
neprodejný dvouměsíčník

Dašice, Malolánské, Pod Dubem, Prachovice, Velkolánské, Zminný

Distanční výuka v MŠ Dašice

1 / 2021



2    Dašické ozvěny



Dašické ozvěny    3

 O čem se jednalO na radnici

Z jednání rady města...
•  Rada města schvaluje termíny obřadních dnů pro rok 2022.
•  Rada města schvaluje odměny ředitelky ZŠ Dašice a MŠ Dašice.
•  Rada města bere na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou 

školní inspekcí.
•  Rada města nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při 

přípravě a realizaci výstavby vodovodu a kanalizace pro rodinné 
domy v lokalitě Z09 v Dašicích.

•  Rada města souhlasí s pronájmem klubovny a tělocvičny v ka-
sárnách tělovýchovné organizaci Orel jednota dne 29. 5. 2021.

•  Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Dašice 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•  Rada města schvaluje Kupní smlouvu k prodeji části pozemku 
p. p. č. 1483/1 k. ú. Dašice o výměře 1 900 m2 a budovy č. 16 
na pozemku p. st. č. 882 k. ú. Dašice o výměře 1 773 m2 firmě 
GAMET elektro s. r.o. se sídlem v Dašicích za nejvyšší cenovou 
nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•  Rada města schvaluje Dohodu o zrušení smlouvy o dílo na pro-
vedení akce „Budova Základní školy v Dašicích, Sadová čp. 16 – 
výměna dlažeb na chodbách a mezipatrech“ a pověřuje starostu 
podpisem dohody.

•  Rada města schvaluje dodatky k nájemním smlouvám na měst-
ské byty v čp. 101 a čp. 306.

•  Rada města schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy  
Dašice.

•  Rada města schvaluje uzavření MŠ Dašice o letních prázdninách 
od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 z důvodu rekonstrukce elektroinsta-
lace v celé budově mateřské školy.

•  Rada města schvaluje uplatnění připomínky města Dašice pro-
ti projednávanému návrhu Změny č. 2 ÚP, a to ve věci Změnou 
č. 2 ÚP Sezemice navrhovanému dopravnímu napojení změnou 

ÚP vymezené zastavitelé plochy Z48 (resp. Plochy ozn. Z2–11) 
z lokality Pod Dubem a ve smyslu dalších skutečností uvedených 
v důvodové zprávě (body 1–5).

•  Rada města souhlasí se změnou Organizačního řádu Městského 
úřadu v Dašicích s účinností od 1. 3. 2021.

•  Rada města schvaluje Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci 
na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v Mateřské škole Dašice“ 
s Ing. Davidem Plíštilem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•  Rada města schvaluje zadávací podmínky na akci „Stavební 
úpravy v budově Základní školy Dašice“ a pověřuje starostu pod-
pisem zadávacích podmínek.

•  Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zajištění kom-
plexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO) s firmou VESTTA BOZP 
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•  Rada města schvaluje vyvěšení záměru prodeje budovy č. 36 
na pozemku p. p. č. 881 o výměře 473 m2 v areálu bývalých ka-
sáren v Dašicích.

•  Rada města schvaluje Smlouvu o provádění servisních prací pro 
město Dašice na pozáruční servis/periodickou údržbu na zaříze-
ní rozhlasového, výstražného a informačního systému města Da-
šice se zhotovitelem obchodní firmou Pavel Kuběja – EXPEMONT 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•  Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování poradenských  
služeb formou provedení „Personálního auditu Městského úřadu 
Dašice“ s dodavatelem PROFI-MEN a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

Redakční výběr, 
celé znění přijatých usnesení najdete na

www.Dasice.cz

informace pro občany...
Upozorňujeme držitele psů, že splatnost místního poplatku  
ze psů skončila 31. 3. 2021.
Z tohoto důvodu žádáme ty, kteří si svoji poplatkovou 
povinnost ještě nesplnili, aby tak učinili do 30. 4. 2021.
Poplatek je možné uhradit převodem na učet  
č. 4925561/0100, variabilní symbol 1341  
nebo na pokladně MěU Dašice. 

 jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při 
výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, 
k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánu-
jete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít 
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé 
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je 
při navrhování potřeba zohlednit. 

 Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat 
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru 
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby 
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet 
byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z šir-
šího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se 
v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní 
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

 souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrže-
ny všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Ne-
stanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí 
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující  
3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků  
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš poze-
mek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost poruše-
na. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

 jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené 
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně od-
kazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. 
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak 
o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o mož-
nostech finanční podpory výsadeb.

 Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr 
stromů na webu sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu 
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zare-
gistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi 
nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů 
vysazených v čr a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, 
kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné 
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stro-
mů je proto velmi důležitá. 

Sázení Stromů

A. Poledňáková,  
iniciativa Sázíme budoucnost
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Vážení čtenáři,
v době, kdy píšeme tento příspěvek, je naše 
mateřská škola uzavřena. Moc nás mrzí, že 
čas Velikonoc neoslavíme s dětmi ve školce 
již podruhé. Naštěstí můžeme s dětmi a je-
jich rodiči komunikovat alespoň na dálku. 
Pro předškoláky zajišťujeme distanční vzdě-
lávání, mladším dětem nabízíme mnoho ná-
mětů k tvoření a úkolů k procvičování také. 
Jsme velice rádi za zpětnou vazbu, těší nás 
nadšení dětí a sdílení fotografií z jejich do-
mácího vzdělávání.
A co jsme ve školce zažili, než se její branka 
na dlouhé týdny uzamkla?

cesta dO minUlOsti U BrOUčKŮ
Poslední týden v únoru jsme s dětmi zahájili 
naši výpravu do minulosti a ocitli jsme se 
v pravěkých druhohorách, v době dinosaurů 
a pravěkých ještěrů. Děti se proměnily v pa-
leontology a objevovaly pravěké pozůstalos-
ti, vytvářely si odlitky se sádry, seznámily se 
s obdobím pravěku a se životem dinosaurů. 
Mateřskou školu dokonce navštívili chova-
telé ještěrů a ještěrek, které si děti mohly 

 ŠKOlKa

prohlédnout i pohladit. Na konci týdne děti 
při společném pokusu se sopkami chrlícími 
lávu přišly na to, jak dinosauři vymřeli a s di-
nosaury jsme se tím rozloučili.
Nakonec jsme se ale bohužel nerozlouči-
li jen s dinosaury, ale i s dětmi, jelikož se 
mateřské školy v důsledku nepříznivé epi-
demiologické situace pro děti uzavřely.
Děti se ale nemusí bát. Hned co se všich-
ni sejdeme znovu v Mateřské škole, tak 
navážeme dobou kamennou a stanou se 
z nás pravěcí jeskynní lidé. Budeme tančit 
kolem ohně, lovit mamuty, rozdrtíme obilí, 
ze kterého si vytvoříme mouku na pravěké 
placky, namícháme si vlastní barvy z přírod-
nin na nástěnné malby a mnoho dalšího. 
Po pravěku se s dětmi vydáme i do staro-
věku, středověku a novověku. Už se na to 
moc těšíme. 

cesta KOlem sVěta U mOtÝlKŮ

Haló, děti, pojďte sem! 
Objevíme spolu zem. 
Navštívíme v malé chvíli 
všechny zemské světadíly.

A tak jsme s dětmi objevovali. Na naší po-
stavené lodi jsme navštívili Grónsko, Afriku, 
Ameriku, Austrálii, Asii a Evropu. Cesta to 
byla dlouhá a plná dobrodružství. 

sněHUláKOVÝ den U VčeličeK
Třída našich malých Včeliček si náramně 
užila svůj sněhulákový den plný soutěží 
a zábavy. Všechny děti přišly přestrojené 
za sněhuláčky a měly za úkol plnit nejrůz-
nější aktivity, například koulení sněhové 
koule z folie, prohazování barevných knof-
líků nebo výrobu papírových koulí na čas. 
Poté jsme si užili společné dovádění ve sně-

hu na naší školní zahradě, kde jsme zkou-
mali sněhové vločky, stavěli jsme sněhulá-
ky a soutěžili o nejdelší hod sněhovou koulí. 
Náš sněhulákový den plný zábavy jsme si 
moc užili. 

masOPUstní tÝden U BerUŠeK
Druhý únorový týden si celá školka užívala 
masopustního veselí. U Berušek jsme si vy-
tvořili karnevalové čepice, děti si namalova-
ly šašky, z modelíny i z papíru jsme napekli 
koláče a vyrobili jitrnice. V pátek byl celý tý-
den zakončený velkým karnevalem, na kte-
rý se děti velmi těšily a parádně si ho užily! 
Už ráno byla třída plná princezen, kovbojů, 
zvířátek, spidermanů, pirátů a jiných nápa-
ditých postav. Celý den byl věnován soutě-
žím, tančení a karnevalovému „řádění“.

Článek napsán kolektivně 
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 ŠKOla VOlá

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných 
skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly 
prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku 
tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyva-
telstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu 
a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. 
„moderních sčítání“ vyznačujících se dodržováním hlavních zásad 
vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě 
konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak 
navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání 
prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů 
a bytů se konalo k 26. 3. 2011.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi 
má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 
on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný sčítací formulář. 
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. 2021 
do 11. 5. 2021 na www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou  
naleznete v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. 

Pro přístup k elektronickému formuláři musíte být evidováni v re-
gistru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. 
Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům za-
neseným v registru obyvatel, který spravuje MV ČR, či bude zadána 
adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vypl-
ňování elektronického sčítacího formuláře. 

Pokud jste se nesečetli on-line, budete muset od 17. 4. do 11. 5. 
2021 vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obál-
kou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem ohlášením 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout 
formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontakt-
ním místě sčítání na vybraných poštách České pošty a krajských 
správách ČSÚ. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpoz-
ději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky.  
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její ode-
slání je zdarma.

Redakční výběr 
z tiskových zpráv 

Pozornému kolemjdoucímu, který v těchto 
dnech minul budovu dašické základní ško-
ly, určitě neunikla její nová výzdoba. Papí-
roví učitelé a zaměstnanci školy vyhlížejí 
z oken své žáky a svolávají je na vyučování.  

Většina žáků může být zatím stále jen  
on-line, ale naštěstí mají alespoň tímhle 
způsobem možnost naučit se něco nového 
a vidět se se svými kamarády.
Poslední měsíce bohužel ukázaly, že nej-
více znevýhodněné jsou děti, které nema-
jí stálý přístup na internet, a nemohou se 
proto pravidelně účastnit on-line hodin. Vy-
učování se pro ně stalo téměř nedostupné. 
Snažíme se jim o to více pomáhat, a proto 
pro ně naši učitelé, asistentky a vychovatel-
ky pořádají individuální konzultace přímo 
ve škole. Hodiny přizpůsobujeme potřebám 
znevýhodněných žáků a snažíme se dovy-
světlit a procvičit jakoukoli látku, ve které 
zrovna plavou.
Samozřejmostí se už stalo, že si děti cho-
dí pro ofocené materiály, opravené úkoly, 
pomůcky a další podklady, které potřebují. 
Žáci si všechno vyzvedávají a potom ode-
vzdávají v předem domluvených časech 
za dodržení platných hygienických pod-
mínek. A těm, kteří se nemohou do školy 
dostavit, doručují materiály osobně paní 
asistentky.

Výuku pro žáky, kteří jsou připojeni on-line, 
zajišťují učitelé přímo ze školy. Díky podpo-
ře zřizovatele – města Dašice – a čerpání fi-
nanční podpory z MŠMT je škola velmi dob-
ře technicky vybavená. Při on-line hodinách 
využívají učitelé přenosné notebooky i stol-
ní počítače, vizualizéry a výukové programy. 
A hodiny, které na tomto zařízení vznikají, 
se do domů a pokojů dětí dostanou díky 
kvalitnímu WiFi připojení. I když učitele 
a žáky od sebe dělí vzdálenost větší, než 
na kterou byli zvyklí, a výuka na dálku je 
pro všechny zúčastněné včetně rodičů vel-
mi náročná, všichni se společně ze všech 
sil snažíme, aby tahle zvláštní doba pro nás 
nebyla promarněný čas, ale příležitost na-
učit se spoustu nových věcí, které jsme si 
před rokem možná vůbec nedokázali před-
stavit.Škola volá je asi trochu profláknutý 
slogan, ale neposmívejte se mu, poslou-
chejte a zůstaňte na příjmu, abyste nepro-
pásli zprávu, že už se zase můžeme všichni 
vrátit do tříd. Opravdu se na to těšíme.

Učitelský sbor ZŠ Dašice

 sčítání 2021
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Loňský rok zásadně poznamenala epidemie coronaviru. Ještě jsme 
nezažili, aby byly knihovny zavřeny z jiného důvodu než jsou dovole-
ná, nemoc knihovnice nebo revize. A v roce 2020 to byly skoro čtyři 
měsíce, kdy knihovny nefungovaly vůbec nebo jenom velice ome-
zeně. A samozřejmě jejich činnost poznamenalo i uzavření škol. 
Z toho důvodu se uskutečnilo jen velmi málo akcí. 
Pro ty, kteří by nevěděli či tápali, dašická knihovna sídlí v budově  
na náměstí T. G. Masaryka (za autobusovou zastávkou). Zřizovate-
lem je město Dašice. Pro veřejnost knihovna funguje tři dny v týdnu 
– v pondělí od 9.00 do 16.00 hodin, ve čtvrtek od 9.00 do 18.00 
hodin a v pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Registrační poplatky jsou stejné – 40 Kč pro dospělého a 20 Kč pro 
dětského čtenáře na rok. Loni se zaregistrovalo 318 čtenářů, z toho 
121 dětských. Bylo to o něco méně než v předcházejícím roce, ale 
protože čtenářské průkazy bývají někdy pro dva i více čtenářů (man-
želé, maminky s dětmi, sourozenci, jednotlivé třídy MŠ nebo školní 
družiny), dá se konstatovat, že služeb knihovny využívá více či méně 
pravidelně cca 400 lidí.
Fyzicky navštívilo v loňském roce knihovnu celkem 2 852 návštěv-
níků (2150 čtenářů, 699 účastníků anglických kurzů a dětí ze ško-
ly a školky. Internet už využívají návštěvníci jen velmi sporadicky 
– loni to byli pouze 3). Pro zájemce je k dispozici on-line katalog 
knihovny a webové stránky. Celkem se vypůjčilo 7 311 kusů knih 
a časopisů. V rámci MVS (meziknihovní výpůjční služba) jsme pro 
čtenáře půjčovali z KK Pardubice především odbornou literaturu.
Nových knih jsme nakoupili celkem 613 kusů. Rada města schvá-
lila likvidaci výměnného fondu (opotřebované a zastaralé knihy 
z knihoven okolních vesnic – Lány, Zminný, Hostovice…), proto jsou 
odpisy vyšší. Vypůjčit si lze i různé časopisy.
Katalogizace nových i starších knižních titulů probíhá v programu 
REKS, dašický katalog je možné si prohlédnout i z pohodlí domova. 

Jsou v něm všechny nově nakoupené knižní tituly a postupně přibý-
vají i tituly starší. V současné době se blížíme k číslu 14 000.
Knihovna slouží také jako Infopoint obcí svazku Loučná – k dis-
pozici jsou pro všechny návštěvníky informační materiály o obcích 
a okolí – jsou to mapy, informační letáky, brožurky. 

Hodně se teď setkávám s přáním vybrat vám knihy se šťastným 
koncem, veselým a ne moc náročným dějem. Tady jich pár je…
„Vejce a já“ a „co život dal a vzal“ od B. MacDonald/
„dalajlámova kočka“ od D. Michie/
„co žena nikdy neřekne a muž nikdy neudělá“ od I. Fuchsové/
„saturnin“ od Z. Jirotky/
„myšlenky za volantem“ od M. Ebena/
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské 
školce“ od R. Fulghuna/
„Poslední aristokratka“ od E. Bočka/
„muž jménem Ove“ od F. Backmana/
„Prázdniny v evropě“ od L. Zibury/
„tři muži ve člunu“ od J. Klapky Jerome/
„O mé rodině a jiné zvířeně“ od G. Durella/
„stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel“ od J. Jonassona/
„svedu to na tebe“ od L. Šilhové/
„Humoresky“ od J. Vaněčka/
„na chalupě s moderním fotrem“ od D. Landsmana/
„takhle jsem si to nepředstavovala“ od H. Pawlowské/
„Ona, oni a já aneb Vychovatelem snadno a rychle“ od M. Macka/
„to na tobě doschne“ od I. Krause
a další a další…
Přeju všem pevné zdraví a pohodové sluníčkové jaro.

Lenka Havlovcová

 tŘíKrálOVá sBírKa V daŠicícH netradičně

I v této náročné době v Dašicích proběhla 
tradiční Tříkrálová sbírka, letos za ztíže-
ných podmínek pandemie netradičním 
způsobem. Koledníci vzhledem k vládním 
epidemiologickým nařízením do ulic vyrazit 
nemohli. Díky Městskému úřadu a dašic-
kým obchodníkům dárci však měli možnost 
přispět do staticky umístěných sbírkových 
pokladniček v Dašické lékárně Dr. Šilara, 
v Drogerii Ing. Vlasákové, na Městském 
úřadě a v Mini Marketu Elysa. Letošní výtě-
žek sbírky v Dašicích činil 7 298 Kč a pod-
poří Paliativní ambulanci a Domácí hospic 
Oblastní charity Pardubice, dále rozšíření 
Pečovatelské služby a Služeb pro rodiny 
s dětmi, menší část sbírky podpoří zahra-
niční projekty v Indii, přímou pomoc lidem 
v nouzi či řešení mimořádných situací.
„Chtěla bych vyjádřit všem dárcům vel-
ké díky za to, že charitní práci podpořili 
i v této náročné době a všem přát hodně 
Božího požehnání v novém roce. Modlím se 
i za naše pacienty, klienty a jejich blízké, 
aby náročné dny, které nás ještě čekají, 
překonali ve zdraví. Naše pečovatelky, so-
ciální pracovnice a zdravotní sestry vyrážejí 
do domácností pacientů a klientů stejně, 
jako tomu bylo před epidemií. Jsem za své 

kolegyně a kolegy velice vděčná, stejně 
jako za podporu obyvatel města Dašice,“ 
řekla Marie Hubálková ředitelka pardubic-
ké Charity.
Oblastní charita Pardubice poskytuje ši-
rokou paletu služeb v sociální a zdravotní 
oblasti. Vedle domácí zdravotní péče a pe-
čovatelské služby je to domácí hospicová 
péče, osobní asistence, ambulantní, poby-
tové a terénní odlehčovací služby, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby 
pro pěstouny, půjčovna kompenzačních po-
můcek, sklad potravinové pomoci, sociální 
šatník a sklad nábytku. 

Pardubická Charita zajišťuje dále dopravu 
a doprovod osob se zdravotním omezením, 
technickou pomoc v domácnostech klientů, 
koordinuje práci dobrovolníků, kteří jsou 
společníky osamělých seniorů či doučují 
děti ze sociálně znevýhodněných prostředí. 
V poslední době Oblastní charita Pardubice 
rozšířila své služby o Ambulanci paliativní 
medicíny a o krizové lůžko okamžitého přije-
tí pro osoby, jejichž blízcí se o ně například 
z důvodu náhlého zhoršení zdravotního sta-
vu nemohou po přechodnou dobu starat.

Jan Lohynský

 Pár slOV Z KniHOVny
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Dočasné zrušení autobusové zastávky
V návaznosti na uzavírku místní komunikace v podchodu pod 
ulicí Hlaváčova („myší díra“ mezi ulicemi Sladkovského a Ro-
kycanova) bude od 7. března 2021 zrušena zastávka linkových 
autobusů a městské hromadné dopravy (linka č. 26) z centra 
města směrem na Holice. Uzavřena bude do konce září.

Dočasné zrušení autobusové zastávky

V návaznosti na uzavírku místní komunikace v podchodu pod 
ulicí Hlaváčova („myší díra“ mezi ulicemi Sladkovského a Ro-
kycanova) bude od 7. března 2021 zrušena zastávka linkových 
autobusů a městské hromadné dopravy (linka č. 26) z centra 
města směrem na Holice. Uzavřena bude do konce září.

Dočasné zrušení autobusové zastávky
V návaznosti na uzavírku místní komunikace v podchodu pod 
ulicí Hlaváčova („myší díra“ mezi ulicemi Sladkovského a Ro-
kycanova) bude od 7. března 2021 zrušena zastávka linkových 
autobusů a městské hromadné dopravy (linka č. 26) z centra 
města směrem na Holice. Uzavřena bude do konce září.

 sPOlečensKá rUBriKa

Vážení čtenáři, z důvodu ochrany osobních dat a také toho, že ne všichni jubilanti souhlasí s uveřejněním 
svého jména v Dašických ozvěnách, nebudeme tedy jednotlivá životní jubilea zveřejňovat.

Děkujeme za pochopení.
Redakční rada DO

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.  
Nesbírám vážnou hudbu,  
lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Informujeme Vás...

V březnu začala dlouho plánovaná rekonstrukce a modernizace 
nadjezdu v Kyjevské ulici. Frekventovaný most, který převádí 
silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať vedoucí z Prahy 
na Českou Třebovou a je jedinou spojnicí velké části Pardubic 
se zdejší nemocnicí, se konečně dočká opravy a v úseku 
u nemocnice také rozšíření, které umožní další rozvoj tohoto 
území. Kvůli stavebním pracím, které mají trvat 35 týdnů, bude 
nadjezd uzavřen od 7. března do listopadu 2021.

Z evidence obyvatel
Statistika evidence obyvatel k datu k 1. 1. 2021
K  1. 1. 2021 bylo v Dašicích přihlášeno k trvalému pobytu  
2 055 občanů ČR 

Statistika za rok 2020: 
– přistěhováno 44 osob
– odstěhováno 45 osob
– narozeno           26 dětí – z toho:  10 chlapců
              16 děvčátek
– zemřelo             16 osob – z toho:   8 mužů
                8 žen
– věk nejstaršího občana (ženy) města Dašice je 94 let

Počet občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu  
ve městě Dašice dle místních částí:
Dašice 1 596 osob z toho 805 mužů a 791 žen
Malolánské 28 osob z toho 16 mužů a 12 žen
Pod Dubem 136 osob z toho 72 mužů a 64 žen
Prachovice 95 osob z toho 53 mužů a 42 žen
Velkolánské 47 osob z toho 23 mužů a 24 žen
Zminný 153 osob z toho 74 mužů a 79 žen

Celkem 2 055 osob z toho 1 043 mužů a 1 012 žen

Věkové složení obyvatel:
do 17 let 446 osob (238 mužů a 208 žen)
od 18 do 59 let 1 152 osob (599 mužů a 553 žen)
od 60 let výše 457 osob (206 mužů a 251 žen)

Dagmar Chrudimská 

narodili se …
listopad  2020
Sebastián Fridrich
Filip Šmejda 
Kristýna Pytlaková

prosinec 2020
Anna Marie Nováková

leden 2021
Vanesa Nováková
Jan Kóra

únor 2021
Tereza Jiroušková
Denis Kamenický

Zemřeli …
říjen 2020
Vladimír Poláček

listopad 2020
Lubomír Meller

prosinec 2020
Jan Kubík
Alena Štěpánková
Emilie Kalusová
Bohuslav Schejbal
Václav Mareš

leden 2021
Ivan Pajer

únor 2021
Anna Petrušková
Vladimír Polreich
Roman Nacu


