
     Závěrečný díl kroniky obce Dašice, (1942 – současnost), se ztratil v období 
roků 1998 –1999. Při projednávání problematiky kroniky obce bylo dohodnuto 
zpracovat chybějící úsek formou „můstku“, který bude zaměřen na 
nejvýznamnější úseky tohoto období ( konec války, aktivita občanů po roce 
1945, hospodářský vývoj města, období sametové revoluce v místě, apod.). Dále 
bylo dohodnuto věnovat pozornost aktivitám občanů se zaměřením na zaniklé 
(divadlo, loutkové divadlo, Sokol, Junák, apod.). Také v nových zápisech bude 
třeba vytvářet dle úvahy a potřeb malé můstky pro vybrané kapitoly. Na jednání 
zastupitelstva dne 17. března 2005 byl navržen a schválen kronikářem Dašic 
občan pan Zdeněk Pecina st. 
 
 

Zastupitelstvo města Dašice 
      
     Současné městské zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách v roce 
2002, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu. Ve vlastních volbách 
kandidovalo celkem 74 občanů sdružených v pěti kandidátkách a to: Křesťanská 
a demokratická  - Československá strana lidová, Sdružení nezávislých kandidátů 
– Za krásnější město Dašice, Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana 
sociálně demokratická a Strana za životní jistoty. Ve vlastních volbách bylo 
odevzdáno 10 396 hlasů při volební účasti 53,9%. Jednotlivé kandidátky se 
podílely na volebních výsledcích takto: 
 
1 KDU – ČSL     2 761 hlas   4 zast. 
2 SNK Za krásnější město Dašice 3 102 hlasy   5 zast. 
3 KSČM     1 798 hlasů   2 zast. 
4 ČSSD      1 885 hlasů   3 zast. 
5 SŽJ         770 hlasů   1 zast. 
 
     Občané si vybrali do městského zastupitelstva Dašic následující občany a 
občanky: 
 
Čepková Marcela     KDU – ČSL 
Gažík Julius      SNK 
Halíř Jiří      SNK 
Bc. Hora Jiří     SNK 
Kabeláč Jiří      KDU – ČSL 
Kohoutek Karel     KDU – ČSL 
Mádl Stanislav     KSČM 
Ing. Pecina Zdeněk    SŽJ 
Racek Ladislav     KDU – ČSL 
Skala Pavel      ČSSD 
Ing. Skřivánek Milan    ČSSD 



Sochová Jaroslava     KSČM 
Stibor Vladimír     ČSSD 
Ing. Štěpánek Ladislav    SNK 
Ing. Vlasák František    SNK 
 
Pro zajímavost uvádím zastupitele s největším počtem získaných hlasů: 
Bc. Hora Jiří     363 hlasy 
Halíř Jiří      341 hlas 
Racek Ladislav     324 hlasy 
Ing. Vlasák František    321 hlas 
Stibor Vladimír     289 hlasů 
 
     Na prvním zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 15. listopadu 2002, 
složili nově zvolení zastupitelé slib a proběhla volba vedení obce. Toto zasedání 
řídil nejstarší zvolený zastupitel Ing. Pecina. U jmen zvolených funkcionářů je 
v závorce uveden počet hlasů: 
Starosta obce  Racek Ladislav   ( 9) 
Místostarosta obce  Stibor Vladimír   ( 9) 
Členové rady  Čepková Marcela   (10) 
    Ing. Skřivánek Milan  ( 9) 
    Sochová Jaroslava   (10) 
Předseda kontrol.výboru Ing. Pecina Zdeněk  ( 11) 
Předseda finanč. výboru Ing. Štěpánek Ladislav  ( 10) 
 
 

Jednání zastupitelstva 
     V roce 2005 se uskutečnilo celkem pět veřejných schůzí zastupitelstva, účast 
občanů na všech zasedáních se pohybovala do počtu deseti. Vlastní jednání 
probíhala díky pochopení ředitelství základní školy v prostorách školní jídelny, 
které plně vyhovují pro zdárné jednání nejvyššího orgánu naší obce. V dalším se 
budeme věnovat rozhodujícím problémům jednání jednotlivých zasedání.  
     První jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 17. března. Nejprve vystoupil  místní 
podnikatel pan Ing. Švéda ( fa Colorset), který navrhl a zdůvodnil svůj návrh na 
uctění památky významného podnikatele v historii Dašic pane Josefa Vosáhly 
včetně pietní slavnosti a umístění pamětní desky. Jeho návrh byl zastupitelstvem 
jednomyslně schválen ( podrobněji se zmíním v další části zápisu). 
Zastupitelstvo schválilo nového kronikáře. Stal se jím pan Ing. Zdeněk Pecina a 
byl pověřen vedením kroniky od 1. ledna 2005.  
V dalším jednání byly řešeny provozní problémy Lesního družstva Vysoké 
Chvojno s ohledem na funkci Dašic jako většího podílového vlastníka LD. Dále 
se zastupitelstvo zabývalo dlouhodobě řešenou problematikou zřízením Městské 
policie v Dašicích, jako prostředku pro zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci a 
zejména zajišťováním prevence v této oblasti života. Ve spolupráci s obcí Spojil 



byl formou veřejnosprávní smlouvy tento problém řešen a vyřešen a také 
vytvořením a schválením obecně závazné vyhlášky města Dašice č.1/2005 o 
městské policii byl realizován. Důležitým bodem jednání bylo schválení 
závěrečného účtu za rok 2004 s výhradou spolu se zajištěním odstranění 
nedostatků uvedených ve zprávě Krajského úřadu. 
Zastupitelé byli také seznámeni se zněním závěrečného účtu Svazku obcí 
Loučná. Po složitém jednání byl zakoupen pozemek od České obce sokolské o 
rozloze 2 200 m2 známý spíše jako „sokolské hřiště“ nebo jako „hřiště pod 
vodárnou“, který si pořídil Sokol Dašice jako parcelu pro výstavbu sokolovny a 
tento záměr zhatila II. světová válka. Současně bylo schváleno odkoupení 
pozemku pro kompletaci sportovního areálu o velikosti 6 088m2 od paní 
Langrové za 456 tisíc Kč. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města pro rok 2005 
(viz. dále). Dále zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu č. 518351545, kterou 
byl řešen převod areálu a objektů místních kasáren. Dík reorganizaci armády jde 
o nepotřebný vojenský majetek. Uvedený majetek byl převeden do vlastnictví 
města Dašice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Plán odpadového hospodářství 
Pardubického kraje“ a úkoly závazné pro naše město. V závěru byly řešeny 
nedostatky spojené s provozem firmy Kataforesis v oblasti vlivu na životní 
prostředí v místě. 
     Dne 4. května se uskutečnilo další zasedání zastupitelstva, které řešilo 
zejména obsah a znění obecně závazné vyhlášky města Dašice č.2/2005 o 
systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města. Následně proběhlo schválení obecně 
závazné vyhlášky č.3/2005 o místních poplatcích a jejich výši. Současně pak 
byla projednána změna územního plánu v lokalitě Kasárna.  
     Třetí zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. června. Průběh jednání byl 
poměrně rychlý. Schválen byl návrh na odprodej nemovitostí v k.ú. Vysoké 
Chvojno (město Dašice je v podílovém spoluvlastnictví). Dále bylo schváleno 
odkoupení nemovitosti (bývalá společná kotelna) a přilehlých pozemků v ulici 
28. října. V závěru byly řešeny problémy s firmou Kataforesis a pro urychlení 
baly vytvořena pracovní komise se zástupců Sdružení za Dašice zdravější a 
členů zastupitelstva v celkovém počtu 5 osob. 
     Na zasedání zastupitelstva dne 15. září byl stěžejním bodem jednání návrh na 
výstavbu domu s pečovatelskou službou. Odborné informace přednesli přizvaní 
hosté. Návrh představuje výstavbu 18-ti chráněných bytů, kde se nezajišťuje 
strava, platí se nájemné a to obvykle na celý rok, majitel zajišťuje výběr 
zájemců. Informace obsahovala cenovou kalkulaci a možnost dotací. 
Předpokládané náklady činí 23 milionů Kč a uvažovaná následná rekonstrukce 
stávající „opatrovny“ by činila cca 16 milionů Kč – nebylo přijato usnesení. 
Zajímavým bodem jednání bylo schválení prodeje domku čp. 67 – „Hybešův 
dům“, který byl před sametovou revolucí prohlášen „národní kulturní 
památkou“. Prodej byl schválen za odhadní cenu 210 tisíc Kč. Dalším tradičním 
bodem bylo jednání o problematice firmy Kataforesis CZ s.r.o. Na závěr bylo 



navrženo (Ing. Janáková) podat na firmu trestní oznámení – návrh byl schválen. 
Na pořad jednání se také dostala známa dašická dominanta –věž vodárny, která 
byla vybudována při výstavbě vodovodu Dašice, Komárov, Roveň a Litětiny. 
VAK Pardubice navrhuje s ohledem na technický stav likvidaci nebo odprodej 
městu nebo jednotlivému zájemci – jednání bude pokračovat.  
     Závěrečné jednání zastupitelstva se uskutečnilo 8. prosince. Nejprve se řešily 
problémy s kanalizací v Jižní ulici. Druhým závazným bodem bylo jednání o 
rekonstrukci domu čp. 306 na bytové jednotky, kterých je plánováno celkem 18 
a navrhovaný rozpočet je uvažován ve výši 20 milionů korun. Předpokládá se 
zajištění dotací od státu, vlastní projekt je za 180 tisíc korun. Předložený návrh 
byl schválen. Zatím jediný strážník Městské policie informoval o její práci. Je 
zajímavé, že Dašice před řadou let měly městského strážníka. Vzhledem 
k závěru roku byly projednány nutné změny rozpočtu pro rok 2005 a schváleny. 
Současně byl přednesen a schválen návrh rozpočtu pro rok 2006. Také byl 
schválen důležitý dokument – rozpočtový výhled pro léta 2006 – 2010. 
K problematice regenerace památek byla ustanovena komise a současně byl 
schválen Program regenerace městské památkové zóny Dašice. V závěru bylo 
zastupitelstvo souhrnně seznámeno s řešením problémů závodu Kataforesis CZ, 
s využíváním bývalých kasáren a s pesimistickou informací k plánované silnici 
R35 a jejímu přivaděči v Dašicích (přiblížením k obci) a jejich značně 
negativnímu ovlivnění životního prostředí v obci. 
 
 

Rozpočet na rok 2005 
 

     Rozpočet města Dašice pro rok 2005 byl schválen zastupitelstvem dne 17. 
března usnesením číslo Z 019/2005 a činil: 
 
Příjmy   14 391 600,00 Kč 
Výdaje   14 391 600,00 Kč 
 
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu v části příjmů a 
výdajů, a proto byly provedeny následující změny: 
Aktivní politika zaměstnanosti – ÚP   120 961,00 Kč 
Dotace hasičům         1 820,00 Kč 
Neinvestiční dotace kraje-úroky   100 000,00 Kč 
Tedy rozpočtové změny celkem v částce  222 781,00 Kč 
 
Upravený rozpočet tedy činil: 
Příjmy   14 614 381,00 Kč 
Výdaje   14 614 381,00 Kč 
 
 



Skutečné plnění rozpočtu města Dašice ke dni 31.12.2005 činilo: 
Příjmy   18 511 923,74 Kč 
Výdaje   14 209 553,05 Kč 
Saldo      4 302 370,69 Kč  
 
Stav fondů města ke dni 31.12.2005: 
Sociální fond          3 340,75 Kč 
Fond rozvoje bydlení     804 555,98 Kč 
 
Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů: 6 000 000,00 Kč 
 
     Závěrem posouzení hospodaření města dle zákona 420/2004 Sb., § 10, 
odst. 4 (otázka zadlužení): 
- podíl pohledávek na rozpočtu     17,62% 
- podíl závazků na rozpočtu       0,90% 
- podíl zastaveného majetku       0,00%  
 
 
 

Významnější občané 
 

Náš pan doktor 
      
     MUDr. Miroslav Halada se narodil 4. července 1934 v Pardubicích. 
Pocházel z rodiny finančního strážníka, který postupně pracoval v Klenovce, 
v Králíkách a v Přelouči. Po obecné škole absolvoval pět tříd gymnázia a po 
maturitě odešel studovat na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Specializoval se na chirurgii. Po absolvování pracoval v několika nemocnicích, 
na závěr v Pardubicích. Od roku 1964 žil se svoji rodinou a pracoval jako 
praktický lékař v Dašicích. Spolu se ženou vychoval dvě dcery a v závěru života 
se těšil ze svých dvou vnuček. V Dašicích léčil občany více jak čtyřicet let, 
nikdo již nespočítá kolik pacientů prošlo jeho ordinací, kolik jich vyléčil či 
správně nasměroval na další odbornou léčbu a kolika lidem pomáhal zvládat a 
zmírňovat jejich zdravotní strádání. Jako lékař se udržoval samostudiem na 
vysoké odborné úrovni. Pro pacienty vážně nemocné byl schopen usilovně 
hledat, jak jim nejlépe pomoci v jejich chorobě. Ti, kteří našeho pana doktora 
znali blíže, obdivovali jeho plnohodnotný zůsob života a zodpovědný vztah ke 
svému zdraví. Velmi důsledně si stále i v pokročilém věku udržoval fyzickou a 
duševní kondici, kdy stále sportoval (jezdil na kole, hrál tenis, sjížděl řeky na 
kánoi, lyžoval). Mezi přáteli byl oblíben pro svůj charakteristický a 
nenapodobitelný ironický humor, kteým pomáhal blízkým překonat životní 
těžkosti a mít radost ze života.  



     Dašice ztratily významnou lékařskou osobnost a člověka, který zanechal 
nesmazatelnou stopu práce, občanství a lidskosti. 
 Zemřel 18. března 2005. 
 
 
Odborník 
 
     Ing. Karel Jelínek se narodil 23.12.1920 v Dašicích jako jeden z pěti 
sourozenců v rodině poštovního zaměstnance a také drobného zemědělce. 
Obecnou školu vychodil ve svém rodišti a reálné gymnázium v Pardubicích. Po 
maturitě vystudoval Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Praze. Celý život 
se věnoval oboru zemědělství, řadu let pracoval jako ředitel státních statků 
v Broumově a v Dolních Karlovicích. Láska k půdě a rostlinám mu zůstala i 
v důchodovém věku. Řadu let se věnoval zahrádkářské činnosti, kde jako 
předseda dašických zahrádkářů pořádal odborné přednášky a návštěvy 
nejzajímavějších výstav v Čechách a na Moravě (Zahrada Čech, Země živitelka, 
Lysá nad Labem, Flora Olomouc, atd.), které spojoval s návštěvami památných 
a historických míst, hradů, zámků a klášterů. Zážitky z většiny z jich zůstaly 
natrvalo uloženy v paměti účastníků na dlouhá léta. Jen okrajově zmíním 
Šumavu, Západní Čechy, Chodsko, Bouzov, Buchlovice, Velehrad, zámek 
Kozel a řadu dalších. 
     Měl rád Dašice, spokojeně žil v rodinném domku a velmi pečlivě se věnoval 
vlastní zahrádce. Také se velmi fundovaně věnoval historii světové i historii 
českého národa. Byl velký vlastenec a propagátor historických událostí.  
Zemřel uprostřed práce 15. prosince 2005. 
 
 
 

Počasí 
 

    Počasí v Dašicích má obdobný charakter jako v Čechách a na Moravě a 
analogicky v celé okolní Evropě. Tedy v posledním období dochází k oteplení 
(vliv skleníkových plynů) a vyskytují se oproti minulým letům daleko častěji 
přírodní katastrofy jako  záplavy, smrště a orkány na území Evropy.  
      Celkově byl rok 2005 teplotně v mezích normálů s průměrnou teplotou 
9,2°C. Nejstudenějším dnem s průměrnou teplotou –10,1°C byl 28. únor. 
Nejteplejším dnem byl 29. červenec s průměrnou teplotou 28,7°C. Absolutní 
maximální teplota vystoupila byla 36,2°C tentýž den. Dne 29. července bylo 
naměřeno v Plzni 38,3°C, v Klementinu naměřili 35,2°C, což byla nejvyšší 
naměřená teplota od začátku sledování (měření). Pro zajímavost v alžírském 
Touggourtu naměřili 49°C. Minimální teplota poklesla na –16,9°C dne 30. 
prosince a téhož dne činila nejnižší přízemní teplota –18,8°C.  



Nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou teplotou 19,5°C a 
nejstudenějším měsícem byl únor s teplotou –2°C. V květnu, červnu a červenci 
vystupovaly teplota nad 30°C – tropické dny. 
Srážkově byl rok 2005 normální – 552,7 mm – a srážky padaly 191 dnů. Nejvíce 
srážek bylo v červenci a nejméně v říjnu. Souvislá sněhová pokrývky ležela 46 
dní a měla nejvíce měla výšku 16 cm.  
Ve dvaceti dnech bylo zaznamenáno 30 bouřek, nejvíce v červenci. Zesílené 
proudění s rychlostí větru nad 25 km/hod. bylo v 51 dnech, mlhy se vyskytly ve 
37 dnech. 
 
LEDEN – nejvyšší teplota 14,8°C, nejnižší teplota –10,2°C. Úhrn srážek byl 
45,8 mm, padaly 23 dnů. Souvislá sněhová pokrývka trvala 7 dní s maximální 
výškou 2 cm. 
ÚNOR – nejvyšší teplota 9,2°C, nejnižší teplota –16,0°C. Úhrn srážek 34,1 mm, 
srážky padaly 23 dnů. Souvislá sněhová pokrývka byla 16 dnů s maximální 
výškou 8 cm. 
BŘEZEN – nejvyšší teplota 18,0°C a nejnižší teplota –15,2°C. Úhrn srážek 
12,2 mm a padaly 14 dní v měsíci. Souvislá sněhová pokrývka ležela do 13.3. – 
naposledy kdy měla výšku 1 cm.  
DUBEN – nejvyšší teplota 22,2°C, nejnižší teplota –5,8°C. Srážkový úhrn činil 
30,3 mm a pršelo celkem 9 dní. Byly zaznamenány dvě bouřky, prvně nám 
zahřmělo 27.4.2005. 
KVĚTEN – nejvyšší teplota 34,4°C a nejnižší –1,6°C. Úhrn srážek 72,7 mm, 
pršelo 17 dnů. V pěti dnech se vyskytlo osm bouřek. 
ČERVEN – maximální teplota 32,4°C, minimální teplota 3,4°C. Úhrn srážek 
byl 30,6 mm a pršelo 16 dní. Ve dvou dnech byly pozorovány tři bouřky. 
ČERVENEC – nejvyšší teplota 36,2°C (dne 29.7. jde o absolutní roční 
maximum), nejnižší teplota 8,8°C. Měsíční úhrn srážek činil 147,7 mm, pršelo 
18 dní. V šesti dnech bylo pozorováno devět bouřek. 
SRPEN – nejvyšší teplota 29,5°C a nejnižší teplota 6,3°C. Měsíční úhrn srážek 
76,1 mm a pršelo 15 dnů. Ve dvou dnech bylo pozorováno pět bouřek.  
ZÁŘÍ – nejvyšší teplota 29,6°C a minimální 0,6°C. Srážkový úhrn činil 51,8 
mm, ale pršelo pouhých devět dní. Ve dvou dnech byly zaznamenány tři bouřky, 
ta z 27.9. byla poslední v roce 2005. 
ŘÍJEN – maximální teplota 22,6°C a minimální teplota poklesla na –4,2°C. 
Úhrn srážek byl extrémně malý a činil pouhé 2 mm a pršelo pouze pět dnů. 
Mimořádný byl výskyt mlh – celkem jedenáct dní. 
LISTOPAD – nejvyšší teplota 14,3°C a minimální poklesla na –7,3°C. Měsíční 
úhrn srážek 14,3 mm, srážky padaly 16 dnů. Souvislá sněhová pokrývka ležela 
tři dny a dosáhla výšky 2 cm. Sněhový poprašek byl porpvé zaznamenám již 17 
listopadu. 
PROSINEC – maximální teplota vystoupila na 5,8°C a minimální teplota 
poklesla na –16,9°C dne 30.12. (absolutní roční minimum). Úhrn srážek činil 



35,1 mm, padaly celkem 26 dnů, což je nejčastěji v roce. Souvislá sněhová 
pokrývka ležela sedm dní a dosáhla výšky 16 cm – nejvíce v roce. 
 
 

60. výročí osvobození Československa 
 

     Vraťme se o šedesát let zpět, kdy 10. května 1945 ve čtvrtek přijel nejdříve 
sovětský plukovník a byl uvítán vedením města. Tehdy ho uvítal plynnou 
ruštinou František Horník a důstojník se zapsal do kroniky města. Za ním 
přijížděla Rudá armáda – na dělech, na autech, na vozech taženými koňmi, jízda 
na koních i pěchota. Nekonečný průvod, průjezd Dašicemi trval téměř tři dny. 
Část přicházejícího vojska se přechodně usídlila v Dašicích. Nejvíce vojska bylo 
umístěno v kasárnách, útvar jezdectva měl své sídlo na „mlynářově“ louce. 
V prostorách fary měla sídlo vojenská policie, jejíž příslušníky bylo možné 
rozeznat dle zelených brigadýrek. Vyšší důstojníci byli ubytováni u dašických 
občanů. Zajímavostí bylo zasedání vyššího vojenského štábu v prostorách 
hostince Radnice, kterou spolu s okolím střežili po zuby ozbrojení vojáci a 
zřejmě se jednalo o štáb generála Rybalka. Jak rycle vojska přijela, tak také opět 
odjela.  
     Oslavy 60. výročí – ukončení bojů v prostoru Hrochův Týnec – Dašice spolu 
s pietním aktem u hrobu Neznámého vojína v Podboru (památník v lese) 
spojený s položením věnců společně uspořádaly obce Bořice, Moravany, 
Hrochův Týnec, Vejvanovice a Dašice. Oslavy se zúčastnili pověření zástupci 
obcí, političtí činitelé kraje, zástupci armády, zástupci ambasád a vysocí 
důstojníci za hojné účasti občanů a dalších hostů. 
 
 

Výročí Klubu důchodců 
 

     V pondělí 11. dubna se kolem 13. hodiny scházeli dašičtí senioři na zasedání 
svého klubu, dnes svátečněji oblečeni, do sálu hostince Na ostrově. Uplynulo 
totiž 20 let od založení Klubu důchodců v Dašicích. Pozdravit je přišel pan 
starosta Racek, místostarosta Stibor a tajemník Ing. Horský. Všichni srdečně 
přivítali paní Marii Krátkou, první předsedkyni od 1.1.1985. Z popudu Místního 
národního výboruse tehdy sešla pětice průkopnic – paní Krátká, Bruderová, 
Nechvílová, Hofmannová a Pokorná. Schůzky se konaly stejně jako dnes 
v pondělí odpoledne a program byl také tradiční – pěstování kytiček, výměna 
receptů, vzorů na pletení, prohlížení rodinných fotek a samozřejmě zdravotní 
problémy. Jezdilo se do divadla, na koncerty, poznávací zájezdy (hrady, zámky, 
muzea). V této činnosti pokračuje klub i v současné době. Tradiční jsou také 
oslavy narozenin. Všichni stále vzpomínají na devadesáté narozeniny pana 
Slávka Půlpána. Také pravidelné zájezdy pořádané současnou přesedkyní paní 



Jiřinou Opočenskou jsou ve velké oblibě. Při závěru zasedání se již všichni těšili 
na pokračování v činnosti klubu.  
 
 

„Návrat“ Josefa Vosáhla do Dašic 
 

     Josef Vosáhlo se narodil v roce 1841 vDašicích, vyučil se u místního 
řemenáře Seifrta a v patnácti letech odešel, tak jak to tehdy bývalo zvykem, na 
vandr do Vídně a dále potom do Štýrského Hradce, Celovce, Lublaně a Záhřebu, 
Bělehradu a v závěru do velkého podniku do Pešti, kde získal mnoho zkušeností. 
Po seznámení se zákazníky z celého Balkánu navštívil Sofii, Plovdiv, Varnu, 
Bukurešť a Cařihrad. Desetiletá cesta měla velký vliv na jeho další pracovní 
osud. Rozhodla se zůstat v Dašicích a založil živnost. Nejprve vyráběl biče, 
řemeny a potom rozšířil závod o koželužství. Živnost rostla, dělníků přibývalo a 
jeho kvalitní výrobky měly výbornou pověst. V sedmdesátých letech vzrůstala 
potřeba hnacích řemenů, jeho výrobky odebíraly cukrovary, tkalcovny a 
přádelny. Vybudoval parní koželužnu, výroba bičů, řemenů i výroba 
v koželužně neustále rostla. Moderní koželužna jako závod patřila mezi nejlepší 
české podniky a výrobce konkuroval úspěšně i podnikům v cizině.  
Zemřel v roce 1918. 
 
     U příležitosti 164. výročí narození připravil majitel firmy Color Set 
slavnostní odhalení pamětní desky na budově čp. 112 v Tylově ulici za 
přítomnosti poslankyně Páralové, vedení města a občanů. Následovalo umístění 
busty Josefa Vosáhla do recepce firmy Color Set, která sídlí v prostorách bývalé 
továrny. Celý slavnostní program byl doplněn průvodem a prohlídkou závodu. 
Celá oslava se velmi vydařila a je třeba za její přípravu poděkovat majitelům 
Color Set, manželům Švédovým.  
 
 

Dřevěná kaplička Sedmibolestné Panny Marie 
     
     Z dostupných historických pramenů se dozvídáme, že od první zmínky o 
existenci malé dřevěné kapličky Sedmibolestné Panny Marie, která stojí vedle 
dašického hřbitova uplyne letos 250 let. Co všechno již tato kaplička zažila! 
Stála již za války v roce 1758, kdy kolem ní projížděl rakouský generál Laudon, 
přežila prusko – rakouskou válku v roce 1866, zažila první i druhou světovou 
válku.  
     V neděli 11. září 2005 odpoledne v rámci slavnostní mše si občané Dašic 
připomněli 250 let kapličky Sedmibolestné Panny Marie. Při této příležitosti 
bylo do tělesa nového krásného kříže vloženo „Poselství budoucím generacím.“ 



Poselství seznamuje budoucí občany s důležitými informacemi současného 
života městečka i celé České republiky. Také přání ze závěru dokumentu pro 
příští generace můžeme všichni začít naplňovat již dnes:  

- zlého se vyvaruj a k dobrému tíhni 
- nedělej druhému, co nechceš, aby dělal tobě 

 
 

Základní škola 
      
     Původně byla základní škola, tehdy nazývána školou obecnou (5 tříd) a 
střední školou (4 třídy), umístěna na náměstí v budově proti nové radnici. 
Samostatná budova byla vlastně přestavěným pivovarem. Svými třídami, 
kreslírnou, tělocvičnou a bytem pro ředitele a školníka se postupně pro 
rozvíjející se město stávala malou, omezující a velikostí zásadně nevyhovující. 
Po vleklých jednáních o výstavbě nové školy byl v roce 1960 položen základní 
kámen a zároveň zahájena výstavba nové pěkné dvoupatrové školy a oddělenou 
tělocvičnou a školním hřištěm. 5. listopadu 1962 bylo zahájeno vyučování. 
Škola má celkem 17 tříd, 2 pracovny a od roku 1962 jídelnu a později byla 
vybudována také budova družiny a odborných dílen. V závěru je třeba 
připomenout vybudování velmi kvalitní počítačové učebny.  
 
Školní rok 2004/2005 
     Základní škola Dašice je úplná základní škola s právní subjektivitou. Má 12 
tříd, celkem 279 žáků z toho 149 přímo z Dašic. Pedagogických pracovníků je 
19 a nepedagogických celkem 9.  
Z devátých tříd bylo přijato na střední školy a střední odborná učiliště 29 žáků. 
Za velmi úspěšné lze považovat 2. místo v okresní biologické olympiádě žákyně 
Martínkové a 1. místo v chemické soutěži žáků Štěpánka a Janáka. Úspěchem je 
také určitě 5. místo v celostátní soutěži České televize „Namaluj si svého 
Čecha“, které za portrét Dr. E. Beneše získala žákyně Martínková. 
 
 

Mateřská škola – Opatrovna 
 

     Historie předchůdce dnešní mateřské školy – opatrovny počala sbírkou v roce 
1893 a otevřena byla v květnu 1915. Po ukončení I. světové války navázal na 
svoji práci Spolek pro výstavbu a zásluhou děkana L. Hory a biskupské 
konsistoře v Hradci Králové byla spolku prodána část farské zahrady o výměře 
2,47 arů za cenu 1Kčs/ 1 m2. Stavba v současné podobě byla slavnostně 
otevřena 1. května 1927. Mateřská škola má tedy v Dašicích dlouhodobou 
tradici a navštěvovali ji již dnešní sedmdesátníci. 
Vedle dvou prosluněných tříd byla součástí zahrada vybavená lavičkami, 
houpačkami a pískovišti. Objekt byl vybaven také malým sálkem. Zde 



dlouhodobě sídlilo loutkové divadlo. Tradicí byly pravidelné akademie 
s bohatým programem, kde vystupovali všichni žáci školy pro své rodiče. 
V šedesátých letech bylo otevřeno oddělení nejstarších žáků v prostorách bývalé 
občanské záložny v budově nové radnice. V roce 1976 byla slavnostně otevřena 
nová moderní školka v areálu nové základní školy s moderně vybavenými 
čtyřmi třídami a samostatnou moderní kuchyní. Školka má také velkou zahradu, 
čtyři pískoviště a řadu průlezek a laviček. 
 
Hospodaření za rok 2005: 
Příjmy   dotace 1 752 000,00 Kč 
         480 000,00 
    školné      57 885,00  
    stravné    161 344,00 
    úrok            119,00 
    celkem 2 451 348,16 Kč 
 
Výdaje   mzdy, odvody, uč. Pomůcky, 
    čist. a ochr. pomůcky, DHIM, 
    potraviny, voda, plyn, el.energie, 
    opravy, služby spojů, atd. 
      2 483 882,38 Kč 
 
Hospodářský výsledek k 31.12.2005   - 32 534,22 Kč 
 
Stav peněž. prostředků k 31.12.2005: 
BÚ      201 559,18 Kč 
Pokladna         7 940,00  
Zásoby         1 979,00 
Celkem     211 478,38 Kč 
 
Závazky: 
321 podniky      49 620,60 Kč 
331 zaměstnanci    104 107,00 
336 sociální, zdravotní odv.    71 501,00 
342 daň       18 784,00 
      244 012,60 Kč 
 
Zůstatek k 31.12.2005 
       - 32 534,22 Kč 
 
 
 



Dašická kasárna 
 
     Známá reorganizace naší armády a ukončení povinné základní vojenské 
služby se dotkla i Dašic. Po mnoha měsících čekání byly začátkem května 2005 
podepsány protokoly o předání místních kasáren do majetku města. Nastal 
okamžik, kdy vyvrcholil proces, jak využít získaný nemovitý a movitý majetek 
pro blaho Dašic. Pracovní komise se zabývá technickým stavem budov a řeší 
jejich případné využití, kde v úvahu připadá pronájem zájemcům pro výrobu a 
skladování a také se uvažuje o tom, že by část areálu mohla být využita pro 
bydlení formou ubytoven, bytů či domků. Co se týká problematiky vytápění, je 
předmětem zájmu a úvah lokální ekologické vytápění plynem. Tento uvažovaný 
komplexní úkol představuje pro obec náročný úkol pro řadu let.  
 
 

SK Sparta Dašice 
 

     Sportovní klub SK Sparta Dašice má mnohaletou tradici a stejně se klub 
jmenoval ještě před druhou světovou válkou a zabýval se však pouze fotbalem. 
Dnes jsou jeho náplní oddíly fotbalu, nohejbalu, tělesné výchovy žen, stolního 
tenisu, volejbalu a kondiční gymnastiky. Rozsah a kvalita činnosti je zásadně 
ovlivňována finančními náklady. Vedení se snaží finanční prostředky zajistit 
všemi možnými způsoby – členské příspěvky, sponzorské dary, pronájem 
reklamních ploch, dotace na činnost, apod. Je zřejmé, že dotace města na činnost 
klubu je nedostatečná. Problémem se stávají současné klubové místnosti (šatny), 
které jsou vlastně  upravená bývalá staveništní zařízení užívané při výstavbě 
školy. Při dlouhodobějším hodnocením nákladů je zřejmé řešit rozpor mezi 
náklady pro práci klubu, které činí 131 428,00 Kč a roční dotací města ve výši 
80 000,00 Kč. 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů města Dašice 
 

     Činnost sboru má v Dašicích mnohaletou tradici, věnuje se jí řada občanů a 
mnohdy i rodin. Její smysl je z hlediska obce velmi důležitá a významná, což si 
občané uvědomují až v okamžiku, když sami potřebují nutně pomoc. Tehdy se 
také projeví příprava, organizovanost a trénink těchto obětavých občanů. Jak je 
výkaz o jejich práci jednoduchý a strohý, tak při jeho prostudování si teprve 
uvědomíme, co všechno této činnosti musí obětovat.  
 
Rok 2005: 
Jednotka  9 členů 



Každou neděli dvouhodinová údržba, opravy kontrola jízdy Tatra 148 a Avia 
31DVS, výcvik na vodě (mlýn Dašice), školení. 

 
Určitě je oprávněný požadavek na rekonstrukci zbrojnice pro bezpečnost 

podmínek při provozu jednotky.  
 
Přehled činnosti:  
30.4. dohled nad pálením čarodějnic 

výpomoc při branném dnu 
kontrola hydrantů 

2.6. dětský den – ukázka činnosti 
21.9. požár stohu u Dvakačovic 
5.12.   dohled při vítání Mikuláše 
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