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I.
Statistické údaje
Obyvatelstvo města Dašice:
Ke dni 1. 1. 2014 má město Dašice celkem 2003 obyvatel, z toho 1005 mužů
a 998 žen .
- přistěhováno
- odstěhováno
- narozeno
- zemřelo

70 osob
62 osob
27 dětí z toho: 10 chlapců a 17 dívek
20 osob z toho: 13 mužů a 7 žen

- uzavřeno
- uskutečněno

12 sňatků
8 rozvody

Věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 91 let.
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních
částí:
Dašice
- 1 609 osob, z toho 801 mužů a 808 žen
Prachovice 71 osob, z toho 40 mužů a 31 žen
Zminný
140 osob, z toho 68 mužů a 72 žen
Velkolánské 37 osob, z toho 19 mužů a 18 žen
Malolánské 25 osob, z toho 14 mužů a 11 žen
Pod Dubem 121 osob, z toho 63 mužů a 58 žen
Věkové složení obyvatel:
do 17 let
od 18 do 59 let od 60 let výše -

408 osob
1 160 osob
435 osob

Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2013:
Příjmy - 43 851 297 Kč
Výdaje - 41 667 245 Kč
Přijaté dotace:
Investiční – 2 414 000 Kč
Neinvestiční – 2 163 000 Kč

II.
Chronologický přehled kulturních akcí v roce 2013
2013
1. 1. 2013

Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2013

6. 1. 2013
10. 2. 2013

Tří králová sbírka

23. 2. 2013

Dětský karneval v Kulturním domě Dašice

16. 3. 2013

Hasičský bál - ples SDH Dašice

30.- 31. 3. 2013

Velikonoční výstava v Kulturním domě Dašice

5. 4. 2013

Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů v knihovně)

17. 4. 2013

Beseda s občany v Kulturním Domě Dašice

30. 4. 2013

Dašické pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

1. 5. 2013

Sjezd Loučné na turistických kánoích

1. 6. 2013

Dětský den v Dašicích

1. 6. 2013

Memoriál Antonína Hory

20. 7. 2013

Vzpomínková akce v Dašicích na počest spoluzakladatele
sociální demokracie v Čechách a dašického
rodáka Josefa Hybeše

Šachový turnaj O přeborníka města Dašice v hospodě Na
Ostrově

6. – 9. 9. 2013

Posvícenské radování 2013
- 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 Dašických
sklepích
- sběratelská výstava
- mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru žáků a mužů
- koncert Barevné muziky
- 15. ročník soutěže v páce siláků
- vystoupení šermířské skupiny v Dašických sklepích
- lampionový průvod od kapličky ke kostelu v Komárově
- poutní mše svatá
- ukázky z činnosti dětské hasičské přípravky
- sousedské posezení při kartách v hospodě na Ostrově
- Zlatá hodinka v Kulturním domě Dašice

17. 11. 2013

Falung Gong (čínské energetické cvičení) v KD Dašice +
promítání filmu Svobodná Čína

24. 11. 2013

Představení Loutkového divada Maminy Jaroměř v KD Dašice

7. 12. 2013

Vítání Mikuláše

12. 12. 2013
14. 12. 2013
14. 12. 2013
18. 12. 2013
20. 12. 2013

Vánoční koncert LŠU Pardubice – Polabiny v KD Dašice
Předvánoční prodejní výstava v KD Dašice
Vánoční koncert Živaňanky
Zpívání v kostele – děti z MŠ Dašice
Zpívání v kostele – děti ze ZŠ Dašice

III.
Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady v roce 2013:
- Rada města schvaluje smlouvu s pečovatelskou službou na poskytování
pečovatelské služby občanům města Dašic na kalendářní rok 2013.
- Rada města schvaluje zadávací dokumentaci protipovodňových opatření pro město
Dašice.
- Rada města schválila smlouvu o dílo s Veterinární ošetřovnou MVDr. Karel Štros,
CSc., Holice na odchyt toulavých psů v katastru města Dašice.
- Rada města souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního
fondu ZŠ na vybavení školní kuchyně do výše 70 000 Kč ředitelkou ZŠ Dašice.
- Rada města schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši
23 000 Kč z Rezervního fondu MŠ na odstranění zjištěných závad
kontroly inspektorátu práce.
- Rada 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.
- Rada města bere na vědomí předložený plán kulturně – společenských
akcí v roce 2013.
- Rada města vybrala ze tří nabídek na výrobu oken do bytu
v Komenského 25 nabídku firmy TRIVOS truhlářství v. o. s. Borohrádek (100 801Kč)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- Rada města vzala na vědomí Petici občanů Zminného ohledně územního plánu a
pověřila starostu dalším jednáním.
- Rada města souhlasí s podáním Výzvy k odkoupení nepotřebného hasičského auta
Avia DA A31 a pověřuje tajemníka jejím vyvěšením.
- Rada města schvaluje konání veřejné sbírky na pomoc obcím postižených povodní
v roce 2013.
- Rada města pověřuje tajemníka nákupem fotopastí za účelem zvýšení bezpečnosti
a monitorování černých skládek.
- Rada města bere na vědomí čistý výtěžek veřejné finanční sbírky na pomoc obcím
postižených povodní v roce 2013, kterou vyhlásilo město Dašice, a to ve výši 47 950
Kč. Rada pověřuje starostu a místostarostu, v souladu s usnesením zastupitelstva

města Dašice ZO26/2013, předáním této částky starostovi obce Rudník, okres
Trutnov.
- Rada města schvaluje Nařízení města č. 01/2013 – Tržní řád města Dašice.
- Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou GAMET elektro,s.r.o. Dašice na akci
„Dašice – osvětlení přechodů pro chodce“.
- Rada města schvaluje smlouvu o provozování sběrného dvora v Dašicích s firmou
SmP – Odpady Pardubice a. s.
- Rada města schvaluje Povodňový plán města Dašice.

IV.
Zastupitelstvo
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva v roce 2013:
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 k Rozpočtu
města Dašice na rok 2012.
- Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet města Dašice na rok 2013.
- Zastupitelstvo schvaluje Plán příjmů a výdajů města Dašice
na rok 2013.
- Zastupitelstvo města Dašice schvaluje Kupní smlouvu s Quintal Ing. Stankovič Ján
na nákup speciálního hasičského vozidla Dennis Rappier F88 za cenu 950 000Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo města Dašice schvaluje zařazení města Dašice do územní
působnosti MAS Region Kunětické hory, o. s.
- Zastupitelstvo schvaluje podle § 85, odst. b) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000 Kč obci Rudník, IČ: 00278246, postižené
povodní.
- Zastupitelstvo rozhoduje věnovat celý výtěžek veřejné finanční sbírky na pomoc
obcím postižených povodní v roce 2013 obci Rudník, IČ: 00278246 a pověřuje radu
města předáním.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej hasičského automobilu AVIA A31 DA 8 s
výstražným zařízením ADZ 530 z majetku města Dašice zájemci: Sbor dobrovolných
hasičů Svítkov-Popkovice, 530 06, Pardubice 6, IČ 1465741, za celkovou cenu 30
000 Kč s DPH.

- Zastupitelstvo se rozhodlo vydat nový územní plán města Dašice formou opatření
obecné povahy č. 1/2013.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v areálu bývalých kasáren p.p.č. 1483/6,
ostatní plocha, o výměře 3043 m2,v k.ú. Dašice, za cenu 350 Kč/m2, pro výstavbu
čerpací stanice pohonných hmot společnosti NatureStep, s. r. o.
- Zastupitelstvo schvaluje rozdělení přijaté dotace z Programu regenerace MPR a
PMZ na rok 2013 ve výši 400 000 Kč takto: částka ve výši 350 000 Kč se přiděluje na
opravu radnice Komenského 25, částka ve výši 50 000 Kč se přiděluje na opravu
domu čp. 103. Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města Dašice na akcích obnovy
kulturních památek v Programu regenerace MPR a PMZ na rok 2013 takto: částka ve
výši 350 000 Kč se přiděluje na opravu radnice Komenského 25, částka ve výši 10
000 Kč se přiděluje na opravu domu čp. 103.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej bytového domu čp. 195 v Křičenského ulici, stojícího
na pozemku st. p. č. 87, společně se všemi sedmi byty, sklepními a půdními
prostorami a veškerým příslušenstvím k bytům náležícím a domem souvisejícím za
cenu 830 000 Kč společnosti VSJ GROUP s. r. o.

V.
Události v průběhu roku 2013
Záplavy 2013
V červnu 2013 potrápily naši republiku záplavy, které se našemu městu vyhnuly. Po
několik dní platil v Dašicích první stupeň povodňové aktivity (tj. bdělost) a na několik
hodin dokonce druhý stupeň (pohotovost) Za běžného průtoku dosahuje hladina
Loučné na měřícím místě kolem jednoho metru, letošní nejvyšší stav byl několik
centimetrů nad dvěma metry. Voda vystoupila pouze z malých břehů, velkých však
zdaleka nedosáhla. Poněkud kritičtější byla situace v Prachovicích, kde zvýšená
hladina v řece zvedla také hladinu požární nádrže až na přilehlé hřiště, po poklesu
hladiny v řece však odtud nemizela.
Město Dašice vyhlásilo veřejnou finanční sbírku na pomoc obcím postiženým
povodněmi. Od 11. června do 1. července byla na Městském úřadě umístěna
schránka, kam bylo možno přispívat finančním darem. Celkem se vybralo 47 950 Kč.
Spolu s částkou 100 000 Kč, kterou rozhodnutím zastupitelstva věnovalo samotné
město Dašice, tuto finanční pomoc předá v nejbližších dnech vedení našeho města
zástupcům obce Rudník, okres Trutnov.
Nový městský rozhlas jako součást protipovodňových opatření
Na podzim roku 2013 byl v Dašicích nainstalován nový městský rozhlas jako součást
protipovodňových opatření. Projekt nesl název „Protipovodňová opatření pro město
Dašice“ a byl financován převážně z dotací Operačního programu životního

prostředí. V Dašicích a dále ve všech místních částech, tedy v lokalitě Pod Dubem,
ve Zminném, Prachovicích, Malolánském a Velkolánském byl instalován nový
digitální bezdrátový rozhlas pro výstražný a varovný systém pro omezování rizik
povodní. Součástí jsou i další systémy, umožňující varování obyvatel města. Na nové
informační tabuli pro neslyšící, která se objevila na severní straně radnice, je za
normálního provozu pouze střídající se údaj aktuálního data a času, ovšem
za krizové situace tam bude možno číst pomocí „běžícího textu“ další aktuální
informace.
Stavba roku v Pardubickém kraji
Dašická fara získala v soutěži „Stavba roku v Pardubickém kraji“ titul Stavba roku
2013 Pardubického kraje v kategorii rodinné a bytové domy. V internetovém
hlasování pro udělení ocenění „cena veřejnosti“ se fara umístila na čtvrtém až pátém
místě z dvaadvaceti přihlášených staveb. Majitelé přihlásili faru i do celorepublikové
soutěže, která bude vyhodnocena v roce 2014.
Tržní řád města Dašice
Rada města Dašice schválila Nařízení města č. 01/2013 – Tržní řád města Dašice.
Tento právní předpis města nabyl účinnosti 1. září 2013. Protože však Dašice nemají
klasickou tržnici, v dašickém tržním řádu je hlavní důraz kladen především na jednu
větu, která říká, že: na celém území města Dašice je zakázán podomní a pochůzkový
prodej.

Šipkaři Dašice
Dne 9. června 2013 ve Valdicích se konalo Mistrovství České republiky v šipkách,
kterého se zúčastnili i dašičtí šipkami DC Sharp Spikes Dašice. V celkovém
zúčtování obsadili 5. místo z nominovaných 43 týmů.

Sběrný dvůr
Dne 29. 10. 2013 převzalo město Dašice od dodavatele stavby, TREPART, s.r.o.,
dokončenou stavbu sběrného dvora. Sběrný dvůr byl nakonec zaplacen pouze
z prostředků města, protože uvažovaná dotace nebyla přidělena. Sběrný dvůr byl
zároveň i vybaven městem a byl vybrán provozovatel, SmP – Odpady, a.s. Provoz
sběrného dvora bude zahájen v březnu 2014 a bude sloužit nejen občanům Dašic,
ale i okolním obcím. Občané Dašic budou mít možnost bezplatně ukládat různé
odpady na tento sběrný dvůr, který se nachází na okraji kasáren 2x do týdne.

Roubenka u mlýna
Provoz zahájila nová restaurace s pizzerií Roubenka u mlýna. Návštěvníci mohou
využít ubytování v pěti dvoulůžkových podkrovních pokojích. Restaurace nabízí i
polední menu, rozvoz pizzy a zajišťuje rodinné oslavy, svatby a jiné hostiny formou
teplých i studených rautů, hotových i minutkových jídel. Jak vyplývá z názvu, stavba
je provedena stylově jako dřevěná roubenka a stylově vybavena s nádechem
historie. V Roubence se nachází klasická zděná pec pro pizzu, kterých je v republice
pouze několik.

Modernizace průtahu Dašicemi
V létě 2013 Pardubický kraj zahájil modernizaci průtahu Dašicemi. Součástí
modernizace jsou nové ostrůvky a přechody pro chodce. Práce na průtahu se
neobešla bez mnohých uzavírek, dopravních omezení a také práce archeologů, kteří
pod silnicí našli hatě. Ze strany občanů Dašic celá akce nebyla dobře snášena,
zejména neukázněnost některých řidičů a optické zúžení jízdního pruhu díky novým
ostrůvkům. Práce byly přes zimu přerušeny, i když již byl průtah průjezdný, a bude se
na jaře 2014 pokračovat s dokončovacími pracemi.
Základní škola v Dašicích
Základní školu v Dašicích navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2013 škola eviduje 203
studentů. V tomto školním roce 2013/2014 je ve škole 10 tříd. Pro nový školní rok
2013/2014 se přihlásilo 36 nových prvňáčků. Kapacita školy je 420 žáků.
Škola v roce 2013 pořádala i zúčastnila se široké škály akcí pro děti. Patřilo mezi ně
například: Lyžák, Geomg, Elektrická energie v ČR, Projekt „Zdravý životní styl“,
Společně dokážeme dokoliv, Už jsme zase doma, Den Země 2013, Evropa,
Pasování na čtenáře, Školní olympiáda, Projekt eTwinning, Uvádění prvňáčků,
Slavnost jablek, Návštěva předškoláků, Oslavy svatého Martina, Cesta do vesmíru.
V říjnu a listopadu škola pořádala počítačové kurzy pro veřejnost.
Těsně před vánočními prázdninami proběhl na Základní škole Dašice celoškolní
projekt „Cesta po Evropě za tři dny (aneb výuka trochu jinak“ Do projektu vstoupili
také pozvaní externí odborníci na práci s jazykem, na přípravu pro jednotlivé země
typických pokrmů, na Evropskou unii. Celoškolní projekt škola připravila pro žáky již
potřetí, téma je pokaždé jiné. Na jeho tvorbě se podílejí nejen pedagogičtí pracovníci,
ale také pracovnice školní jídelny (přípravou nové nabídky jídel dle tradic jednotlivých
evropských zemí, zajištěním informací o stravování v těchto zemích, přípravou a
realizací prakticky zaměřených aktivit pro žáky).
Neustále probíhá sběr plastových víček, který byl rozšířen na celé Pet láhve, dále
nevyužitích elektrospotřebičů a papíru.

Mateřská škola v Dašicích
V mateřské škole Dašice se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu
"Cesta do světa a do přírody". Ve školce jsou čtyři třídy – Včeličky, Motýlci, Berušky
a Broučci. Ve školním roce 2013/2014 má školka pro děti připraveny mnohé zájmové
aktivity, paří mezi ně: Angličtina, Jógové dýchánky, Zumba Kids, Malý objevitel –
přírodovědecký kroužek, Flétnička, Keramika a Logopedie.
V roce 2013 se děti ze tříd Berušek, Motýlků a Broučků zúčastnily hudebně
ztvárněného pohádkového představení v Pardubicích v Komorní filharmonii. Dále
organizovali hravé odpoledne pro děti, které se do školky teprve chystají,
bramborové hodování s rodiči, Vánoční tvořivé dílny, karneval, oslava Dne matek a
účastnily se mnoha akcí, např. posvícení, prohlídka hasičského vybavení, návštěva
Městského úřadu, taneční školy v Chrasti, Vítání občánků, záchranné stanice
Pasíčka, Apolenka Pardubice, Dašického Dýňování, předplavecké výuky
v Pardubicích, apod.
V září 2013 vzniklo nové logo Mateřské školy. V logu je list, který znázorňuje první
lístek ze školního stromu, a jsou na něm znázorněny jednotlivé třídy MŠ. Logo
vymysleli včetně kresby a popisu žáci Základní školy, kde byla vypsána soutěž o
tvorbu loga pro MŠ.
Městská knihovna
Městská knihovna sídlí v budově školních družin základní školy. Výpůjční dny
městské knihovny jsou v pondělí od 9h – 15 h, čtvrtek a pátek od 11 h – 18 h.
V roce 2013 využilo služeb dašické knihovny celkem 5 887 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 12 466 knižních titulů a časopisů(ve složení: 489/naučná lit., 6 195/beletrie
dosp., 256/naučná pro mládež, 2738/beletrie mládež a 2788/časopisy). Internet v
knihovně využívají především žáci základní školy – těch bylo 453. Webové stránky
knihovny navštívilo 1235 zájemců. V roce 2013 Oficiálně registrovaných čtenářů má
knihovna 308, z toho je 114 dětských čtenářů.
Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno 550 nových knih, odepsáno bylo celkem
156 knižních titulů (z důvodu obměny knižního fondu a pro poškození a ztrátu). K
dispozici je také cca 30 různých časopisů.
V knihovně probíhá i řada samostatných akcí, za zmínku stojí již tradiční Noc s
Andersenem (nocování v knihovně), Lovci perel (za přečtenou knihu a správně
zodpovězené kontrolní otázky děti ulovily perlu), Pasování prvňáčků (ze žáčků 1.
třídy se stávají noví čtenáři), Adventní soutěž (soutěž všeobecných znalostí dětských
čtenářů) a mnoho dalších.
V roce 2013 se v knihovně rozběhl Kurz angličtiny pro začátečníky, které probíhají
každý čtvrtek pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Šafránkové, a navštěvuje je 10
studentů.

SK Sparta Dašice
I v roce 2013 byl klub SK Sparta Dašice velmi aktivní, bylo evidováno více než 300
převážně aktivních členů.
V červnu skončila fotbalová sezóna 2012/13. Áčko dospělých obsadilo v okresním
přeboru 13. místo, což znamená záchranu soutěže pro příští rok.
Béčko dospělých hraje nejnižší soutěž hlavně pro žízeň a radost z pohybu a sezónu
zakončilo na 5. místě.
Dorost působil 2 roky v krajské 1. A třídě. Po odchodech loňských opor byla cesta
soutěží víc než trnitá a konečné 11. místo ze 13. účastníků.
Mladší žáci mají za sebou náročnou sezónu v okresním přeboru, kde na ně čekalo
rekordních 15 soupeřů. Odehrát všechna utkání bylo poněkud náročné a poměrně
úzký kádr nakonec vyválčil slušné 4. místo.
Mladší přípravku tvoří nejmladší adepti fotbalu, stropem je věková hranice 8 let.
Soutěž se hraje na malém hřišti a tabulka se nevede
K 30. 6. 2013 ukončil činnost stávající výbor ve složení Rostislav Vinař, Josef
Brunovský a Josef Kašpar. Na valné hromadě 23. 4. 2013 byl zvolen nový výbor ve
složení: Miloslav Hladík (předseda), Lubomír Meller (sekretář), Petr Borovec, Ivan
Morávek a Radek Šprta (členové výboru). Stejně jako ve vedení fotbalového oddílu, i
v oddílu „A“ družstvo mužů došlo na startu nové sezóny k velkým změnám. Novým
trenérem se stal Radek Šprta (trenérská licence UEFA B).
Mezi akce z poslední doby patří Fotbalový den, který jsme pořádali v rámci
celosvětové akce UEFA Grassroots day, a i přes nepřízeň počasí ho navštívilo téměř
40 dětí. Děti byly rozděleny do tří skupin – na fotbalovou školičku, přípravku a starší
žáky – a v těchto skupinách absolvovaly ukázkový trénink pod vedením trenérů
mládeže SK Sparta Dašice.
Závěrečnou akcí sezóny pro naši mládež totiž bylo již podruhé Sparťanské loučení
se sezónou. A jeho součástí jsou soutěže ve slalomu s míčem a sprinterský závod „O
nejrychlejšího „Sparťana“.
Do sezony 2013/14 vstoupily dvě družstva dospělých a tři mládežnické týmy.
Na posvícení 2013 se uskutečnilo několik mistrovských klání v míčových sportech: - Mistrovské fotbalové utkání starší přípravy
- Fotbalové utkání staré gardy Sparta - FK Horní Ředice,
- Nohejbalový turnaj dvojic,
- Mistrovské fotbalové utkání v okresním přeboru Sparta „A“ - Sokol Roveň „A“,
- Mistrovské fotbalové utkání starší žáci Sparta versus SK Holice „B“,
- Mistrovské fotbalové utkání, IV. třída Holicko: Sparta „B“ – AFK SKP Pardubice,
- Mistrovské fotbalové utkání, mladší přípravka Sparta – Sokol Rosice nad Labem

Členové Sparty dále pomáhají i v pořádání akcí pro spoluobčany Dašic, jako např.
dětský den, čarodějnice a sportovní turnaje při posvícení.

SDH Dašice
SDH Dašice ke dni 31.12.2013 eviduje 81 členů.
V roce 2013 hasiči zasahovali celkem 39x. Z toho bylo 10 požárů, 10 dopravních
nehod, 3 taktická cvičení a 16 technických pomocí, mezi které patřilo únik
nebezpečných látek, otevření bytu, záchrana netopýrů z větrací šachty, odstranění
nebezpečného hmyzu, odstranění spadlých stromů, odstranění následků bouře, únik
plynu, čerpání vody, čištění průtoku u mostu na potoku Lodrant, monitorig, ohrožující
stoupající voda, odstranění vosího hnízda, záchrana zraněného mláděte dravého
ptáka.
Jednotka má k dispozici nové speciální hasičské vozidlo Dennis Rappier F88,
nepotřebné hasičsko auto Avia DA A31 bylo vyřazeno.
Členové pravidelně navštěvují různá školení. V roce 2013 se zúčastnili školení První
předlékařská pomoc, školení preventistů a školení vedoucích mládeže a instruktorů.
Zástupci sboru provedli školení, resp. propagaci požární ochrany na Základní škole,
dále pořádali nebo se podíleli na kulturních akcích jako hasičský ples, pálení
čarodějnic, a Vítání Mikuláše. Dle výroční zprávy odpracovali členové sboru celkem
1250 hodin, zejména na hasičské zbrojnici a okolí, údržbě technice a úpravě
sportovního hřiště.
Kroužek mladých hasičů má 22 členů, v kategorii mladších žáků 9 dětí, v kategorii
přípravky 13 dětí. V loňském roce děti ukázali své dovednosti v červnu na Memoriálu
Antonína Hory, kde předvedli požární útok a štafetu.V září se úspěšně zúčastnili
závodu Choltické šedesátky. Pro děti byly uspořádány také zábavné akce, v červnu
spaní v hasičárně, spojenou s opékáním a noční šipkovanou. V prosinci měli tradiční
vánoční besídku s nadílkou.
Družstvo starších žáků SDH Dašice čítalo do začátku školního roku 2013/2014 5
děvčat a 4 chlapce ve věku 11 – 15 let. V sezoně 2012/2013 byli s výpomocí 2
starších žáků z SDH Slepotice na 7 závodech družstev a 2 závodech v kategorii
jednotlivci (Ostrava a Choltice). Po změně věkových kategorií se družstvo žáků
ztenčilo natolik (zůstalo pouze 5 dětí), že nebyli schopni účasti v podzimních
závodech a dvě žákyně 2 byly, na tuto sezónu, propůjčeny na výpomoc do SDH
Slepotice.
Stále se sportu věnují i dospělí a v loňském roce se zúčastnili 23 závodů v kategorii
mužů (8 x na stupních vítězů) a 16 závodů v kategorii žen (13 x do 3. místa). Největší
úspěch letošní sezóny je 1. (muži) a 2. místo (ženy) v Big Shock Cupu. A opět se
zorganizoval Memoriál Antonína Hory v požárním útoku.

Dašické pálení čarodějnic 2013
Pálení čarodějnic proběhlo dne 30. dubna 2013 na fotbalovém hřišti v Dašicích. Jako
každý rok, i letos, byly vyhodnoceny nejlepší masky jak v kategorii dětské, tak i v
kategorii dospěláků. Celé odpoledne doplňovala hudba, taneční vystoupení, opět k
nám zavítal CI K CA K žonglér a v podvečer byl po soudním přelíčení s čarodějnicí
zapálen oheň. Překvapením pro všechny se stal ohňostroj, o který se postarali dašičtí
hasiči společně s dašickými sportovci.

Vítání Mikuláše 2013
Již 11. ročník akce „Vítání Mikuláše“ se konal dne 7. prosince 2013 se na náměstí T.
G. Masaryka. Program s adventními melodiemi začal již v 16 hodin. Nechyběly
stánky s občerstvením, hudební program kapely Big Foot a atrakce pro děti. 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. Balíčků pro děti byl tentokrát dostatek, a proto se několik
zbylých balíčků darovalo dětem v krajské nemocnici v Pardubicích.
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.
V průběhu roku 2013 podnikl klub pouť z Býště do Bělečka, orelský pochod z Dašic
do Sezemic. Dne 27. dubna 2013 proběhla v prostorách bývalých kasáren Orelská
zábava 2013, při zábavě probíhal sport v tělocvičně (badminton, volejbal ) s
poslechem hudby a tancem.

SSK - střelecký klub Dašice
Členové klubu se v roce 2013 účastnili mnoha závodů v rámci okresu, kraje, ale i
republiky. K dispozici mají moderní desetistavovou kulovou střelnici, která svými
bezpečnostními prvky předčí většinu obdobných zařízení v okolí.
Klub pořádá v Dašicích i tradiční soutěže, dne 7.9.2013 se na střelnici konalo
střelecké soutěžní klání Posvícenská koule a 29.12.2013 zde proběhla soutěž
Poslední kule 2013. Koncem roku 2013 změnil areál střeleckého klubu majitele a
zahájili se opět stavební práce na rozestavěné budově.

Klub maminek
Maminky a děti se pravidelně scházejí ve své klubovně v KD Dašice v úterý, středu a
pátek. V úterý se ke konci roku začalo nově pořádat „Baby cvíčo“, které je určené pro
kojence od 3 měsíců věku. Ve středu klubovna slouží jako volná herna a pátek je

určený pro cvičení s dětmi od cca 1,5 roku. Za symbolický poplatek je nakupován
spotřební materiál, např. papíry, pastelky apod.
Klub důchodců
Klub se schází každé pondělí v prostorách KD Dašice. Vedení klubu připravuje pro
své členy pestrý program. Letos klub navštívil např. sklárnu CAESAR CRYSTAL
BOHEMIAE a.s. v Josefodole u Světlé n. Sázavou, Státní hrad Lipnici, hlavní město
Prahu, hrad a zámek ve Frýdlantu, klášter a katedrálu v Hejnicích.
Klub důchodců v Dašicích pořádá na posvícenské pondělí tradiční posezení u kávy,
vína a dobrých posvícenských koláčů, tzv. Zlatou hodinku v sále Kulturního domu.
Jednou z posledních akcí klubu byl koncert pěveckého souboru NÁVRAT z Pardubic,
který se konal v sále Kulturního domu v Dašicích 11. listopadu.
Kurzy kreativních činností
Kurz probíhá již třetím rokem jednou za čtrnáct dní v klubovně KD Dašice. Lekce
např. keramiky, korálkování, různých technik práce s hmotou FIMO, zdobení triček,
malování na hedvábí, dekorace atd. jsou absolvovány pod vedením paní Nadi
Matějovské.
Pilates
Ve velkém sále Kulturního Domu se jednou týdně koná kurz Pilates.

VI.
Volby 2013
Volba prezidenta republiky 2013
Volba prezidenta republiky se konala ve dnech 11.01. – 12.01.2013. Do druhého kola
postoupili kandidáti Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Vítězem se stal Ing.
Miloš Zeman.
Výsledky hlasování pro okres Pardubice:

Okrsky
-

počet zprac. v %

1.
259
kolo

259

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
obálky
obálky
hlasy
seznamu
%
hlasů

100,00 135 152

87 200 64,52

87 151

86 850 99,65

2.
259
kolo

259

100,00 134 408

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Bobošíková Jana Ing.
4
Fischerová Taťana
5
Sobotka Přemysl MUDr.
6
Zeman Miloš Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiří
9
Schwarzenberg Karel

83 059 61,80

83 013

82 613 99,52

1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %
Občan
KDU-ČSL 3 867 4,45
Občan
BEZPP
13 750 15,83
Občan
SBB
2 120 2,44
Občan
KH
3 041 3,50
Poslanci
ODS
2 359 2,71
Občan
SPOZ
21 727 25,01
Občan
BEZPP
6 095 7,01
Senátoři
ČSSD
13 509 15,55
Poslanci
TOP 09
20 382 23,46

2. kolo
hlasy %
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45 345 54,88
X
X
X
X
37 268 45,11

Volby do poslanecké sněmovny 2013
Od 25. 10. – 26. 5. 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Vítězem se stala strana - Česká strana sociálně demokratická.
Výsledky hlasování pro okres Pardubice:
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
260
260 100,00 133 896
84 020 62,75
83 983
83 387 99,29

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Česká str.sociálně demokrat.

16 602 19,90

2

Strana svobodných občanů

2 237

2,68

3

Česká pirátská strana

2 191

2,62

4

TOP 09

10 085 12,09

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

305

0,36

6

Občanská demokratická strana

6 418

7,69

8

Klub angažovaných nestraníků

98

0,11

9

politické hnutí Změna

530

0,63

10

Strana soukromníků ČR

382

0,45

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4 105

4,92

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

213

0,25

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

1 494

1,79

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

5 115

6,13

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

733

0,87

20

ANO 2011

18 577 22,27

21

Komunistická str.Čech a Moravy

11 584 13,89

22

LEV 21-Národní socialisté

67

0,08

23

Strana zelených

2 536

3,04

24

Koruna Česká (monarch.strana)

115

0,13

VII
VII.
Počasí v roce 2013
První týden v novém roce 2012 na našem území panovalo teplejší počasí s teplotami
v rozmezí 4 – 9 °C. V následujícím týdnu se ochladilo, teploty nepřesáhly 2 °C a
dostavily se dešťové přeháňky. Ke konci ledna jsme se dočkali nové sněhové nadílky
s teplotou pod bodem mrazu až – 9 °C.
Začátek února přinesl výrazné oteplení až k 10 °C a sníh roztál. Teplé počasí
bohužel dlouho nevydrželo, za pár dní teploty klesly pod bod mrazu a sněhové
srážky vytvořily novou souvislou sněhovou pokrývku. Průměrná teplota vzduchu byla
-5,0 °C.
Zimní počasí se u nás drželo ještě celý březen, oteplovat se začalo až od druhého
týdne v měsíci dubnu, kdy se teploty vyšplhaly k 10 °C a převážně pršelo. Od
poloviny dubna k nám dorazilo pěkné, skoro až letní počasí s příjemnými
odpoledními teplotami okolo 20 - 25 °C. Toto počasí vydrželo, až na pár chladnějších
dnů, do poloviny května. V druhé polovině května se opět ochladilo, pršelo a ráno
někdy dokonce i mrzlo.
Červen s sebou přinesl teplejší počasí s teplotami okolo 19 °C a vydatné deště, které
sužovali celou republiku a některé obce se nevyhnuli povodním. Městu Dašice se
povodně vyhnuly. Sice u nás po několik dní platil první stupeň povodňové aktivity,
voda však vystoupila pouze z malých břehů. Poněkud kritičtější byla situace v
Prachovicích, kde zvýšená hladina v řece zvedla také hladinu požární nádrže až na
přilehlé hřiště.
Od poloviny měsíce se k nám dostavilo tropické počasí. Bylo převážně slunečno a
teploty se vyšplhaly až k 25 – 30 °C. Takto krásné počasí vydrželo celé léto. Občas

sice slunečné dny vystřídalo oblačno s občasnými bouřkami, ale pak se zase
vyjasnilo.
Pěkné počasí vydrželo celé září, kdy ranní teploty sice občas klesaly na 8 °C, ale
odpoledne se vyšplhali na 20 – 25 °C. Dešťové srážky nebyly výjimkou.
V říjnu a listopadu jsme si užívali příjemného podzimního počasí, zvlášť konec října
byl velmi teplý a slunečný, tepoty se vyšplhali až k 19 °C. Konec listopadu s sebou
přinesl teploty v rozmezí 5 - 10 °C a první sněžení. Sníh se ale díky vyšším teplotám
neudržel a hned tál.
Prosinec průběhem počasí spíše připomínal podzim. Kolem 5. prosince k nám
dorazil silný vítr, který trval dva dny. 7. prosince začalo hustě sněžit, ale díky, pro
prosinec nadprůměrným teplotám, za pár dní roztál. Na Štědrý den bylo sucho a
teploty kolem 10 °C. Ke konci roku teploty klesly na 2 – 5 °C, ráno mrzlo jen
ojediněle.

