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I.
Statistické údaje
Obyvatelstvo města Dašice:
Ke dni 31. 12. 2015 má město Dašice celkem 2 062 obyvatel, z toho 1 033 mužů
a 1 029 žen.
- přistěhováno
- odstěhováno
- narozeno
- zemřelo

94 osob
45 osob
20 dětí z toho: 13 chlapců a 7 dívek
20 osob z toho: 13 mužů a 7 žen

Věk nejstaršího občana města Dašice (žena) je 93 let.
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních
částí:
Dašice
- 1 635 osob, z toho 812 mužů a 823 žen
Prachovice 76 osob, z toho 42 mužů a 34 žen
Zminný
157 osob, z toho 76 mužů a 81 žen
Velkolánské 36 osob, z toho 19 mužů a 17 žen
Malolánské 30 osob, z toho 17 mužů a 13 žen
Pod Dubem 128 osob, z toho 67 můžu a 61 žen

Věkové složení obyvatel:
do 17 let
od 18 do 59 let od 60 let výše -

432 osob
1 185 osob
445 osob

Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2015:
Příjmy - 55 295 tisíc Kč, z toho dotace 8,25 tisíc Kč
Výdaje - 45 702 tisíc Kč
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II.
Chronologický přehled
přehled kulturních akcí v roce 2015

1. 1. 2015

Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2015

1. 3. 2015

Dětský karneval v KD Dašice

6. 3. 2015

Hasičský bál

27. 3. 2014

Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů v knihovně)

25. 4. 2014

Memoriál Antonína Hory

30. 4. 2014

Dašické pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

1. 5. 2015

Expedice Loučná river

4. 5. 2014

Uctění památky obětí války

8. 5. 2014

Dašický triatlon

16. 6. 2014

Zahradní slavnost v mateřské školce
Posvícenské radování 2015
- pouťové atrakce
- turnaj v severské hře Molkky
- turnaj ve stolním tenise pro jednotlivce a žáky ZŠ
- fotbalové utkání starých gard, Sparty A a Sparty B
- taneční zábava
- 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 dechové hudby Živaňanka
- koncert Pardubické šestky
- 17. ročník soutěže v páce siláků
- malá pouť k připomenutí patrocinia kostela Narození Panny
Marie

11. – 14. 9. 2015
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- Mše svatá k výročí posvěcení kostela
- výhlídka z věže radnice
- nestárnoucí písně v podání Josefa Sochora
- den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
- posezení s Mariášem
- Zlatá hodinka posezení s harmonikou
14. 9. 2015

Zlatá hodinka posezení s harmonikou, KD Dašice

26. 10. 2015

Dašické dýňování

5. 12. 2015

Mikulášský jarmark

9. 12. 2015

Vánoční koncert

III.
Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady, která se v roce 2015 sešla
celkem 21x:
-

Rada města na základě pořadí stanovené hodnotící komisí vybrala za
zhotovitele zateplení školní družiny ZŠ, Dašice, firmu JPT STAVBY s.r.o.

-

Rada mšsta na základě pořadí stanovené hodnotící komisí vybrala za
zhotovitele akce zateplení Hasičské zbrojnice, Dašice firmu REVIST s.r.o.

-

Rada města na základě pořadí stanovené hodnotící komisí vybrala za
zhotovitele akce Zateplení školní jídelny ZŠ, Dašice firmu SK-EKO Systems
s.r.o.

-

Rada města uděluje věcný dar pro první dítě roku 2015 Pardubického kraje,
které je občanem města Dašice ve výši 5 000 Kč.

-

Rada města stanovuje výši minimálního nájemného v městských bytech na 50
Kč/m2. Toto nájemné se netýká bytového domu čp. 306 v Křičenského ulici.

-

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Městský park Dašice – úprava zeleně“.

-

Rada schvaluje kritéria pro přijímací řízení do MŠ Dašice.
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-

Rada schvaluje smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci Zateplení hasičské zbrojnice, zateplení školní jídelny ZŠ
a zateplení školní družiny ZŠ .

-

Rada schvaluje žádost Oblastní charity Pardubice o bezplatné využití
místnosti v Kulturním domě pro doučování dětí ze sociálně znevýhodněných
rodin.

-

Rada města vybrala, za zhotovitele akce Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ
Dašice, nabídku firmy CALYPSO GROUP s.r.o., a schvaluje Smlouvu o dílo.

-

Rada města souhlasí se zhotovením uzavíratelných bran a oplocení v areálu
fotbalového hřiště Dašice.

-

Rada mšsta schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na oděv,
obuv a textil s firmou TextilEco, a. s.

-

Rada města souhlasí s nákupem počítačové techniky Základní školou Dašice
v hodnotě nad 100 000 Kč.

-

Rada města vybrala za zhotovitele akce Budova MÚ Dašice – východní strana
a část strany jižní – fasáda a výměny klempířských prvků, firmu JK stavebniny
s.r.o., Spojil.

-

Rada města vybrala za zhotovitele akce Rekonstrukce dívčích a chlapeckých
WC v ZŠ Dašice, nabídku firmy ONYX S. D. s. r. o.

-

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Zábavné hřiště Města
Dašice“ u Nadace ČEZ.

-

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednoty sboru dobrovolných
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015.

-

Rada města schvaluje Kupní smlouvu s firmou Lumír Zezulka – ZEKA na
nákup cisternové automobilové stříkačky.

-

Rada města pověřuje Marcelu Čepkovou dočasný zastupováním ředitelky MŠ,
a to po dobu čerpání její mateřské dovolené.

-

Rada městsa povoluje navýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Dašice
pro školní rok 2015 – 2016 na 26 dětí v každé třídě.

-

Rada města bere na vědomí informaci MUDr. Petra Moravce o jeho odchodu
do důchodu a ukončení činnosti stomatologické praxe.

-

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Svět Oken s.r. o na výměnu
oken a dveří v kabinách u fotbalového hřiště v Dašicích.
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-

Rada města souhlasí s přijetím účelového finančního daru Základní škole
Dašice od společnosti Women For Women, o.p.s. na úhradu měsíčních záloh
za obědové služby pro žáky ZŠ Dašice.

-

Rada města vybrala za zhotovitele akce Výměna střešní krytiny, klempířských
prvků a hromosvodů na budově č. 15 v areálu bývalých kasáren, firmu
RECOSA, s.r. o.

-

Rada města vybrala na zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení
a související zařízení ve městě Dašice a místních částech, nabídku firmy
Karel Kohoutek – Elektromontáže.

IV.
Zastupitelstvo
V roce 2015 se zastupitelé města Dašice sešli celkem sedmkrát a zasedání se
konala v sále Kulturního domu v Dašicích.
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva:
-

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet města Dašice na rok 2015.

-

Zastupitelstvo zvolilo členy Finančního výboru a Kontrolního výboru pro
volební období 2014 – 2018.

-

Zastupitelstvo schvaluje Ing. Jana Foldynu pro zastupování města Dašice
v dozorčí radě Lesního družstva Vysoké Chvojno, s.r.o.

-

Zastupitelstvo Dašice schvaluje Směrnici o způsobu zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ve městě Dašice.

-

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení stávající ulice s názvem „Družstevní“
v lokalite u spojnice s ulicí Třebízského

-

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků (......) v k.ú. Prachovice u Dašic a
v k.ú. Dašice a k.ú. Lány u Dašic za smluvní cenu 10.533.792 Kč
(komunikace R35)

-

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu investičních akcí v roce
2015.
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-

Zastupitelstvo města Dašice schvaluje rozpočtový výhled města Dašice na
období 2016 – 2020.

V.
Události v průběhu roku 2015
V rámci Operačniho programu životniho prostředi na akci „Svážímebioodpad“
zakoupilo Město Dašice nákladní automobil IVECO s kontejnerovým nosičem a 18 ks
kontejnerů včetně štěpkovače za účelem svážení bioodpadu z činnosti města včetně
jeho místních částí a z činnosti občanů (posekaná tráva a listí ze zahrad a veřejných
prostranství). Svážení bioodpadu je bez poplatku. Svážení bylo zahájeno 29. 5. 2015
přistavováním kontejnerů na vytipovaná místa, do konce listopadu 2015.
Ke konci února 2015 byla, na náměstí T. G. Masaryka, zrušena Teta drogerie, kterou
provozovali manželé Hubálkovi.
V březnu byl otevřen nový obchod smíšeného zboží Mini Market v ulici Tylova,
provozovatel Elysa s.r.o.
Na začátku května 2015 neznámý vandal zničil nově zasazené okrasné keře, stromy
a túje v dašickém parku a v polovině června byly odcizeno pět dlaždic z náhrobku na
dašickém hřbitově
O silvestrovské noci opilý muž napadl a zbil své rodiče. Zraněné seniory odvezla
záchranná služba do nemocnice. Měli tržné rány na hlavě a hematomy po těle. Muž
nadýchal 2,49 promile alkoholu, putoval na záchytku a poté do policejní cely.
Kriminalisté muže obvinili z trestných činů těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví
a nebezpečné vyhrožování, za což obviněnému může hrozit až deset let vězení.

Akce realizované prostřednictvím evropských a státních dotací v roce 2015:
Z využitých dotací a finančním podílem města bylo zrealizováno a pořízeno:
- v rámci akce „Svážíme bioodpad pro město Dašice“ byl pořízen nákladní automobil
IVECO EuroCargo 120E 19K EURO 6 s hákovým
nakladačem TNH 8, 18 ks kontejnerových van o objemech 3, 4 a 9 m3, motorový
štěpkovač LASKI LS 150/27CB na vlastním podvozku
- zateplení školní jídelny Základní školy Dašice
- zateplení školní družiny Základní školy Dašice
- zateplení hasičské zbrojnice
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- další etapa rekonstrukce obvodového pláště, fasády a klempířských
prvků na budově radnice
- 2. etapa revitalizace městského parku
S využitím krajské dotace a rozhodujícím finančním podílem města bylo:
- pořízeno repasované hasičské vozidlo T 815 CAS
Výhradně z prostředků města bylo provedeno a pořízeno:
- rekonstrukce tělocvičny v Základní škole Dašice
- pořízeno repasované vozidlo MULTICAR včetně přípojného zametacího
stroje
- rekonstrukce WC v Základní škole Dašice (2. etapa = 2. a 3.podlaží)
- nová autobusová zastávka v Malolánském
- nová autobusová zastávka v Křičenského ulici
- rekonstrukce kanalizace u jídelny Základní školy
- přívod a instalace vyhřívání v garáži hasičské techniky na hřišti
- rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti
- kamerový systém v Základní škole
- projektová dokumentace na veřejné osvětlení v ulicích Štenclova, Hybešova a U
Splavu
- projektová dokumentace na víceúčelové hřiště
- projektová dokumentace kanalizace ve Zminném včetně kanalizačních přípojek
- projektová dokumentace vodovodní přípojky do sběrného dvora v kasárnách
- projektová dokumentace na výměnu zdroje tepla pro vytápění objektu Základní
školy
- rekonstrukce střechy na budově č. 15 v kasárnách

Místní části Malolánské, Pod Dubem, Prachovice, Velkolánské a Zminný:
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Lidé z místních částí se převážně účastní dění a akcí v Dašicích. Některé akce jsou
ale doménou právě některé místní části, anebo jsou významné akce, které se konají
na různých částech města současně, a to platí v případě „pálení čarodějnic“ které se
mimo Dašic koná i ve Zminném a Pod dubem nebo dětský den, který se pořádá i
v místní části Zminný, kam docházejí i lidé z Pod Dubu.
Obyvatelé z Pod Dubu 2 x ročně uspořádají brigádu, při níž čistí kanály, zametají
silnice, uklízejí nepořádek u silnice, a před zimou čistí retenční nádrž, aby na ní
mohly děti v zimě bruslit. Na konci října se pořádá Halloween pro děti. Děti si oblékají
masky, opékají se buřty, maminky si vyměňují recepty na dýňové polévky a pro děti
je připravena stezka odvahy. Každoročně se lidé z Pod Dubu scházejí také na Štědrý
den dopoledne. Zvířátkům v lese dají do krmelce jídlo a zpívají koledy.
Obyvatelé ze Zminného mají svůj fotbalový tým mužů, kteří trénují na tamním
fotbalovém hřišti. Každý rok hrají fotbalové utkání s muži z Pod Dubu. V roce 2015
zvítězil i přes vyšší věkový průměr hráčů tým Zminného.
V Prachovicích se každoročně na jaře konají závody na řece Loučné. V roce 2015 se
po několika ročnících nekonal turnaj v kopané.

Prezident v Dašicích:
Dne 2. listopadu 2015 navštívil Dašice prezident České republiky pan Miloš Zeman.
Prezidentova ochranka si pár dní předem, za zvuků houkaček a zapnutých
policejních majáků, pečlivě mapovala okolní terén. Návštěva to nebyla oficiální, pan
prezident zavítal pouze do restaurace Dašické Sklepy na oběd. O návštěvě Dašic
nebyla zmínka v oficiálním „Programu návštěvy prezidenta republiky v Pardubickém
kraji“ ani následně v tiskové zprávě prezidentské kanceláře.

Klub maminek:
Maminky a děti se i během roku 2015 pravidelně scházeli v klubovně v KD Dašice ve
středu, čtvrtek a pátek. Ve středu klubovna slouží jako volná herna – Hrátky, ve
čtvrtek probíhá cvičení miminek od tří měsíců a kroužel literární výchovy a divadélka
pro děti od dvou let, v pátek probíhá cvičení rodičů s dětmi od jednoho roku. Za
symbolický poplatek je nakupován spotřební materiál, např. papíry, pastelky apod.
V roce 2015 se klubík vypravil na výlet do spojilské Apolenky a do Aquacentra
v Pardubicích.

Cvičení rodičů a dětí:
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Cvičení rodičů a dětí probíhá každé pondělí v tělocvičně Základní školy Dašice od
16.00 hodin do 17.00 hodin. Cvičení je vhodné pro děti od 3 let do 7 let.
Cvičitelky dbají na:
- správné držení těla a rovnoměrné zatížení všech svalových skupin
- rozvoj koordinace celého těla i drobné motoriky
- adekvátní zatížení odpovídající věku dětí
- rozvoj smyslového vnímání, rozeznávání barev a tvarů
- bezpečnost a pohodlí dětí i rodičů
- podporu sociálních styků, komunikace a spolupráce
- na zábavu a radost z pohybu!
Rokytenský pětiboj:
Dne 29. srpna 2015 se družstva Města Dašice a SDH Dašice zúčastnila pětiboje v
Rokytně. Tato akce je pravidelně pořádána Svazkem obcí Loučná.
Na startu pětiboje bylo šest družstev z obcí: Rokytna, Dašic, Sezemic a Chvojence.
Město Dašice obsadilo 1. místo a SDH Dašice místo 4.

kurz Tvoření pro děti:
Kurz je pořádán každý pátek od 17 – 19 hodin v prostorách KD Dašice. Náplní kurzu
je tvorba scrabookingu, decoupage, práce s korálky, vlnou, plstí a spoustou dalších
materiálů.
Pilates:
Pilates se koná jednou týdne pod vedením paní Z. Matínkové ve velkém sále
Kulturního Domu.
Kurz angličtiny:
Kurz probíhá v prostorách knihovny pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Šafránkové.
Probíhá ve středu pro začátečníky a ve čtvrtek pro pokročilé. Věková hranice
zájemců není omezena.
Tancování v Dašicích:
Kurz „Lady Dance“ je určen ženám každého věku, které se zde mohou naučit
základy tanců chacha, rumba, samba, jive a užít si radost z pohybu. Probíhá každé
pondělí od 17 hodin a cena za hodinu kurzu činí 50Kč. První lekce byla zdarma.
Kurz „Taneční pro páry“ je určen všem párům, co se chtějí naučit základy
standartních a latinsko-amerických tanců, které se budou hodit na každém plese
nebo jiné společenské události. Kurz probíhal v neděli od 18 hodin, cena pro pár činí
100 Kč.
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Kurzy probíhají v budově tiskárny Finish v. o. s.

Základní škola v Dašicích:
Základní školu Dašice navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2015 škola eviduje 228
studentů. V tomto školním roce 2015/2016 je ve škole 11 tříd.
V průběhu školního roku probíhá sběr plastových víček, Pet lahví,nevyužitích
elektrospotřebičů a papíru.
Od konce roku 2014 se škola stala partnerem společnosti Scio v projektu Janička,
který je zaměřen na působení rodilých mluvčí na základních školách s cílem umožnit
žákům rozvoj konverzace v cizím jazyce. Na Základní škole Dašice působí rodilá
mluvčí Leanne Holmes, která je zapojena do různých vyučovacích předmětů prvního
i druhého stupně naší školy.Její přítomnost vede naše žáky ke schopnosti porozumět
a přirozeně reagovat na komunikační situace. Žáci si rozšiřují slovní zásobu,
odbourává se ostych z použití „cizího jazyka“ v praxi. Zpočátku byla zapojována
hlavně do hodin anglického jazyka, aby děti měly možnost blíže se s ní seznámit a
zároveň zdokonalovat své konverzační dovednosti. Nyní se účastní výuky všech
předmětů – hlavně na prvním stupni, pro který je projekt určen především. Zde je
vydatnou podporou metody CLIL – tu se pedagogové učí využívat. Při této metodě je
zábavnou formou rozšiřována slovní zásoba v předmětech, jako je matematika,
přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova a další. Mezi nejčastější formy této metody
patří „slovní sprcha“ a jazykové hry. Na kroužku anglického jazyka pro první třídu
vede každý týden část hodiny. Sama vede kroužek anglické konverzace pro žáky 5.–
7. tříd, kteří ještě konverzaci jako předmět nemají.
Celoroční celoškolní projekt roku 2015 nesl název les. Téma les se prolínalo
jednotlivými předměty. Každá třída navštívila dvakrát za školní rok les. Vytvořila
svého lesního třídního maskota, vyplnila pracovní list, vedla si cestovní záznamník.
Před ukončením projektu proběhla ve škole soutěž o nejzajímavější lesní fotografii.
V roce 2015 bylo provedeno zateplení školní jídelny a školní družiny. Na základní
škole byl instalován kamerový systém. Dále byla zrekonstruována tělocvična.
I v roce 2015 škola pořádala širokou škálu akcí pro děti i rodiče. Patří mezi ně
například Šachový turnaj 2015, Elektronika je cool 2015, Masopust, Perníkový slavík,
Exkurze do TCPA Kolín, Kulturní vystoupení k 70. výroční konce 2. sv. Války,
Expedice Horní Bradlo, Exkurze IQLandia Liberec, IV.olympijské hry, Pinpongový
turnaj, Turnaj v Molkky, Vítejte, prvňáčci, Hrošiáda, Coca-Cola Cup, Hodina pohybu
navíc, Florbalový turnaj Holice, Přírodovědný klokan, Čerti ve škole, Pečení perníčků,
RoadShow SPŠCH, Vánoční florbal 2015
Mateřská škola v Dašicích:
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MŠ Dašice rozvíjí samostatnost a sebevědomí dětí, pokládá základy celoživotního
vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjí péči o děti
talentované a děti se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupracuje s PPP v
Pardubicích a SPC Svítání, věnuje se též prevenci vadné výslovnosti - logopedický
screening, zařazování jazykových chvilek, rozvíjení komunikatviních dovedností,
péče logopedické asistentky.
Mateřská školka v Dašicích nabízí dětem sportovní a kulturní akce, společné akce
pro děti a rodiče, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dětské taneční, výlety,
ekologické programy, školu v přírodě. V roce 2015 děti například navštívily domácí
zvířátka na Babiččině dvorečku a v Dědečkově obůrce v Licibořicich, v květnu
vyrazily do školy v přírodě na Seč – Ústupky a před letními prázdninami měly
zahradní slavnost, kde byl k dispozici skákací hrad, malování na obličej a kapela.
V roce 2015 měla školka pro děti připraveny různé kroužky - Angličtina, Flétna, Jóga,
Keramika, Folklórní kroužek, Logopedie, Zumba a Sportovní školička.

Městská knihovna:
Od ledna 2015 je Městská knihovna Dašice k dispozici v nových zmodernizovaných a
zrekonstruovaných prostorách v budově čp. 109 na náměstí T. G. Masaryka.
Výpůjční dny městské knihovny jsou v pondělí od 9h – 15 h, čtvrtek a pátek od 11 h –
18 h. Čtenáři si mohou zapůjčit starší i nové knižní tituly, přes třicet druhů časopisů,
dále jsou návštěvníkům k dispozici počítače s internetem a klubovna pro kurzovní
činnost.
Mezi akce pořádané knihovnou patří například soutěž dětských čtenářů „Lovci perel“,
tvořivé dílničky, Už je z tebe čtenář, předvánoční prodejní výstava knih, adventní
soutěž, Týden knihoven, Noc s Andersenem, a jiné.
Nově knihovna odstartovala projekt Pohádka na měsíc ..., ve kterém rodiče čtou
pohádku a děti vybarvuji omalovánku k pohádce. Za donesenou omalovánku pak
opět dostanou nějakou drobnost.
Za rok 2015 knihovna nakoupila a zapřírůstkovala celkem 584 knižních titulů (284 –
beletrie, 77 – naučná, 191 – děti a mládež, 23 – naučná pro děti a mládež, 9 titulů
mluveného slova – nově rozšířená nabídka), odepsáno bylo 233 knižních titulů,
zaregistrovalo se 360 čtenářů (z toho je 126 dětských čtenářů), webové stránky
zhlédlo 911 zájemců, do www katalogu REKS nahlédlo 413 čtenářů.
V loňském roce přišlo do knihovny celkem 5 484 návštěvníků. Celkem bylo
vypůjčeno 14 429 knižních titulů a periodik (449 – naučná, 7276 – beletrie dospělí,
382 – naučná děti a mládež, 3481 – beletrie děti a mládež, 2841 – periodika).
Tříkrálová sbírka 2015 v Dašicích:
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Oblastní charita Pardubice pořádala ve dnech 2.–11. ledna 2015 tradiční Tříkrálovou
sbírku. V Dašicích se letos koledníkům podařilo shromáždit částku 12 801 Kč.
Prostředky z této sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.
Většina prostředků vždy zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Dašické pálení čarodějnic 2015:
Pálení čarodějnic proběhlo dne 30. Dubna 2014 na fotbalovém hřišti v Dašicích.
Počasí se vydařilo, děti si prošly čarodějnou cestu a za splněné úkoly dostávaly
razítka, které potom vyměnily za drobné dárky. Po skončení soutěží čekal na
všechny pan Václav Strasser, první český bublinář, aby ukázal svoje neobvyklé
dovednosti. Po tomto programu následovalo odsouzení čarodějnice, čarodějnický
taneček a pak upálení odsouzené čarodějnice. Pro všechny návštěvníky byly
k dispozici klobásy, pivo a cukrová vata.

SK Sparta Dašice:
V průběhu roku 2105 proběhla rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti.
Po odchodu trenéra Áčka Radka Šprty se Na post trenéra po letech vrátil dašická
trenérská a hráčská legenda Josef Marek, jeho hrajícími asistenty se stali Vlastimil
Englich a Ondřej Vajer. Post vedoucího týmu zastával také aktivní hráč Petr Šmejda.
V pětičlenném výboru fotbalového oddílu zasedl Vlasta Englich.
Jarní sezona pro áčko začala 22. března se zápasem s Přelovicemi. Sparta
prodloužila hostování gólmana Jana Černohubého z Bořic, ze stejného týmu
hostoval také Dan Teplý.
Na jaře opět proběhl nábor dětí, kdy se mohli hlásit zájemci z řad dívek i kluků
ročníku 2008 a starší.
Stejně jako vloni SK Sparta zabodovala v soutěži pivovaru Gambrinus „Kopeme za
fotbal“. Body nasbírané za výhry na trávníku, za vypité pivo v klubovně, za
zveřejňování fotek a videí na webu a za podporu fanoušků na facebooku, vynesly
v podzimní části 7. místo. Pro prvních 5 týmů byl odměnou trénink s ligovým
trenérem, dalších pět týmů včetně SK Sparta Dašice dostalo možnost vybrat si,
z nabízených stadionů, VIP návštěvu zápasu Synot ligy.
Hráči si vybrali na den 11. dubna 2015 derby Sparta – Slavia v Praze. V rámci toho
také navštívili press-centrum, vip prostory, šatnu, vip stan a hlavně zápas.
Podzim přinesl mnoho změn. U áčka skončil trenér Josef Marek, který na jaře
tým dotáhl na třetí příčku, a po zvážení situace tým převzali hrající trenéři Vlasta
Englich a Ondra Vajer. U béčka skončil dlouholetý trenér/vedoucí týmu Petr Borovec
a nahradil ho Láďa Křížek. Dorost musel být pro nedostatek hráčů zrušen a bývalí
hráči z dorostu se zapojili do tréninků (a někteří i zápasů) dospělých. Paralelně s tím
nastupují v zápasech malé kopané ve třetí pardubické lize Pamako. Starší a mladší
žáky, kvůli slabým ročníkům 2001–2014, Sparta Dašice nemá a tak Radek Šprta
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působí v SK Holice a Jan Pačes a Filip Metelka v Sokole Moravany. V mladších
ročnících je situace lepší, a tak máme v soutěžích jak mladší, tak i starší
přípravku.
Mladší přípravku (do 8 let) vede trenérské kvarteto David Šafařík, Lukáš
Mergl, Patrik Jouza a Martin Čermák a jejich svěřenci si vedli skvěle. Podzim skončil
s bilancí 5 vítězství, jedné remízy ap 2 proher v osmi zápasech. Starší přípravku
vede Lubomír Meller a Ondra Šmejda a také zaznamenali lepší výsledky než vloni.
Béčko svoji soutěž dohrálo také – nebylo tak úspěšné jako v minulých
letech, ale je to dáno postupnou obměnou kádru se snahou zapojit kluky z dorostu.
Nakonec je z toho slušné 6. místo.

SDH Dašice:
V průběhu roku 2015 probíhaly stavební práce na rekonstrukci hasičské
Zbrojnice. Budova byla zateplena a dostala novou střechu.
V roce 2015 hasiči zasahovali celkem 57x. Z toho bylo 22 požárů, 8 dopravních
nehod a 7 technických pomocí, mezi které patřilo odsranění spadlých stromů,
likvidace obtížného hmyzu, prasklé potrubí, čerpání vod, únik nafty a 20 planých
poplachů požáru ve skladu Wolters Packaging Czech s.r.o. v Kostenicích.
I v roce 2015 se SDH Dašice připojilo k mnohým soutěžím, dále se aktivně podíleli
na kulturních akcích – např. hasičský ples, který proběhl dne 8. 3. 2015 v KD
Slepotice, dále Pálení čarodějnic a Mikuláššského jarmarku. I tento rok pořádali
železnou sobotu – sběr nepotřebného železného šrotu, pračky, bojlery a autobaterie.
Jednotka také byla pozvána na oslavy do Bukoviny Nad Labem k ukázce vyproštění
osob z havarovaných vozidel.
Dne 6. 3. 2014 byl pořádán v kulturním sále ve Slepoticích již 8. hasičský bál,
který by se neobešel bez vstřícných sponzorů.
25. dubna 2015 proběhl pátý ročník závodů v požárním útoku - Memorial Antonína
Hory. Dostavilo se 13 týmů mužů a 5 týmů žen. Domácí navíc měli v kategorii
mužů zastoupení od dvou týmů. Obhájce loňského 1. místa z Čeperky tentokrát
předčilo mužské družstvo z Choltic. Třetí místo si vybojovali muži ze Svinčan. SDH
Čeperka přesto měla nejlepší čas dne. Dašické mužstvo po napínavých rozstřelech
obsadilo 4. místo. Vysloužili si opravdové bramborové medaile. Druhé domácí
mužstvo bylo sedmé. Domaíi ženy předvedly moc pěkné útoky, které stačily na
bednu se 3. místem. První místo si vyběhaly ženy z Rokytna.železný šrot, pračky,
Dne 11.9.2015 proběhlo slavnostní předání nově zrepasovaného vozidla Tatra 815
Cas 32
Mikulášský jarmark:
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Tradiční, již 13. ročník vítání Mikuláše aneb Mikulášský jarmark, proběhl dne 5. 12.
2015. Program byl zahájem ve 14 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Dašicích.
Tradičně nechyběly stánky s občerstvením, ale letos bylo opravdu z čeho vybírat.
Program doprovázela živá hudba kapely Big Foot, zazpívala nám i Šárka Vaňková.
Dále zde bylo mnoho atrakcí pro děti i dospělé – kolotoč, betlém se živými zvířaty a
poprvé i vyhlídková plošina ve výšce 30 m.
V 17 h zahájil okružní jízdu kočár tažený koňským potahem s komandem
čertovských pekelníků. Mikuláš s anděli se s nesly z nebe na plošině. Mikuláš
mávnutím berle rozsvítil vánoční strom a překvapením pro všechny se stal ohňostroj,
o který se postaralo město Dašice. Poté začal Mikuláš rozdávat dětem nadílku a čerti
hledali po náměstí zlobivé děti. S čerty si mohli návštěvníci také zahrát mariáš nebo
prší.

SSK Dašice – Sportovní Střelecký klub Dašice
Dne 8. května 2015 uspořádal Sportovní střelecký klub Dašice první, zkušební ročník
netradičního branného závodu tříčlenných družstev – Dašický triatlon. První
disciplínou byla střelba z malorážky na 50 m, druhou jízda na kanoi od střelnice v
Dašicich po silniční most ve Velkých Kolodějích a třetí jízda na kole po trase dlouhé
cca 12 km. Soutěž byla rozdělena do mužské a ženské kategorie.
Dne 12.9.2015 proběhl další ročník velmi oblíbené Posvícenské koule. Akce byla
opětovně velmi úspěšná, zúčastnilo se 49 střelců z malorážky a 23 střelců ze
vzduchovky. Díky teplému a slunečnému počasí bylo i velmi příjemné venkovní
posezení.
Tradiční Poslední koule roku 2015 proběhla dnje 19.12.2015 na střelnici Dašice.
Poslední koule byla spojena i s příjemným posezením, občerstvením a s poslední
členskou schůzí v roce 2015.
Klub důchodců:
Členové klubu důchodců se scházejí každé pondělí odpoledne ve své klubovně v
kulturním domě. Rádi účastní se různých akcí, které výbor klubu s ostatními aktivními
členy připraví. Velmi oblíbené jsou celodenní výlety. V roce 2015 se uskutečnily
výlety například na hrad Šternberk a do lázní Karlova Studánka. Další směřoval na
Karlštejn a byl spojen s prohlídkou Poděbrad. Dále navštívili Hospital Kuks a
Růžovou horu. V září podnikli další výlet - plavbu lodí Arnošt z Pardubic do Kunětic a
zpět. Poslední výlet se uskutečnil 7. prosince, kdy se klub vydal do pekárny manželů
Vackových v Hlinsku a na prohlídku tzv. Betléma – soubor chalup, které jsou
zachovány neradičně uprostřed města Hlinsko.
Další velmi zdařilou akcí byla dne 14. září Zlatá hodinka v Kulturním domě, kdy se o
dobrou náladu postaral se svojí harmonikou p. Jaroš. Na závěr svátečního posezení
zahrál a zazpíval p. Pejřimovský.
Turistický oddíl PS Skála Dašice:
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Pravidelné schůzky oddlílu byly v pondělí a ve středu v klubovně v Kulturním domě
Dašice. Oddíl pořádal celodenní i víkendové výlety. Akcí se opět mohly zúčastnit i
děti, kteří nejsou členy PS Skála.
Výlety, které PS Skála Dašice pořádalo jsou například - zimní tábor, který se konal
v období 14. až 20. února 2015 v obci Nekoř na penzionu Lorien v Orlických horách.
Na jaře navštívili Loutkové muzeum v Chrudimi, dále velikonoční výlet na penzion
Nebákov v Českém ráji.

Muzejní spolek Dašice:
Muzejní spolek Dašice se se schází každý druhý čtvrtek od 18 h v restaurantu
Dašické sklepy. Vítán je každý, koho zajímá historie Dašic a okolí, baví ho prohlížení
a studování různých starých dokumentů, fotografií a dalších předmětů z dašické
historie. Dále každý, kdo uvažuje o vypátrání svých předků, sestavení svého
rodokmenu nebo má nějakou nezodpovězenou otázku z historie města Dašice.

I v roce 2015 dále v Dašicích působili Zahrádkáři Dašice, Tělovýchovná jednota
Orel Dašice a Oštěpaři Dašice.

VI..
VI
Počasí v roce 2015
V prvním měsíci roku 2015 u nás panovalo průměrné zimní počasí s teplotami
nejčastěji mezi 2 - 5°C, bylo oblačno a občasné sněžení se střídalo s deštěm.
V polovině měsíce se dokonce na pár dní oteplilo na jarních 8 – 10 °C.
Začátkekm února se ochadilo, teploty klesly na 0 – 2 °C, začalo sněžit a souvislá
sněhová pokrývka vydržela přibližně 7 dní. Bylo převážně zataženo, ráno i mlhavo.
Od poloviny února většinou polojasno, denní teploty někdy dosáhly 9°C. Konec
února se však zatáhl a výjimkou nebyl slabý déšť nebo přeháňky.
Začátek března se nesl ve stejném duchu jako konec února – zateženo a dešťové
přeháňky s občasnými sněhovými se střídaly s polojasnou oblohou. Od poloviny
března teploty postupně stoupaly, byly dny, kdy teplota vystoupala až na 15°C. 30. a
31. března přišlo silné ochlazení, bouřka, padal sníh i kroupy.
Duben se nám ohlásil se zataženou oblohou a dešťovými přeháňkami. Postupně se
ale oteplilo a od 9. dubna se teploty vyhouply až na 20°C. Až na pár dní, kdy se
ochladilo a pršelo, tyto letní teploty trvaly až do konce dubna.
Květen pokračoval s teplotami okolo 22 °C, které postupně vzrostly až na 28°C a
s tímto počasím přišly i první bouřky. V první polovině měsíce sice bylo převážně
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zataženo s dešťovými přeháňkami, ale na květen bylo mnoho dní velmi krásně,
slunečno. Ke konci května se obloha zatáhla, pršelo a teploty klesly pod 20°C.
Začátkem června dorazilo pravé letní počasí s tropickými teploty okolo 30 °C.
Přeháňky byly ojediněle a občas bouřilo. Postupně se ale ochladilo na teploty
v rozmezí 19 – 23 °C a pár dní pršelo.
S příchoden července přišly i vysoké tropické teploty. Obloha se vyjasnila, teploty
postupně stoupaly a dočkali jsme se extrémního vedra. Denní teploty byly v rozmezí
30 - 38°C, k večeru přicházely bouřky, dešťové srážky téměř žádné.
Srpen byl obdobný. Celkově bylo jasno, celý měsíc byl srážkově podprůměrný a tak
se na řadě míst začalo projevovat povrchové sucho. Poklesl průtok ve vodních tocích
stejně jako hladina podzemní vody. Studny i řeky začaly vysychat. Nejen v Dašicích,
ale i v dalších městech a obcích platil zákaz používaní vody na jiné účely, než osobní
potřeby (zalévání zahrad, napouštění bazenů apod.).
První den v září panovalo ještě tropické letní počasí, které se vzápětí druhý den
změnilo na regulérní podzimní. Ochladilo se cca o 12 °C a téměř celý den pršelo.
Teploty mezi 18 – 20 °C a deštivé počasí se udrželo do poloviny září. Poté se
oteplilo, mezi mraky se opět objevilo sluníčko a teploty se přehouply přes 20 °C.
V říjnu panovalo teplé podzimní počasí. Do poloviny měsíce jsme se mohli většinou
těšit z polojasného počasí a teplot do 20 °C. Sem tam se obloha zatáhla a vyskytly
se přeháňky. Druhá polovina října byla většinou oblačná s teplotami v rozmezí 10 –
15 °C.
Listopad byl také nezvykle teplý. Polojasnou oblohu střídalo oblačno a déšť, ale
teploty neklesly pod 10°C. Až ke konci měsíce se ochladilo a teploty zůstávaly
v rozmezí 3 – 5 °C.
Ani v prosinci pravá zima nedorazila. Na začátku měsíce byly teploty v rozmezí 7 11°C, sice se v zápětí ochladilo na 3 - 6°C, ale v polovině prosince se opět oteplilo.
Denní teploty neklesly pod 0 °C. Na Štědrý den jsme naměřili 11°C, na Silvestra 2
°C.
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