdvihly některé toky řek. Loučné a Dašic se tato událost významně
nedotkla. Poslední vydatné sněžení se v celé České republice vyskytlo 19.
března, velmi chladno bylo i na velikonoční pondělí. Podle
hydrometeorologického ústavu byl březen 2008 nejdeštivějším měsícem roku
(153 % normálu).
Mimořádně teplé období začalo od 24. května (ve dnech od. 30.5. do 2.6.
vystupovaly teploty nad 30°C – tzv. tropické dny), začalo nám meteorologické
sucho doprovázené intenzivními bouřkami, které způsobovaly značné materiální
škody a výjezdy hasičů, kteří je likvidovali.
Ve středu 25.6. se nad celou Českou republikou přehnala velmi silná bouřka
s kroupami a silným větrem. Zanechala za sebou škody za miliony. V některých
částech Dašic (Hybešova ulice) padaly kroupy, v jiných (např. Žižkově ulici)
nespadla ani jediná.
Červenec by srážkově normálním měsícem (107%), srpen ale i přes
několik srážkově intenzivních dní byl srážkově podnormálním, zároveň ale
uzavřel řadu teplotně nadnormálních měsíců trvajících od začátku roku.
I v následujících měsících se vyskytovaly rychlé změny počasí v průběhu
několika málo dní. Velmi teplý začátek listopadu byl vystřídán mrazem a
sněhem a od 22. listopadu leží na celém území České republiky souvislá
sněhová pokrývka.
Rok 2008 jako celek dosáhl kladné odchylky teploty od normálu ve výši
1,4°C, srážkově byl podnormální ( 92% normálu).

Věžní hodiny v Dašicích
Protože v letošním roce se staly dašické hodiny několikrát středem
pozornosti a v historických pramenech (pro nás dosažitelných) jsme s panem
Robertem Šůrou nenašli moc informací, tak alespoň něco z toho si zaslouží
zapsat pro budoucí generace.
Stroj dašických věžních hodin byl vyroben firmou Hainz v roce 1938.
Tato firma, mimo jiné, pečuje i o Staroměstský orloj. O dalších informacích,
týkajících se vlastních hodin a jejich umístění na věž radnice, nevíme nic.
Hodinový stroj se dříve musel natahovat ručně pomocí kliky. Natažení chodu,
bití čtvrtí a celých, to vyžadovalo značné fyzické zdatnosti. Pokud nebyla
možnost stroj natáhnout, hodiny se, bohužel zastavily. Z dostupných informací
víme, že se o hodinový stroj léta staral pan Holický, pak hodiny nějaký ten čas
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nešly, pak je zprovozňoval pan Havlovec s pomocí pana Mareše, teď se o ně
stará pan Šůra.
Po celkové rekonstrukci v roce 1999 byl stroj přesunut o patro výše
z důvodu výstavby půdních bytů. Zároveň byl vybaven elektrickým nátahem,
novým číselníkem a minutovým vypouštěním řízeným elektronicky pomocí
signálu DCF. Údaje tohoto signálu jsou získávány z nejpřesnějších hodin světa
umístěných ve Fyzikálně technickém spolkovém ústavu v Braunschweigu
v SRN. V současnosti se stroj dvakrát do měsíce očistí, promažou se točivé
části a zkontrolují se táhla a zvon. Jinak je jejich provoz plně automatický.
V roce 2008 se hodiny zatavily dvakrát. Poprvé to bylo 12. ledna, kdy šly
hodiny příliš rychle – příčinou byla uvolněná hřídel podavače minutového
posunu a podruhé jejich provoz zastavila vichřice Emma, která zlikvidovala
číselník. Hodiny byly zprovozněny zhruba do měsíce (4.4.2008).
Tolik o hodinách, podle kterých se i v některých rodinách měří čas.

Muzeum barokních soch
může být v případě přidělení dotace z Evropské unie lákadlem pro milovníky
umění z celého světa.
Tento záměr stojí mezi hlavními současnými prioritami chrudimské radnice.
Místostarosta Pavel Kobetič, který je zodpovědný za oblast kultury, absolvoval
kvůli muzeu barokních soch dlouhou řadu jednání s městy, obcemi i
římskokatolickou církví. Kvůli žádosti o evropské peníze totiž chce mít Unie
podloženo, že jsou vlastníci ochotni díla značné historické hodnoty Chrudimi
zapůjčit.
„Setkal jsem se se vstřícností,“ uvádí místostarosta Kobetič, který v uplynulém
týdnu jednal o případné zápůjčce barokních soch s královéhradeckým biskupem
římskokatolické církve Dominikem Dukou. Ten potvrdil předjednané smlouvy,
které je potřeba přiložit k žádosti o dotaci od Evropské unie. Je v nich napsáno,
že církev je ochotna zapůjčit sochy, které pocházejí z farností Chrudim,
Pardubice, Chrast, Holice, Polička, Dašice, Všestary, Smidary a Sezemice.
„Kostel svatého Josefa, ve kterém má být muzeum zbudováno, je odsvěcený a
nevyužívaný. Myslím, že církev velmi dobře vnímá skutečnost, že se do budovy
vrátí duchovní hodnoty,“ míní místostarosta.
V Muzeu barokních soch se mají objevit i tři dřevěné plastiky, které pocházejí z
Božího hrobu. Celý pašijový soubor bude sice převezen do Chrudimě z kláštera
na Loretánském náměstí v Praze, ale vzhledem k jeho značnému poškození a
poměrně nízké umělecké hodnotě nebude celý vystaven zrakům veřejnosti. Tři
vybrané sochy nechá město Chrudim na své náklady zrestaurovat.
Sochy od měst a obcí
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Pokud bude Evropská unie k žádosti o dotaci na Muzeum barokních soch
vstřícná, městu bude svěřen majetek velké kulturní a historické hodnoty.
„Vlastníkům jsme slíbili, že budeme svěřené sochy po bezpečnostní stránce
dobře opatrovat. Necháme jim na vlastní náklady vyhotovit kopie,“ vysvětluje
místostarosta Chrudimě Pavel Kobetič.
Před kostelem sv. Josefa stály kdysi dvě sochy pojmenované Ecce Homo a
Magna Mater. „Byly odstraněny před více než dvaceti lety. Jedna je v depozitáři
Regionálního muzea, druhou máme ve skladu my. Kopie je možné vidět v
parku. Pokud muzeum barokních soch vznikne, bude jistě pěkné, že se originály
vrátí do kostela,“ míní vedoucí městského odboru kultury a Ivan Slejška.
(vybráno z Pardubického deníku)

Celebrity v Dašicích
V pátek 5. září 2008 se od jedenácti hodin dopoledne začalo dašické
náměstí zaplňovat desítkami aut, jejichž osazenstvo mělo stejný cíl – návštěva
dašické firmy Finish, v.o.s., která v tento den slavila svou plnoletost. Hostů
nakonec přijelo téměř 150 a byl pro ně připravený opravdu pestrý program.
Kdo stojí za úspěchy této firmy?
Firma Finish, v.o.s. byla založena v roce 1990 a má v současné době 35
stálých zaměstnanců. Ve vedení stojí JUDr. Miloš Machurek, Ing. Božena
Machurková a Mgr. Alexandra Šťastná. Firma se zabývá obchodní a výrobní
činností v oblasti speciální polygrafické techniky – sítotisku, textilního a
tamponového tisku. Zastupuje na trhu izraelskou společnost Kornit. Prodává
značkový textil pro volný čas Fruit of the Loom.
V prvním patře budovy na náměstí je instalována výstava sítotisku – historie i
současnost. Právě zde probíhají velmi často odborné předváděcí akce nebo
kurzy.
Sítotisk má široké využití – obalový průmysl, elektronika, sklářství,
keramika, textil. Sítotisk má ale své využití i ve výtvarném umění. Grafické listy
prováděné sítotiskem se nazývají serigrafie. Této techniky využívají mnozí
umělci. V Dašicích tiskli díla Jiřího Laciny, Jana Ticháka nebo Juraje Jakubiska.
Právě ten i se svou ženou Deanou se zúčastnil oslavy výročí firmy. Po dopolední
oficiální části se v areálu firmy rozběhla volná zábava za doprovodu cimbálové
muziky Ponava, vystoupení tanečního souhoru Hroch a k zábavě přispěl i
Václav Upír Krejčí. K dobré pohodě všech zúčastněných přispělo i kvalitní
občerstvení doplněné výtečným vínem, proto také účastníci nazvali tento den
Dašickým vinobraním.
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Míče pro Spartu
V neděli 12.10.2008 ráno zavítal JUDr. Miroslav Antl na mlhou pokryté
hřiště v Dašicích. S předsedou fotbalového klubu Sparta Dašice Ing. Janem
Foldynou předali sadu míčů mladým fotbalistům z Dašic.
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