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I.I.I.I.    

Statistické údajeStatistické údajeStatistické údajeStatistické údaje    

    

Obyvatelstvo města Dašice: 

Ke dni 1. 1. 2015 má město Dašice celkem 2 013 obyvatel, z toho 1 010 mužů  
a 1 003 žen. 
 
  - přistěhováno 61 osob 
 - odstěhováno  47 osob 
 - narozeno  18 dětí z toho:  9 chlapců a  9 dívek 
 - zemřelo  19 osob z toho:  11 mužů a  8 žen 
 
Věk nejstaršího občana města Dašice (žena)  je  92 let. 
 
 
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve městě Dašice dle místních 
částí: 
 
 

Dašice           -   1 612 osob, z toho 798 mužů a 814 žen 
Prachovice    -        69 osob, z toho   40 mužů a   29 žen 
Zminný         -       144 osob, z toho   71 mužů a   73 žen 
Velkolánské  -        37 osob, z toho   19 mužů a   18 žen 
Malolánské   -        25 osob, z toho   14 mužů a   11 žen 
Pod Dubem -       126 osob, z toho    68 můžu a   58 žen 

 
 
Věkové složení obyvatel:   
 
 do 17 let -       413 osob 
 od 18 do 59 let -    1 164 osob 
 od 60 let výše -       436 osob  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledek hospodaření města Dašice za rok 2012: 
 

Příjmy  -  41 464 147,95 Kč    
Výdaje  -  39 934 338,01 Kč 

 

Přijaté dotace: 

Úřad práce( sezonní pracovníci)     395 064 Kč 

           Chodník Jungmanova                     1 365 779,57 Kč 

           Úřad práce                                      340 000 Kč 

 
 
 
 

II.II.II.II.    

CCCChronologický přehronologický přehronologický přehronologický přehled kulturních akcí vhled kulturních akcí vhled kulturních akcí vhled kulturních akcí v    roce 2014roce 2014roce 2014roce 2014 

 
1. 1. 2014 

 
Tradiční ohňostroj - zahájení roku 2014 

 
5. 1. 2014 Tří králová sbírka 

 
1. 3. 2014 Dětský karneval v KD Dašice 

8. 3. 2014 Ples SDH Dašice 
 
4. 4. 2014 

 
Noc a Andersenem (nocování nejmladších čtenářů v knihovně) 

 
11.-12. 4. 2014 

 
Velikonoční slavnost v MŠ a ZŠ Dašice 

 
26. 4. 2014 

 
Memoriál Antonína Hory 

30. 4. 2014 

 
 
Dašické pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti 

 
1. 5. 2014 

 
Jarní sjezd s Loučvarou 

3. 5. 2014 
 
Pietní akt ke Dni vítězství a 70. výročí Operace Bagration 

1.6. 2014 
 
Dašický jarní běh 



 
7. 6. 2014 

 
Dětský den v Dašicích 

 
18. 6. 2014 

 
Zahradní slavnost v mateřské školce 

12. – 15. 9. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posvícenské radování 2014 
- pouťové atrakce  
- turnaj ve stolním tenise pro jednotlivce a žáky ZŠ 
- fotbalové utkání starých gard 
- taneční zábava na Terase na Ostrově a v Dašických sklepích 
- nohejbalový turnaj dvojic 
- volejbalový turnaj dvojic 
- posvícenská koule – soutěž ve střelbě 
- prohlídka kostela pro veřejnost 
- posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin v sále 
kulturního domu  
- mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru žáků a mužů 
- koncert Barevné muziky 
- 16 ročník soutěže v páce siláků 
- koncert Yvetty Simonové 
- lampionový průvod od kapličky ke kostelu v Komárově 
- pouť kostela Narození P. Marie od kostela ke kapli 
v Kostěnicích 
- ukázky z činnosti dětské hasičské přípravky 
- turnaj v mariáši 
- Zlatá hodinka v Kulturním domě Dašice 
 

 
4. 12.  2014 

 
Čerti ve škole 

6. 12. 2014 
 
Vítání Mikuláše a rozsvěcení vánočního stromu v Dašicích 

 
10. 12. 2014 

 
Vánoční koncert v KD Dašice 

 
13. 12. 2014 

 
Předvánoční prodejní výstava v KD Dašice 

 
18. 12. 2014 

 
Zpívání v kostele děti z MŠ 

19. 12. 2014 

 
Zpívání v kostele děti ze ZŠ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

III.III.III.III.    

Rada města Rada města Rada města Rada města DašiceDašiceDašiceDašice    
 

 
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady, která se v roce 2014 sešla 
celkem 23x: 
 

- Rada města schvaluje smlouvu s pečovatelskou službou na poskytování 
pečovatelské služby občanům města Dašic na kalendářní rok 2014. 
 

- Rada města schvaluje smlouvu o provozování sběrného dvora v Dašicích 
s firmou SmP – Odpady Pardubice a. s. 

 
- Rada města schvaluje návrh Smlouvy o veřejných služnách v přepravě 

cestujících mezi Městem Dašice a Dopravním podnikem města Pardubic a. s. 
 

- Rada města schvaluje Povodňový plán města Dašice 
 

- Rada města schvaluje Mandátní smlouvu s fa SUNCAD, s. r. o. Praha na 
projekční a inženýrské činnosti související s akcí „Bezbariérový chodník ve 
městě Dašice v ulici Jungmannova. 

 
- Rada města vyslovuje souhlasné vyjádření k záměru postavit a provozovat 

soubor 8 vstupních podporovaných bytu v čp. 47 za podmínky, že nájemní 
smlouvy budou uzavírány pouze se souhlasem města 

 
- Rada města stanovuje výši minimálního nájemného v městských bytek na 72 

Kč/m2. Toto nájemné se netýká bytového domu čp. 306 v Křičenského ulici. 
 

- Rada města schvaluje navýšení nájemného v čp. 306 o míru inflace 
zveřejněnoou ČSÚ k 1. 7. 2014. 

 
- Rada města schvaluje rozpis schváleného rozpočtu na rok 2014 na jednotlivé 

položky dle návrhu účetní města. 
 

- Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 
na akci „Rekonstrukce domu čp. 109 v Dašicích“ s firmou Ing. Antonín Chlupáč, 
Nový Šaldorf a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
- Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou M-SILNICE a. s. na akci „Oprava 

chodníků v městě Dašice“ 
 



- Rada města schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Dašice, ze 75 dětí na 90 

 
- Rada města povoluje výjimku z největšího počtu dětí stanoveného právními 

předpisy a schvaluje navýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Dašice pro 
školní rok 2014/2015 

 

- Rada města vybrala ze dvou nabídek na „Organizaci výběrového řízení a 
dotační management“ na akci „zateplení školní jídelny ZŠ“, „zateplení školní 
družiny ZŠ“ a „zateplení hasičské zbrojnice“ komplexnější a ekonomicky 
výhodnější nabídku firmy IPI s. r. o., Žďár nad Sázavu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy 

 
- Rada města dnem 22. 8. 2014 vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Městský park Dašice – úprava zeleně“ a pověřuje 
starostu podpisem. 

 
- Rada města projednala žádost Jednotky SDH a souhlasí se zakoupením 

vyprošťovacího nástroje LKS 35 EN. Rada pověřuje starosty podpisem kupní 
smlouvy. 

 

 

IV.IV.IV.IV.    

ZastupitelstvoZastupitelstvoZastupitelstvoZastupitelstvo    
 

V roce 2014 se zastupitelé města Dašice sešli celkem sedmkrát a zasedání se 
konala v sále Kulturního domu v Dašicích. 
 
Výběr z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva: 
 

- Schválení Rozpočtu města Dašice na rok 2014 
 

- Schválení Plánu příjmů a výdajů města Dašice na rok 2014 
 

- Schválení upravné Smlouvy o bezúplatném převodu osvětlení cyklosezky mezi 
městem Dašice a obcí Kostěnice 

 
- Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města Dašice. 

 
- Zastupitelstvo, na základě pořadí stanoveném hodnotící komisí, vybralo za 

zhotovitele stavby „Bezbariérový chodník podél silnice č. III/32251 ve městě 
Dašice“ firmu TREPART s. r. o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 

 



- Zastupitelstvo schvaluje předání listiny císaře Karla I. Povyšující Dašice na 
město a udělují erb Státnímu okresnímu archivu Pardubice 

 
- Na základě pořadí stanoveného radou města vybralo zastupitelstvo za 

zhotovitele stavby „Budova Městského úřadu v Dašice, Komenského 25 – 
severní část – fasáda a výměna klempířských prvků“ firmu JK stavebniny s. r. o. 

 
- Zastupitelstvo na základě pořadí stanoveném radou města vybralo za 

zhotovitele stavby „Rekonstrukce umýváren a WC v Mateřské škole Dašice, 
firmu BW – Stavitelství, s. r. o. 

 
- Zastupitelstvo na základě pořadí stanoveném radou města vybralo za 

zhotovitele stavby „Rekonstrukce dívčích a chlapeckých WC v Základní škole 
Dašice, firmu Stavitelství a Střechy na klíč, s. r. o. 

 
- Zastupitelstvo, na základě pořadí stanoveném hodnotící komisí, vybralo za 

dodavatele zakázky „Svážíme bio-odpad z města Dašice“ firmu TECHNOCAR 
s. r. o. 

 
- Zastupitelstvo určuje, že ve volebním období 2014 – 2018 budou pracovat 

členové zastupitelstva, zvolení do funkce starosty a místostarosty, jako 
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. 

 

- Zastupitelstvo zvolilo starostou města Dašice Mgr. Petra Zikmunda, 
místostarostou Ing. Jana Foldynu, členy rady města MUDr. Daniela Dejdara, 
Tomáše Koldu, Bc. Davida Šafaříka, předsedou kontrolního výboru 
zastupitelstva Jiřího Halíře, předsedkyní finančního výboru zastupitelstva Bc. 
Dagmar Jirmanovou. 

 
- Zastupitelstvo stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva města ve výši 500 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady 
města ve výši 1400 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva, resp. předsedy komise rady města ve výši 1000 Kč měsíčně, za 
výkon funkce člena výboru zastupitelstva, resp. člena komise rady města ve 
výši 700 Kč měsíčně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.V.V.V.    

Události Události Události Události vvvv    průběhu roku 2014průběhu roku 2014průběhu roku 2014průběhu roku 2014    
 

Na podzim roku 2014 probíhala rekonstrukce fasády budovy v ulici Komenského č.p. 
25 a budovy č.p. 109 na náměstí T. G. Masaryka. Zároveň byl vybudován 
bezbariérový chodník v ulici Jungmanova.  
 
Sběrný dvůr: 
 
Od 1. 3. 2014 začal provoz sběrného dvora Dašice, který provozuje společnost SmP-
Odpady a. s., Pardubice. Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalých kasáren 
v Křičenského ulici. Občané s trvalým pobytem v Dašicích (včetně všech místních 
částí) a fyzické osoby, které na území města Dašice vlastní nemovitost, mohou 
odpady ukládat zdarma. Provozní doba sběrného dvora je 2x týdně – ve středu a 
v sobotu. 
 
 
Klub maminek: 
 
Maminky a děti se pravidelně scházejí ve své klubovně v KD Dašice ve středu a 
pátek. Ve středu klubovna slouží jako volná herna a tvořeníčko,v pátek probíhá 
cvičení s dětmi. Za symbolický poplatek je nakupován spotřební materiál, např. 
papíry, pastelky apod. 
 
Kurzy kreativních činností a kurz Tvoření pro děti: 
 
Kurz kreativních činností probíhal jednou za 14 dnív klubovně KD Dašice. Lekce 
např. keramiky, korálkování, různých technik práce s hmotou FIMO, zdobení triček, 
malování na hedvábí, dekorace atd. Byly absolvovány pod vedením paní Nadi 
Matějovské. V listopadu začal nový kroužek pro děti s názvem Tvoření pro děti. Děti 
vytváří spoustu zajímavých věcí z korálků, papíru, polystyrenu a jiných materiálů 
určených k tvoření. Kroužek se schází jednou týdně v prostorách Kulturního domu v 
Dašicích 
 
Pilates: 
 
Pilates se koná jednou týdne pod vedením paní Z. Matínkové ve velkém sále 
Kulturního Domu. 
 
Kurz angličtiny: 
 
Kurz probíhá v prostorách knihovny pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Šafránkové. 
Od srpna 2014 kurz pokračuje ve středu pro začátečníky a ve čtvrtek pro pokročilé. 
Věková hranice zájemců není omezena.  
 
 
 
 



 
Základní škola v Dašicích: 
 
Základní školu Dašice navštěvují žáci z městského obvodu města Dašice a 
dojíždějící žáci ze spádové oblasti. Ke dni 31. prosince 2014 škola eviduje 224  
studentů. V tomto školním roce 2014/2015 je ve škole  11 tříd. 
 
Neustále probíhá sběr plastových víček, Pet lahví,nevyužitích elektrospotřebičů a 
papíru. 
 
škola stala partnerem společnosti Scio v projektu Janička, který je zaměřen na 
působení rodilých mluvčí na základních školách s cílem umožnit žákům rozvoj 
konverzace v cizím jazyce. Škola také přijala nabídku Střední průmyslové školy 
elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice nabídku k dlouhodobé spolupráci 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních 
školách.  

Na konci dubna roku 2014 byl škole, na základě podané žádosti, schválen finanční 
příspěvek ve výši 200 000,-Kč určený na modernizaci výuky fyziky a chemie. 
Finanční prostředky byly určeny na celkové zatemnění této učebny a na její vybavení 
takovými učebními pomůckami, které umožní praktické zaměření výuky obou 
předmětů. Kromě nového zatemnění byl do učebny instalován dataprojektor a 
notebook, promítací plátno a ozvučení, které budou sloužit k využití názorné 
prezentace práce s jednotlivými veličinami. 

Díky nákupu dalších pomůcek budou mít žáci možnost prakticky  vyzkoušet práci 
s měřící technikou a pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují fyziku a chemii, mohou tuto 
výuku směřovat k experimentálním úkolům. Celkově tedy bude podpořena výuka 
přírodovědně a technicky zaměřených předmětů. 

V období letních prázdnin  2014 se ve škole konala rekonstrukce dívčích a 
chlapeckých WC zatím na jednom podlaží. 
 
Ve dnech 30. 6 – 4. 7. 2014 se pod záštitou Společnosti přátel Základní školy 
Dašice, v prostorách školní družiny, uskutečnil první ročník příměstského tábora, 
v jehož průběhu si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky a také, za přispění města 
Dašice, navštívili ZOO ve Dvoře Králové. 
I v roce 2014 škola pořádala širokou škálu akcí pro děti i rodiče. Patří mezi ně 
například Technohrátky, Olympijské hry, Kouzelník, Les ve škole, Přírodovědná 
poznávací soutěž, Prevence rizikového chování, Cesta do Krakonošova panství, 
Velikonoční slavnosti, Ze života družiny, Matematický klokan, Nejlepší mladý chemik, 
Masopustní radování, Elektronika je cool, Šachový turnaj, Florbalové turnaje, 
Návštěva televize V1, Návštěva předškoláků, Bílá pastelka, Oslavy svatého Martina, 
ávštěva knihovny, Prvňáčci v knihovně, Přírodovědecký klokan, Hledání skřítků 
v podzimním lese, Dřevíčkování, Podzimní výlet do Licibořic, Cyklistické závody 
Dolní Roveň, Uvítání prvňáčků. 
 
 
 



Mateřská škola v Dašicích: 

V mateřské škole Dašice se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 
"Cesta do světa a do přírody".  Ve školce jsou čtyři třídy – Včeličky, Motýlci, Berušky 
a Broučci. Školka má pro děti připraveny různé kroužky, patří mezi ně např. 
Angličtina, Flétnička, Dětská jóga, Zumba Kids, Keramika, Logopedie. 
 
V roce 2014 se děti zúčastnili různých akcí, patřilo mezi ně například: Návštěva SDH, 
Karneval, Masopust, Vynášení moreny, Velikonoční slavnosti, Návštěva hvězdárny, 
Plavání, Mirákulum, Den dětí, Zahradní slavnost, Divadlo v MŠ, Výlet do Pardubic, 
Výlet do Vysokého Chvojna, Den stromů, Zpívání dětí v kostele, apod. 
 
Mateřská škola se nově zapojila do výtvarné a literární soutěže Čtěte se slonem 
Bobem, jejímž cílem je podpora čtenářské gramotnosti, dále do projektu Zelený 
ParDoubek 2014. Součástí projektu je prezentace aktivit školy zaměřených na 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 
 
Od května 2014 je ve škole nainstalována interaktivní tabule, jejíž programy obsahují 
úkoly různého zaměření a obtížnosti. Záměrem programů je obohatit vzdělávání dětí 
o dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, obohatit vzdělávací 
proces o zajímavé činnosti a motivovat děti k učení. 
 
V období letních prázdnin  2014 se v mateřské škole konala rekonstrukce umýváren. 
 
 
Městská knihovna: 
 
V roce 2014 se knihovna již po osmé připojila k celostátnímu projektu na podporu 
dětského čtenářství „Noc s Andersenem“. Mezi další akce pořádané knihovnou patří, 
například . A i tento rok byl pořádán kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé. 
 
Na konci roku 2014 byly zařazeny, mimo jiných, do knihovny následující knižní tituly: 

Dějiny USA v deseti střelných zbraních 
Příhody Angry Birds 
Bridget Jonesová 
Hotel v Paříži: pokoj č. 1 
Deník kastelána 
Rytíř sedmi království 
Život na ostro 
Krev a stříbro 
Případ Pavlína 
Co je nového, kotě? 
Kunhuta Přemyslovna 
Pan Mercedes 
Úsměvy smutných mužů 
Sběratel kůží 
Prasátko Peppa 
Příhody kocoura zrzečky 
Recyklované pohádky, apod. 

 



Výpůjční dny městské knihovny jsou v pondělí od 9h – 15 h, čtvrtek a pátek od 11 h – 
18 h. 
 
 
 
Dašické pálení čarodějnic 2014: 
 
Pálení čarodějnic proběhlo dne 30. Dubna 2014 na fotbalovém hřišti v Dašicích. Děti 
plnily různé úkoly, za něž dostávaly razítka a nakonec diplom za jejich úspěšné 
splnění a drobné dárky. Všichni, kdo byli převlečeni za čaroděje nebo čarodějnice, 
měli šanci získat titul čarodějnické miss. Celé odpoledne doplňovala hudba, taneční 
vystoupení a a v podvečer byl po soudním přelíčení s čarodějnicí zapálen oheň.  
 
 
SK Sparta Dašice: 
 
SK Sparta Dašice čítá dva týmy dospělých – Muži A a Muži B, a pět týmů mládeže – 
U08, U10, U13, U15 a DorostU19.  
 
Zimní příprava probíhala od začátku ledna 2014. Na hřišti se podařilo instalovat 
provizorní osvětlení, které umožňuje část tréninkového procesu přesunout ven. Áčko 
pro herní přípravu v lednu využívá také halu v Moravanech a pouze kondičně 
koordinační část přípravy probíhá v tělocvičně v Dašicích. Béčko trénuje 2 x týdne ve 
školní tělocvičně, což je dostačující. 
 
První mistrovské utkání v roce 2014 proběhlo 15. 3. 2014 s Nemošicemi. Výsledek 
utkání byl Dašice A : Nemošice – 3:2. 
 
A-tým se na konci sezony 2013/2014 umístil na 6. místě se ziskem 42 bodů. Celá 
sezona byla, dle bodového zisku, historicky nejúspěšnější za posledních deset let. 
Na jaře odehráli 15 utkání, kde si připsali 8 výher, 2 remízy a 5 proher. 
B-tým hraje nejnižší okresní fotbalovou soutěž, na jaře 2014 se zlepšovali a v tabulce 
stoupali výš. Poslední zaváhání přišlo v druhém jarním kole, kdy prohráli v té době 
s posledním celkem soutěže. B-tým získal 2. místo se ziskem 50 bodů. 
Starší žáci byli v jarní části 2014 úspěšnější než na podzim 2013 a dokázali poskočit 
na 3. místo se ziskem 27 bodl. 
 
Na podzim 2014 Dašice reprezentovalo v soutěžích FAČR (Fotbalová asociace 
České republiky) 5 vlastních týmů a jeden vystupující pod hlavičkou 
Moravany/Dašice. A-tým dospělých do přípravy vstoupil 6. 7. 2014 a po odehrání 
zápasů získal 24 bodů a skončil na 4. místě. B-tým byl úspěšnější a dostal se na 1- 
místo IV. Třídy – Holicko. B-tým v jedenácti zápasech 8x vyhrál a jen jednou prohrál, 
získal 26 bodů. Dorost kvůli malému počtu týmů v okrese musel naskočit do krajské 
1.A třídy a získal 9. místo. 
 
Na hříšti byla zprovozněna vyřazená rozhlasová ústředna, zápasy A-týmu jsou 
ozvučené a funguje při nich hlasatelská služba. Na každý domácí zápas A-týmu, je 
vydáván slosovatelný program Sparťan. Výherce může vyhrát pizzu z Roubenky u 
mlýna. Dále se parta hráčů stará o hřiště a tréninkovou plochu. Podařilo se zlepšit i 
materiální zajištění mužstev. Nejvýznamějším bylo získání dvou bezpečných branek 



o rozměru 2 x 5 m pro zápasy a tréninky mládeže od Okresního fotbalového svazu. 
Branky včetně sítí Sparta dostala zdarma jako ocenění její práce s nejmladšími 
kategoriemi v posledních třech letech. Aktivitou v soutěži Kopeme za fotbal, kterou 
pořádá pivovar Gambrinus, si Sparta sáhla na čtyři významné odměny – VIP  
návštěvy zápasů Gambrinus ligy Dukla – Sparta a Jablonec – Plzeň, poté týmy 
dospělích dostaly zdarma dvě kompletní sady dresů od firmy PUMA.   
Další sadu nových dresů dostal dorost a starší přípravka U10. Přípravkám bylo 
darováno patnáct nových míčů, takže i přes vzrůstající počet dětí se daří držet 
zásadu 1 hráč = 1 míč. 
 
SK Sparta Dašice se letos opět připojila k oslavě fotbalu pro všechny Grassroots day. 
Součástí akce byl také nábor nových fotbalistů a fotbalistek. Na podzim již po třetí 
zorganizovala letní Sparťanské loučení se sezónou spojené se soutěžemi ve 
fotbalových dovednostech. Novinkou a úspěšnou akcí byla podzimní tréninková 
jendotka s Létajícími trenéry. Závěr roku patří k tradičnímu Zamykání hřiště – turnaji 
dašických týmů. 
  
Trenér Radek Šprta se rozhodl ukončit svoje působení u áčka mužů a odchází k 
týmu SK Holice B 
 

SDH Dašice:  
 
Sbor dobrovolných hasičů Dašice patří do skupiny JPO III, tzn. Jednotka 
dobrovolných hašičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární 
ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10minut jízdy z místa 
dislokace. 
 
Členové SDH se pravidelně účastní různých školení, jako jsou školení dýchací 
techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agrefátů, kurz první předlékařské 
pomoci, školení strojníků, velitelů, apod. 
 
V roce 2014 hasiči zasahovali celkem 34x. Z toho bylo 13 požárů, 14 dopravních 
nehod, 1 prověřovacího cvičení (Mrazírny – požár skladu obalovin) a 6 technických 
pomocí, mezi které patřilo odstranění provozních látek, pomoc složkám IZS, likvidace 
nebezpečného hmyzu, záchrana osob, zvířat 
 
Dne 8. 3. 2014 byl pořádán v kulturním sále ve Slepoticích již 8. hasičský bál, 
který by se neobešel bez vstřícných sponzorů.. 
 
V roce 2014 se SDH Dašice  připojilo k mnohým soutěžím. Družstvo mužů se mimo 
jiné zúčastnilo i okresního kola v požárním sportu v Sezemicích. Okresního kola se 
zúčastnilo celkem pět družstev a sport se skládá ze tří disciplín: požární útok, štafeta 
4 x 100m překážek a 100m překážek. Naši muži do krajského kola postoupili z 1. 
místa a celkově v Pardubickém kraji skončili na 7. místě.  
 
Vítání Mikuláše 2014: 
 
Tradiční, již 12. ročník vítání Mikuláše proběhlo dne 6. 12. 2014 od 14 hodin na 
náměstí T. G. Masaryka v Dašicích. Nechyběly stánky s občerstvením, živá hudba a 
atrakce pro děti – kolotoč a betlém se živými zvířaty. 



V 17 h zahájil okružní jízdu kočár tažený koňským potahem v čele se sv. Mikulášem 
a andělským doprovodem. Druhé koňské spřežení do Dašic přivezlo komando 
čertovských pekelníků. Mikuláš mávnutím berle rozsvítil vánoční strom a 
překvapením pro všechny se stal ohňostroj, o který se postaralo město Dašice. Akce 
se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického. 
 
 
SSK Dašice – Střelecký klub: 
 
Střelecký klub pořádá v Dašicích různé soutěže. Dne 13.9.2014 proběhl další ročník 
tradiční střelecké soutěže Posvícenská koule 2014. Letošní účast překonala i 
poměrně silnou loňskou účast. Zúčastnilo se 59 střelců z malorážky a 28 střelců ze 
vzduchovky. Dne 18.10.2014 proběhly střelecké závody členů SSK Dašice v 
malorážní pistoli, velkorážní pistoli a malorážní pušce. 
 

Během roku 2014 byla budova střelnice dostavěna. 
 
 
 
Klub důchodců: 
 
Klub se schází každé pondělí v prostorách KD Dašice. Činností klubu nejsou  jen 
zájezdy, ale také výpomoc k zajištění různých kulturních akcí pořádaných v Dašicích, 
například koncert Yvetty Simonové, který proběhl na posvícení dne 15. září a koncert 
písní Edith Piaf. 
V průběhu roku klub absolvoval výlety např. do Hluboké nad Vltavou, Muzea 
čokolády v Táboře, výrobny „Pravých hořických trubiček“, Muzea českého granátu, 
na hrad Valdštejn, akvária v Hradci Králové, Zámečku Lesního družstva ve Vysokém 
Chvojně, Třebíče, pivovaru v Dalešicích, zámku v Ratibořicích a Dvora Králové 
 
 
Turistický oddíl PS Skála Dašice: 
 
Oddíl byl založen 16. září 2014, kdy proběhl nábor členů. Současně oddíl čítá dvacet 
členů a noví členové jsou stále vítáni. Pravidelné schůzky jsou v pondělí a ve středu 
v klubovně v Kulturním domě Dašice. Oddíl pořádá celodenní i víkendové výlety. 
Akcí se mohou zúčastnit i děti, kteří nejsou členy PS Skála. 
 
 
Tělovýchovná jednota Orel Dašice: 
 
Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace s aktuálním počtem 45 
členů. Pravidelnou aktivitou klubu je hraní volejbalu každé úterý večer v tělocvičně 
Základní školy Dašice.  
 
 
 

 
 
 



VI.VI.VI.VI.    

Volby 2014Volby 2014Volby 2014Volby 2014    
    

Volby do zastupitelstva města Dašice:  
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 10. 10. – 11. 10. 2014.  
 
Výsledky hlasování: 
 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 
celkem zpr. v % 

15 1 3 3 100,00 1 590 826 51,95 825 10 951 

 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů 
číslo název abs. v % 

1 Česká str.sociálně demokrat. 1 158 10,57 15 10 951,00 10,57 2  

2 Strana Práv Občanů 835 7,62 15 10 951,00 7,62 1 
 

3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 279 11,68 15 10 951,00 11,67 2 
 

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 608 14,68 15 10 951,00 14,68 2 
 

5 ANO 2011 435 3,97 10 7 300,66 5,95 0 
 

6 Dašice - náš domov, SNK 1 076 9,83 15 10 951,00 9,82 1 
 

7 SNK za město Dašice 1 409 12,87 15 10 951,00 12,86 2 
 

8 Koal. pro Dašice,KDU-ČSL,NEST 1 221 11,15 15 10 951,00 11,14 2 
 

9 I. Dašická sdružená, SNK 769 7,02 15 10 951,00 7,02 1 
 

10 Sdružení ODS, NK 1 161 10,60 15 10 951,00 10,60 2 
 



 
Zvolení členové zastupitelstva města Dašice: 
 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 

zvolení číslo název 
poř. 

číslo 

příjmení, 

jméno, tituly 
věk abs. v % 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

2 
Vlček 
Lubomír 

29 ČSSD ČSSD 156 13,47 1 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

1 
Verner 
Miroslav 

54 ČSSD ČSSD 124 10,70 2 

2 
Strana Práv 
Občanů 

1 
Dejdar 
Daniel 
MUDr. 

42 SPO SPO 165 19,76 1 

3 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 

1 
Foldyna Jan 
Ing. 

58 KSČM KSČM 184 14,38 1 

3 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 

3 
Vojtěch 
Jaromír Bc. 
DiS. 

37 KSČM BEZPP 114 8,91 2 

4 
STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ 

1 
Zikmund Petr 
Mgr. 

63 STAN STAN 232 14,42 1 

4 
STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ 

2 
Jirmanová 
Dagmar Bc. 

45 STAN BEZPP 176 10,94 2 

6 
Dašice - náš 
domov, SNK 

4 
Morávková 
Lada Mgr. 

45 NK BEZPP 168 15,61 1 

7 
SNK za město 
Dašice 

3 
Vlasák 
František 
Ing. 

48 NK BEZPP 165 11,71 1 

7 
SNK za město 
Dašice 

1 Halíř Jiří 66 NK BEZPP 150 10,64 2 

8 
Koal. pro 
Dašice,KDU-
ČSL,NEST 

2 Kolda Tomáš 42 Nestran. BEZPP 145 11,87 1 

8 
Koal. pro 
Dašice,KDU-
ČSL,NEST 

1 
Racek 
Ladislav 

61 KDU-ČSL KDU-ČSL 135 11,05 2 

9 
I. Dašická 
sdružená, SNK 

2 
Šafařík 
David Bc. 

35 NK BEZPP 101 13,13 1 

10 Sdružení ODS, NK 1 Vajer Ondřej 31 ODS ODS 148 12,74 1 

10 Sdružení ODS, NK 2 Neruda Pavel 57 ODS ODS 104 8,95 2 

 
 
 
 
 
 



Volby do Senátu Parlamentu České republiky 10. 10 – 11. 10. 2014 
 
Výsledky hlasování v Dašicích, volební obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou: 
Zvolený kandidát JUDr. Miroslav Antl, postupující kandidát Luboš Řehák 
 
 

- 

Okrsky Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů počet zprac. v % 

1. 

kolo 
3 3 100,00 1 590 655 41,19 586 513 87,54 

2. 

kolo 
3 3 100,00 1 591 173 10,87 173 172 99,42 

 
 
 

Kandidát 
Volební 

strana 

Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Počty 

hlasů 
% hlasů 

číslo 
příjmení, jméno, 

tituly 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

1 Hlavová Soňa MUDr. SPO SPO SPO 42 X 8,18 X 

2 Sadovský Petr ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 83 X 16,17 X 

3 Antl Miroslav JUDr. ČSSD ČSSD BEZPP 216 117 42,10 68,02 

4 
Cempírek Václav prof. 
Ing. Ph.D. 

TOP+STAN TOP 09 TOP 09 81 X 15,78 X 

5 Kučera Roman Ing. Piráti Piráti Piráti 8 X 1,55 X 

6 Lukášek Josef PaedDr. KSČM KSČM KSČM 45 X 8,77 X 

7 Řehák Luboš KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 38 55 7,40 31,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.VII.VII.VII.    
    

Počasí vPočasí vPočasí vPočasí v    roce 2014roce 2014roce 2014roce 2014    
 
 
Začátek nového roku s sebou přinesl průměrné zimní počasí s teplotami v rozmezí  
2 - 4°C  a bylo převážně zataženo a pršelo. Druhý týden v lednu se oteplilo, zpoza 
mraků vysvitlo slunce a teploty dosahovaly, na leden, neuvěřitelných 6 – 9 °C. Toto 
počasí vydrželo do konce ledna, kdy denní teploty opět klesly na 1°C.  
 
Únor byl také teplotně nadprůměrný a zima se k nám již nevrátila. Od 9. 2. se začalo 
oteplovat a rtuť teploměru dosahovala příjemných 9 °C.  
 
Na začátku března se k nám začalo blížit jaro. Bylo slunečno a teploty okolo 12 °C. 
Sice se počasí trochu pokazilo a pár dní pršelo, ale v polovině měsíce jsme se 
dočkali opravdového jara a teplot v rozmezí 16 – 20 °C. Pár dní bylo chladněji, ale 
obecně toto příjemné počasí trvalo do poloviny dubna, kdy se obloha zatáhla, 
dešťové srážky nebyly výjimkou a teploty klesly v průměru na 12 °C. 
 
Konce dubna a začátek května přinesl letní teploty mezi 20 – 23 °C a bouřky. Poté se 
ochladilo a bylo převážně zataženo s deštěm. Až do poloviny června bylo počasí jako 
„na houpačce“, teplé slunečné dny se střídaly se zataženými a deštivými.  
V polovině června na naše území dorazily tropy a teploty nad 30 °C , které vydrželi 
téměř týden. Ke konci června teploty klesly na 21 - 25°C. 
Červenec nás uvítal zataženou oblohou a deštěm, ale brzy se teploty vyhouply na  
28 – 32 °C a v odpoledních hodinách často bouřilo. Až na pár dní, kdy bylo chladněji 
a pršelo, bylo počasí v červenci a srpnu velmi teplé, slunečné s teplotami v rozmezí 
25 – 32 °C. Září se neslo v letním duchu, potom ses pomalu začalo ochlazovat, 
jelikož slunečných dnů bylo již méně, ale teploty se pod 20 °C  dostaly až ke konci 
měsíce. 
 
Říjen i listopad si byly počasím i teplotami velmi podobní. V říjnu se odpolední teploty 
někdy vyšplhaly až k 20 °C a na začátku listopadu bylo až 18 °C. Podzim byl velice 
teplý, ochladilo se až ke konci listopadu na teploty v rozmezí 5 – 7 °C. 
 
Ani v prosinci pravá zima nedorazila. Na začátku měsíce teploty dosahovaly 7°C, 
sice se v zápětí ochladilo na 0 - 2°C, ale v polovině prosince se opět oteplilo a na 
Štědrý den jsme naměřili 9 °C. Ke konci měsíce denní teploty klesly na – 3 – 0 °C, 
občas sněžilo, ale sníh se neudržel a roztál.  
 
 

 

 

 
 
 
 


