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Statistické údaje

Obyvatelstvo města Dašice
K 1. 1. 2011 je k trvalému pobytu v Dašicích přihlášeno 2.006 obyvatel, z toho 1.010
mužů a 996 žen.
- přistěhováno
- odstěhováno
- narozeno

51 osob
61 osob
42 dětí

- zemřelo

20 osob

- uzavřeno 12 sňatků
- uskutečněno 5 rozvodů

z toho: 20 chlapců
22 dívek
z toho: 9 mužů
11 žen

Věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 93 let.
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních částí:
Dašice
- 1.636 osob
Prachovice 71 osob
Zminný
- 143 osob
Velkolánské 39 osob
Malolánské 28 osob
Pod Dubem 89 osob

z toho 814 mužů a 822 žen
z toho 41 mužů a 30 žen
z toho 73 mužů a 70 žen
z toho 20 mužů a 19 žen
z toho 13 mužů a 15 žen
z toho 49 mužů a 40 žen

Věkové složení obyvatel: do 18 let
od 19 do 60 let
od 61 let výše

- 439 osob
- 1.190 osob
- 377 osob

Statistika cizinců přihlášených v Dašicích:
K 1. 1. 2011 evidováno celkem 519 cizinců, z toho:
- 445 s dlouhodobým pobytem vízového cizince
- 55 cizinců s trvalým pobytem
- 15 cizinců – občanů EU s přechodným pobytem
- 4 cizinci – občané EU s trvalým pobytem

Závěrečný účet města Dašice k 31. 12. 2010
Příjmy

- 38 133 000 Kč
z toho dotace přijaté

Výdaje

- 4 535 000 Kč

- 45 561 000 Kč

Kulturní akce v roce 2010

1. 1. 2010

Zahájení roku 2010 – ohňostroj

6. 1. 2010

sbírka Tří králů

15. 1. 2010

Zápis budoucích žáků do 1. třídy na ZŠ Dašice

6. 3. 2010

Hasičský bál ( SDH Dašice) v KD Kostěnice

19. 3. 2010

Pohádková noc (nocování nových nejmladších čtenářů
v knihovně)

26. 3. 2010

Velikonoce 2010 na ZŠ Dašice

3. - 4. 4. 2010

Velikonoční výstava v Klubu důchodců

30. 4. 2010

Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

2. 6. 2010

Dětský den na hřišti ve Zminném

18. 7. 2010

Tradiční dětské rybářské závody

10. – 13. 9. 2010

Posvícení

- pouťové atrakce před mlýnem
- tradiční fotbalové utkání starých gard

- večerní taneční zábava na Terase na Ostrově
- nohejbalový turnaj dvojic
- volejbalový turnaj dvojic
- kuličkovaná
- výstava ovoce, zeleniny a jiřin v nově rekonstruovaném Pivovaru Dašice
- slavnostní vernisáž výstavy Dašice ve fotografiích V. Dvořáčka a
výstavy Historie Dašic
- šachový turnaj
- mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru starších žáků
- koncert dechové hudby
- ukázky činností Sboru dobrovolných hasičů Dašice
- tradiční soutěž v páce siláků
- Country bál
- bohoslužba v kostele Narození Panny Marie
- vystoupení mažoretek
- vyhlídka z radniční věže
- hudební odpoledne starých evergreenů na Terase na Ostrově
- ukázky gotických vojsk a historických šermířů
17. 11. 2010
27. 11 – 17. 12. 2010
4. 12. 2010
19. 12. 2010
21. 12. 2010

Den pro dětskou knihu 2010
Tradiční předvánoční prodej knih v knihovně Dašice
Vítání sv. Mikuláše – 8.ročník
Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie v Dašicích
Zpívání v kostele

Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady:
Rada projednala smlouvu o poskytnutí dotace na „Rekonstrukci kulturního
domu v Dašicích“ a pověřila starostu podpisem.
Rada města pověřila starostu podpisem smlouvy s Dopravním podnikem
města Pardubice a.s. na zajištění dopravní obslužnosti Zminný.
Rada města jmenovala novým kronikářem pana Lubomíra Vlčka.

Rada města souhlasí se žádostí manželů Jelínkových ohledně vybudování
dřevěného přístřešku – zmrzlinárny na pronajatém pozemku města Dašice.
Rada města bere na vědomí záměr instalace kamerového systému a pověřuje
pana Kláska dalším jednáním
Rada města schvaluje předložený návrh firemní symboliky společnosti Pivovar
Dašice. Rada konstatuje, že vyobrazení městského znaku je v souladu
s podmínkami OZV města Dašice č. 2/2001 a že použití letopočtu 1616 se
shoduje s doposud známými historickými prameny.
Rada města vybrala ze tří nabídek na akci „Dašice – Zminný, autobusová
zastávka Pod Dubem“ nabídku firmy STRABAG a.s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo
Rada města doporučila zastupitelstvu stanovit místní poplatek za popelnice ve
výši 495 Kč. Rada pověřila starostu k jednání ohledně nabídek firem
zajišťujících odvoz popelnic.
Rada města rozhodla na základě seznamu dlužníků města vůči nim
postupovat s maximální razancí. Všichni dlužníci budou vyzvání k zaplacení
svých závazků vůči městu Dašice a v případě, že nebudou reagovat –
exekuce.
Byl vytvořen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2011.

Zastupitelstvo
V roce 2010 se zastupitelé města Dašice sešli celkem 7 krát a zasedání se konala
v kinosále areálu bývalých kasáren. Zasedání byla veřejná.
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva:
4. 3. 2010
Dopravní obslužnost ve Zminném a Dašicích
Přechod pro chodce v Komenského ulici
Schválení rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2010
Strategický plán rozvoje města Dašice
27. 5. 2010
Schválení záverečného účtu města Dašice za rok 2009
Schválení vybudování úrovňového přechodu pro chodce v Komenského ulici
Schválení zavedení kamerového systému pro řešení bezpečnostní situace
Schválení jízdního řádu MHD linky č. 28
10. 6. 2010

Výběr zhotovitele akce "Stavební úpravy objektu čp. 368 na multifunkční
centrum
Rozpočtové opatření k rozpočtu města Dašice na rok 2010
Revokace usnesení - rozdělení peněz na památky
26. 8. 2010
Projednávání prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren
Projednávání prodeje pozemku Na Ostrově
13. 10. 2010
Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích a rešení profinancování časového
nesouladu mezi potřebou finančních prostředků a možností čerpat dotaci –
schválení krátkodobého překlenovacího úvěru.
11. 11. 2010
Ustavující zasedání zastupitelstva
Konalo se dne 11. 11. 2010 od 18:00 hodin. Přítomni byli všichni nově zvolení
zastupitelé a řada občanů Dašic, jejichž počet překročil padesátku.
Byli schváleni ověřovatelé zápisu a návrhová komise. Všemi patnácti hlasy
zastupitelé schválili, že starosta a místostarosta budou vykonávat své funkce jako
dlouhodobě uvolnění a že bude 5 členů rady města.
Zastupitelé schválili nový volební řád, který umožňuje obě formy volby – veřejnou a
tajnou a záleží pouze na zastupitelích, jakou formu volby odsouhlasí.
Následovala veřejná volba starosty, místostarosty a členů rady.
Starostou města byl zvolen Mgr. Petr Zikmund, kterému předsedající předal řízení
zasedání.
Místostarostou města byl zvolen Ing. Jan Foldyna.
Členy Rady města se stali MUDr. Daniel Dejdar, Pavel Ďurišík a Bc. Jiří Hora
Všemi patnácti hlasy zastupitelé odsouhlasili zřízení kontrolního a finančního výboru
v počtu pěti členů. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bc. František Cirák a
předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Lenka Havlovcová.
15. 12. 2010
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Rozpočet města Dašice na rok 2011
Rozpočtová opatření k rozpočtu města Dašice na rok 2010
Výsledky měření Kataforesis CZ a informace o nové technologii výroby
Plán zasedání zastupitelstva pro rok 2011
Schválení vybudování sběrného dvora v roce 2011
Zrušení usnesení Z065/2010 - předseda Finančního výboru – nový předseda
Pavol Ďurišík

Volby 2010

Volby do poslanecké sněmovny 2010
Od 28. 5. – 29. 5. 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Vítězem se stala strana - Česká strana sociálně demokratická:
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
2
2 100,00 1 579
977
61,87
973
970 99,69

Strana
číslo
název
1
OBČANÉ.CZ
4
Věci veřejné
5
Konzervativní strana
6
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Česká str.sociálně demokrat.
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14 STOP
15 TOP 09
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
20 Strana zelených
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové
23 Česká pirátská strana
24 Dělnic.str.sociální spravedl.
25 Strana svobodných občanů
26 Občanská demokratická strana

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
85
8,76
0
0,00
124
12,78
233
24,02
99
10,20
1
0,10
116
11,95
49
5,05
1
0,10
21
2,16
30
3,09
5
0,51
9
0,92
11
1,13
186
19,17

Volby do zastupitelstva 2010
Od 15. 10. – 16. 10. 2010 se konaly volby do zastupitelstva. Vítězem se stala strana
„Starostové a Nezávislí“.

Kandidátní listiny:
Strana
Lídr strany
Změna pro Dašice
Janáková Alena Ing. Bc.
Strana práv a občanu Zemanovci
Jelínek Jiří
Dašická sdružená
Hora Jiří Bc.
Česká strana sociálně demokratická
Stibor Vladimír
Koalice pro Dašice (KDU-ČSLa Nestraníci) Racek Ladislav
„Starostové a Nezávislí“
Zikmund Petr Mgr.
Občanská Demokratická Strana
Neruda Pavel
Komunistická strana Čech a Moravy
Foldyna Jan Ing.
Sdružení nezávislích kandidátu za město
Halíř Jiří
Dašice
Pozn: každá strana má 15 kandidátů včetně lídra strany.

Věk
49
46
53
57
57
59
53
54
62

Výsledky voleb:

Počet
Okrsky
Počet
Voliči
Volební
volených
Vydané
Odevzdané Platné
volebních
v
účast v
členů
obálky
obálky
hlasy
obvodů celkem zpr. v % seznamu
%
zastupitelstva
15
1
3
3 100,00 1 590
905
56,92 904
12 405

Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně
demokrat.
Občanská
demokratická strana
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech
a Moravy
I. Dašická sdružená,
SNK
"STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ"
SNK za Město Dašice

Hlasy

Přepočtený Přepočtené
Počet
základ
%
Počet
kandidátů
dle
počtu
platných
mandátů
abs. v %
kandidátů
hlasů
1 191 9,60 15
12 405,00 9,60
1
1 206 9,72 15

12 405,00 9,72

1

1 600 12,90 15

12 405,00 12,89

2

1 092 8,80 15

12 405,00 8,80

1

1 490 12,01 15

12 405,00 12,01

2

1 346 10,85 15

12 405,00 10,85

2

1 261 10,17 15

12 405,00 10,16

2

1 612 12,99 15

12 405,00 12,99

2

1 607 12,95 15

12 405,00 12,95

2

Zvolení zastupitelé dle výsledku:
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
3
4
5
5
6
6

název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně
demokrat.
Občanská demokratická
strana
Občanská demokratická
strana
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech a
Moravy
Komunistická str.Čech a
Moravy

Kandidát

poř. příjmení, jméno,
číslo
tituly
Janáková Alena
1
SZ
Ing. Bc.

218 18,30

ČSSD

199 16,50

1

Neruda Pavel

ODS

155 9,68

ODS

147 9,18

SPOZ

188 17,21

1
4

Jirmanová
Dagmar
Dejdar Daniel
MUDr.
Racek Ladislav
Gažik Julius

1

Foldyna Jan Ing. KSČM

6
2

2
3

7

I. Dašická sdružená, SNK
"STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ"
"STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ"
SNK za Město Dašice
SNK za Město Dašice

1

9
9

abs. v %

Ďurišík Pavel

I. Dašická sdružená, SNK

8

Pořadí
zvolení

2

7

8

Politická
příslušnost

1

Cirák František
Bc.
Havlovcová
Lenka
Hora Jiří Bc.
Zikmund Petr
Mgr.

KDU-ČSL 169 11,34
Nestran. 142 9,53
189 14,04

KSČM

134 9,95

NK

215 17,04

NK

173 13,71

"STAN"

240 14,88

2

Ďurišík Pavol

"STAN"

168 10,42

1
3

Halíř Jiří
Kolda Tomáš

NK
NK

236 14,68
164 10,20

Události z Dašic
Na začátku roku došlo k přistěhování nových nájemníků, pravděpodobně z řad
rómské menšiny, do domu v Havlíčkově ulici čp 47.
Chování lidí vzbudilo mezi občany Dašic značnou nevoli. Některé jejich činy,
například sprchování na městském hřbitově bylo proti dobrým mravům.
V první polovině roku 2010 docházelo ve zvýšené míře k výtržnostem a krádežím
menšího či většího rozsahu. Vykraden byl například obchod u Kuchařů a celková
škoda přišla na 60.000 Kč.
MHD v Dašicích
Po delších jednáních se vedení města podařilo zajistit zajíždění linky MHD č 28 do
Dašic. Tato linka od 1. července 2010 zajíždí do Dašic v pracovních dnech v jednom
spoji s odjezdem z konečné stanice této linky ze Závodu Míru Pardubice ve 21:13 h.
V sobotu, neděli a svátek do Dašic zajíždějí tři spoje s odjezdem ze Závodu Míru
v čase 8:35, 14:05 a 18:35.
Po půlročním zkušebním provozu těchto spojů dojde k jejich vyhodnocení a
k dalšímu jednání s dopravním podnikem města Pardubice.
Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích
Koncem července byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce kulturního domu
v Dašicích“. Město Dašice získalo na tuto akci dotaci z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Severovýchod. Celkový finanční příspěvek dosahuje
částky 23 402 301,76 Kč, v procentuálních vyjádření je to 92,5 % z celkových
nákladů na projekt.
Záměrem projektu je rekonstrukce bývalého kulturního domu, který se nachází v
Hrdličkově ulici. Realizací projektu vznikne multifunkční centrum, které poskytne
zázemí pro volnočasové aktivity především místních obyvatel, které dosud ve městě
chybělo. Objekt kulturně-sociálního centra nabídne víceúčelový sál, klubovnu, tři
ateliéry pro zájmové kroužky, přednáškovou místnost a ve venkovních prostorách
parkování a odpočinkovou plochu.
Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá v únoru 2011.
Městská knihovna
Z důvodu rozšiřování Mateřské školy musela knihovna, po třinácti letech, opustit
prostory ve školce. Celá knihovna byla přestěhována do vedlejší budovy školní
družiny. Ke stěhování se přidala i povinná revize knižního fondu, s ní spojená
aktualizační prověrka a vyřazování poškozeného knižního fondu. Půjčovní doba
zůstala stejná.
V roce 2010 se v knihovně zaregistrovalo 301 čtenářů, z toho jich bylo 126 do
patnácti let. Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno 499 titulů, z důvodu revize bylo
vyřazeno 356 titulů. Knih a časopisů bylo zakoupeno celkem za 78 652 Kč. Během

109 výpůjčních dnů navštívilo knihovnu celkem 3273 návštěvníků a půjčilo si celkem
14670 titulů.
Na jeden výpůjční den připadá průměrně 135 vypůjčených knih a 30 návštěvníků.
Knihovna pořádá širokou škálu akcí pro děti. Mezi ně patří například:
-

TOP dětská kniha
Korálkování
Rychlé čtení
Nocování v knihovně
Prodejní výstava knih
Den pro dětskou knihu 2010

Základní škola v Dašicích
Dne 15. ledna se konal zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy pro školní rok
2010/2011. Proti loňskému zápisu byl očekáván jen malý počet uchazečů. K zápisu
se dostavili se svými rodiči celkem 17 dětí. U tří dětí požádali rodiče o jednoroční
odklad zahájení začátku povinné školní docházky.
Ke dni 31. prosince 2010 škola eviduje 201 studentů. V tomto školním roce je ve
škole 10 tříd.
Školu navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a dojíždějící žáci ze
spádové oblasti.
Škola letos opět pořádala sběr druhotných surovin. Ve sběru papíru probíhala soutěž
mezi třídami i jednotlivými žáky. K papíru škola vybírala i PET lahve vytříděné podle
barev.
V rámci soutěže „Ukliďme si svět!“, škola vybírala použité elektrospotřebiče.
V celkovém sebraném množství 9 630 kg získala základní škola Dašice třetí místo.
Po přepočtu na žáka, bylo za každého z nich odevzdáno skoro 50 kg. Škola získala
kvalitnější fotoaparát v hodnotě 5.000 Kč a pochvalu od hejtmana Pardubického
kraje Radko Martínka.
Škola pořádá své tradiční akce - Velikonoční slavnost, Den Země, Dětské rybářské
závody, Rozloučení s vycházejícími žáky, které se konalo 29. června 2010 v obřadní
síni Městského úřadu. Žáci obdrželi pamětní listy a drobné upomínkové dárky a na
oplátku některým přítomným rozdali květiny, jako poděkování a rozloučení nejenom
s Dašickou školou, ale i s naším městem.
SK Sparta Dašice
V roce 2010 bylo evidováno více než 300 převážně aktivních členů. Členský
příspěvek na rok 2010 činil 120,- Kč a pro děti 60,- Kč. Celkem sportovní klub
sdružoval a zastřešoval 7 sportovních oddílů.

Fotbalový oddíl měl v roce 2010 jedno družstvo mužů, které skončilo ve III. třídě
Holicko v sezóně 2009/2010 druhé, dále družstva dorostu, starších a mladších žáků.
Do soutěžní sezóny 2010/2011 vstoupily dvě družstva mužů. „A“ do III. třídy Holicko
a po podzimní části sezóny suverénně vede soutěž s náskokem 14 bodů, „B“ hraje
IV. třídu Holicko, dorost, starší i mladší žáci okresní přebory.
Oddíl pardubické malé kopané hraje druhou ligu PAMAKO a po podzimní části je na
druhém místě se ztrátou 1 bodu za prvním.
Soutěžní utkání hraje i oddíl volejbalu žen pod vedení Kateřiny Hořeňovské– s čím
dál lepšími výsledky.
V roce 2010 ukončil svou činnost oddíl stolního tenisu, který po demolici budovy
mužstva v kasárnách v roce 2009 neměl kde hrát soutěžní utkání.
Velmi aktivní a stále se rozšiřující byl oddíl kondičního cvičení, který vytvořil nové
cvičební prostory v kasárnách po demolici dosavadních.
Pravidelně třikrát týdně pokračovaly ve cvičení dva oddíly žen. První pod vedením
Lady Morávkové především v aerobiku, druhý pod vedením Jarky Nejedlé
v kondičním cvičení.
Neustále se v průběhu roku 2010 rozrůstal počet členů oddílu cvičení rodičů s dětmi
cvičících pravidelně 1x odpoledne včetně závěrečné vánoční besídky.
V průběhu roku 2010 organizoval SK pro děti, mládež a občany Dašic řadu akcí.
Hojně navštívené bylo pálení čarodějnic spojené s průvodem masek, dětským
lampionovým průvodem, řadou her pro děti a kulturním vystoupením břišních
tanečnic dne 30.4.2010. Tradicí se stává pořádání dětského dne i sportovních
soutěží v rámci dašického posvícenského radování.
Otevření pivovarské restaurace v Dašicích
V areálu bývalého pivovaru v Dašicích byla otevřena nová restaurace. Adaptací
rozsáhlých křížových sklepů tak vznikl stylový restaurant.
Dne 25. listopadu 2010 proběhl slavnostní pivovarský raut, kterým byl oficiálně
zahájen provoz restaurantu Dašické sklepy při Pivovaru Dašice.
V nabídce jsou jídla české i mezinárodní kuchyně, nechybí ani speciality ukrajinské a
ruské kuchyně. Chystá se obnova tradice vaření Dašického piva podle originálních
receptur ve vlastní varně.
Do prostor restaurace i venkovní terasy je umožněn bezbariérový přístup.
K restauraci náleží parkoviště s celkovým počtem 36 parkovacích míst. Dobovou,
bezesporu příjemnou atmosféru, dotváří osvětlovací tělesa z kovu a barevného skla.
Opěradla masivních židlí a rohy stolů zdobí logo pivovarské restaurace.

SDH Dašice
K 31. 2. 2010 eviduje sbor 13 dětí, 18 žen a 21 mužů. Členský příspěvek na rok činil
100 Kč/člen.
V roce 2010 vyjížděla jednotka k 8 požárům, k 20 technickým zásahům a 5
dopravním nehodám.
V lize 2009/2010 se SDH zúčastnilo celkem 9 závodů v kategorii starších žáků.
Dospělí se během května až září zúčastnili také 9 závodů.
Ve dnech 21. – 23. května probíhalo v Dolní Rovni okresní kolo v požárním sportu.
V disciplíně CTIF v kategorii staršcích žáků obsadili mladí hasiči 11. místo.
V závodu jednotlivců na 60m s překážkami, obsadil 1. místo Petr Kořínek a 3. místo
Jana Dostálová.
V kategorii PS 12 bez úprav (dorost a dospělí), obsadili muži z SDH Dašice 3. místo
a ženy se umístily na 5. a 6. místě.
V závodě jednotlivců v kategorii dorostu obsadili 2. místo Leoš Kříž a Eliška Dušková
V pátek 2. června se dva sportovní tými dospělých zúčastnily ligových nočních
požárních útoků ve Strášově. Ženy obsadily 2. místo a muži 24. místo.
12. června probíhaly v Moravanech Moravanské hrátky. Reprezentovalo nás mužstvo
starších žáků a podařilo se jim obsadit 3. místo, za který si odvezli pohár.
19. června se vydalo družstvo starších žáků do Slepotic, kde proběhly poslední
závody letošního ročníku. Ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku obsadili naši
hasiči 7. místo.
25. června se pořádaly Noční útoky v Cholticích. Družstvo žen A se umístilo na 1.
místě a odvezlo si ještě putovní pohár. Tým žen B obsadil 6. místo a muži 13. místo.
Sbor v průběhu celého roku pečoval o techniku a intenzivně pracoval na zlepšení
zázemí v objektu hasičské zbrojnice.
Klub důchodců
Dašický Klub důchodců existuje již od roku 1985. Jeho činnost umožňuje kulturní
vyžití nejstarším občanům našeho města. Členové klubu se pravidelně scházejí
každý týden v pondělí odpoledně k přátelskému besedování v bývalé knihovně.
Členky Klubu důchodnů mají mnoho koníčků, se kterými na schůzkách seznamují
ostatní. Často to jsou ruční práce – pletení, šití, háčkování a vaření.
Každé jaro vyjíždějí autobusem na výlety a seznamují se skrásnou přírodou naší
země a s jejích bohatým kulturním a stavebním bohatstvím.

Za Dašice zdravější
I v roce 2010 v Dašicích působní občanské sdružení v oblasti ochrany životního
prostředí s názvem Za Dašice zdravější.

Počasí v roce 2010
Naše město Dašice, stejně tak jako většina naší republiky, zapadlo ve dnech 7., 8. a
9. ledna sněhem. Příval sněhu byl na naše podmínky polabské nížiny opravdu
neobvyklý. V těchto dnech napadlo cca 30 cm sněhu.
Zaměstnanci městské pracovní čety pracovali přes celý víkend, následující dny a
někdy i v noci, aby odstranili sníh z chodníků a veřejných ploch, takže chůze po
chodnících a jízda po místních komunikacích byla lidem velmi usnadněna.
Následující dny mokrý sníh zmrzl a znovu začalo sněžit. A tak ve třetím lednovém
týdnu dosáhla výška sněhové pokrývky až 75 cm. Sníh padal ze střech a docházelo
k mnoha škodným událostem, zejména zničeným vozidlům.
Sníh a zimní počasí vydrželo do začátku března.
V polovině března k nám na území dorazilo pěkné jarní počasí s příjemnými
teplotami okolo 16 °C. Tyto teploty vydržely celý měsíc a v druhé polovině dubna
teploty dosahovaly výše 25 °C.
Květen, z hlediska počasí, příliš vydařený nebyl. Došlo k většímu ochlazení, kdy
teploty zřídkakdy překročily 18 °C. Oproti dubnu byly teplotní rozdíly markantní. Ani
slunečného počasí jsme si příliš neužili, jelikož po celý měsíc ustavičně pršelo nebo
bylo zamračeno.
Na konci června nastalo pravé letní počasí. Bylo převážně slunečno a teploty
dosahovaly někdy i k 32 °C. Takto krásné počasí vydrželo celé léto. Občas sice
slunečné dny vystřídalo oblačno s občasnými bouřkami, ale pak se zase vyjasnilo.
Průběh podzimu byl poklidný, teploty se pohybovaly převážně mezi 8 °C – 15 °C a
žádné teplotní výkyvy nenastaly.
V druhé polovině listopadu dosahovaly teploty 5 °C. O víkendu 27. listopadu začalo
sněžit. Sníh vydržel až do Vánoc, ovšem den před Štědrým Dnem roztál a Vánoce
byly na „blátě“. O svátcích začalo opět sněžit a tak to vydrželo do konce roku.
Prosincové teploty se pohybovaly mezi -8 °C do 2 °C.

