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Statistické údaje 

Obyvatelstvo města Dašice 

Ke dni 1. 1. 2012 má město Dašice celkem 2 494 obyvatel, z toho 1 010 mužů, 1 002 
žen a 482 cizinců. 
 
- přistěhováno 53 osob 
- odstěhováno 51 osob 
- narozeno 22 dětí z toho: 13 chlapců a 9 dívek 
- zemřelo 13 osob z toho: 6 mužů a 7 žen 
 
- uzavřeno 10 sňatků 
- uskutečněno 11 rozvodů 
 
Věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 89 let. 
 
 
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních částí: 
 
Dašice - 1.640 osob, z toho 814 mužů a 826 žen 
Prachovice -       72 osob, z toho 41 mužů a 31 žen 
Zminný -    144 osob, z toho 71 mužů a 73 žen 
Velkolánské -    39 osob, z toho 20 mužů a 19 žen 
Malolánské -      26 osob, z toho 14 mužů a 12 žen 
Pod Dubem -    91 osob, z toho 50 mužů a 41 žen  
 
 
Věkové složení obyvatel:  do 18 let  -    399 osob 
          od 19 do 60 let - 1.207 osob 
          od 61 let výše -    406 osob  
 
 
Statistika cizinců přihlášených v Dašicích: 
 
K 1. 1. 2012 evidováno celkem 482 cizinců, z toho: 

- 408 s dlouhodobým pobytem vízového cizince 
- 52 cizinců s trvalým pobytem 
- 18 cizinců – občanů EU s přechodným pobytem 
- 4 cizinci – občané EU s trvalým pobytem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2011 
 
Příjmy  - 59 453 436 K4    
Výdaje - 49 410 045 Kč 
 

Přijaté dotace: 

Investiční - 3 234 000 Kč 
Neinvestiční – 25 411 000 Kč 
 

Kulturní akce v roce 2011 
 

1. 1. 2011  
� Zahájení roku 2011 – ohňostroj 

 
6. 1. a 8. 1. 2011 

� Tří králová sbírka 
 

21. 1. 2011  
� Zápis budoucích žáků do 1. třídy na ZŠ Dašice 

 
8. 3. 2011  

� Hasičský ples 
   
1. 4. 2011   

� Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů v knihovně) 
 
1. 5. 2011 

� Pálení čarodějnic (z důvodu přeháněk a bouřek se pálení 
čarodějnic nemohlo konat 30. dubna) 

4. 5. 2011  
� Hasičský závod, kterého se zúčastnili také fotbalisté z SK 

Sparta Dašice 
 
19. 7. 2011 

� Uctění památky Josefa Hybeše před ZŠ Dašice 
 
9. – 11. 9. 2011 

� Posvícení 
 
- pouťové atrakce před mlýnem 
- tradiční fotbalové utkání starých gard 
- taneční zábava na Terase na Ostrově 
- nohejbalový turnaj dvojic 
- volejbalový turnaj dvojic 
- prohlídka kostela pro veřejnost 
- výstava ovoce, zeleniny a květin v sále kulturního domu  



- mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru starších žáků--
- pěší pouť věřících ke kostelu Narození Panny Marie v    
Dašicích  
- turnaj jednotlivců ve stolním tenise o „Putovní pohár 
Colorsetu“ 
- ukázky činností Sboru dobrovolných hasičů Dašice 
- tradiční soutěž v páce siláků 
- vyhlídky z radniční věže 
- bohoslužba v kostele Narození Panny Marie 
- vyhlídka z radniční věže 
- hudební odpoledne starých evergreenů na Terase na Ostrově 
 
 

25. 10. 2011 
� Dašické dýňování (akce pro děti, lampionový průvod) 

 
4. 11. 2011  

� Seznamovací kurz kreativní tvorby 
 
11. 11. 2011 

� 1. Výročí otevření Pivovaru Dašice 
 
12. – 19. 11. 2011 

� Tradiční předvánoční prodejní výstava knih v Městské 
knihovně Dašice 

26. 11. 2011 
� Výstava obrazů Falun Gongu 

 
29. 11. 2011 

� Předvánoční čtení pro děti spojené s dílnou pro šikovné ručičky 
 
3. 12. 2011 

� Vítání Mikuláše 
 
10. 12. 2011 

� Předvánoční prodejní výstava vánočních dekorací a dárků (sál 
KD Dašice) 

11. 12. 2011 
� Vánoční koncert dětské dechové hudby a sboru 

22. 12. 2011 
� Vánoční koncert Ireny Budweiserové v kostele 

30. 12. 2011 
� Zábavný pořad moderátora, imitátora a humoristy Jirky 

Černého a jeho přátel 
 

 

 

 



Rada města Dašice 
 

 
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady: 
 

� Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy s Dopravním podnikem 
města Pardubic a.s. na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2011. 
 

� Rada města schvaluje plán práce rady města na kalendářní rok 2011. 
 

� Rada města schválila směrnici o přidělování bytů do nájmu. 
 
 

�   Rada města souhlasí s užitím městského znaku pro turistickou encyklopedii 
Pardubický kraj. 
 

� Rada města Dašice vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky 
Základní školy Dašice. Rada pověřuje místostarostu zajištěním konkursního 
řízení. 
 

� Rada města schvaluje kulturní program v Kulturním domě do konce roku 
2011. 
 

� Rada města souhlasí se zřízením pamětní desky rodákovi z Dašic, pilotu RAF, 
Antonínu Kubizňákovi. 
 

� Rada města stanovuje nové úřední hodiny Městského úřadu. 
 

� Rada města schválila pořízení pasportizace místních komunikací a veřejného 
osvětlení. 
 

� Rada města schvaluje mandátní smlouvu s firmou Jafis s.r.o. ohledně stavby 
„Vodovod Dašice – Prachovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

� Rada města schvaluje plán zasedání rady města na rok 2012 
 

� Rada města schválila výstavbu nové autobusové zastávky na náměstí T.G. 
Masaryka v Dašicích firmou Hostalek-Werbung spol. s r.o. Česká Třebová 
 

� Rada města schválila vybudování sezónního kluziště v prostoru Pod 
Vodárnou. 
 

� Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 
2011 – ostatní části dotace mezi Pardubickým krajem a Městem Dašice a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 



 
� Rada města souhlasí se Smlouvou o právu k provedení stavby mezi Městem 

Dašice a Povodím Labe, s.p. na akci „rekonstrukce mostu přes řeku Loučnou 
v Dašicích“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

 

 

Zastupitelstvo 
 

V roce 2011 se zastupitelé města Dašice sešli celkem 6 krát a zasedání se konala v 
klubovně hasičské zbrojnice, v klubovně Kulturního domu, v kinosále areálu bývalých 
kasáren. Zasedání byla veřejná. 
 
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva: 
 
24. 2. 2011 

� Schválení rozpočtového výhledu města Dašice na období let 2011-2015 
 
26. 4. 2011 

� Schválení rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2011 
 

23. 6. 2011 
� Schválení záverečného účtu města Dašice za rok 2010 
� Schválení záverečného účtu Svazku obcí Loučná k 31. 12. 2010 

 
25. 8. 2011 

� Souhlas s provedenými dodatečnými stavebními pracemi na rekonstrukci 
kulturního domu v Dašicích 
 

11. 10. 2011 
� Zvolení nové předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva 
 

15. 12. 2011 
� Zastupitelstvo města Dašice souhlasí s odprodejem bytového domu čp. 195 

v Křičenského ulici, společně se všemi sedmi byty, sklepními a půdními 
prostory a s veškerým příslušenstvím k bytům náležejícím a s domem 
související. 

� schválení předloženého plánu zasedání zastupitelstva pro rok 2012. 
� schválení Rozpočtu města Dašice na rok 2012 

 

 

 



Události z Dašic 
 

Na jaře 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů v České republice. Nově bylo možné 
vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostřednictvím datových schránek. 
 
V druhé polovině roku 2011 vznikl mediální rozruch kolem vrácení poskytnutých 
dotací na rekonstrukci Kulturního domu v Dašicích a bytového domu u kasáren. 
 
 
 
Dašické ozvěny 
 
 
V roce 2011 Město Dašice vydávalo Dašické ozvěny jako dvouměsíčník. 
Zpravodaj byl tištěn barevně na kvalitnějším papíře a byl dodáván do poštovních 
schránek každé domácnosti. 
 
 
Oprava rybochovného zařízení 
 
Výbor MO ČRS Pardubice na základě souhlasu členské schůze rozhodl, že bude 
provedena celková oprava rybochovného zařízení v Dašicích a oplocení celého 
areálu. Proto v květnu 2011 začala oprava budovy, výměna celého střešního pláště 
včetně krytiny, nové elektroinstalace, oken, podlah a další. 
Další plánovanou akcí do roku 2014 je odbahnění a celková oprava chovných 
rybníků. 
 
 
 
Městské sady 
 
Letos na podzim byl upraven městský park odbornou úpravou dřevin, osazením 
laviček a dětských prolézaček. Projektovou dokumentaci zaplatilo město Dašice, 
realizací díla byla pověřena firma „Zahradní architektura s.r.o.“. 
 
 
Ukončení rekonstrukce kulturního domu 
 
Kulturní dům byl poprvé otevřen pro veřejnost v rámci Posvícení dne 9. 9. 2011. Dům 
je nyní využíván pro širokou škálu akcí. Patří mezi ně například: 

- zasedání zastupitelstva,  
- setkávání členů z Klubu důchodců,  
- latinské tance pro ženy,  
- kurz kreativní tvorby 
- různé výstavy (předvánoční výstava, výstava ovoce, zeleniny a květin apod.) 
- akce pro děti (Pohádky s kašpárkem) 

 
 



Základní škola v Dašicích 
 
Ke dni 31. prosince 2011 škola eviduje 193 studentů. V tomto školním roce 
2011/2012 je ve škole 10 tříd. 
 
Školu navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a dojíždějící žáci ze 
spádové oblasti. 
 
Dne 21. ledna se konal zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy pro školní rok 
2011/2012. K zápisu se dostavilo se svými rodiči 32 dětí. Dvě děti byly v době 
zápisu nemocné, takže bude s nimi a jejich rodiči proveden dodatečný zápis. U šesti 
dětí rodiče požádali o odklad zahájení povinné školní docházky. 
 
Škola podala žádost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o dotaci v 
rámci akce „Evropské peníze školám“ celkem ve výši 1 200 000 Kč. 
 

Od 1. srpna 2011, po dobu nemoci pana ředitele, byla jmenována nová ředitelka 
Základní školy Dašice paní Mgr. Lada Morávková. 

Škola pořádala ve školním roce 2010/2011 širokou škálu akcí pro děti. Patří mezi ně 
například - Velikonoční slavnost, Den Země, Dětské rybářské závody, Rozloučení 
s vycházejícmi žáky, Posvícenský turnaj žáků, Exkurze do pivovaru, Maškarní a 
masopustní veselí,  Plavecký výcvik, Výlet do Babylonu 
 nebo Návštěva Planetária v Praze  

 

Mateřská škola v Dašicích 

V mateřské škole Dašice se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 
Cesta do světa a přírody. Mimo vzdělávacích a výchovných činností je pro děti 
zajišťováno mnoho dalších aktivit: divadla v MŠ, výchovný koncert v Holicích, výlety, 
Bejby taneční, výuka AJ, hra na flétnu, plavecký výcvik, exkurze, návštěva výstav, 
oslavy svátků, karneval, Tajný výlet, ekologie v Pardubicích, na konci školního 
roku tradiční Zahradní slavnost a spousty dalších aktivit. 
 

Městská knihovna 
 
V roce 2011 půjčovala knihovna celkem 134 dnů a jejich služeb využilo 5 173 
návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 13 896 titulů a časopisů. Webové stránky 
knihovny navštívilo 771 zájemců. Registrovaných uchazečů je celkem 287. 
Podle statistických údajů činí tedy průměrná denní počet návštěvníků knihovny 39, 
průměrná denní výpůjčka 104 knih a časopisů, jeden čtenář přečte v průměru 48 
knih/časopisů ročně. 
 
Do seznamu bylo v roce 2011 zapsáno 531 nových knižních titulů, vyřazeno bylo při 
revizi 784 knih. 
 
 



SK Sparta Dašice 
 
V roce 2011 bylo evidováno více než 300 převážně aktivních členů. Členský 
příspěvek za rok 2010 činil 120,- Kč a pro děti 60,- Kč.  
Tradicí se stává pořádání dětského dne i sportovních soutěží v rámci dašického 
posvícenského radování, například Posvícenský turnaj v nohejbale dvojic. Vítězem 
napínavého finále se stala dvojice Sparta-bratranci (Bořek, Kašpar), která zdolala po 
boji tým Ředic. Na podzim se začal nově scházet florbalový tým v tělocvičně a 
plánuje se na rok 2012 vytvořit nový oddíl tohoto sportu. 
Poprvé v historii dašického fotbalu postoupilo družstvo dorostu do krajské soutěže, 
konkrétně I. A třídy a nevedl si tento tým v první polovině soutěže vůbec špatně. 
 
 
 
SDH Dašice 
 
V roce 2011 hasiči zasahovali celkem 28x. Z toho bylo devět požárů, osm dopravních 
nehod, jedno taktické cvičení, jedna technologická pomoc a devět technických 
pomocí, mezi které patřilo například odchyt zvěře, likvidace bodavého hmyzu a 
odklízení spadlých stromů na komunikacích. 
 
V roce 2011 vznikla přípravka pro děti do šesti let. Romana Jarošová a Marta 
Endrová prošly úspěšně kurzem pro vedoucí na školení na Horním Jelení. První 
schůzka s dětmi a jejich rodiči se konala 21. 4. 2011 v hasičárně. Schůze jsou ve 
čtvrtky třikrát za měsíc. Nyní má přípravka SDH Dašice 19 členů – 12 chlapců a 7 
dívek. 
 
v sobotu 4. Června se konalo Čtvrté kolo ligy pardubického okresu v Dašicích na 
nově vybudovaném hřišti na požární sport. Družstvo domácích mužů skončilo na 11. 
místě, ženy obsadily 3. a 5. místo. Do soutěže se také přihlásili i místní fotbalisté, 
kteří se umístili na 13. místě a porazili tak SDH Hostovice. 
 
V neděli 25. 6. 2011 se uskutečnilo poslední kolo ligy mladých hasičů ve Slepoticích. 
Družstvo starších žáků vybojovalo v poháru obce Slepotice 4. místo a v lize se 
umístilo na 7. místě z celého okresu Pardubice. 
 
První říjnový den se tři z našich mladých hasičů zúčastnili XIII. ročníku Šumperského 
soptíka, závodu v bězích na 60 m s překážkami. Po prvním kole se všichni naši 
zástupci probojovali do postupující třicítky a s výkony druhého kola se umístili na 
místech: kategorie mladších dívek - 14. místo z celkového počtu 56 závodnic, 
kategorie starších chlapců - 11. a 16  místo z 97 závodníků. Celý závod vysílala 
v přímém přenosu Hasičská televize. 
 
V sobotu 15. 10. 2011 se děti zúčastnily posledního letošního závodu (závodu 
požární všestrannosti v Cholticích). 
 
Sbor v průběhu celého roku pečoval o techniku a intenzivně pracoval na zlepšení 
zázemí v objektu hasičské zbrojnice. 
 
 



 

 

 

Klub důchodců  
 
Klub důchodců je byl aktivním článkem společenského dění v Dašicích i v roce 2011. 
Členové klubu se pravidelně scházejí každý týden v pondělí v nových prostorách 
Kulturního domu. 
Mezi akce Klubu důchodců v roce 2011 patřilo například promítání přírodních snímků 
z cest členů do zahraničí, společenské odpoledne v Centru seniorů v Moravanech, 
výlet do Kroměříže, výlet do Králík, prohlídka soukromé sklárny v Novém Boru, 
renovace poškozených oblečků loutek, pletení košíků a obalů na květináče z 
novinového papíru nebo výroba drobných dekoračních ozdůbek z korálků. 
 

 

Zahrádkáři Dašice 

Sdružení zahrádkářů z Dašic a blízkého okolí má 65 členů, kteří se scházejí každý 
měsíc. V roce 2011 úspěšně uspěli na výstavě Okresní výstava v Lázních Bohdaneč 
a Zahrada Východních Čech. Na jaře uspořádali Velikonoční výstavu spojenou 
s prodejem okrasných stromků, květin a ovoce. Dále připravili Posvícenskou výstavu 
ovoce a zeleniny v nově otevřeném kulturním domě v Dašicích, kde jsme také 10. 
prosince 2011 mohli vidět Vánoční výstavu. 

Členové v roce 2011 podnikli tématický zájezd do Subtropického zahradnictví 
v Kruhu u Jilemnice, poté navštívili ZOO Dvůr Králové nad Labem. 

 

Počasí v roce 2011 
 

V první třetině měsíce ledna panovalo zimní počasí s teplotami pod bodem mrazu, 
sněžením a souvislou sněhovou pokrývkou. Ve druhé třetině se výrazně oteplilo, 
srážky padaly dešťové a sněhu ubývalo.  V poslední třetině se opět o slovo přihlásila 
zima, teploty klesly pod bod mrazu a sněhové srážky vytvořily novou souvislou 
sněhovou pokrývku. 
Průměrná teplota vzduchu byla -4,2 °C a vydržela až do poloviny února.  Od druhé 
poloviny února ranní teploty dosahovali až -10 °C, které se v průběhu dne vyšplhali 
na cca 0 °C. 
Březen byl poměrně suchý a teplý měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla kolem 12 – 
15 °C. Tyto teploty vydržely celý měsíc a v první polovině dubna teploty dosahovaly 
výše 18 - 24 °C. Na Velikonoce se ochladilo na 16 °C a pršelo. 
Začátek května se dostavil s teplotami okolo 12 °C, bylo chladno a převážně pršelo. 
Ke konci května se oteplilo na 24 °C a dostavilo se léto. Červen byl málo deštivý 
s teplotami kolem 20 °C. 
Červenec jakoby vůbec nepatřil k letním měsícům. Za celý měsíc bylo pouze pár 
letních dnů (max. teplota vzduchu 25 °C a více). Celý měsíc byl teplotně 
podprůměrný. Ke konci července se dostavil déšť a teploty kolem 18 °C.  



Srpen ze začátku pokračoval v trendu chladného počasí a už to vypadalo, že se letos 
s letním počasím můžeme rozloučit.  Naštěstí se začalo postupně oteplovat a druhá 
polovina měsíce už byla teplotně nadprůměrná s teplotami kolem 30 °C. 
Krásné počasí vydrželo celé září, kdy ranní teploty sice klesaly na 8 °C, ale 
odpoledne se vyšplhali na 20 – 25 °C. 
Říjen nám přinesl teplé a příjemné podzimní počasí, teploty v rozmezí 10 – 13 °C. 
Listopad byl téměř bez deště. V první polovině s teplotami 12 – 15 °C, v druhé 
polovině s ranními teplotami -1 °C a odpoledními 3 – 5 °C 
Prosinec průběhem počasí spíše připomínal podzim.  Na začátku měsíce pršelo a 
teploty dosahovali 6 – 9 °C. kolem Vánoc teploty klesly pouze na 0 – 4 °C. poprvé 
sněžilo 18. Prosince, sníh ale z důvodu teplého počasí hned roztál. Celý prosinec byl 
bez sněhu a ke konci roku 2011 byly teploty v průměru 3°C. 

 
 
 
 
 
 


