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I.
Statistické údaje
Obyvatelstvo města Dašice:
Ke dni 1. 1. 2013 má město Dašice celkem 1990 obyvatel, z toho 996 mužů
a 994 žen .
- přistěhováno
- odstěhováno
- narozeno
- zemřelo

52 osob
74 osob
20 dětí z toho: 12 chlapců a 8 dívek
24 osob z toho: 12 mužů a 12 žen

- uzavřeno
- uskutečněno

10 sňatků
3 rozvody

Věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 90 let.
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních
částí:
Dašice
- 1 608 osob, z toho 798 mužů a 810 žen
Prachovice 68 osob, z toho 39 mužů a 29 žen
Zminný
144 osob, z toho 69 mužů a 75 žen
Velkolánské 34 osob, z toho 18 mužů a 16 žen
Malolánské 27 osob, z toho 14 mužů a 13 žen
Pod Dubem 109 osob, z toho 58 můžu a 51 žen

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

403 osob
1 157 osob
430 osob

Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2012:
Příjmy - 41 485 810 Kč
Výdaje - 41 821 722 Kč
Přijaté dotace:
Investiční – 7 574 219 Kč (použito na zateplení základní školy a
mateřské školy Dašice)

Neinvestiční – 267 849 Kč (z toho 247 500 Kč příspěvky na žáky
Základní školy Dašice od okolních obcí a 20 349 Kč použito na výjezdy
SDH Dašice)

II.
Chronologický přehled kulturních akcí v roce 2012
1. 1. 2012

Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2012

8. 1. 2012

Tří králová sbírka (vykoledovaná částka v Dašicích, Zminném a
Prachovicích činila 12 157 Kč)

28. 1. 2012

Loutkové představení „O Draku Bazilíškovi“ v Kulturním domě
Dašice

10. 3. 2012

Ples SDH Dašice

27. 3. 2012

Live Multimediashow „Čile po Chile“ v Kulturním Domě Dašice

30. 3. 2012
30.-31. 3. 2012

Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů v knihovně)
Velikonoce ve škole – výstava a prodej velikonočních
výrobků/knih v prostorách ZŠ Dašice

30. 4. 2012

Dašické pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

16. 5. 2012
21. 5. – 29. 6. 2012

Beseda s olympioniky, rodáky z Dašic
Výstava autorských panenek M. Fouskové a D. Jankové
„Panenky jako umělecké dílo“

23. 5. 2012

Kanoe závody v Prachovicích

2. 6. 2012

Memoriál Antonína Hory

3. 6. 2012

Dětský den v Dašicích

30. 6. 2012

Zahradní slavnost v mateřské školce

7. – 10. 9. 2012

Posvícenské radování 2012
- pouťové atrakce
- turnaj ve stolním tenise pro jednotlivce a žáky ZŠ
- fotbalové utkání starých gard
- taneční zábava na Terase na Ostrově a v Dašických sklepích
- nohejbalový turnaj dvojic
- volejbalový turnaj dvojic
- posvícenská koule – soutěž ve střelbě
- prohlídka kostela pro veřejnost
- posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin v sále
kulturního domu
- mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru žáků a mužů
- koncert Barevné muziky
- 14. ročník soutěže v páce siláků
- vystoupení šermířské skupiny v Dašických sklepích
- lampionový průvod od kapličky ke kostelu v Komárově
- pouť kostela Narození P. Marie od kostela ke kapli
v Kostěnicích
- ukázky z činnosti dětské hasičské přípravky
- sousedské posezení při kartách v hospodě na Ostrově
- Zlatá hodinka v Kulturním domě Dašice

15. 9. 2012

Loutkové divadlo Kozel v Kulturním Domě Dašice
50. výročí otevření nové budovy ZŠ Dašice
- slavnostní znovuotevření zrekonstruované budovy ZŠ za
uvítacího proslovu Mgr. Petra Zikmunda, starosty Dašic
- prodejní výstava
- ukázkové hodiny výuky pedagogů a žáků
30. 11. – 1. 12. 2012 - vystoupení žáků ZŠ Dašice pro rodiče a veřejnost na téma
„Školství za Marie Terezie a dnes“
- vánočně laděné pásmo našich žáků
- šachový turnaj mladších i starších žáků
- zpívání u vánočního stromu
1. 12. 2012

Vítání Mikuláše na náměstí T. G. Masaryka v Dašicích

8. 12. 2012

Předvánoční prodejní výstava spojená s prodejem vánočních
stromků v Kulturním Domě Dašice

15. 12. 2012

Hudba dětem – předvánoční čas v KD Dašice

20. 12. 2012

Vánoční koncert Světlany Nálepkové v KD Dašice

III.
Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady, která se v roce 2012 sešla
celkem 23x:
-

Rada města schvaluje smlouvu s pečovatelskou službou na poskytování
pečovatelské služby občanům města Dašic na kalendářní rok 2012.

-

Rada města schvaluje se zadávací dokumentací protipovodňových opatření pro
město Dašice.

-

Rada města schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem
práce ČR.

-

Rada města schvaluje návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících mezi městem Dašice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.

-

Rada města souhlasí se změnou licence na linku 680814 Svitavy – Litomyšl –
Holice – Pardubice – Hradec Králové, tj. přidání autobusové zastávky Dašice,
Mrazírny.

-

Rada města bere na vědomí nabídky návrhů na vybudování památníku
Antonína Kubizňáka a pověřuje tajemníka dalším jednáním s autory.

-

Rada neschválila návrhy zřízení provizorní lávky pro pěší přes řeku Loučnou.

-

Rada města vyhlašuje dnem 1. 2. 2012 konkursní řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Dašice.

-

Rada města schvaluje návrh mandátní smlouvy mezi městem Dašice a ACCON
managers partners s.r.o. k přípravě a zajištění podání žádosti o dotaci na akci
„Mšsto Dašice – městský park“.

-

Rada neschvaluje nabídku na zateplení hasičské zbrojnice.

-

Rada schvaluje rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 na jednotlivé položky.

-

Rada schválila změnu organizačního řádu týkající se vytvoření nového
pracovního místa správce kulturního domu.

-

Rada města schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Dašice s plaností
od 1. 3. 2012.

-

Rada města souhlasí s udělením licence na provozování zvláštní linkové osobní
vnitrostátní dopravy č. 620 005 Chrudim – Holice a zpět.

-

Rada města vybrala ze dvou nabídek na pamětní desku Antonína Kubizňáka
nabídku firmy Kamenictví Mlejnek.

-

Rada města jmenuje dnem 27. 3. 2012 Mgr. Ladu Morávkovou ředitelkou ZŠ
Dašice, na dobu určitou do 31. 7. 2012.

-

Rada města jmenuje s účinností od 1. 8. 2012 na dobu určitou 6 let paní Bc.
Zlatu Závůrkovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Dašice.

-

-

Rada města Dašice vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy Dašice. Rada pověřuje místostarostu zajištěním konkursního
řízení.
Rada města navrhuje rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ a MPR na
opravu budovy Komenského 25, Dašice a na opravu kostela Narození Panny
Marie v Dašicích a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

-

Rada města souhlasí s použitím symbolu města Dašice při příležitosti 50.
Výročí vzniku vojenského útvaru 6165 Lipník nad Bečvou.

-

Rada města vyhlašuje dnem 2. 5. 2012 zadávací řízení na akci „Dětské hřiště
park Dašice“

-

Rada města jmenuje s účinností od 1. 8. 2012 na dobu určitou 6 let paní Mgr.
Ladu Morávkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Dašice.

-

Rada města schvaluje finanční podporu z rozpočtu města na soutěže Ligy
okresu Pardubice a Memoriál Antonína Hory v Dašicích.

-

-

-

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou BW – Stavitelství s.r.o. Holice na
akci „Městský úřad Dašice, západní část – náměstí, oprava věže včetně
klempířského oplechování.
Rada města schvaluje smlouvu s pečovatelskou službou na poskytování
pečovatelské služby občanům města Dašic na kalendářní rok 2013.
Rada města schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
mezi městem Dašice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. na období 1.
1. 2013 – 31. 12. 2013.

IV.
Zastupitelstvo
V roce 2012 se zastupitelé města Dašice sešli celkem šestkrát a zasedání se konala
v sále Kulturního domu v Dašicích.
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva:
-

Schválení rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2011.

-

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dotačních titulech a dalších
investičních akcích města Dašice.

-

Zastupitelstvo na základě pořadí stanového hodnotící komisí vybralo za
dodavatele stavby „Snižování energetické náročnosti ZŠ a MŠ firmu SETORIX
GROUP, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a podpisem Smlouvy o dílo.

-

Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města Dašice.

-

Schválení rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2012.

-

-

Zastupitelstvo schvaluje rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ a MPR
na opravu budovy Komenského 25, Dašice a na opravu kostela Narození
Panny Marie v Dašicích.
Na základě pořadí stanoveného radou města a v souladu s jejím doporučením,
vybralo zastupitelstvo za dodavatele stavby„Městský úřad Dašice, západní část
– oprava fasády, výměna oken, klempířské prvky“ firmu BW – Stavitelství s.r.o.
Holice.

-

Schválení závěrečného účtu města Dašice za rok 2011.

-

Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Loučná k 31. 12. 2011.

-

Schválení změny koeficientu o jeden stupeň, za podmínky, že tyto prostředky
budou použity na financování odpadového hospodářství.

-

Zastupitelstvo schvaluje pro účel prodeje bytového domu č.p. 407 v ulici 28.
října, Dašice znalecký posudek ze dne 6. 8. 2012.

-

Schválení Rozpočtu města Dašice na rok 2013.

-

Schválení plánu příjmů a výdajů města Dašice na rok 2013.

V.
Události v průběhu roku 2012
Na podzim roku 2012 proběhla oprava fasády části budovy radnice směrem
k náměstí T. G. Masaryka. Část finančních prostředků bylo použito z programu
Regenerace městské památkové zóny Dašice.
Na náměstí byla otevřena nová prodejna potravin a ve druhé polovině roku 2012,
v prostorách bývalého papírnictví, byla otevřena prodejna masa a uzenin ZD Rosice.
Na prostranství za mlýnem je budována nová pizzerie v historickém stylu roubenky.
Otevření a přivítání prvních návštěvníků je plánováno na jaře roku 2013.
Nový most přes řeku Loučnou:
V druhé polovině loňského roku se rada města Dašice rozhodla, v souladu s dlouho
připravovaným záměrem, přikročit k rekonstrukci mostu přes řeku Loučnou ve
Štenclově ulici. Bylo přistoupeno k vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku. Ze
všech nabídek byla, jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy MPS Čepí. Tato firma
přišla s variantním řešením, které spočívalo v likvidaci původní a dodávce zcela nové
mostní konstrukce. Město si objednalo technický dozor po předchozí zkušenosti u
pana Novotného, který se pravidelně zúčastňoval kontrolních dnů, kontroloval
a schvaloval provedení konstrukcí před jejich trvalým zakrytím a hlídal dodržování
technologických postupů výstavby, atd.
Rekonstrukce proběhla v termínu červenec až říjen 2012. Slavnostní otevření mostu
se uskutečnilo dne 8. října 2012 v 15 h za přítomnosti televizního zpravodajství. Most
ale mohli občané prozatím využívat pouze pěšky. Na provoz aut si musel nový most
počkat až na kolaudační rozhodnutí, které bylo vydáno dne 23. října 2012. Celkové
náklady nepřesáhly částku 2 800 000 Kč.
Klub maminek:
Klub maminek patří mezi nové události města Dašice. Klub je provozován od začátku
května a slouží jako volná herna pro maminky s dětmi a scházejí se každou středu
od 9 h do 11 h v Kulturním domě. Za návštěvné ve výši 20 Kč je nakupován
spotřební materiál, např. papíry, pastelky apod. V klubu jsou pro děti k dispozici
různé hračky.
Od začátku prázdnin pořádá klub kurzy cvičení s miminky. V současné době jsou
otevřené dvě skupiny malých cvičenců. První skupina je složená z chodících dětí cca
od 1,5 roku do 3 let a schází se každý pátek od 9.00 do 9.45 hodin. Druhá skupina
se skládá z našich nejmenších miminek od 2 měsíců do té doby, než začnou
sebevědomě chodit, ty se schází každý pátek od 10.00 do 10.45 hodin.

Dále je v nabídce kurz cvičení „Rodičů s dětmi“ nabízí každou lekci i cvičení na
míčích, při kterém se aktivuje mnoho svalových skupin a navíc i smysl pro
rovnováhu.
Kurzy kreativních činností:
V Kulturním domě se jednou za 14 dní scházejí účastníci kurzu kreativních činností.
Mezi techniky a tvorby, které kurz nabízí nalezneme FIMO, smalt, gumování,
korálkování, tvoření z pedigu, keramiku, quisling, scrapbooking, gelové svíčky,
ketlování, hedvábí šibori a vánoční dekorace.
Základní škola v Dašicích:
V průběhu roku 2012 se konaly práce na hlavní budově školy. Probíhala zde výměna
oken a zateplení budovy včetně nové fasády v provedení barvy žluté a šedé se
zajímavou kresbou „slunce“ na průčelí. Stavbu prováděla firma Setorix group,s.r.o.
Technický dozor zajišťoval autorizovaný stavitel pan Novotný. Na tuto opravu byly
použity dotace z EU. Menší nepříjemnost nastala na podzim, kdy se do nové fasády
uhnízdili strakapoudi.
Základní školu Dašice navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2012 škola eviduje 192
studentů. V tomto školním roce 2012/2013 je ve škole 10 tříd.
V listopadu uběhlo 50 let od otevření nové budovy Základní školy v Dašicích, proto v
pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince na škole proběhla narozeninová oslava.
Program oslav byl velmi bohatý, proběhlo slavnostní znovuotevření zrekonstruované
budovy ZŠ za uvítacího proslovu Mgr. Petra Zikmunda, starosty Dašic, prodejní
výstava nejen vánočních výrobků, ukázkové hodiny výuky pedagogů a žáků,
vystoupení žáků ZŠ Dašice pro rodiče a veřejnost na téma „Školství za Marie Terezie
a dnes“vánočně laděné pásmo našich žáků, šachový turnaj mladších i starších žáků,
zpívání u vánočního stromu, apod.
I v roce 2012 škola pořádala širokou škálu akcí pro děti i rodiče. Patří mezi ně
například akce Velikonoce ve škole, kdy jsme mohli vidět dílny pro dětské
návštěvníky, výstava prací žáků a dalších velikonočních dekorací, vystoupení žáků,
prodejní výstava knih, výstava živých zvířat, velikonoční kavárna a dále prodej
sušených plodů, pečiva, perníčků, keramiky, apod.
Mezi další školní akce patří rozloučení s vycházejícími žáky, Posvícenský turnaj
žáků, Dřevíčkování 2012, Lyžák, Nocování ve družině, Projekt Afrika, Školou chodí
Mikuláš, Uvítání prvňáčků, Bílá pastelka, Kabaret ve družině, Návštěva městské
knihovny, exkurze do střední školy potravinářství a služeb v Pardubicích, Dašické
dýhování a mnohé další.

V průběhu roku ve škole neustále probíhá sběr plastových víček a sběr
elektrospotřebičů.

Mateřská škola v Dašicích:
Stavební práce v průběhu roku 2012 se konaly i na budově školky. Budova byla
zateplena, provedena výměna oken, nová barevná fasáda a vnitřní výmalba.
V mateřské škole Dašice se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu,
který je obohacován zájmovými aktivitami, jako jsou například dětská jóga, angličtina
pro děti, keramika, veselé pískání – základy hry na zobcovou flétnu, logopedie, a
dále kulturními akcemi, mezi něž patří výlety a divadla.
V roce 2012 se všechny třídy zúčastnily výletu do rekreačních lesů „Podhůra“ u
Chrudimi. Na konci června 2012 se ve školce konala Zahradní slavnost, spojená
s pasováním předškoláků na školáky. Program pro děti byl zajišťován profesionální
agenturou. Všichni zaměstnanci, děti a rodiče se rozloučili s paní ředitelkou Hanou
Záleskou. Od 1. 8. 2012 na místo ředitelky Mateřské školy Dašice byla jmenována
paní Bc. Zlata Závůrková.
Další akcí, do které se školka zapojila společně se Základní školou, bylo dašické
dýňování. Dne 18. 12. 2012 se konalo vystoupení dětí v Kulturním domě.
Městská knihovna:
V roce 2012 se knihovna již po šesté připojila k celostátnímu projektu na podporu
dětského čtenářství „Noc s Andersenem“. Mezi další akce pořádané knihovnou patří,
například Týden knihoven, Prodejní výstavy knih, Den pro dětskou knihu, Dílny
šikovných rukou pro děti nebo Výstava tvůrčích panenek.
V roce 2012 knihovnu navštívilo celkem 6 009 návštěvníků, z toho 625 využilo
internet (převážně děti) a půjčilo se celkem 14 050 knih a časopisů. Knihovna
využívá i meziknihovní výpůjční službu – převážně si půjčuje knižní tituly z KK
Pardubice. Z městského rozpočtu připadá na Městskou knihovnu Dašice částka
100 000 Kč, na nákup bylo použito 97 981 Kč. Do knižních regálů bylo zařazeno 680
nových knižních titulů (včetně darů).
K 31. 12. 2012 bylo na regálech k volnému výběru 14 050 knih a 30 různých periodik
pro děti, mládež i dospělé. Zaregistrováno bylo 301 čtenářů, z toho 114 jich bylo ve
věku do 15 let. Celkově knihovnu využívá cca 350 čtenářů
Výpůjční dny městské knihovny jsou v pondělí od 9h – 15 h, čtvrtek a pátek od 11 h –
18 h.

Dašické pálení čarodějnic 2012:
Pálení čarodějnic proběhlo dne 30. Dubna 2012 na fotbalovém hřišti v Dašicích. Děti
plnily různé úkoly, za něž dostávaly razítka a nakonec diplom za jejich úspěšné
splnění a drobné dárky. Všichni, kdo byli převlečeni za čaroděje nebo čarodějnice,
měli šanci získat titul čarodějnické miss. Program pokračoval tanečním vystoupením
dětí ze ZŠ Dašice, dále vystoupením Karla Hynka Gotta a žonglérským vystoupením
skupiny Cik Cak. Občerstvení bylo zajištěno ve spolupráci s restaurantem Dašické
sklepy, dozor nad ohněm měli dašičtí hasiči.
SK Sparta Dašice:
I v roce 2012 byl klub SK Sparta Dašice velmi aktivní, bylo evidováno více než 300
převážně aktivních členů.
Sportovní sezónu v roce 2012 otevřela Jizerská 50. Z SK Dašice se nejlépe umístil
Jan Šafář, který obhájil 2500 místo.
Dne 28. 12. 2012 proběhla valná hromada, kde sportovci bilancovali úspěšný rok
2011. Bylo konstatováno, že všechny sdružené oddíly aktivně pracovaly a rozšířily
svou členskou základnu. Rozvíjejí se i ty oddíly, které se sice nezúčastňují
pravidelných soutěží, ale zabezpečují sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých v
Dašicích. Jedná se o cvičení rodičů s dětmi, dvojí cvičení žen, kondiční cvičení,
apod. Nesmíme zapomenout zmínit i volejbalistky, jenž se každoročně v okresní
soutěži umisťují o stupínek výše a největším oddílem v rámci SK jsou fotbalisté.
Odstupující vedoucí SK ve svém vystoupení poděkoval všem členům výkonného
výboru, vedoucím jednotlivých oddílů a mužstev a jejich trenérům a novou
prezidentkou Sportovního klubu byla zvolena Kateřina Hořeňovská. Schválen byl
rozpočet na rok 2012, ve kterém je finančně zabezpečen chod všech oddílů a
organizace akcí pro spoluobčany Dašic, jako např. dětský den, čarodějnice a
sportovní turnaje při posvícení, eventuálně Vánocích.
Dne 11. 3. 2012 se v Chrudimi uskutečnil již tradiční duel mezi týmy HC Starý vs. HC
Ještě Starší. Konečný výsledek HC Starší vs. HC Ještě Starší 5:6.
Dne 2. 6. 2012 se v Dašicích na místním fotbalovém hřišti uskutečnila soutěžní liga
Pardubického okresu v hasičských závodech s dalším kláním o pohár Antonína Hory,
kterého se zúčastnil i klub SK Sparty Dašice a celkově skončil na 12. místě.
Dne 14. 7. 2012 byl pořádán Nultý (zkušební) ročník turnaje v malé kopané –
Dašický pohár 2012. Po odečtení všech nákladů a výdajů, byl předán výtěžek
2400Kč, do rukou trenéra R. Šprty, pro žákovská mužstva Sparty Dašice.
Na posvícení 2012 se uskutečnilo několik mistrovských klání v míčových sportech.
Úvodem došlo k přátelskému utkání starých gard s místním mužstvem Ředic. Stav
utkání - Sparta Dašice vs. Ředice 9:4.
Další stopou pro Spartu Dašice, byl nohejbalový turnaj dvojic. Tohoto klání se letos
zúčastnilo celkem 12 dvojic. Stav utkání - Sparta Dašice dorost vs. Sezemice 5:2.

Dalším utkáním bylo mistrovské utkání Okresního přeboru Sparty Dašice A a
Dřítčí. Stav utkání - Sparta Dašice A vs. Dříteč A 5:3.
Utkání 4. třídy Holicko mezi Spartou Dašice B vs. Litětinami B bylo posledním
mistrovským posvícenským utkáním roku 2012. Stav utkání - Sparta Dašice B vs.
Litěntiny B 7:1.
Posvícení 2012 pro dašické hráče skončilo celkovým skóre 24:10.
Tradiční hokejový zápas mezi týmy Ještě starší vs. Starý, jejichž práva pro letošní
rok koupil zámožný klub s názvem HC Holky, se uskutečnil v Třebechovicích.
Přípravu duelu provázela řada potíží. Hráči, kteří podepsali smlouvy, je vypověděli
těsně před startem zápasu, a to bez udání důvodu, další bohužel zradilo zdraví.
Konečný výsledek HC Ještě Starší vs. HC Holky 5:4 po samostatných nájezdech.
Dne 24.11.2012 se konal Turnaj Dašických mužstev 2012. Turnaje se zúčastnili
Sparta Dašice, Dorost Sparta Dašice, Čechie Dašice, Internacionálové (krajánci)
Dašice a Sparta Dašice B. Konečné pořadí dopadlo takto: 1. Internacionálové, 2.
Sparta Dašice A, 3. Sparta Dašice B, 4. Čechie Dašice a 5. Dorost Sparta Dašice

SDH Dašice:
SDH Dašice k 31. 12. 2012 čítá 78 členů a v roce 2012 hasiči zasahovali celkem 31x.
Z toho bylo 9 požárů, 6 dopravních nehod, 2 taktická cvičení a 14 technických
pomocí, mezi které patřilo odstranění překážek v ucpaném odtoku rybníka ve
Zminném, likvidace bodavého hmyzu, odstranění spadlých stromů z vozovky,
čerpání sklepních prostorů, pátrání po pohřešované osobě a záchrana osob, zvířat.
Kromě pravidelných ročních školení se letos SDH účastnili cvičení dýchací techniky v
Praze u pražských hasičů metra, kteří jako jedni ze dvou v republice mají výcvikové
centrum pro práci v extrémních situacích za použití dýchací techniky.
Dne 10. 3. 2012 byl pořádán v kulturním sále ve Slepoticích již 6. hasičský ples,
který by se neobešel bez vstřícných sponzorů.
Na konci školního roku se účastnili branně-bezpečnostního dne na Základní škole v
Dašicích, kde se děti seznamovaly s činností hasičů v oblasti požární ochrany.
V přípravce SDH Dašice je 25 dětí, z toho 13 chlapců a 12 dívek. Scházejí se 3x
měsíčně. V roce 2012 se zúčastnili branného závodu v Rokytně, o prázdninách
Moravanského ulétnutí a nakonec Závodu požárnické všestrannosti ve Břehách. Na
všech závodech děti obsadily 1. místo. Dále na akcích SDH úspěšně předvedli
požární útok a zásah u dopravní nehody.
Družstvo starších žáků SDH Dašice čítá 7 děvčat a 3 chlapce ve věku 11–15 let.
V sezoně 2011/2012 se zúčastnili celkem osmi závodů v kategorii starších žáků, čtyř
závodů v kategorii jednotlivci (Písková Lhota, Vítějeves, Hlinsko a Praha) a jedné
ukázky požárního sportu v Kostěnicích. V srpnu byli na soustředění na lesní chatě
nedaleko Krňovic a před Vánocemi uspořádali pro děti společně s vedoucími
přípravky vánoční besídku. V zimním období se jako každý rok děti připravují na
plnění odznaků odborností (letos proběhnou v únoru v Ostřetíně) a prohlubují si své
znalosti z oblasti požární ochrany.

Sportu se věnují i dospělí ve složení 7 mužů a 13 žen a v loňském roce v období
květen až září jsme se zúčastnili 6 závodů. A opět se v červnu zorganizoval Memoriál
Antonína Hory v požárním útoku. Dvěma z mužů – Milanu Marešovi a Ondrovi
Zvolenskému – se podařilo dokončit nejtěžší hasičskou soutěž na světě – IRON
FIREMAN, která se konala 1. 9. 2012 v Praze.
Dašické trhy:
V druhé polovině roku 2012 byly nově otevřeny Dašické trhy v areálu v kryté prodejní
hale. V zimním období se trhy konaly každou sobotu dopoledne. V areálu je zajištěné
občerstvení a hygienické zázemí.
Dašické trhy mají svou webovou stránku na adrese www.dasicketrhy.cz, kde občané
mohou sledovat probíhající akce a inzerci rozdělenou do několika kategorií.
Vítání Mikuláše 2012:
Tradiční, již 10. ročník vítání Mikuláše proběhlo dne 1. 12. 2012 od 16 hodin na
náměstí T. G. Masaryka v Dašicích. V programu bylo hudební vystoupení Michala
Davida revival. V prodeji byly sladkosti, šťavnaté klobásy a různá hřejivá občerstvení.
V 17 h zahájil okružní jízdu kočár tažený koňským potahem v čele se sv. Mikulášem
a andělským doprovodem. Druhé koňské spřežení do Dašic přivezlo komando
čertovských pekelníků.
Tělovýchovná jednota Orel Dašice
Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Pravidelnou aktivitou
klubu je hraní volejbalu každé úterý večer v tělocvičně Základní školy Dašice. Dne
11. 2. 2012 se v KD Dašice konalo výroční členské setkání jednoty Orel Dašice, kde
proběhla orelská modlitba, projednání zprávy o činnosti z minulého roku a plán akcí
na rok 2012. V průběhu roku 2012 podnikl klub výlety do Hrádku u Nechanic a
zúčastnil se turnaje v kuželkách v Třebechovicích.
Klub důchodců a Zahrádkáři Dašice:
I v roce 2012 v Dašicích působí a Zahrádkáři Dašice a Klub důchodců, jejichž
členové se pravidelně scházejí každý týden v nových prostorách Kulturního domu.

VI.
Počasí v roce 2012
V měsících leden a únor na našem území panovalo průměrné zimní počasí. Leden
byl v porovnání s předchozími roky teplejší, teploty se pohybovali okolo -1°C a zprvu
padaly srážky dešťové. V únoru se ale vrátila pravá zima a souvislá sněhová
pokrývka, která vydržela 14 dní. Průměrná teplota vzduchu v únoru byla -5,4 °C.
Začátek března se ještě nesl v zimním duchu, ale od druhého březnového týdne
teploty začaly stoupat, za občasného pršení, na příjemných 9 °C a posléze na 14 °C.
Celkově v březnu a dubnu panovalo pěkné jarní počasí, zejména pak konec dubna
přinesl denní teploty kolem 22 °C, které připomínaly léto.
Květen pokračoval s teplotami okolo 22 °C, ale ke konci se ochladilo na 17 °C a
převážně pršelo. Toto počasí vydrželo i na začátek června, ale posléze se umoudřilo
a my mohli přivítat léto a teploty kolem 25 °C.
Červenec přinesl nadprůměrné letní teploty. V časných ranních hodinách bylo
chladno, ale již dopoledne se oteplilo a denní teploty dosahovali i 30 °C. vzhledem
k těmto teplotám nás sucho netrápilo, protože v tomto období nebyly výjimkou i
odpolední lijáky doprovázené bouřkami, které však trvaly velmi krátce. Ke konci
července teploty klesly na příjemných 24 °C a vydržely tak i ze začátku měsíce
srpna. Poté se začalo postupně oteplovat a druhá polovina měsíce už byla teplotně
nadprůměrná s teplotami kolem 30 °C.
V září jsme se dočkali babího léta. V zejména první polovině září byla rána poněkud
chladnější, ale odpoledne bylo převážně slunečno s teplotami nad 23 °C. V druhé
polovině byly časté dešťové srážky a teploty již nepřevýšily hranici 20 °C.
Říjen nám letos přinesl opět příjemné podzimní počasí, ranní teploty v rozmezí 7 –
10 °C, odpoledne pak 14 – 16 °C a někdy vyšplhaly k 20 °C
V listopadu panovalo klasické podzimní počasí. V první polovině s teplotami
12 – 15 °C, v druhé polovině s teplotami -1 °C – 6 °C. Pršelo jen ojediněle.
Prosinec byl celkově teplotně nadprůměrný. Od 3. prosince sněžilo, teploty se
pohybovaly od –3 do 2 °C. Kolem Vánoc se teploty zvýšily až na 7 °C a sníh roztál.
Poté již do konce roku nesněžilo a teploty klesly na cca 3°C.

