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Nový rok 2009 

přivítali dašičtí občané již po sedmé tradičním ohňostrojem na prostranství před 
hospodou na Ostrově. DJ Tomáš ohňostroj doplnil příjemným hudebním 
doprovodem. Prostranství před Ostrovem bylo zaplněno, a tak se spoluobčané 
mohli nejen pokochat krásným pohledem na nebe, ale také si navzájem popřáli 
vše nejlepší do nového roku. Tak, ať se povede. 

 

Rada města Dašice 

ve složení – Ladislav Racek, Tomáš Klásek, Ing. František Vlasák, Mgr. Petr 
Zikmund a Marcela Čepková - se schází podle schváleného harmonogramu, 
když je ale třeba, dochází i na zasedání mimořádné. Kromě běžných, 
s provozem města spojených, problémů a úkolů se také zabývala následujícím: 

� návrh na zhotovení restaurátorských prací na podstavci sochy Panny 
Marie ve Zminném a na kovovém krucifixu a kamenném podstavci 
v Dašicích u silnice na Kostěnice 

� ve spolupráci s Úřadem práce v Pardubicích vytvoří pracovní příležitosti 
pro nezaměstnané dašické občany 

� od června se město Dašice stalo plátcem DPH 
� regenerační práce na hřišti SK Sparta Dašice, nový zavlažovací systém 

pro hřiště 
� zhotovení chodníku na hřbitově 
� nákup komunální techniky a multikáry pro pracovní četu Městského úřadu 

Dašice 
� rozdělení dotací z Programu regenerace MPR a PMZ (oprava kostela – 

150 tisíc, oprava fary – 50 tisíc korun) 
� přidělování městských bytů 
� rozhodnutí o rekonstrukci bytu v čp. 25 
� spolupráce s panem Vasylem Dzhuhanem – kultivace neudržovaných 

pozemků a mokřadu u pivovaru – tzv. pivovarský dolík 
� zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu 
� navýšení počtu sběrných kontejnerů na tříděný odpad 
� tajemník MěÚ Dašice zpracoval nový organizační řád 
� byl vytvořen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 
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Zastupitelstvo města Dašice  

má patnáct členů a v roce 2009 se sešlo celkem 7x. Zasedání byla veřejná a 
konala se buď v Klubu důchodců v Hrdličkově ulici nebo v prostorách kina 
v bývalých kasárnách. Pokud to situace vyžadovala, svolal starosta i schůzky 
informativní a neveřejné. V roce 2009, mimo jiné, řešili zastupitelé: 

� prodej pozemků na Valech (jedná se o 4 500 m2) 
� možnost rekonstrukce tzv. Opatrovny (Hrdličkova ulice) 
� demolice budovy č. 1 v kasárnách – výběrové řízení na zhotovitele, jeho 

výběr 
� hodnotili rentabilitu bankomatu (vykradení, doplatky za neuskutečněné 

výběry hotovosti), nakonec jeho zrušení  
� návrh prodeje čp. 407 (v budoucnosti velké finanční prostředky na 

rekonstrukci jednotlivých bytů i domu) 
� schválení hospodaření města Dašice v roce 2008 
� výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce čp. 368 (Opatrovna) 
� problémy kolem inventury k 31.12.2008 
� vyhláška o místních poplatcích 
� projednání a schválení V. změny územního plánu 
� možnost rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Prachovicích a kanalizace 

ve Zminném ( za pomoci dotace) 
� odvolání člena Finančního výboru – Ing. Janákovou a zvolení nového 
člena – Miroslava Vernera 

� zřízení zastávky autobusu Pod Dubem 
� schválit rozpočet města Dašice na rok 2009 a připravit, pokud možno 

vyrovnaný, rozpočet města na rok 2010 
� hodnotí činnost jednotlivých komisí 

 
 
 
 
Vedení města spolupracuje se soukromými firmami, které mají 
v městečku sídlo, tak, aby to bylo k prospěchu nás všech. Majitelé 
jednotlivých firem se podílejí svými sponzorskými dary na akcích, které 
se v Dašicích pořádají a postupně také rekonstruují některé objekty 
v Dašicích – bývalý pivovar, Vosáhlova vila, ... 
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Závěrečný účet města Dašice k 31.12.2009 

Skutečné plnění rozpočtu města Dašice k 31.12.2009: 

 

příjmy   35 969 165,46 Kč 

výdaje   38 053 263,40 Kč 

 

sociální fond        17 744,47 Kč 

 

dotace poskytnuté městu Dašice:  

 demolice kasárna – 7 596 000 Kč 

 

Stav nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2009: 

ul. Palackého   1 200 000,00 Kč 

Byt. dům čp. 306   7 441 269,55 Kč 

 

 

Obyvatelstvo k 31.12.2009 

K 31.12.2009 měly Dašice 1 997 obyvatel (občanů ČR přihlášených k trvalému 
pobytu). 

Přistěhovalo se    87 osob 

Odstěhovalo se   52 osob 

Narodilo se     28 dětí, z toho bylo 14 chlapců a 14 dívek 

Zemřelo    25 osob, z toho 6 mužů a 19 žen 

Nejstarší občance, paní Brabcové, je 92 let. 
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Bylo uzavřeno 14 sňatků, 7 manželství se rozvedlo. 

 

Místní části Dašic a počet obyvatel v nich žijících: 

Dašice   1628 osob (814 mužů a 814 žen) 

Prachovice       68 osob (39 mužů a 29 žen) 

Zminný     144 osob (73 mužů a 71 žen) 

Velkolánské        39 osob (20 mužů a 19 žen) 

Malolánské        28 osob (13 mužů a 15 žen) 

Pod Dubem        90 osob  (48 mužů a 42 žen) 

 

Celkem je tedy v Dašicích 1 997 obyvatel, z toho 1 007 mužů a 990 žen. 

Věkové rozložení: 

do 18 let  444 osob 

19 – 60 let        1 188 osob 

61 a výše  365 osob 

 

Kromě občanů ČR žije v Dašicích i cca 700 cizinců. 

 

Počasí 

 Stejně jako v předchozích letech byla zima celkem mírná. Na samém 
začátku sice mrzlo, dalo i bruslit a v první dekádě ledna napadlo asi 10 cm 
sněhu. V půlce ledna se oteplilo a do konce měsíce bylo po sněhu a teploty se 
pohybovaly kolem 0°C.  

 8. února začal opět padat sníh, mrzlo a až do konce měsíce jsme si užívali 
bílé zimy. Poslední den v měsíci přinesl oteplení a začalo tát. 
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 Na začátku března se oteplilo, i v noci byly teploty nad nulou, začalo pršet 
a sníh zmizel. V polovině měsíce nastaly jarní teploty. Pak už se to střídalo, 19. 
března dokonce přišly i sněhové přeháňky, ale byly to jedny z posledních 
záchvěvů zimy.  

 Začal duben a s ním opravdové jaro. Přes den dosahovaly teploty 15°C a 
více. „Zmrzlí muži“ na zahrádkách neškodili. V dalších květnových dnech jsme 
se dostali už do léta, 25. a 26. května dosahovaly teploty pohádkových 30°C, 
lidé se začali opalovat a dokonce jsme se už koupali. Potom se ale ochladilo a 
jarní počasí s průměrnými teplotami kolem 15°C vydrželo až do konce května.  

 Stejné počasí zůstalo i na začátku června, občas se vyskytovaly dešťové 
přeháňky. Střídaly se teploty, které náleží jaru s teplotami ryze letními. Od 24. 
června až do poloviny července nás provázely teploty kolem 26°C, vysoká 
vlhkost, bouřky, přeháňky. V našem městečku to nebylo nijak hrozné, na 
některých místech naší republiky však dokázal déšť udělat velké škody, 
rozpoutal povodňové šílenství. Okamžitě se zvedla vlna solidarity s těžce 
zkoušenými a byly vyhlášeny sbírky na pomoc potřebným. Občanům vodou 
postiženého Jeseníku nad Odrou odvezli zástupci svazku obcí Loučná finanční 
pomoc, která byla narychlo vybrána v jednotlivých obcích. Celkem vezli 
404 050 Kč, do Dašické sbírky věnovali občané a místní podnikatelé 56 300 Kč. 
17. července se prudce ochladilo a chladné a deštivé počasí vydrželo tři dny. 
Poté se opět začalo oteplovat a léto se vrátilo. S podobnými výkyvy jsme se 
setkali i v měsíci srpnu. 

 4. září se ochladilo, začalo pršet a nám se připomněl podzim. Od 7. září 
začalo pravé babí léto. 7. říjen 2009 byl dokonce nejteplejším za posledních 40 
let (odpoledne jsme naměřili 20°C).  9. října přišlo ochlazení, 13. října dokonce 
začal poletovat sníh. Tak jak jsme skočili ze zimy do léta, začala po létě zima. 
Konec října a i celý listopad nás překvapil na toto období vyššími teplotami, 26. 
listopadu padl teplotní rekord, bylo naměřeno +10°C a bylo slunečno.  

 Od 12. prosince  začalo mrznout a sněžit. Až do 20. prosince to vypadalo 
na bílé Vánoce, 22. prosince přišla obleva, pršelo a Vánoce byly na blátě. Sníh 
nepadal do  konce roku, nebyly ani žádné velké mrazy. Teplota se pohybovala 
kolem nuly.  

 



7 

 

Kulturní akce v roce 2009 

1.1.2009  Ohňostroj k zahájení roku 2009 

15.2.2009  Přeborník města Dašice (šachový turnaj) 

7.3.2009  Hasičský ples (SDH Dašice) 

3.4.2009  Noc s Andersenem (MěK Dašice) 

11.-12.4.2009 Velikonoční výstava (MO ČZS Dašice) 

30.4.2009  Čarodějnice 

2.6.2009  Dětský den 2009 

25.6.2009  Pasování čtenářů v MěK Dašice 

11.-14.9.2009 Posvícení – pouťové atrakce 

     fotbalová utkání 

     nohejbalový turnaj 

     turnaj ve stolním tenise 

     Posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin 

     prohlídka kostela Narození Panny Marie 

     konfekrace sochy Panny Marie ve Zminném 

     Páka o pohár starosty města 

     Country bál 

   biskup. bohoslužba k 300. výr. vysvěcení kostela 

   hudební odpoledne se starými evergreeny 

27.10.209    Slavnost dýní 

6.12.2009    Vítání sv. Mikuláše 

20.12.2009    Vánoční koncert kapely Pernštejnka v kostele 

27.12.2009    Turnaj ve stolním tenise 
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Samozřejmě proběhla i řada dalších, menších akcí, které pořádají jednotlivé 
spolky pro své členy a jejich rodinné příslušníky. Několikrát do roka jsou do 
života vítáni malí občánci, stejně tak město ve spolupráci se Základní školou 
vypravuje do života vycházející žáky z devátých tříd. Je zapotřebí připomenout, 
že na většině akcí se podílí město Dašice. 

 

Základní škola 

 Ve školním roce 2009/2010 má ZŠ Dašice k 30.9.2009 celkem 206 žáků. 
Je to o více než polovinu méně než v osmdesátých letech, kdy školu 
navštěvovalo přes 400 žáků. Do dašické školy chodí děti z Dašic, Moravan, 
Slepotic, Kostěnic, Hostovic, Úhřetické Lhoty a z Lánů u Dašic. V tomto 
školním roce je ve škole deset tříd.  

 Kromě již tradičních akcí, pořádaných ve škole, stojí za zmínku aktivity 
dětí směřujícím k řešení ekologických problémů. Po celý rok sbíraly a třídily 
papír, víčka  z PET lahví, baterie, hliníkové obaly. Škola se přihlásila do  
 celostátní soutěže škol „Ukliďme si svět!“. Tu organizovala firma Elektrowin, 
a.s.  Kromě klasických cen za umístění tu pro školy důležitou roli hrálo i to, že 
za každý velký spotřebič (lednice, sporáky, pračky, ...) a za vak naplněný 
malými elektrospotřebiči (fény, grily, ...) dostaly 150 Kč.   

 Základní škola Dašice se v soutěži ve sběru použitých elektrospotřebičů 
umístila mezi 150 zúčastněnými školami na krásném 2. místě. Celkem se 
v Dašicích nasbíralo 12 tun elektrošrotu a odměna za famózní výkon byla cca 
42 000 Kč. Děti obdržely ceny, které si byly převzít v Kongresovém centru 
v Praze a účastnily se výletu s překvapením.   

 Za část peněz, které škola utržila v soutěži byl pro mládež zakoupen a 
nainstalován u fotbalového hřiště v Dašicích betonový ping-pongový stůl. 

 

Městská knihovna 

 V roce 2009 bylo v knihovně zaregistrováno 305 čtenářů, z toho jich bylo 
125 do 15 let. Během výpůjčních dnů, kterých bylo 132,  jich knihovnu 
navštívilo 4 611 a vypůjčili si celkem 14 715 knižních titulů a časopisů.  



9 

 

 K 31.12.2009 najdeme v regálech knihovny 17 594 knižních titulů a 32 
druhů časopisů.  

 Průměrně připadá na jeden výpůjční den 35 návštěvníků a 112 
vypůjčených knih. Jeden čtenář přečte průměrně 48 knížek za rok. 

 Internet v knihovně využívají především žáci ZŠ Dašice. Městská 
knihovna má od roku 2009 také svoje webové stránky a ty navštívilo 745 
návštěvníků.   

 Knihovna má své tradiční akce – Noc s Andersenem, Týden knihoven, 
Pasování nových čtenářů, Předvánoční výstavy knih, Korálkování – a potom 
akce, které organizuje po dohodě se školou – besedy a soutěže pro jednotlivé 
ročníky. 

 

Klub důchodců 

 Dašický Klub důchodců existuje od roku 1985 a umožňuje setkávání a 
kulturní vyžití pro nejstarší, často osamělé, seniory.  Scházejí se každé pondělí 
v Klubu důchodců v Hrdličkově ulici a při kávě nebo čaji si povídají, seznamují 
se s různými druhy ručních prací, luští křížovky a sudoku, probírají problémy se 
zdravím, zahradničí, besedují s hosty, ... Několikrát do roka vyjíždějí na výlety 
po vlastech českých.  

 V roce 2009 navštívili Kutnou Horu, Zahradnictví Starl v Čáslavi, stavili 
se v Jičíně, poseděli v proslavené středověké krčmě v Dětenicích, podívali se do 
Náchoda a Ratibořic, prohlédli si zámek a zahrady v Buchlovicích, zámek 
Sychrov a Hrubý Rohozec. Rok zakončili listopadovým výletem, při kterém se 
byli podívat v kostele v nedalekých Sezemicích, viděli výrobu vánočních ozdob 
přímo v provoze ve Dvoře Králové nad Labem a nakonec se potěšili pohledem 
na světoznámý Třebechovický betlém.  

 Ze všech akcí, které organizují, je patrné, že ani v pokročilém věku 
nemusí být člověk sám a má možnost si zpestřit svůj volný čas.  
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Sbor dobrovolných hasičů 

 Dašický Sbor dobrovolných hasičů je dlouhodobě činorodým a 
pracovitým spolkem.  Kromě profesních zásahů u nehod a požárů si neustále 
zvyšují svoji odbornost, spolupracují s ostatními organizacemi při pořádání  
různých akcí pro veřejnost, pracují s mládeží, ... 

 V rekapitulaci roku 2009 stojí určitě za zmínku to, že dva mladí členové 
SDH Dašice – Leoš Kříž a Michal Ďurišík - se stali členy reprezentačního 
družstva ČR- SDH Chlumec nad Cidlinou a spolu s nimi měli možnost se 
zúčastnit mezinárodní olympiády CTIF dětí a dospělých v Ostravě. Soutěž se 
skládala z požárního útoku CTIF a ze štafety CTIF. Celkově po součtu obou 
disciplín ve své kategorii zvítězili a porazili favorizované týmy Ruska a 
Rakouska. Poprvé v historii České republiky dovezli domů putovní pohár 
„Vetter Cup“.  

 

Občanská vybavenost, služby ... 

 Město Dašice poskytuje svým občanům základní občanskou vybavenost:  

...máme tu praktického lékaře pro děti i dospělé, stomatologa, lékárnu.  

... pro občany funguje poštovní úřad ( i když provozní hodiny by mohly být 
upraveny pro spokojenost občanů jinak) 

...na MěÚ pracuje kromě pokladny i matrika a stavební úřad 

... děti navštěvují MŠ, ZŠ (1. – 9. třída) 

... rodiče s dětmi využívají dětské hřiště Na Ostrově 

... cvičit se chodí i do tělocvičny ZŠ Dašice 

... v nákupním středisku nakoupíme potraviny a drogistické zboží v rámci 
nabídky COOP 

... hračky, drogerii, barvy-laky, hnojiva a další pořídíme v obchodě u 
Vlasákových 

... v prvním patře nákupního střediska seženeme ostatní spotřební zboží 
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... před nákupním střediskem je umístěna trafika s novinami a kuřivem 

... na náměstí nás obslouží v potravinách manželů Hubálkových 

... pan Matějka nám opraví jízdní kolo a nabídne železářské zboží 

... další obchůdek s potravinami vlastní Kuchařovi 

... pod podloubím nakoupíme v drogerii manželů Hubálkových 

... v části budovy, která patří firmě Finish, je umístěna Květinka manželů 
Škodových 

... noviny, časopisy, papírenské zboží nám prodá paní Škodová ve své trafice 

... v rohu dašického náměstí funguje i DAPAD – prodej náhradních dílů 
převážně pro nákladní automobily 

...  od jara do podzimu lze posedět v hospodě Na Ostrově, v restauraci Radnice  
a na hřišti 

Protože Dašice se nacházejí cca 10 km od krajského města Pardubice zajíždějí 
dašičtí občané často za nákupy právě tam. 

 

Ze života Dašic ... 

... v pátek 24. dubna navštívil Dašice poslanec Parlamentu České republiky za 
KSČM Mgr. Václav Snopek ... 

... neznámí pachatelé se snažili ukrást bankomat umístěný v bývalých kasárnách 
v Dašicích ... 

... ve Východočeském muzeu Pardubice proběhla výstava o slavných vilách 
Pardubického kraje. Vystaveny byly fotografie a informace o 51 domech z doby 
od počátku 19. století do roku 2007. Dašice reprezentovala Vosáhlova vila ( její 
torzo). Výstavu doplnilo vydání knihy „Slavné vily Pardubického kraje“, ve 
které je také zmínka o výše zmiňované nemovitosti, včetně fotografií  Pavla 
Panocha ... 

...O posvícenské neděli měly Dašice velice vzácnou návštěvu. Kostel Narození 
Panny Marie v Dašicích byl v roce 1709 vysvěcen, slavil tedy 300. výročí. Byl 
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zaplněn do posledního místečka, protože mši vedl host z nejvzácnějších – biskup 
královéhradecký – pan Dominik Duka ... 

... z opatrovny vznikne školící středisko – město Dašice podalo žádost o 
přiděleni dotace na vznik kulturního a školícího zařízení ve městě. „Evropské 
fondy by nám mohly poskytnout až 92,5 procenta prostředků z plánovaných 
dvaceti milionů,“ říká starosta Ladislav Racek. Zařízení má vzniknout 
v centru Dašic rozsáhlou přestavbou a částečnou rekonstrukcí 
objektu bývalé opatrovny v Hrdličkově ulici... 

... rada města Dašice schválila demolici budovy č. 1 (budova mužstva) 
v dašických kasárnách.  Ta byla provedena. Po 80 letech tedy Dašice ztratily 
jednu ze svých dominant ... 

... V místním bývalém vojenském areálu uvažuje město o výstavbě bytového 
domu. Zastupitelé zde totiž nechtějí vznik další ubytovny. „Máme tu hlášených 
asi 700 cizinců a proto jsme jasně vymezili druh objektů v této lokalitě,“ říká 
starosta Ladislav Racek. Zastupitele neodradil od tohoto kroku ani vzrůstající 
zájem o ubytování zahraničních dělníků ... 

... - Dne 30. července ve 4.46 hodin byli profesionální hasiči z Holic a 
dobrovolní hasiči z Dašic přivoláni k nehodě, která se stala v Dašicích. S 
kamionem, který byl plně naložený mlékem, se utrhla krajnice. Vozidlo skončilo 
v příkopu a na boku. Hasiči zajistili vozidlo proti požáru a úniku provozních 
náplní. Dále hasiči odstranili dva poškozené stromy po nehodě a pomohli s 
přeložením nákladu. Při kolizi došlo ke zranění řidiče... 
 

 

 

 


