
Jednání zastupitelstva 
  
 V roce 2006 se uskutečnilo celkem osm veřejných zasedání zastupitelstva. 
Účast obyvatelstva se pohybovala mezi deseti až dvanácti občany, pouze 
volebního zasedání se zúčastnilo dvacet sedm občanů. Vlastní jednání probíhala 
díky pochopení ředitelství základní školy v prostorách školní jídelny, jedno 
pracovní v malém sále v kasárnách a volby nejvyšších funkcionářů obce 
v obřadní síni. Dále se budeme zabývat nejdůležitějšími problémy 
v jednotlivých zasedáních. 
 První jednání se uskutečnilo dne 26. ledna. Nejprve byl diskutován a 
schválen návrh smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních 
vod v Semtíně. Dále byl projednán a schválen postup ekonomické spolupráce se 
záměry VaK Pardubice při plánovaných rekonstrukcích. Schváleny byly změny 
rozpočtů pro roky 2005 a 2006. Byly podány informace o žádostech na dotaci na 
Fond rozvoje bydlení. Zástupce společné komise zastupitelstva o problematice 
Kataforesis přednesl průběžnou zprávu. Dále byla projednána informace o 
postupu realizace bytových domů.  
 Druhé zasedání se uskutečnilo 23. března. Byly projednány připravené 
návrhy prodeje nemovitostí malého rozsahu a odprodej dvou vojenských 
rodinných domků. Také byl projednán a doporučen návrh III. změny ÚPSÚ 
Dašice. Závěr obstarala informace o průběhu kauzy Kataforesis CZ. 
 Třetí zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 1. června. Byly projednána 
problematika rozšíření městské policie. Zajímavé bylo vystoupení zástupce 
firmy COLOR SET s vysvětlením plánu na další podnikatelské aktivity a také 
má zájem o trvalé získání skladovacích prostor v objektu kasáren. Byl projednán 
návrh na přestavbu domu čp. 306 včatně dotace Fondu rozvoje bydlení – 11 
bytů. Dále byly schváleny připravené prodeje pozemků. Také byl projednán 
vstup strategického partnera do VaK Pardubice a závěrečný účet Svazku obcí 
Loučná. Schválen byl i návrh výstavby rodinných domů v areálu Na valech. Pod 
dojmem částečných zátop byla navrhována aktualizace havarijního plánu na 
podmínky Dašice.  
 Čtvrté zasedání proběhlo 12. června. Hlavním bodem programu bylo 
projednání problematiky rekonstrukce domu čp. 306, byl vybrán návrh na nové 
výběrové řízení, byl odmítnut návrh odprodeje budovy a byla posouzena 
nabídka bankovních ústavů na vlastní financování rekonstrukce domu čp. 306. 
Při průběžném jednání o rozpočtu na rok 2006 byly schváleny navržené změny 
položek. Co se týká návrhu na využití budov štábu v prostorách kasáren, byl 
v souladu s celkovými záměry odmítnut odprodej budovy a doporučen nájem 
této budovy. Posledním bodem jednání bylo schválení odprodeje parcely č. 
173/2 o výměře 233m2 na soutoku Loučné a mlýnského náhonu manželům 
Veigertovým.  
 Páté zasedání zastupitelstva konané dne 31. srpna v kinosále v kasárnách 
se zabývalo následujícím: Byl projednán a schválen návrh zásadní změny 



územního plánu SÚ Dašice – kasárna. Jeho schválení pověřenými orgány bude 
zajišťovat perspektivu pro využití prostor bývalých kasáren. Byl vybrán a 
schválen dodavatel pro rekonstrukci domu čp. 306. Zastupitelé vybrali peněžní 
ústav pro poskytnutí úvěru na rekonstrukci domu čp. 306 – Česká spořitelna. 
Byla projednána a pro schválení doporučena změna ÚPSÚ Dašice – lokalita 28. 
října. K problematice Vak zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o poskytnutí půjčky mezi městem Pardubice a městem Dašice. Dále byly 
schváleny dodatky ke zřizovacím listinám Mateřské školy Dašice  a Základní 
školy Dašice. Po projednání a diskusi bylo schváleno vydání Volebního speciálu 
na měsíc říjen, kde volební strany a seskupení budou občanům prezentovat své 
volební programy. Pořadí určí kandidátní číslo a speciál bude vydán do 30. září 
a předání všem občanům organizačně zajistí město. 
 Šesté zasedání se uskutečnilo dne 19. října. Zastupitelstvo schválilo prodej 
parcely číslo 1120/1 díl A. Současně také pozastavuje pořizování 1. změny  
ÚPSÚ Dašice pro negativní vyjádření orgánů státní správy a současně schvaluje 
návrh smlouvy č. 20372 o uložení přívodního elektronapájecího kabelu. Bylo 
revokováno usnesení č. Z064/2006 a ruší původní text a nahrazuje  jej: 
Zastupitelstvo na základě pořadí, které určila hodnotící komise vybralo za 
dodavatele stavby na rekonstrukci domu čp. 306 sdružení firem CLEVANS 
Česká Lípa  SOSTAF Heřmanův Městec  s cenovou nabídkou v částce 22 519 
391, - Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Na závěr 
schválilo zastupitelstvo nájem skladovací plochy o rozloze cca 350 m2 firmě 
Prokop Invest a.s. na dobu určitou jednoho roku za cenu 300,- Kč/m2/rok. 
 Sedmé zasedání dne 2. listopadu bylo volebním zasedáním nově 
zvoleného zastupitelstva. Místem zasedání byla obřadní síň v budově MěÚ 
Dašice. Zastupitelé se sešli v plném počtu patnácti zastupitelů, přihlížejících 
občanů bylo dvacet sedm. Zasedání zahájil v 18 hodin nejstarší zastupitel – pan 
Ďurišík, slib přednesla paní Čepková a podepsali jej všichni zastupitelé. 
Volební komise ve složení: Halíř, Vlasák, Klásek 
Návrhová komise ve složení: Stibor, Morávková, Zikmund 
Byl schválen volební řád a tajné volby. Zastupitelstvo zvolilo starostu Bc. Jiřího 
Horu (9), dále zvolilo místostarostu Ladislava Racka (10). Do pětičlenného 
orgánu rady byli zvoleni: Mgr. Petr Zikmund (9), Tomáš Klásek (9), Ing. 
František Vlasák (8). Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel Neruda (8) 
a předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Alena Janáková. 
Zastupitelstvo potvrdilo výsledky voleb svým usnesením (15). Zasedání bylo 
slavnostně ukončeno v 19 hodin 53 minut.  
 Osmé zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 14. prosince. Zastupitelstvo 
schválilo nový jednací řád zastupitelstva. Schválilo, že Bc. Jiří Hora bude 
pracovat od 2.11.2006 do 31.1.2007 jako neuvolněný člen zastupitelstva a od 
1.2.2007 jako uvolněný člen zastupitelstva a pan Ladislav Racek pracuje ve 
funkci místostarosty od 2. listopadu jako uvolněný člen zastupitelstva. 
Zastupitelstvo schválilo odměny všech svých členů v neuvolněných funkcích. 



Zastupitelstvo schválilo členy kontrolního výboru: Mgr. Ladu Morávkovou, 
Františka Ciráka, Zdeňka Nejedlého a Jiřího Šmejdu. Schválilo též členy 
finančního výboru zastupitelstva: Jiřího Halíře, Ing. Jana Foldynu, Kateřinu 
Hořeňovskou a Jindřicha Svobodu. Byla schválena Obecně závazná vyhláška 
města Dašice č. 1/2006 (změna vyhlášky č. 3/2005). Zastupitelstvo schválilo 
změny rozpočtu na rok 2006 a rozpočtové provizorium na rok 2007, dále 
projednalo dokument III. Změny územního plánu sídelního útvaru Dašice 
zpracovaný oddělením územního plánování stavebního úřadu Magistrátu města 
Pardubice. Rozhodlo zrušit vyhotovování pořadníku žádostí o byty v Dašicích. 
Zastupitelstvo schválilo nepeněžní dar bývalým zastupitelům pracujícím v letech 
2002 – 2006. 
 

Rozpočet na rok 2006 
 Rozpočet města Dašice pro rok 2006 byl schválen zastupitelstvem dne 26. 
ledna 2006 usnesením č. Z011/2006 a činil: 
 
Příjmy     25 249 000,00 Kč 
Výdaje     25 249 000,00 Kč 
 
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu v oblasti příjmů i 
výdajů, a proto byly provedeny rozpočtové změny: 
Aktivní politika zaměstnanosti – ÚP      312 653,00 Kč 
Dotace – hasiči           27 820,00 Kč 
Neinvestiční dotace kraje – úroky Pal.       65 000,00 Kč, 
tedy rozpočtové změny celkem v částce   405 473,00 Kč. 
 
Upravený rozpočet činil:  
Příjmy     25 654 473,00 Kč 
Výdaje     25 654 473,00 Kč 
 
Skutečné plnění rozpočtu města Dašice ke dni 31.12.2006 činilo: 
Příjmy     28 372 668,00 Kč 
Výdaje     33 324 382,00 Kč 
Saldo      - 4 951 714,00 Kč 
 
Stav fondů města ke dni 31.12.2006: 
Sociální fond             3 359,17 Kč 
Fond rozvoje bydlení        903 133,25 Kč 
 
Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů k 31.12.2006: 
Úvěr – Palackého ul.   - 4 800 000,00 Kč 
 
Závěrem provedeme posouzení hospodaření města dle zákona 420/2004 Sb. 



§ 10 odst. 4 – otázka zadlužení: 
Podíl pohledávek na rozpočtu    9,26 % 
Podíl závazků na rozpočtu    0,46 % 
Podíl zastaveného majetku    0,00 % 
 
 

Volby do sněmovny 
  
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve 
dnech 2. a 3. června 2006. V Pardubickém kraji bylo celkem 14 kandidátek. 
V samotných Dašicích bylo v seznamech uvedeno 1 486 voličů a voleb se 
zúčastnilo 945 voličů, volební účast tedy byla 63,5 %. Nejvíce hlasů obdržely 
strany, které se probojovaly do sněmovny. Pořadí stran dle získaných hlasů a 
procent: 
Česká strana sociálně-demokratická   330  34,9 % 
Občanská demokratická strana    282  29,8 % 
Komunistická strana Čech a Moravy   164  17,3 % 
KDU-Čs. strana lidová       75    7,9 % 
Strana zelených        49    5,2 % 
 

Komunální volby 
 

 Volby do zastupitelstev obcí se ve dnech 20. a 21. října 2006 staly 
středem pozornosti většiny občanů. Také příprava letošních komunálních voleb 
byla určitým obrazem celostátních poměrů. Výsledkem celkem překvapivým 
bylo uveřejněných devět řádných kandidátek, což je na Dašice nebývalý počet a 
také předvolební boj a agitace nabyly nebývalého rozsahu. Šťastným nápadem 
bylo vydání předvolebního zpravodaje pod patronací obce. Zapsáno bylo ve 
volebních seznamech 1 496 voličů, volební účast byla 57,9 %. Pořadí je 
následující: 
SNK za město Dašice     2 297 hlasů 
KDU-ČSL       1 777 hlasů 
Za lepší život v Dašicích     1 453 hlasy 
Občanská demokratická strana    1 407 hlasů 
Komunistická strana Čech a Moravy   1 395 hlasů 
Československá stran soc.-demokratická  1 358 hlasů 
Sdružení nezávislých kandidátů   1 109 hlasů 
 
Zvolení zastupitelé: Racek Ladislav, Kohoutek Karel, Čepková Marcela, Ing. 
Foldyna Jan, Ďurišík Pavol, Klásek Tomáš, Neruda Pavel, Ing. Janáková Alena, 
Mgr. Morávková Lada, Bc. Hora Jiří, Halíř Jiří, Ing. Vlasák František, Jelínek 
Jiří, Stibor Vladimír, Mgr. Zikmund Petr 
 



Pro zajímavost uvádíme zastupitele s největším počtem hlasů: 
Bc. Hora Jiří      302 hlasy 
Halíř Jiří       252 hlasy 
Ing. Janáková Alena     252 hlasy 
 
 

Nejvýznamnější občané 
 
Náš pan učitel 
 František Novák se narodil 1. listopadu 1913 v Roudnicic. Školu a studia 
prožil s rodiči v Dašicích. Maturoval v roce 1932 na reálce v Pardubicích. Začal 
jako učitel obecných škol na Pardubicku (Lány, Černá za Bory, Rokytno, 
Bělečko, Vysoké Chvojno, Staré Holice, Bohdaneč, Pardubice) a osudem se mu 
stala Obecná škola a Střední škola v Dašicích, kde působil od roku 1935. 
V padesátých letech dálkově vystudoval Fakultu společenských věd na Vysoké 
škole pedagogické v Olomouci, kde promoval v roce 1957. V letech 1952 – 
1962 byl ředitelem školy v Dašicích. Školou žil a významně se podílel na 
výstavbě nové školy, která byla otevřena v roce 1962. Jako pedagog byl u svých 
žáků oblíben a ctěn pro svou dobrotu a porozumění. Jeho oblíbeným oborem byl 
dějepis, ve kterém měl velmi rozsáhlé vědomosti. V Dašicích se po celý život 
účastnil a organizačně podílel na místním kulturním životě. Po odchodu do 
důchodu v roce 1973 vztah ke svým bývalým žákům projevoval na 
abiturientských sjezdech a při jejich osobních návštěvách a setkáních. 
V osobním životě byl typem všímavého, hodného a nekonfliktního člověka, 
který i v době vysokého věku se zajímal o život ve škole, městečku i ve 
společnosti.  
Zemřel v požehnaném věku 93 let dne 20. srpna 2006. 
 

 
Počasí 

 
 Rok 2006 se zařadil mezi abnormální a pro řadu obyvatel velmi 
nepříjemný. V zvěru března ohrožovala řadu domů a k tomu se připojilo rychlé 
tání způsobující záplavy a mimořádné stoupání spodní vody v místech nekvalitní 
kanalizace.  
 Celkově byl tento rok teplotně mírně nadnormální s průměrnou teplotou 
9,6°C. Nejteplejším dnem byl 21. červen s průměrnou teplotou 26,7°C a 
nejstudenějším  dnem byl 23. leden s teplotou –15,4°C. Maximální teplota činila 
20.7.2006 až 35,6°C a naopak minimální byla 5. února s teplotou –20,6°C. 
Nejteplejším měsícem roku byl červen s průměrnou teplotou  23°C a 
nejchladnějším měsícem byl Leden s průměrnou teplotou –5,7°C. V měsících 
červnu, červenci a v srpnu vystupovaly teploty nad 30°C a bylo celkem 28 



tropických dnů. Srážkově byl tento rok normální, a to 573 mm a srážky padaly 
141 dnů. Nejvíce jich spadlo v srpnu a nejméně v měsíci září. Minimální srážky 
v jednom dni (21.6.) činily 61 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela jen 16 dnů 
a měla nejvýše 8 cm. V patnácti dnech byly zaznamenány bouřky. Silné větry 
nad 25 km/hod. byly pozorovány ve třiceti sedmi dnech, bouřky byly 
zaznamenány v patnácti dnech, z toho v květnu to bylo v pěti dnech.  
 
LEDEN – nejvyšší teplota 3,8°C, nejnižší teplota –18,8°C. Úhrn srážek byl 21,2 
mm a srážky padaly sedm dní. Souvislá sněhová pokrývka ležela šest dnů a 
dosáhla výšky 5 cm. Mlhy byly pozorovány v osmi dnech. 
ÚNOR – nejvyšší teplota vystoupila na 9,7°C a nejnižší poklesla na –20,6°C. 
Měsíční úhrn srážek činil 22,0 mm, které padaly šest dnů. Souvislá sněhová 
pokrývka ležela sedm dní – nejvíce v roce a dosáhla výšky 4 cm. 
BŘEZEN – nejvyšší teplota činila 21,1°C a nejnižší byla –9,1°C. Měsíční úhrn 
srážek byl 69,8 mm a srážky padaly dvacet dnů. Souvislá sněhová pokrývka 
ležela do 13.3. a měla výšku 1 cm. 
DUBEN – maximální teplota byla 25°C a minimální teplota poklesla na –3,3°C. 
Měsíční srážkový úhrn činil 49,4 mm. Pršelo celkem čtrnáct dnů. Byla 
zaznamenána jedna bouřka a ve čtyřech dnech jsme zaznamenali mlhy.  
KVĚTEN – nejvyšší teplota činila 25,6°C a nejnižší teplota poklesla na 3°C. 
Měsíční úhrn srážek byl 67 mm a pršelo 12 dnů v měsíci. Bylo pozorováno pět 
bouřek, což je nejvíce v jednom měsíci. 
ČERVEN – maximální teplota činila 34,3°C a minimální teplota byla 2,8°C. 
Srážkový úhrn za měsíc byl 91,7 mm a pršelo celkem dvanáct dní, v jeden den 
spadlo až 61,4 mm, což bylo nejvíce za rok. Byly pozorovány tři bouřky a 
v jednom dni jsme pozorovali mlhu. 
ČERVENEC – byl nejteplejším měsícem roku. Nejvyšší teplota, mimo jiné byla  
ročním maximem, dosáhla 35,4°C, nejnižší teplota byla 9,1°C. V měsíci jsme 
zaznamenali nejvíce tropických dnů – celkem dvacet jeden den. Měsíční úhrn 
srážek byl 16,9 mm, pršelo osm dnů. Byly zaznamenány čtyři bouřky. 
SRPEN – maximální teplota byla naměřena 30,3°C a minimální teplota činila 
8°C.Úhrn srážek činil 160,4 mm a pršelo celkem dvacet jeden den, což bylo 
nejvíce v jednom měsíci.  
ZÁŘÍ – nejvyšší teplota vystoupila na 28,4°C a nejnižší byla naměřena 5,2°C. 
Měsíční srážkový úhrn činil 12,7 mm, kdy pršelo celkem čtyři dny. V sedmi 
dnech byly zaznamenány mlhy.  
ŘÍJEN – maximální teplota vystoupila na 23°C a minimální teplota poklesla na 
–3,3°C. První mráz nás překvapil už 9. října. Úhrn srážek činil 26,8 mm, pršelo 
9 dní. Mlhy se vyskytly celkem v sedmi dnech. 
LISTOPAD – nejvyšší teplota činila 17°C a nejnižší poklesla na –4,4°C. 
Měsíční úhrn srážek byl 21,8 mm a pršelo celkem šestnáct dní. Byly 
zaznamenány dvě bouřky a ve třech dnech mlhy. 



PROSINEC – maximální teplota vystoupila na 14°C a minimální teplota byla –
6,8°C. Úhrn srážek činil 19,4 mm, srážky padaly šest dnů. Souvislá sněhová 
pokrývka ležela dva dny a dosáhla výšky 4 cm. V sedmi dnech byly pozorovány 
mlhy.  
 
 

Boží tělo 
 

 Letos již podruhé ve večerních hodinách jsme mohli být svědky 
zvláštních církevních obřadů na dašickém náměstí. Představila se nám slavnost 
„Těla a krve Páně“, která má dlouholetou tradici a naposledy byla slavena 
počátkem padesátých let a potom násilně přerušena. Nyní se tato tradice opět 
obnovuje. Po večerní mši svaté celý zástup věřících vykročí do ulic, aby se 
posvětil prostor jejich života a požehnáním u čtyř oltáříků byla vyprošena milost 
dobré budoucnosti pro všechny obyvatele našeho městečka od Boha. I nyní jsme 
svědky této tradice našich otců a dědů, která má v sobě jeden hluboký důvod. 
Do lidského života zasahují i takové okolnosti, které nemůžeme svými 
znalostmi a dovednostmi ovlivnit, a tak vidíme, že lidský faktor není pevným 
opěrným bodem, který by řešil každé existenční ohrožení a řešení mám nabízí 
křesťanství a víra. 
 

Color Set 
 Je nepochybně nejzajímavějším a nejprogresivnějším podnikem 
v Dašicích, který byl založen v roce 1998 po zkušenostech s firmou Bonako. 
Velmi dobrým tahem se ukázalo zakoupení areálu bývalé koželužny (majitel pan 
Vosáhlo). V začátcích měl podnik deset pracovníků a manažera s velkým 
rozsahem odborných znalostí, absolventa ČVUT se zaměřením kybernetika a 
robotika a jeho nejbližším spolupracovníkem byla manželka. Hlavním 
programem podniku je povrchová úprava materiálu nástřikem a vypalováním 
práškovými barvami, vytvoření vlastních alternativ využívání technologie. U 
povrchové úpravy jde 80% produkce podniku na export do řady zemí světa. 
Firmě se daří vyhledávat vhodné zakázky odpovídající rozsahu a možnostem 
tohoto podniku – 1 000m2 – denní kapacita. Také zde probíhá lakování 
vlastních výrobků z plechu do síly 3 mm  a technologie CNC děrování pro 
stojanový nábytek pro obchodní řetězce, automatické podávací linky pro 
speciální komponenty. Zajímavý je také vlastní víceúčelový a variabilní 
stavebnicový nábytek – Filip. Zároveň je třeba připomenout současný stav, který 
je více jak sto zaměstnanců a stále stoupající objem výroby a rozšiřování 
sortimentu a ukázkový přístup ke spolupráci s orgány města je příslibem pro 
budoucnost.  
 
 



Základní škola 
 Školní rok 2005/2006 
Základní škola Dašice je úplná základní škola s právní subjektivitou. Má 
jedenáct tříd a celkem 258 žáků, z toho 137 žáků je přímo z Dašic. 
Pedagogických pracovníků školy je 19 a nepedagogických pracovníků má škola 
celkem devět. Při přijímacím řízení bylo na čtyřleté studijní obory a učební 
obory s maturitou přijato 25 žáků a na učební obory bez maturity celkem 15 
žáků.  
 V oblasti volnočasové aktivity pracovalo 20 kroužků s různým zaměřením 
a v nich bylo zapojeno 197 žáků. Za povšimnutí stojí výtvarné práce vytvořené 
žáky a zde je zajímavě řešeno téma „Duch stromu“. Pozornost zaslouží také 
logo školy, které vzniklo z návrhů dětí. Mezi kroužky s nejvyšší úrovní patří ty, 
které jsou zaměřené na informatiku.  
 

SK Sparta Dašice 
  
 Nohejbal v Dašicích 
V letošním roce dašický nohejbal slaví 30. let své činnosti. Zakládajícími členy 
byli Vladimír Hruša st., Ivan Hruša, Ing. Jelínek, Láďa Pulpit, Milan Herzig a 
další. Je třeba připomenout, že nohejbal se na tzv. „sokoláku“  hrál už o řsdu let 
dříve, ale to bylo neorganizovaně. Mužstvo hrálo okresní přebor, pravidelně se 
pořádaly posvícenské turnaje, mnohdy za účasti i ligových mužstev a největší 
účast byla 32 družstev. V devadesátých letech se mění kádr, ale nohejbal je stále 
populární. I letos hraje naše mužstvo NC Sparta Dašice okresní soutěž, jezdí na 
turnaje a pořádá je. Jen zájemců o tento druh sportu už není tolik, družstvo by 
jich potřebovalo mnohem víc. 
 
 Stolní tenis 
Pokud bychom se ptali: „ A co Dašice a stolní tenis?“, už pouze pamětníci si 
vzpomenou na občasné turnaje v „Ovčárně“ na faře, na líté boje ve skladech 
obilí pana Vašury či v tělocvičně ve staré škole (Dřevotvar). Před dvěma lety 
parta nadšenců založila v SK Sparta Dašice oddíl stolního tenisu a reprezentuje 
město v regionálním přeboru druhé třídy. Trénují třikrát týdně 3-4 hodiny 
v prostorách tělocvičny. A kdo že založil oddíl? Pánové Radek Hořeňovský, 
Vašek Toušek, Jiří Štech, Milan Novák, Tomáš Bidlo a Ing. Jan Foldyna. 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Dašice 
  
 Když psal kronikář v loňském roce o SDH a jeho práci v obci, určitě 
nečekal, že se jeho slova brzy potvrdí. V loňském roce, na konci března, přišla 
velká voda, co do výšky hladiny, zatím nejvyšší – 317 cm. Hladina byla ještě o 5 
cm výš než při velké vodě v roce 1997. Zde je však si třeba uvědomit, že v roce 



1997 povodeň proběhla v létě vlivem velkých dešťů, zatímco letos šlo 
především o vodu z roztátého sněhu, kterého bylo mnoho a půda byla koncem 
března ještě částečně promrzlá. Tak díky odvodu vody došlo k rozlévání vody 
v polích a také v Dašicích, byly problémy ve škole, v parku a v Třebízského 
ulici a u některých domků ve sklepích. Právě zde se ukázala obětavost a 
připravenost našich hasičů. Lze říci, že všichni zúčastnění zajistili pomoc 
ohroženým obyvatelům a ztráty tak byly minimální. Dořešit bude třeba zejména 
stržené hráze náhonu, vyčistit zanesené koryto řeky a zajistit stálou technickou 
funkčnost mechanizmů stavidel.  
 Končím vřelým díkem všech, zejména ale ohrožených občanů, všem 
našim zasahujícím hasičům a také občanům, kteří přispěchali na pomoc.  
 
 

Budování tradic 
 

 V našem městě s novým životem a aktivitou našich občanů se postupně 
vytvářejí nové tradice v pořádání zábavných, kulturních a sportovních akcí. Ty 
jsou organizovány buďto přímo obcí, nebo zájmovými organizacemi, nebo 
iniciativou jednotlivců. Nyní postupně vyjmenuji ty, které již mají několikaletou 
tradici a jsou netrpělivě očekávány spoluobčany, zejména dětmi.  
 První v pořadí je ohňostroj pořádaný vždy k zahájení Nového roku. Další 
akcí je pálení čarodějnic s průvodem a maskami. Následuje dětský den se 
zábavným programem a mnoha soutěžemi pro naše malé občany. Pravidelně je 
organizován také hojně navštěvovaný dětský karneval. Velkou návštěvnost mívá 
i dašické posvícení, kde se obec stará o posvícenské atrakce, Sparta Dašice 
organizuje soutěže v nohejbale a ve fotbale, v hostinci „Na ostrově“ zkoušejí 
svoji sílu přeborníci v „páce“, hrají se šachy, máme možnost jít si zatančit. 
Věhlas získává velmi dobře připravený Mikuláš a pečlivou režií, světelnými 
efekty a dárky pro nejmenší. Navštěvují jej děti z Dašic a okolí a odcházejí 
s nezapomenutelnými zážitky. Tradicí se stávají i vánoční koncerty v místním 
kostele, pravidelně máme na náměstí vánoční strom a barevně se osvětlují 
vybraná místa v obci. 
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