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I.
Statistické údaje
Obyvatelstvo:
K 1.1.2017 bylo v Dašicích přihlášeno k trvalému pobytu 2.060 občanů ČR
Statistika za rok 2016 :
- přistěhováno 50 osob
- odstěhováno 61 osob
- narozeno 27 dětí z toho : 14 chlapců
13 děvčátek
- zemřelo 15 osob z toho : 8 mužů
7 žen
- věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 94 let

Počet občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních
částí:
Dašice

- 1.638 osob z toho 814 mužů a 824 žen

Malolánské

- 29 osob z toho 16 mužů a 13 žen

Pod Dubem

- 122 osob z toho 63 mužů a 59 žen

Prachovice

- 80 osob z toho 45 mužů a 35 žen

Velkolánské

- 37 osob z toho 20 mužů a 17 žen

Zminný

- 154 osob z toho 74 mužů a 80 žen

Celkem

- 2.060 osob z toho 1.032 mužů a 1.028 žen
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Věkové složení obyvatel: do 17 let - 442 osob (233 mužů a 209 žen)
od 18 do 59 let - 1.178 osob (598 mužů a 580 žen)
od 60 let výše - 440 osob (201 mužů a 239 žen)

Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2016:

Příjmy:

44.988.612,-

Výdaje:

41.255.064,-

Přijaté dotace:
Fitness hřiště

150.000,-

Dětské hřiště

190.000,-

Min.kultury

397.000,- na dům úřadu Komenského 25

Kanalizace Zminný

250.000,-

II.
Chronologický přehled kulturních akcí v roce
2016

1.1.2016

Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2016

5.3.2016

Hasičský bál v KD Slepotice

26.-27.3.2016

Velikonoční výstava v KD Dašice

1.4.2016

Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů
v knihovně)

30.4.2016

Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Dašicích a ve
Zminném

23. 4. 2016

Memoriál Antonína Hory
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1.5.2016

Tradiční jízda po Loučné

7.5.2016

Oslavy dne vítěztví - průvod ulicí Křičenského k pomníku
padlých, vystoupení žáků Základní školy Dašice

14.5.2016

Branný závod o pohár SSK

23.6.2016

Zahradní slavnost v MŠ

8. – 12.9.2016

Posvícenské radování 2016

23.9.2016

Oslava 40 let od zahájení provozu MŠ

26.11.2016

Předvánoční prodejní výstava

28.11.2016

Předvánoční prodejní výstavu knih a polštářků z chráněné
dílny K2P

3.12.2016

Mikulášský jarmark

15.12.2016

Vánoce ve škole

25.12.2016

Výšlap na Hořánek

III.
Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady, která se v roce 2016 sešla
celkem 19x:
∑

Rada města souhlasí s přijetím účelového finančního daru k pořízení
interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ Dašice od SmP-Odpady a.s.
Pardubice v celkové výši 150 000 Kč.

∑

Rada města schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících mezi Městem Dašice a Dopravním podnikem města
Pardubic, a.s. na rok 2016.

∑

Rada města projednala žádosti kroužku Kreativní tvorba a kroužku
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Tvoření pro děti o využívání uvolněných prostor po PS Skala
v KD. Rada rozhodla, že uvolněné prostory bude využívat kroužek
Kreativní tvorba a kroužek Tvoření pro děti bude i nadále využívat
stávající prostory.
∑

Rada města bere na vědomí informaci MUDr. Petra Moravce ohledně
uzavření zubní ordinace z důvodu jeho odchodu do penze.

∑

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 10-2015 s firmou JAFIS
s. r. o., Litomyšl na akci „Kanalizace Dašice, místní část Zminný –
dokumentace pro provádění stavby“.

∑

Rada města projednala žádost SDH a souhlasí se zakoupením použitého
záchranného, vyprošťovacího systému Holmatro, systém
CORE.

∑

Rada města schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny,
jejíž činnost vykonává Základní škola Dašice, okres Pardubice,
z 90 dětí na 120 dětí, s účinností od 1. 9. 2016.

∑

Rada města souhlasí s poskytnutím prostor v KD, II. NP zadní trakt,
pro cvičení jógy paní Tereze Raichelové.

∑
∑

Rada města schvaluje Smlouvu na poskytování pečovatelské
služby občanům města Dašice na rok 2016 mezi Městem Dašice
a Sociálními službami města Pardubic.

∑

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým
krajem na FITNESS hřiště v parku.

∑

Rada města vybrala za zhotovitele FITNESS hřiště v parku fi rmu
COLMEX s. r. o., Praha.

∑

Rada města souhlasí s umístěním sídla SK Sparta Dašice v kabinách
na hřišti.

∑

Rada města vybrala z šesti nabídek na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení ulic U Splavu a Hybešova – Dašice“ nabídku
fi rmy GAMET elektro, s.r.o., Dašice

∑

Rada města povoluje výjimku z největšího počtu dětí stanoveného
právními předpisy a schvaluje navýšení počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Dašice, okres Pardubice, pro školní
rok 2016/2017 na 28 dětí ve dvou třídách (Motýlci, Berušky)
a na 28 dětí ve dvou třídách (Včelky, Broučci).

∑

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města
Dašice na rok 2016 dle návrhu účetní města.
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∑

Rada města schválila Smlouvu o dílo s firmou WN service s. r. o.
na akci „Budova Městského úřadu Dašice, Komenského čp. 25
– jižní část“.

∑

Rada města souhlaíi s přijetím účelově určeného finančního
daru Zakladní škole Dašice od obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního
projektu OBĚDY PRO DĚTI, k uhrazeíi stravného ve školní
jídelně pro 10 žáků ve školním roce 2016/2017

∑

Rada města vybrala ze tří nabídek na akci „Rekonstrukce střechy
požarní zbrojnice v Prachovicich“ nabídku firmy Střechy
– Ladislav Resler, Dašice

IV.
Zastupitelstvo
V roce 2016 se zastupitelé města Dašice sešli celkem šestkrát a zasedání se konala
v sále Kulturního domu v Dašicích.
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva:
∑

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet města Dašice na rok 2016

∑

Zastupitelstvo schvaluje přidělení přijaté dotace z Programu regenerace
MPR a PMZ na rok 2016 ve výši 400 000 Kč v celé částce na opravu budovy
Městského úřadu Dašice, Komenského 25.

∑

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet města Dašice za rok
2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015 města Dašice IČ 00273481 a souhlasí s celoročním hospodařením
města Dašice za rok 2015
.
Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města Dašice na akci obnovy
kulturních památek v Programu regenerace MPR a PMZ na rok 2016
takto: na akci „Budova Městského úřadu Dašice, Komenského 25
– jižní strana“ se přiděluje částka ve výši 1 mil. Kč.

∑
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V.
Události v průběhu roku 2016
∑

V rámci tříkrálové sbírky 2016 bylo v Dašicích vybráno 12 851 Kč.

∑

MUDr. Petr Moravec dne 29. února 2016 skončil se stomatologickou praxí v
Dašicích a odešel do důchodu.

∑

Byly zhotoveny nové elektrické rozvody v ulici Štenclova, Hybešova a U
Splavu. Došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici U Splavu. V ulici
Hybešova je započata příprava k rekonstrukci veřejného osvětlení.

∑

V létě 2016 byl, z důvodu opravy nátěru konstrukce vodního díla, v délce
přibližně šesti týdnů vypuštěn splav – jezová zdrž na Loučné v Dašicích.

∑

V městském parku bylo nově vybudováno Fitness hřiště. Stálo necelých 270
000 Kč s pomocí dotace od Pardubického kraje. Dále bylo v průběhu měsíce
října v městském parku postaveno dětské hřiště k herním a pohybovým
aktivitám dětí předškolního věku. Bylo pořízeno za necelých 294 000 Kč s
pomocí dotace od Pardubického kraje

∑

Na sádkách v Dašicích proběhla dlouho očekávaná revitalizace rybníků a
vůbec celkové krajiny dašických sádek. Jsou zde nové výpustě, nově
položené potrubí mezi jednotlivými rybníky. Nejvíce je však viditelné vyčištění
a úprava břehů našich rybníků. Rybníky jsou nyní vyčištěné a mají kamením
zpevněné břehy. Některé z rybníků jsou dokonce rozšířené.

∑

V druhé polovině roku se v kasárnách v Dašicích konalo XV. Mistrovství
České republiky ve sportovním chovatelství zebřičky pestré.

Dašické posvícení:
Posvícenské radování v roce 2016 připadlo na dny 8. 9. – 12. 9. 2016.
Ve čtvrtek 8. září se konala malá pouť k připomenutí patrocinia kostela Narození
Panny Marie. Sraz byl u kapličky u hřbitova.
V pátek 9. září proběhl turnaj ve stolním tenise pro žáky ZŠ v tělocvičně ZŠ,
fotbalové utkání starých gard SK Sparta Dašice x FK Horní Ředice, večer byla
taneční zábava v hospodě Na Ostrově.
V sobotu 10. září se konala Posvícenská koule o „Pohár starosty“ na střelnici SSK
Dašice, posvícenský nohejbalový turnaj dvojic a Mistrovké utkání okresního přeboru
SK Sparta Dašice A x SK Lázně Bohdaneč na hřišti SK Sparta Dašice, volejbalový
turnaj smíšených dvojic na tenisovém kurtu ZŠ Dašice, turnaj jednotlivců ve stolním
-7-

tenise v tělocvičně ZŠ, Den otevřených dveří a výstava modelů v hasičské zbrojnici,
18. ročník soutěže v páce siláků o „Pohár starosty“ v hospodě Na Ostrově, kde večer
opět probíhala taneční zábava.
V neděli 11. září se konala Mše svatá k výročí posvěcení kostela, den otevřených
dveří a výstava modelů v hasičské zbrojnici, výhlídka z věže radnice Městského
úřadu Dašice, prohlídka kostela Narození Panny Marie, mistrovské fotbalové utkání
okresní soutěže IV. Třídy SK Sparta Dašice x TJ Sokol Roveň B, v Roubence u
mlýna vystoupil Josef Sochor – Nestárnoucí písně
V pondělí 12. září proběhlo sousedské posezení s mariášem v hospodě na Ostrově a
v sále Kulturního domu Dašice se konala Zlatá hodinka – posezení s harmonikou.
Po celou dobu posvícení probíhaly v prostoru před mlýnem pouťové atrakce.

Baby klubík:
I v roce 2016 byl Baby klubík – Klub maminek velmi aktivní.
V únoru proběhl karneval pro děti i rodiče, v březnu vyhnání Morany do Loučné,
příprava velikonoční výstavy s klubem důchodců, návštěva Apolenky ve Spojile,
čarodějnice a další akce.
Pro nejmenší děti je pravidelně pořádáno v úterý cvičení s maminkami, kde děti
nejenom cvičí, ale také zpívají a hrají na hudební nástroje. Navštěvovat klubík mohou
rodiče s dětmi již od 3. měsíců věku.
Pro batolata jsou připraveny ve středu „hrátky“ – zpívánky a tvoření, v pátek cvičení
s rodiči.
Dne 18. června proběhla Zahradní slavnost, kde děti vystoupily s programem,
soutěžily a děti ročníku 2013 a 2014 byly pasováni na školáčky.

Kreativní kurz:
Kurz probíhal vždy v pátek od 18:30 v klubovně Kulturního domu v Dašicích.
V programu bylo např. drátování, tvoření z papíru, nitěnán grafika, pergamano,
velikonoční tvoření, keramika, mozaika, korálky na všechny způsoby, malování na
trika, lepení swarowski.

Základní škola v Dašicích:
Základní školu Dašice navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2016 škola eviduje 228
studentů. V tomto školním roce 2016/2017 je ve škole 12 tříd.
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Dne 22. ledna proběhl na Základní škole Dašice zápis do prvního ročníku pro školní
rok 2016/2017 aneb putování plavčic a plavčíků. Děti, které k zápisu přišly, museli
plnit různé úkoly formou hry a na konci děti i rodiče čekalo občerstvení. K zápisu
přišlo více než 40 dětí.
Do základní školy byly pořízeny nové interaktivní tabule. Tyto nejmodernější
technické pomůcky v celkové hodnotě 150 tis. Kč byly pořízeny fi rmou SmP-Odpady
a.s. Pardubice.
Vedení SPŠE a VOŠ Pardubice a ZŠ Dašice pokračovalo během školního roku
2015–2016 ve spolupráci při propagaci technických věd mezi žáky druhého stupně
Základní školy. Praktická cvičení se uskutečnila v obou školách. Bylo-li možné
transportovat pomůcky k dětem, realizovala se praxe na základní škole. Ti
nejšikovnější se mohli opět zúčastnit soutěží a porovnat svoje schopnosti s žáky
jiných škol. Díky spolupráci SPŠE a VOŠ Pardubice je žákům ZŠ Dašice k dispozici
3D tiskárna.
Ve dnech 24.–25. 11. 2016 proběhl na ZŠ Dašice celoškolní projekt,který účastníky
vrátil do období vlády Karla IV., do 14. století. Jednotlivé skupiny žáků měly za úkol
zkoumat Karlovu dobu z jiného úhlu pohledu. Tak se někteří zabývali hygienou a
zdravotnictvím, jiní stavitelstvím, další se zaměřili na vzdělaní, armádu a války či na
stavbu Svatovítské katedrály a Karlova mostu. Děti alá trhovci
nabízeli vlastnoručně upečené koláčky, škvarkové placky a preclíky – jídla, která se
jedla u středověkého stolu. Ke koupi byly také kameny pro štěstí a různé
ozdoby. Na závěr se účastníci a návštěvníci sešli v tělocvičně, aby byli přitomni
korunovaci Karla IV. Do projektu se zapojila i školní jídelna, která uvařila dvě typická
středověká jídla.
Dne 15. prosince proběhla akce Vánoce ve škole a soutěž o nejlepší vánočku. Pro
děti byly připraveny vánoční dílničky a soutěže. Pro všechny návštěvníky
prodejničky, ochutnávka vánočních dobrot, výstava prací dětí z MŠ a žáků ze ZŠ.
Další výstava byla věnována modelům, které vytvořili žáci v projektu UNESCO.
V průběhu školního roku probíhá sběr Pet lahví, baterií, nevyužitích elektrospotřebičů
a papíru.
I v roce 2016 škola pořádala širokou škálu dalších akcí pro děti i rodiče. Patří mezi ně
například florbalový turnaj, fotbalový turnaj, hrošiáda, V. olympijské hry, přírodovědná
poznávací soutěž, uvádění prvňáčků, přírodovědný klokan 2016, a jiné.

Mateřská škola v Dašicích:
3. a 4. května 2016 proběhlo přijímací řízení do Mateřské školy Dašice. Pro děti,
které se chystají k zápisu, pořádá mateřská škola adaptační program Hrátky. Hrátky
probíhají každé úterý od 14.45 hodin do 15.45 hodin ve třídě Včeliček.
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Do mateřské školy v Dašicích byly pořízena interaktivní tabule. Tyto nejmodernější
technické pomůcky v celkové hodnotě 150 tis. Kč byly pořízeny fi rmou SmP-Odpady
a.s. Pardubice.
Na začátku května děti z Motýlků a Berušek vyjely do školky v přírodě. Místem
jejího konání byla jako již tradičně sečská přehrada v penzionu Hájenka.
Mladší děti čeká autobusový výlet do Častolovic, kde navštíví zámecký zvěřinec,
starší děti z Motýlků a Berušek pak zavítají na zámek Potštejn, kde absolvují
edukativní program Ztracen v čase.
Dne 23. června se na zahradě MŠ uskutečnila zahradní slavnost, kde vystoupily děti
s programem a předškoláci byly pasováni na školáky.
V roce 2016 MŠ Dašice oslavila 40 let od zahájení provozu. Dne 23. září se
uskutečnilo na zahrade MŠ setkání, návštěvníci si mohli prohlédnout třídy a přilehlé
prostory, školní kuchyni. Pro děti byl připraven zábavný program.
Před Vánoci děti zazpívali pro rodiče a veřejnost u vánočního stromu před mateřskou
školou.

Tradiční výlet do arboreta ve Vysokém Chvojně, návštěva záchranné stanice
Pasíčka, návštěva myslivců
V roce 2016 měla školka pro děti připraveny různé kroužky - Angličtina, Flétna,
Keramika, Tenis a Sportovní školička. Děti podnikly spoustu výletů, mimo jiné tradiční
výlet do arboreta ve Vysokém Chvojně, návštěva záchranné stanice Pasíčka, výlet
na Pernštýnské náměstí v Pardubicích, kde si děti prohlédly vánoční strom, dřevěný
betlém a navštívily výstavu „Peklo“.

Městská knihovna:
Městská knihovna Dašice je 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 – 16 h, čtvrtek 11h – 18h a
pátek od 10 h – 17 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.
K 31. 12. 2016 bylo registrováno 375 čtenářů, z toho 130 bylo samostatných
dětských čtenářů. V roce 2016 nabídla dašická knihovna služby celkem 7 850
návštěvníkům (návštěvníci knihovny + uživatelé internetu + návštěvníci kurzů a akcí
přímo v knihovně), kteří si vypůjčili 13 790 knižních titulů a periodik.
Dne 1. 4. 2016 proběhl 16. ročník akce Noc s Andersenem. Nocování v knihovně je
přednostně pro nové dětské čtenáře (převážně z 2. tříd) kteří začali pravidelně chodit
do knihovny a do března přečtou minimálně 10 knih. Kromě malování, tvoření,
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soutěží, her a čtení měly děti opět možnost si zkusit vodit loutky z Loutkového
divadla Kozlík, které s knihovnou při této akci pravidelně spolupracuje.
Mezi další akce pořádané knihovnou patří například soutěž dětských čtenářů „Lovci
perel“, tvořivé dílničky, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Už je z tebe čtenář,
předvánoční prodejní výstava knih, a jiné.
Díky členství ve svazku obcí Loučná bylo v knihovně v Dašicích nainstalováno
informační zařízení tzv. Infopoint (rádio a LCD obrazovky, na kterých běží informace
o dění v Dašicích).

Dašické pálení čarodějnic 2015:
Dašické pálení čarodějnic se uskutečnilo dne 30.4.2016 od 17 hodin na fotbalovém
hřišti. Na děti čekalo plnění nových úkolů na čarodějné cestě, čarodějné řádění,
ohnivá show a spousta další zábavy. Kdo vyrobil nebo nakreslil čarodějné brýle,
obdržel čarodějnou odměnu.

Expedice Loučná
Expedice Loučná se konala dne 1. 5. 2016 a tato tradiční cesta po Loučné začala
v Čeradicích u mlýna a končila v Počaplech. Trasa byla dlouhá cca 14 km.

SK Sparta Dašice:
Na začátku roku 2016 nejmladší přípravka trénovala 2x týdně v tělocvičně školy. Obě
přípravky se pak v rámci zpestření zúčastnily dvou halových turnajů. Mladší
přípravka pod vedením Davida Šafaříka, Lukáše Mergla a Patrika Jouzy v únoru
obsadila konečné 7. místo. V březnu však v zápase o 7. místo podlehli Ždírci 1:2.
Starší přípravka se v listopadu zúčastnila turnaje pořádaného pod záštitou senátora
Antla. Bohužel se jim turnaj výsledkově nepovedl. V zápase o 9. místě místo podlehli
Paramu 1:2.
Dospělí využívali k tréninkům tělocvičnu a občasný výběh si zpestřili několika
přípravnými zápasy. Kádr se proti konci podzimu nijak zvlášť nezměnil. Hostování z
Bořic prodloužil gólman Honza Černohubý, Aleš Vinař se rozhodl zkusit štěstí v
Holicích B a kromě Matěje Vomočila zatím chybí i bratři Buchtelové. Michal Polák ze
zdravotních důvodů ukončil kariéru a mimo hru zůstával i Petr Šmejda. Prostor tedy
dostali dorostenci, kteří absolvovali zimní přípravu a měli zájem za Spartu hrát.
Jaro 2016:
Novinkou jarní části byla změna v termínech domácích zápasů. Áčko se vrací do
sobotních termínů, béčko bude hrát v neděli.
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V sezoně 2015/2016 Áčko mužů skončilo v okresním přeboru mužů na 9. místě.
Získalo 34 bodů za 10 výher, 4 remízy a 12 proher. K posunu do horní poloviny
tabulky chyběla jednamvýhra.
Béčko mužů ve 4. třídě obsadilo 3. místo za 12 výher, 1 remízu a 7 proher.
Starší přípravka zaznamenala 3 vítězství, jednu remízu a 3 prohry, Mladší přípravka
z 9 zápasů vyhrála 2x a jednou remizovala.
Před letními prázdninami byla pro kluky a holky uspořádáno tradiční Sparťanské
loučení se sezónou plné soutěží.
Přes léto zaznamenaly velké změny týmy dospělých. K „A“ týmu se po roční odmlce
vrátil trenér Radek Šprta. Z Holic se vrátili Aleš Vinař (na jaře Holice B), Jan Šprta
(na jaře Holice dorost), kariéru obnovil po delší době Pavel Kašpar, po těžkých
zraněních se do tréninkového rytmu vrátili Michal Polák a Petr Šmejda. Hostování
gólmana Jana Černohubého z Bořic se změnilo v přestup a na přestup přichází i
záložník Tomáš Hynek z Křičně. Podařilo se dotáhnout příchod Dominika Šibala
Do áčka by se měl po půlroční odmlce vrátit i Dan Buchtele.
V létě byl na hřišti vybudován nový závlahový systém. Skládá se celkem z 24
postřikovačů – 16 je umístěno okolo hrací plochy a 8 jich najdeme přímo v hrací
ploše.
Podzim 2016:
Sparta „A ukončila podzimní sezónu Okresního přeboru na 6. místě s 19 body.
Sehráli celkem 13 zápasů, ve kterých zvítězili v 6 zápasech, v šesti případech
odcházeli ze hřiště poraženi a jednou remizovali.
Spartě B podzim výsledkově nevyšel moc dobře. Jsou na šestém místě, hráči z Btýmu chodí vypomáhat A-tymu a naopak.
Starší přípravka šla do nové sezóny s cílem začlenit kluky z mladší přípravky, kteří k
nim postoupili, a udržet pravidelné tréninky s hojnou účastí. Dva zápasy jim bohužel
výsledkově vůbec nevyšly.
Mladší přípravka si v sezoně 2016/2017 nevedla vůbec špatně. Zápasy se jim oproti
minulým sezónam navýšily na deset za podzim a deset za jaro a počtem odehraných
utkání se mohou směle rovnat s některými mužskými soutěžemi. Kádr má v
současné době 13 aktivních hráčů a v týmu jsou i dvě děvčata. Z odehraných zápasů
přípravka vyšla 7x vítězně a 3x poraženi
SK Sparta Dašice má také fotbalovou školičku, kterou vede Vlasta Englich. Do
školičky chodí děti ve věku 3–5 let a scházejí se ve středu od 17 hodin.

SDH Dašice:
V roce 2016 hasiči zasahovali celkem 31x. Z toho bylo 5 požárů, 11 dopravních
nehod, 1 prověřovací cvičení a 7 planných poplachů a 7 technických pomocí, mezi
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které patřilo otevření bytu, odklizení překážek na vozovce, odstranění nebezpečných
stavů, spolupráce s jednotkami IZS, pomoc nemohoucí osobě.
SDH Dašice se v roce 2016 přihlásili do soutěže „Dobrák roku“ pořádané Českým
rozhlasem. Jde o soutěž pro Sbory dobrovolných hasičů. Ze všech přihlášených
sborů je každý týden vylosován jeden, který postupuje do soutěže o „mejdan roku“ v
hodnotě 100 tisíc a má šanci zúčastnit se velkého finále. SDH Dašice byl vylosován a
v březnu 2016 natočili a odvysílali jeho medailon. Sbor poté navštívila redaktorka
ČRo Pardubice Tereza Brázdová a kromě natáčení pro rozhlas připravila článek pro
Pardubický Deník.
SDH Dašice se nakonec umístilo sice na nepostupujícím, ale krásném 5. místě.
V SDH Dašice působí také mladí hasiči, kteří na podzim odběhli několik hasičských
zavodů. V Čeperce bojovali na Memoriálu Karla Oppy „O pohár obecního úřadu“,
kde se umístili na 7. místě. Na další závody se rozjeli do Volče na Závod požarnické
všestrannosti, kde se umístili na 8. místě.
Sezónu zakončili v Břehách na Běžeckém poháru,
kde si družstvo starších doběhlo pro 6. místo.
I v roce 2016 se SDH Dašice připojilo k mnohým soutěžím, dále se aktivně podíleli
na kulturních akcích – např. hasičský ples, který proběhl dne 5. března 2016 v KD
Slepotice, dále Pálení čarodějnic a Mikuláššského jarmarku. I tento rok pořádali
železnou sobotu – sběr nepotřebného železného šrotu, pračky, bojlery a autobaterie.

Mikulášský jarmark:
14. ročník Vítání Mikuláše v Dašicích proběhl dne 3. prosince 2016 od 14. hodin na
náměstí T. G. Masaryka v Dašicích. Živě nám zahrála skupina Modrý Den a
vystoupila zpěvačka Lada Rousová.
Pro děti byly připraveny kolotoče zdarma a vánoční dílničky, návštěvníci si mohli
prohlédnout automobil Tesla S90D S, živý betlém, město Dašice z vyhlídkové
plošiny. Kolem náměstí jsme mohli najít mnoho vánočních prodejních stánků
s občerstvením, nápoji nebo vánočním zbožím.
V 17. hodin proběhlo rozsvěcení vánočního stromu a přijel Mikuláš se svou družinou,
který rozdal dětem mikulášské balíčky.

SSK Dašice – Sportovní Střelecký klub Dašice:
14. května 2016 proběhl netradiční branný závod O pohár SSK v kategorii muži 15+
a ženy 15+, disciplíny:
1) Střelba z malorážky vleže na 50 m,
2) Jízda na kanoi od střelnice v Dašicích k silničnímu mostu ve Velkých Kolodějích.
3) Jízda na kole, převážně po lesních cestách v celkové délce cca 15 km a návrat na
střelnici v Dašicích
4) Střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíčky. Muži vstoje, ženy
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vleže.
Dne 10. září 2016 proběhl další ročník velmi oblíbené Posvícenské koule.

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 2016 vedení Klubu důchodců připravilo čtyři výlety – lázně Teplice nad
Bečvou, Karlovy Vary a Nová Role, Mělník a záměk Opočno.
7. března 2016 společně oslavili MDŽ, na dny 26. a 27. března 2016 připravili
Velikonoční výstavu. Své výrobky přinesli členové klubu, jejich rodinní
příslušníci i ostatní dašičtí občané. V září připravili akci v Kulturním domě Dašice –
Zlatá hodinka. V prosinci navštívil klub koncert Ondřeje Havelky v pardubickém
divadle.

Muzejní spolek Dašice:
Muzejní spolek Dašice se se schází každý druhý čtvrtek od 18 h v restaurantu
Dašické sklepy. V roce 2016 za podpory města Dašice a sponzorů vyrobili pexeso
s motivy známých dašických budov.

Pilates:
Cvičení pilates se i v roce 2016 konalo dvakrát týdně v pondělí a ve středu
v klubovně Kulturního domu Dašice.

Kurz angličtiny:
Kurzy angličtiny byly k dispozici pro začátečníky i pokročilé. Pro začátečníky kurzy
probíhaly každý čtvrtek od 17:40 h, pro pokročilé každou středu od 18,30 hod, pro
pokračující každý čtvrtek od 18,45 hodin.
Všechny kurzy probíhaly pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Šafránkové
v prostorách Městské knihovny Dašice.
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Aerobic:
Každé pondělí od 18:30 se cvičil aerobic v tělocvičně ZŠ Dašice.

Cvičení rodičů a dětí:
Cvičení rodičů a dětí probíhalo každé pondělí v tělocvičně Základní školy Dašice
v odpoledních hodinách. Cvičení je vhodné pro děti od 3 let do 7 let.

Na začátku roku 2016 skončil Turistický oddíl PS Skála Dašice
I v roce 2016 dále v Dašicích působili Zahrádkáři Dašice, Tělovýchovná jednota
Orel Dašice a Oštěpaři Dašice a Hadi Dašice.

VI.
Místní části Malolánské, Pod Dubem, Prachovice
a Zminný:
I v roce 2016 se ve Zminném a Pod Dubem konalo „Pálení čarodejnic“, dále se ve
Zminném konal „Dětský Den“, tradiční fotbalový zápas mezi fotbalovým týmem ze
Zminného proti mužům z Pod Dubu. Na konci října se pak Pod Dubem pořádal
Haloween pro děti a stezka odvahy. Převážně se ale lidé z místních částí účastní na
akcí v Dašicích.
V Prachovicích se na jaře konal závod na řece Loučné a byla schválena
rekonstrukce střechy požarní zbrojnice.

VII.
Počasí v roce 2016
Ze začátku prvního měsíce roku 2016 u nás panovalo docela teplé počasí
s teplotami nad 6°C. Jen co se trochu ochladilo, začalo sněžit. Sníh se udržel čtyři
dny a poté z důsledku vyšších teplot roztál. V předposledním týdnu ledna opět
nasněžilo a sníh se již udržel déle.
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Ke konci ledna a začátkem února teploty vyšplhaly i na neuvěřitelných 10 – 13 °C.
V únoru byly některé dny slunečné, pokud nebylo oblačno, teploty dosahovaly i 13
°C. Ke konci února ale klesly a přes den dosahovaly 0 – 5 °C.
Začátek března se nesl ve stejném duchu jako konec února, bylo spíše zateženo a
střídali se sněhové a dešťové přeháňky. Po polovině března teploty začaly postupně
stoupat, ale nad 10 °C se dostaly až na konci měsíce.
V dubnu bylo podstatně tepleji. Ze začátku bylo převážně polojasno a teploty se
vyšplhaly na příjemných 15 – 18 °C. Aprílové počasí na sebe ale nenechalo čekat,
po prvním teplém týdnu se obloha zatáhla a přinesla nám dešťové srážky. Teploty
klesly na 9 – 12 °C a sluníčko z pod mraků vykouklo až ke konci dubna.
V květnu jsme se dočkaly pěkného počasí s letními teplotami. Začátek byl deštivý,
ale i přesto teploty postupně stoupaly na 20 – 23 °C. S vyjímkou pár dní, které byly
deštivé a chladné, byl květen velmi teplý měsíc. Ke konci měsíce teploty opět o pár
stupňů vzrostly a dostavily se první bouřky.
S příchodem června přišlo letní počasí a s nimi i bouřky. První polovina měsíce byla
spíše polojasná až oblačná, s denními teplotami v rozmezí 20 – 26 °C. Ke konci
měsíce teploty stouply na tropické v rozmezí 28 - 34 °C.
Prázdninové měsíce červenec a srpen si byly hodně podobné. Bylo spíše jasno,
denní teploty z počátku července dosahovaly nad 25°C, postupně stoupaly na
tropické hodnoty v rozmezí 30 - 38°C. K večeru přicházely bouřky, dešťové srážky
téměř žádné. Druhý týden v sprnu se znatelně ochladilo a pršelo. Toto počasí ale
netrvalo dlouho a zase se udělalo pěkně. Konec srpna byl tropický.
Září se také neslo v letním duchu. S vyjímkou pár dnů, kdy se obloha zatáhla a
pršelo, teploty zůstaly v rozmezí 20 – 25 °C.
První říjnový den bylo ještě teplo, ale násedující den se obloha zatáhla a „přišel
podzim“. Ochladilo se o více jak 10 °C a pršelo. Tohle deštivé počasí vydrželo téměř
po celý říjen.
V listopadu panovalo typické podzimní počasí. Sluníčko se skrz mraky těžko
dostávalo, takže bylo spíše oblačno, slabý déšť a přeháňky. Ze začátku měsíce
dosahovaly teploty 6 – 10 °C. Ke konci měsíce však klesaly na 3 – 6 °C.
Prosinec s sebou přinesl teplotně zimní počasí. Ze začátku měsíce byly teploty
v rozmezí -2 – 2 °C a bylo převážně polojasno. Postupem se obloha zatáhla a
některé dny pršel slabý déšť spolu se sněhem. Na Štědrý Den jsme naměřili 6 °C, ke
konci roku byly teploty v rozmezí 0 – 3 °C. Sněhové nadílky jsme se v prosinci
bohužel nedočkali.
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