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I.
Statistické údaje
Obyvatelstvo:
K 1.1.2018 bylo v Dašicích přihlášeno k trvalému pobytu 2 079 občanů ČR
Statistika za rok 2017 :
- přistěhováno 82 osob
- odstěhováno 66 osob
- narozeno 21 dětí z toho : 12 chlapců
9 děvčátek
- zemřelo 18 osob z toho : 10 mužů
8 žen
- věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 95 let

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

- 1 641 osob z toho 817 mužů a 824 žen

Malolánské

-

Pod Dubem

- 134 osob z toho 67 mužů a 67 žen

Prachovice

- 80 osob z toho 46 mužů a 34 žen

Velkolánské

-

Zminný

- 158 osob z toho 76 mužů a 82 žen

Celkem

- 2 079 osob z toho 1 043 mužů a 1 036 žen

26 osob z toho 15 mužů a 11 žen

40 osob z toho 22 mužů a 18 žen
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Věkové složení obyvatel: do 17 let - 450 osob (236 mužů a 214 žen)
od 18 do 59 let – 1 186 osob (605 mužů a 581žen)
od 60 let výše - 443 osob (202 mužů a 241 žen)

Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2017:
Příjmy:

59 800 293 Kč

Výdaje:

48 860 041 Kč

Přijaté dotace: 557 095 Kč (MMR a Regenerace měst. pam. rezervace)

II.
přehled
akcí
Chronologický pře
hled kulturních ak
cí v roce 2017

1. 1. 2017

Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2017

25. 2. 2017

Karneval v KD Dašice

7. 3. 2017

Autorské čtení v knihovně

8. 3. 2017

Cestopisná přednáška „Kanada na blind“ v KD Dašice

11. 3. 2017

Hasičský bál v KD Slepotice

31. 3. 2017

Noc s Andersenem v knihovně

30. 4. 2017

Pálení čarodějnic

1. 5. 2017

Jízda po Loučné

24. 6. 2017

Narozeninová oslava Klubíku

7. 9 – 11.9. 2017

Posvícenské radování 2017

23. 9. 2017

Oslava 140 let SDH Dašice
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2. 12. 2017

Mikulášský jarmark

5. 12. 2017

Mikuláš a čert v Dašické kavárně

8.12. 2017

Vánoční koncert v KD Dašice

8. 12. 2017

Vánoční koncert skupiny Sousedi z Dolní Dobrouče v Dašické
kavárně

16. 12. 2017

Vánoční galakoncert

22. 12. 2017

Vánoční turnaj v šipkách

25. 12. 2017

Výšlap na Hořánek

III.
Rada města Dašice
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady, která se v roce 2017 sešla
celkem 20x:
•

Rada města schvaluje finanční příspěvek 2 000 Kč pro Domov pod Kuňkou
v Rábech.

•

Rada města souhlasí s přijetím účelového finančího 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 souhlasí s umístěním předzahrádky k Dašické kavárně po dobu
od 1. 5. 2017 – 30. 9. 2017.

•

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na rok 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•

Rada města vybrala ze čtyř nabídek na opravu komunikace Zminný,
Malolánské nabídku firmy Chládek Tintěra, Pardubice a.s.

•

Rada vybrala ze tří nabídek na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Křičenského v Dašicích“ nabídku firmy GAMET elektro, s.r.o., Dašice
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•

Rada vybrala ze tří nabídek na vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci ulice Hybešova v Dašicích nabídku MRprojekt s.r.o., Stradouň

•

Rada vybrala ze dvou nabídek na akci „Požární zbrojnice Dašice – Zminný,
rekonstrukce střechy, fasády a výměna výplní otvorů“ nabídku firmy SK-EKO
Systems s.r.o., Pardubice

•

Rada vybrala ze tří nabídek na akci „Oprava – výměna obrubníků a dlažby po
obvodu náměstí T. G. Masaryka v Dašicích“ nabídku firmy WN service s.r.o.,
Sezemice

•

Rada vybrala ze tří nabídek na akci „Oprava mostu přes vodoteč Loučná v
Dašicích“ nabídku firmy WN service s.r.o., Sezemice

•

Rada vybrala ze tří nabídek na akci „Rozšíření dětského hřiště v městském
parku Dašice“ nabídku firmy TR Antoš s.r.o., Turnov

•

Rada města vybrala ze tří nabídek na výměnu 5ks oken v čp. 101, nám. T. G.
Masaryka nabídku firmy SODY – zakázková vý- roba s.r.o., Horka

•

Rada města vybrala ze tří nabídek na revitalizaci kanalizace v areálu ZŠ
nabídku firmy NOVO – Jaroslav Novotný, Prachovice

•

Rada města povoluje navýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Dašice
pro školní rok 2017/2018 na 28 dětí v každé třídě

•

Rada města vybrala ze tří nabídek na vybudování parkování u ZŠ a MŠ
nabídku firmy WN service, s.r.o., Sezemice

•

Rada města vybrala ze tří nabídek na akci „SK Sparta Dašice – fotbalový klub
– rekonstrukce sociálního zařízení“ nabídku firmy GAMET elektro, s.r.o.

•

Rada města schvaluje Darovací smlouvu na finanční příspěvek 10 000Kč pro
Českou abilympijskou asociaci, z. s. Pardubice

•

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 52/2017 s firmou TR Antoš s.r.o.,
Turnov na akci „Rozšíření dětského hřiště v městském parku 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 2017/2018 na 27 dětí ve třídě Motýlci.

IV.
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Zastupitelstvo
V roce 2017 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 2017

•

Zastupitelstvo schvaluje přidělení přijaté dotace z Programu regenerace
MPR a PMZ na rok 2017 takto: Celá částka ve výši 200 000 Kč se přiděluje na
akci „budova Městského úřadu Dašice, Komenského 25 – fasáda, výměna
klempířských prvků
•

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škoda Dašice,
uzavřenou mezi Městem Dašice a Obcí Kostěnice, Obcí Lány u Dašic
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•

V rámci tříkrálové sbírky 2017bylo v Dašicích vybráno 9 589 Kč.

•

V počátku roku 2017 byla otevřena Dašická kavárna v prostorách bývalé
drogerie.
Během roku 2017 kavárna přichystala řadu úspěšných akcí, jako například
orientační běh pro děti, turnaj v šipkách, večer s Bernardem, Mikuláš a čert v
Dašické kavárně, Vánoční koncert skupiny Sousedi z Dolní Dobrouče,
Vánoční tvoření pro děti, Dětská diskotéka, Silvestr.
•

V ulici Hybešova bylo rekonstruováno veřejné osvětlení. Rekonstrukce
veřejného osvětlení bylo započato také v ulici Křičenského.

•

U ZŠ a MŠ Dašice bylo vybudováno parkování.

•

Byl opraven most přes řeku Loučnou a na náměstí T.G. Masaryka opraveny
obrubníky.

Dašické posvícení:
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Posvícenské radování v roce 2017 připadlo na dny 7. 9. – 11. 9. 2017.
Ve čtvrtek 7. září se konala malá pouť k připomenutí patrocinia kostela Narození
Panny Marie. Sraz byl opět u kapličky u hřbitova.
V pátek 8. 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 9. 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 FK Přelouč „B“ na hřišti SK Sparta Dašice, volejbalový
turnaj smíšených dvojic na tenisovém kurtu ZŠ Dašice, turnaj jednotlivců ve stolním
tenise v tělocvičně ZŠ, Den otevřených dveří a výstava modelů v hasičské zbrojnici,
a v hospodě Na Ostrově večer opět probíhala taneční zábava.
V neděli 10. září se konala Mše svatá k výročí posvěcení kostela, den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici, prohlídka kostela Narození Panny Marie, mistrovské
fotbalové utkání okresní soutěže IV. Třídy SK Sparta Dašice B x Sokol Chvojenec B,
19. ročník soutěže v páce siláků o „Pohár starosty“ v hospodě Na Ostrově
V pondělí 11. 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:
Také v roce 2017 byl klubík velice aktivní. Dašický klubík nyní maminky se svými
ratolestmi navštěvují už čtyřikrát v týdnu. V pondělí od 9.30 hodin si chodí zacvičit
děti od 3 měsíců s maminkami. V úterý od 9.30 hodin cvičí dětičky od 8 měsíců spolu
s maminkami, které skvěle vede paní Jana Vondroušová. Středa je už tradičně
určena dětem od 1 roku, které s pomocí maminek nebo tatínků tvoří, zpívají, hrají na
hudební nástroje a hrají si. A nakonec v pátek si děti od 1 roku chodí spolu s rodiči
zacvičit.
Klubík v roce 2017 již oslavil páté narozeniny. Oslava se konala 24. 6. 2017. Oslava
to byla velkolepá a sešli se na ní skoro všichni, kteří za těch pět let do Klubu
maminek chodili. Program zajistily maminky se svými dětmi, a to pásmem tanečků,
cvičení, hraní a zpívání. Chybět nemohl ani narozeninový dort pro Klubík a
občerstvení.
Další částí programu bylo pasování dětí paní ředitelkou MŠ Dašice Mgr. Zlatou
Závůrkovou a paní zástupkyní Marcelou Čepkovou na malé školáčky.
Poté měly děti možnost si zasoutěžit v Pohádkové zahrádce plné různých úkolů a
zaskákat si v nafukovacím hradu.
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Začátkem školního roku došlo v klubíku ke změnám. Z jeho čela odešla Kristýna
Čepková a vedení klubíku převzala paní Jana Vondroušová. Klubík ale jede dál ve
svých kolejích.
V roce 2017 klubík několikrát navštívil solnou jeskyni, navštívil Častolovice, zúčastnil
se Vítání Svatého Martina a cvičení ve školce. Dne 9. 12. 2017 proběhla vánoční
besídka klubíku v sále KD Dašice.

Klub důchodců:
V roce 2017 klub důchodců čítal 46 členů.
8. 3. 2017 oslavili MDŽ. Ženy dostaly tradičně květinu a aby přítomní muži nepřišli
zkrátka, jako pozornost od žen dostali malé plzeňské pivo. Klub navštívil na jaře
Konopiště a japonskou zahradu Oleško. Další výletybyly naplánovány do resortu
Dolní Morava, do skláren Crystal – Bohemia v Poděbradech a na novorenesanční
zámek Stránov.

Kreativní kurz – Tvoření s Naďou:
Kreativní kurz probíhal již šestým rokem a v roce 2017 se tvořilo pod vedením paní
Nadi Matějovské. Kurz probíhal v klubovně KD Dašice většinou v pátek od půl
sedmé večer. Zájemci tvořili například květináče nebo šperky z drátu, mozaiku,
vánoční i adventní dekorace, vlastní šperky ve stylu Swarowski apod. Vstup byl
volný.

Základní škola v Dašicích:
Základní školu Dašice navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2017 škola eviduje 268
studentů. V tomto školním roce 2016/2017 je ve škole 13 tříd.
Dne 7. dubna 2017 se konal na místní základní škole zápis do budoucího prvního
ročníku. Aby si děti před touto významnou životní událostí alespoň trochu zvykly na
nové prostředí, uspořádali učitelé za pomoci žáků školy v únoru, březnu a dubnu tři
odpolední dílničky a jednu návštěvu předškoláků ve škole. Dílničky se formou
podobaly hře a byly zaměřeny na různé oblasti vzdělávání.
Ve druhé aktivitě nás navštívily děti z MŠ Dašice a Kostěnice během školního
dopoledne. Byly přítomny na části vyučovací hodiny, poté je čekaly aktivity v různých
odborných učebnách.
Zápis byl připraven v duchu čarodějnické tematiky. Zatímco rodiče čekalo vyplnění
několika formulářů, děti za doprovodu paní učitelek a opět dobrovolníků z řad žáků
VIII. a IX. třídy absolvovaly cestu po čarodějnických úkolech zaměřených na různé
oblasti vzdělávání.
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K zápisu se dostavilo 45 dětí z Dašic a okolních obcí. Přijato bylo 38 z nich, sedmi
byl udělen na žádost zákonných zástupců jednoroč- ní odklad školní docházky.
Nově byly zorganizovány tři klubovny pro předškoláky. Během nich se budoucí
prvňáčci spolu se svými rodiči zapojili do aktivit v oblastech předčtenářské a
předmatematické gramotnosti a hudební a pohybové výchovy.
Třídy prvního stupně postupně na jaře absolvovalytýdenní výjezdy do přírody.
26. června si žáci zopakovali pod vedením jednotlivých složek záchranného systému
všechna důležitá témata ochrany člověka za mimořádných událostí. Že to má smysl,
to dokázali žáci V. třídy, když bez dlouhého váhání dokázali přivolat svému
zraněnému spolužákovi pomoc jak dospělé osoby, tak zá- chranné služby.
Poslední červnový týden proběhl tradiční školní pětiboj a školní běh. Po loňském
běhu s plyšákem bylo pro letošní rok zvoleno moto: „Zdolej trasu s co nejzajímavější
pokrývkou hlavy“.
Na závěr školního roku proběhlo rozloučení s vycházejícími žáky.
Na zahájení školního roku 2017 – 2018 škola přivítala 18 žáků ze dvou ukrajinských
škol a dvě jejich paní učitelky v rámci výměnného pobytu. Děti z Ukrajiny navštívily
Pardubice, Prahu, Český ráj – Sedmihorky, Valdštejn a Rovensko pod Troskami,
výlet IQLANDIE (zábavné vědecké centrum) v Liberci. Další výlet směřoval do Kutné
Hory a ZOO v pražské Troji. Žáci také absolvovaly chemické pokusy v učebně
chemie, naučily se české písničky v učebně hudební výchovy, absolvovaly test
obratnosti v tělocvičně, prozkoumaly stavbu těla člověka a testly, jak se pracuje s
interaktivní tabulí.
Týden poté vyrazilo 22 dašických žáků na oplátku do údolí ukrajinské vesnice
Neresnytsia, kde byly ubytováni v roubenkách. Žáci navštívili dvě základní školy v
obci Novoselytsia, se kterou má město Dašice uzavřené memorandum o vzájemné
spolupráci. Zhlédli vystoupení místních žáků s pásmem písniček a tanců, ochunaly
šašlik, výtečnou zeleninu, pečené brambory a drobné zákusky. Velmi zajímavým
zážitkem byla ozdravná koupel v minerální vodě ohřívané v litinových kádích
prostřídaná studenou lázní v místním potoce. Žáci navštívily také Koločavu, solná
jezera i tržnici v Mukačevu.
Po celý školní rok probíhaly v jednotlivých třídách preventivní akce zaměřené na
bezpečnost žáků ze všech možných hledisek. Dále probíhal sběr Pet lahví, baterií,
nevyužitých elektrospotřebičů a papíru.
I v roce 2017 škola pořádala širokou škálu dalších akcí pro děti a rodiče. Patří mezi
ně například Vybíjená 2017, Hrošiáda 2017, NBA Junior League 2017, Den dětí ve
školní družině, Přespolní běh, Technohrátky 2017, Florbalový turnaj, Přírodovědecký
klokan 2017, Halloween, Čertí angličtina a jiné.
Na jaře se škola zúčastnila charitativní sbírky Den boje proti rakovině. Před
podzimními prázdninami proběhl ve škole projekt Vesmír. Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromečku, které žáci doporvodili pásmem vánočních koled se uskutečnilo
7. 12. 2017 u ZŠ Dašice.
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Mateřská škola v Dašicích:
Dne11. dubna proběhl den otevřených dveří v MŠ Dašice. Součástí odpoledne bylo
také divadýlko pro děti a skákací hrad. Zápis dětí se uskutečnil dne 10. května 2017.
Pro děti, které se k zápisu chystají, pořádá školka adaptační program „Hrátky“.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí, kterým ještě nejsou tři roky, byla od
září otevřena třída jeslového typu. Dochází do ní děti od dvou do tří let. Pečují o ně
dvě paní učitelky a chůva. V této třídě bylo nutné obměnit nábytek a přizpůsobit ho
výšce dětí, třída byla také vybavena novými hračkami a pomůckami, vhodnými pro
tuto věkovou skupinu
Na jaře proběhly celoškolní výlety. První výlet byl do planetária v Hradci Králové,
které školka navštívila u příležitosti oslav Dne Země.
Na druhý výlet vyjely děti do Licibořic, kde navštívily Babiččin dvoreček se spoustou
domácích a hospodářských zvířat.
Děti také vyrazili do školy v přírodě. Místem jejjího konání byla tradičně sečská
přehrada – Ústupky, penzion Hájenka.
Dne 28. 6. 2017 proběhla zahradní slavnost. Pro děti byl připraven skákací hrad a s
pásmem dětských písniček vystoupila Inka Rybářová.
Školní rok 2017/2018 bylzahájen posvícenskými aktivitami. Starší děti upekly
posvícenské koláče, pro nejmenší děti byl připraven skákací hrad. Mezi další, již
tradiční, podzimní aktivity patřil výlet do arboreta ve Vysokém Chvojně a návštěva
zvířátek ve školce. S programem Ježci a zvířátka přijeli profesionálové ze záchranné
stanice Pasíčka a ekocentra Paleta.
Během měsíce října proběhla ve školce přednáška speciální pedagožky Mgr. Hany
Otevřelové na téma školní zralosti a připravenosti. Přednáška byla pro rodiče
zdarma. Dále ve spolupráci s PaedDr. Zelenkovou byl zorganizován logopedický
screening, který odhalil případné podstatné řečové vady u dětí.
Na podzim školka oslavila Halloween, proběhlo tradiční Vítání Svatého Martina, děti
navštívily pardubickou galerie Mázhaus, kde probíhala pohádková výstava čertů a
dalších kouzelných postav.
V prosinci děti nachystaly pro své rodiče a blízké třídní besídky. Společná oslava
Vánoc, určená široké veřejnosti, se uskutečnila v pondělí 18. 12. od 16.15 hodin u
rozsvíceného stromu před mateřskou školou.
V roce 2017 měla školka pro děti připraveny různé kroužky – Flétna, Angličtina,
Tenis, Keramika, Sportovní školička, Baby star dance a Logopedie

Městská knihovna:
Městská knihovna Dašice je k dispozici v nových zmodernizovaných a
zrekonstruovaných prostorách v budově čp. 109 na náměstí T. G. Masaryka.
Veřejnosti slouží knihovna 21 hodin týdně – v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mimo
výpůjční hodiny probíhají v knihovně akce pro MŠ a ZŠ, kurzy angličtiny nebo tvůrčí
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dílničky a výstavky. V knihovně mají čtenáři k dispozici dva počítače, wifi připojení,
stolní společenské hry
K 31. 12. 2017 bylo registrováno 363 čtenářů, z toho 153 dětských čtenářů.
V loňském roce přišlo do knihovny 6 103 návštěvníků a navíc 1390 čtenářů využilo
on-line katalog knihovny a www stránky navštívilo 980 zájemců. Vypůjčili si celkem
13 371 knih a časopisů a zvukových nosičů. V rámci MVS (meziknihovní výpůjční
služba) knihovna pro čtenáře půjčovala především odbornou literaturu z Krajské
knihovny v Pardubicích.
Loni probíhaly v knihovně zejména tradiční akce – Už je z Tebe čtenář, Noc s
Andersenem, Nakresli omalovánku nebo mandalu s námětem knihovny, Kurzy
angličtiny (v současné době běží tři), tvůrčí dílnička.
V rámci Projektu Česká knihovna přibylo v roce 2017 do knižního fondu 30 knih.

Dašické pálení čarodějnic:
Dne 30. 4. 2017 od 16:30 se na fotbalovém hřišti v Dašicích konal čarodějnický rej.
O občerstvení a zábavu bylo postaráno. Čarodějnickým úkolem bylo vyrobit si koště.

SK Sparta Dašice:
Trenérem áčka mužů zůstává Radek Šprta. Zimní přípravu odstartovali 12. ledna
2017. Trénovali dvakrát týdně a sehráli sedm přípravných utkání. Čtyři byly v rámci
turnaje PAMAKO, který nakonec vyhráli. Celková bilance byla 3 výhry, 2 remízy a 2
prohry při skóre 21 vstřelených a 18 inkasovaných branek.
Vedoucím družstva mužů B je Ladislav Křížek. Mladí hráči se zapojili také do
tréninků A týmu a absolvovali s áčkem i přípravná utkání, kde se mohli ukázat a
zabojovat o místo v A týmu.
Starší přípravku vedou Patrik Jouza a Ondřej Šmejda. Po novém roce začali s
přípravou v tělocvičně a trénink probíhal dvakrát týdně. V lednu a z počátku února
byla docházka velmi bídná, takže se všechny zápasy bohužel nesly v duchu porážek.
U mladší přípravky účinkuje trojice Lukáš Mergl, Lukáš Čapek a David Šafařík.
Fotbalová přípravka U8 svou zimní přípravu na další část sezóny strávila velmi
aktivně. K pravidelným středečním a pátečním tréninkům, kde nacvičovala především
základní fotbalové dovednosti, přidala i přátelské utkání s Paramem Pardubice.
Fotbalovou školičku vede Vlasta Englich. Od začátku ledna chodili každé úterý do KD
Kostěnice. Jednalo se o cvičení, které bylo prokládané fotbalovými dovednostmi.
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Scházelo se většinou od 8 do 16 dětí. Ale to už byl opravdu „záhul“, protože se jedná
o děti od 3 od 6 let.
Podzimní část sezóny 2017/18:
Áčko mužů pokračovalo v okresním přeboru Pardubic. Přestože na jaře v nebývale
vyrovnané tabulce dlouho sahalo po bronzové medaili, prohra v posledním kole jej
poslala na 6. místo. Kádr týmu také opustilo pár hráčů. Na konci podzimu přišly výhry
v Sezemicích a s Chvojencem, ale remízy v posledních dvou kolech cestu do
klidnějších vod zase zabrzdily. Jedenáct bodů po podzimu bohužel znamená jarní boj
o záchranu.
Béčko za sebou také nemá pohodový podzim. Dobré výkony střídaly ty špatné a
skončily na sedmém místě.
Mladší a starší žáci začali působit ve společném týmu, který pod hlavičkou
Moravany/Dašice vyzkoušel úroveň krajského přeboru. Na podzim se veškeré
tréninky i zápasy odehrávaly v Moravanech. Starší žáci mají jeden z nejmladších
kádrů v soutěži a v druhé půlce podzimu už za něj standardně naskakovalo osm až
devět kluků z týmu mladších žáků.
Kategorie přípravek zůstaly Dašicích. Nově je starší přípravka vedena jako U11 a
hrát za ní začaly ročníky 2007 a 2008. Mladší přípravka pak jako U9 zahrnuje
chlapce ročníku 2009 a mladší a dívky 2008 a mladší.
Starší přípravka má za sebou velmi úspěšný podzim. Začátek sezóny moc nevyšel,
ale se stoupajícím zápasovým zatížením se jejich výkon začal zvedat. Začalo se dařit
střelecky a po delším čase i ovládnout derby s tradičním soupeřem z Moravan.
„Mladší přípravka nastoupila k podzimnímu ročníku okresního přeboru fotbalových
přípravek ze zcela novým kádrem. Po odchodu starších kluků z původní sestavy
zůstalo pouze šest borců a k nim se přidalo devět nováčků z kategorie U6, kteří
většinou do zápasů naskočili poprvé v životě. Sparta tak v podzimu vyválčila 4 x
vítězství, 2 x remízu, 5 x odešla poražena. Nastřílela 67 gólů a obdržela jich 69.
Fotbalovou školičku opustil trenér Vlastimil Englich, takže bohužel skončila. Starší
děti ročníků 2010 a 2011 naskočí do mladší přípravky, mladší si pak budou muset na
svoji fotbalovou praxi chvilku počkat. Sezona 2016/2017 byla zakončena dne 23. 6.
2017 na hřišti v Dašicích dovednostními soutěžemi pro přípravky a školičku s následným předáním cen a pohoštěním jak pro hráče, tak pro jejich rodiče.

SDH Dašice:
V roce 2017 hasiči zasahovali celkem 47x. Z toho bylo 6 požárů, 15 dopravních
nehod, 2 planné poplachy, 1 taktické cvičení a 23 technických pomocí, mezi které
patřilo například pátrání po pohřešované osobě, transport pacienta do sanitky,
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odklizení překážek na vozovce, odstranění nebezpečných stavů, spolupráce
s jednotkami IZS, pomoc nemohoucí osobě, a jiné.
V SDH působí také mladí hasiči, kteřé se zúčastnili soutěže„Hasičský šestiboj“, který
se konal 21. 1. 2017 v Pardubicích-Polabinách. Zde se utkali s ostatními týmy v
disciplínách – uzlová štafeta, topografie, střelba ze vzduchovky (ta probíhala venku),
shazování kuželek hadicí, svinování hadice na čas a kolečko. Pilná příprava přinesla
7. místo.
Dne 16. září 2017 se konala oslava 140. výročí vzniku sboru v bývalých dašických
kasárnách. K vidění byly hasičské, policejní a záchranářské techniky, ukázky činnosti
IZS. U hasičské zbrojnice kolegové z výjezdové jednotky dali věnec a průvodem se
pokračovalo okolo celého náměstí. Za hudebního doprovodu všichni dorazili do
kasáren, kde byli vyznamenání někteří členové sboru. Mladší žáci s přípravkou
ukázali požární útok, kde ukázali hašení školní budovy vyrobené z papíru. Starší žáci
předvedli dvojičky. Výjezdová jednotka společně s hasiči z Lázní Bohdaneč ukázala
vyproštění osob z osobních automobilů. Potom ženy předvedly tradiční a netradiční
požární útok a nakonec přišla ukázka hašení osobního automobilu. Den byl
zakončen hudební zábavou.
I v roce 2017 se SDH Dašice připojilo k mnohým soutěžím a podíleli se na kulturních
akcích – např. hasičský ples, který proběhl dne 11. března 2016 v KD Slepotice, dále
Pálení čarodějnic, Mikulášského jarmarku. I tento rok proběhla „Železná sobota“, kdy
hasiči projížděli Dašicemi včetně blízkého okolí a odebírali od občanů nepotřebný
železný šrot, pračky, bojlery a autobaterie.

Vítání Mikuláše:
15. ročník Vítání Mikuláše v Dašicích proběhl v sobotu 2. prosince 2017 opět na
náměstí T. G. Masaryka. Program společně s adventními melodiemi začal již v 16
hodin. Tradičně nechyběly stánky s občerstvením, hudební program, program
„Možná přijde i kouzelník“ a atrakce pro děti.
Samotný Mikuláš s pekelným doprovodem přijel na náměstí v 17. hodin.

Muzejní spolek Dašice:
Muzejní spolek Dašice se v roce 2017 scházel každý druhý čtvrtek od 18 h
v restaurantu Dašické sklepy a v prostorách Městského úřadu.
Dne 24. října proběhlo povídání o tvorbě rodokmenu s panem Lubomírem Havrdou
s názvem „Po stopách předků“ v Kulturním domě Dašice.

Pilates:
Cvičení pilates se i v roce 2017 konalo dvakrát týdne v pondělí od 18:30 hodin a ve
středu od 17:30 v klubovně Kulturního domu Dašice pod vedením paní Zdeny
Martínkové.
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Kurz angličtiny:
Kurzy angličtiny probíhaly pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Šafránkové
v prostorách Městské knihovny Dašice.
Pro začátečníky každý čtvrtek od 17:40 hodin, pro pokročilé každou středu od 18:30
hodin a pro pokračující každý čtvrtek od 18:45 hodin.

Aerobic:
Aerobic se cvičil každé pondělí od 18:30 hodin v tělocvičně ZŠ Dašice.

Cvičení rodičů a dětí:
Cvičení rodičů a dětí probíhalo každé pondělí od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ
Dašice pod vedením paní Katky Svobodové a Kristýny Čepkové. Cvičení je vhodné
pro dětí od 3 do 7 let. Cvičení je vedeno zábavnou a nenásilnou formou. Nechybí ani
písničky, básničky, hry pro všestranný rozvoj dítěte a pro podporu správného držení
těla. Cvičí se s padákem a dalšími pomůckami.
I v roce 2017 dále v Dašicích působili SSK Dašice, Zahrádkáři Dašice,
Tělovýchovná jednota Orel Dašice, Oštěpaři Dašice a Hadi Dašice.

VI.
Místní části Malolánské, Pod Dubem, Prachovice a
Zminný:
Dne 30. dubna 2017 se ve Zminném a Pod Dubem konalo „Pálení čarodejnic“. Dále
se ve Zminném konal „Dětský Den“, kterého se zpravidla zúčastňují i obyvatelé z Pod
Dubu, tradiční fotbalový zápas mezi týmem ze Zminného proti týmu z Pod Dubu,
Halloween a stezka odvahy pro děti.I v roce 2017 se konala brigáda, při níž
obyvatelé Pod Dubu i Zminného čistili kanály, zametali silnice a uklízeli nepořádek u
silnice.
Ve Zminném byla započata stavba nové kanalizace, která ještě nebyla, ke konci roku
2017, dokončena.
Byla také provedena rekonstrukce střechy, fasády a výměna výplní otvorů na požární
zbrojnici Zminný a na požární zbrojnici Prachovice byla provedena rekonstrukce
střechy.
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VIII.
VI
Volby 2017
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017:
Od 20. 10. – 21. 10. 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V Dašicích hlasování probíhalo v sále Kulturního domu. Vítězem se
stala strana – ANO 2011.
Výsledky hlasování:
Okrsky
celkem
3

zpr.
3

Voliči
v seznamu

v%
100,00

1 618

Strana

číslo

název

Vydané
obálky

Volební
účast v %

941

Odevzdané
obálky

58,16

941

Platné hlasy

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

101

10,79

2

Řád národa - Vlastenecká unie

5

0,53

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

67

7,15

6

Radostné Česko

1

0,10

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

35

3,73

8

Komunistická str.Čech a Moravy

105

11,21

9

Strana zelených

9

0,96

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

11

1,17

12

Strana svobodných občanů

16

1,70

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00
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Platné
hlasy
936

% platných
hlasů
99,47

14

Občanská demokratická aliance

3

Strana

číslo

Platné hlasy

název

15

Česká pirátská strana

19

Referendum o Evropské unii

20

TOP 09

21

ANO 2011

22

0,32

celkem

v%

113

12,07

0

0,00

24

2,56

295

31,51

Dobrá volba 2016

2

0,21

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,10

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

42

4,48

26

REALISTÉ

4

0,42

27

SPORTOVCI

1

0,10

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

6

0,64

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

90

9,61

30

Strana Práv Občanů

5

0,53

VII
VIII.
Počasí v roce 2017
Začátek nového roku s sebou přinesl sněžení. Díky tomu, že mrzlo, se sníh udržel
něco málo přes týden. V lednu na našem území panovaly mrazy a přes den jsme
mohli naměřit až -10 °C.
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Na počátku února u nás panovalo klasické zimní počasí s teplotami v rozmezí
nejčastěji -2 – 4 °C. V polovině měsíce se oteplilo dokonce až na 10°C. Postupem
času teploty klesly a v noci opět mrzlo, čímž se vytvořily na komunikacích ledovky.
Na začátku března se k nám začalo, pomalu ale jistě, blížit jaro. Ze začátku bylo
polojasno, občas se obloha zatáhla a pršelo. Teploty v rozmezí 6 - 10 °C, občas se
vyšplhaly i na 14 °C. Ke konci měsíce března moc nepršelo a teploty dosahovaly
příjemných 17 °C
Na přelomu března a dubna se teploty vyšplhaly na neuvěřitelných 24 °C. Tohle
skoro letní počasí trvalo bezmála jen pár dní a poté se objevily dešťové přeháňky,
teploty klesly na 14 – 16 °C. Deštivé a chladnejší počasí trvalo do konce měsíce
dubna.
I začátek května byl deštivý. Sluníčka a teplejšího počasí jsme se dočkaly až po 13.
květnu. Bylo sice spíše polojasno, občas mrholilo, ale teploty stouply na 18 – 24 °C.
Začátek června se nesl v obdobném duchu jako květen. S vyjímkou pár dní, bylo
většinou polojasno a teplo. V druhé polovině měsíce jsme se dočkaly i prvních
bouřek a letního počasí. Ke konci měsíce teploty vyšplahly až na 30 °C a bylo
převážně slunečno.
V červenci bylo spíše jasno, polojasno, přeháňky jen ojediněle. Denní teploty
z počátku července dosahovaly nad 25°C, postupně stoupaly až na 30 °C. K večeru
přicházely bouřky a někdy i sprchlo. Srpen byl počasím hodně podobný. Jasnou
oblohu občas vystřídal déšť a bouřky, ale letní teploty panovaly po celý měsíc.
Začátek září přinesl déšť a zataženou oblohu. Celý měsíc už byl podstatně
chladnější a většinou přetrvávalo oblačno nebo polojasno. Podzim už pomalu ale
jistě přicházel. Teploty v rozmezí 15 – 19 °C.
Říjen i listopad si byly počasím i teplotami velmi podobní. V říjnu se odpolední teploty
někdy vyšplhaly až k 20 °C, ale ke konci měsíce klesaly. V listopadu bylo převážně
oblačno až polojasno a teploty nepřestávaly klesat. Na konci listopadu dosahovali 2
°C.
V prosinci panovalo mírné zimní počasí. Bylo spíše oblačno. Ze začátku měsíce jsme
mohli naměřit teploty v rozmezí 2 – 5°C, které poté vystoupali i na 8 °C. Na vánoční
svátky panovaly teploty v rozmezí 6 – 9 °C, na konci roku byly denní teploty okolo 4
°C. Sněhové nadílky jsme se ani v prosinci 2017 bohužel nedočkali.
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