Subregion
Velké Dářko
informační zpravodaj

1/2017

Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí

www.velke-darko.skrdlovice.cz

Cikháj

659 m n. m.

111 obyvatel

www.cikhaj.cz

Karlov

634 m n. m.

107 obyvatel

www.obeckarlov.cz

Polnička

585 m n. m.

816 obyvatel

www.polnicka.cz

Radostín

628 m n. m.

144 obyvatel

www.radostin.cz

Světnov

610 m n. m.

462 obyvatel

www.svetnov.cz

Škrdlovice

640 m n. m.

651 obyvatel

www.skrdlovice.cz

Vojnův Městec

590 m n. m.

768 obyvatel

www.vojnuvmestec.cz

„Subregion Velké Dářko chce přispět ke kvalitnímu životu obyvatel
svých členských obcí, podporovat ekonomickou činnost v území a
dbát na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.“

Vážení občané a sousedé,
zdá se to jako včera, co jsme společně oslavili příchod nového
roku 2017, ať už to bylo společným přípitkem na návsích nebo
na Novoročním výšlapu na Čertův kámen – Tisůvku. Ani jsme se
nenadáli a již je tu druhý měsíc nového roku. Leden byl
obzvláště štědrý na sněhovou nadílku, která nám přinesla
trochu starostí, ale především dlouho scházející příležitosti pro zimní radovánky a zábavu. S přáním
krásně prožitých zimních měsíců a poklidného celého roku 2017, Vám společně s kanceláří CSS
přinášíme několik informací o aktuálním dění v našem Subregionu, současných i připravovaných
projektech a budoucích plánech, společně s přehledem o kulturních akcích v našem DSO.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO – aktuálně
Činnost Subregionu Velké Dářko pokračuje v druhém měsíci nového roku v práci na operativních
úkolech. Ty spočívají v podání a správě žádostí o dotace a finanční podporu k připravovaným projektům
jako je např. Modernizace a zefektivnění odpadového hospodářství DSO, Dětské hřiště Pešlák ve
Škrdlovicích apod. Ve finální fázi se nachází projekt Implementace principů sdružených nákupů
a využití nástrojů e-aukcí, kde výsledkem je uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi DSO Subregion Velké
Dářko a městem Žďár nad Sázavou o administraci veřejných zakázek pro DSO. Velká část aktivity svazku
byla nyní soustředěna na projekt Údržba a rozvoj lyžařských stop na území Subregionu Velké Dářko,
díky příznivým sněhovým podmínkám.
Většina obcí, dobrovolných spolků, občanských sdružení apod. se nyní také věnují přípravám
masopustním procesím během února, které tu mají již tradici. Nedílnou součástí těchto zimních měsíců
je též plesová sezóna, kdy se na tyto společenské akce můžete též těšit během února a března. Přehled
konání masopustních průvodů a plesů v obcích naleznete dále v Kalendáři kulturních akcí v DSO.
Iva Pitková a Radka Čaníková

Centrum společných služeb (CSS)
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás opět informovali o aktivitách Centra společných služeb pro Subregion Velké Dářko –
dobrovolný svazek obcí. Služby našeho Centra využívají jak starostové a starostky z všech členských
obcí tak i občané. Svazek je i v novém roce složen ze sedmi členských obcí. Prostřednictvím Centra
společných služeb se v období od 1.9.2016 do 31.1.2017 podařilo začít a zrealizovat několik projektů
pro celé DSO i jednotlivé obce. Tato spolupráce CSS a obcí přinesla nejen snížení časové náročnosti
a pracnosti příprav projektů a dalších postupů, ale také snížení nákladů spojených s jejich realizací.

CSS Subregion Velké Dářko
Kontakt

Úřední hodiny

Škrdlovice 48
Po telefonické domluvě v:
591 01 Žďár nad Sázavou
Po 10:00 – 15:00
e-mail: css@skrdlovice.cz
Út 12:00 – 17:00
tel.: +420 604 102 840
St
10:00 – 15:00
www.velkedarko.skrdlovice.cz
Čt 12:00 – 17:00
Pa 09:00 – 14:00

Tým Centra Společných Služeb (CSS)
Manažer CSS:
Mgr. Iva Pitková
e-mail: pitkova.iva@seznam.cz
tel: +420 728 936 161
Specialista pro rozvoj mikroregionu:
Mgr. Radka Čaníková
e-mail: rcanikova@gmail.com
tel: +420 737 656 690

Projekt údržba a rozvoj lyžařských stop na
území Subregionu Velké Dářko
Projekt Ski Velké Dářko je podporován Subregionem Velké Dářko
za finanční podpory kraje Vysočina. Lyžařské běžecké tratě jsou
pravidelně strojově upravovány vlečným stopařem zapřaženým
za sněhovou čtyřkolku. Strojově je projížděna vždy jedna stopa na
klasiku. Vzhledem k překrývání se okruhů a k opakované údržbě
tras, je na nejvíce vytížených úsecích, zpravidla projeta stopa
obousměrná. Tratě jsou upravovány pravidelně před víkendem (v pátek odpoledne).
Za příznivých sněhových podmínek, nebo naopak pokud si to
povětrnostní podmínky a stav tratí vyžádají, jsou trasy
upravovány také uprostřed týdne (většinou v úterý nebo ve
středu). Prioritně jsou vždy upravovány nejfrekventovanější
okruhy okolo Velkého Dářka, Radostína a Škrdlovic. Lyžařské tratě
jsou rozděleny do logických okruhů (v mapě i v terénu značeny
barevně), které odpovídají nejčastěji používaným trasám v okolí
jednotlivých vesnic subregionu. Značení tratí v terénu je
provedeno barevnými značkami na stromech nebo zatlučených
kůlech, v podobě vodorovného barevného pruhu.

Aktuální informace najdete na http://www.ski-velkedarko.cz/ .

Těšíme se s Vámi na viděnou „ve stopě“ a přejme si, ať nám počasí ještě alespoň chvíli přeje…

Projekt cyklotrasy a cyklostezky na území Subregionu Velké Dářko
Území Subregionu Velké Dářko disponuje
mimořádnými podmínkami pro budování a rozvoj
cykloturistiky. Ta je zde velmi oblíbenou
a vyhledávanou aktivitou jak občanů, tak turistů.
Atraktivita území a celé lokality DSO je jedním
z důvodů, proč se zástupci celého DSO shodli na
realizaci tohoto projektu, který je stále
v počátečních fázích vývoje. Minulý rok byla
zdroj: www.regionycr.cz
zpracována a předána zástupcům DSO studie
proveditelnosti projektu cyklostezek na území
Subregionu Velké Dářko. Dalším krokem za spolupráce s CSS bude vysoutěžení společnosti pro zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) za celé DSO. S tímto bude také zpracována žádost o finanční
podporu z účelového rozvojového fondu Kraje Vysočina.
Cílem projektu je umožnit občanům tak široké veřejnosti a turistům, rekreační a sportovní vyžití, jízdou na
kole v malebné krajině, spolu s poznáváním přírodních krás a památek našeho regionu a kraje Vysočina.
Dílčím cílem je vybudování systému cyklostezek pro bezpečnou dopravu na kole mezi obcemi a do
zaměstnání. Projekt řeší také minimalizaci cyklotras, které jsou prozatím na území Subregionu řešeny po
silnicích třetí třídy, a zvýšit tak komfort a bezpečnost cyklistů.

Projekt VédaFest 2017 – Festival Subregionu Velké Dářko
Tento projekt se zrodil minulý rok v rámci počátečního fungování CSS. Subregion má již dlouholetou
historii, ale bohužel bez nějaké výrazné aktivity a společné práce všech členských obcí, spolků a jejích
občanů. CSS spolu se zástupci DSO se rozhodli zrealizovat společně tento projekt, který má za cíl posílit
vazbu občanů nejen s obcí, ale především občanů mezi obcemi v rámci celého DSO. Tato jednodenní
kulturní akce přinese příležitost potkat bývalé spolužáky, staré kamarády a známé ze všech obcí, a obnovit
či vytvořit nové vazby mezi občany celého DSO.
Nyní probíhají usilovné práce na přípravě tohoto projektu a realizaci prvního ročníku. Stanovený termín
pro konání této historicky první akce DSO je na 24.6.2017. Místo pořádání akce pro tento projekt prvním
rokem bude fotbalové hřiště ve Světnově. Jedinečnost projektu tkví v tom, že každým rokem se bude
VédaFest konat v jiné z členských obcí DSO. Těšit se můžete na bohatý program hudebních kapel,
zábavných her a aktivit pro děti, které Vám představíme v dalším čísle informačního zpravodaje.

Kalendář kulturních akcí v DSO
únor a březen 2017
ÚNOR
11.2.
19:30

12.2.
14:00
17.2. - 26. 2.

18.2.
08:00 – 22:00
18.2.
09:00
18.2.
19:30

25.2.
09:00

HASIČSKÝ PELS
Světnov
SDH Světnov Vás zve na tradiční ples v kulturním domě, kde Vám zahraje skupina
Tandem. Dále se můžete těšit na bohatou tombolu, večerní překvapení
a spoustu zábavy.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Světnov
SDH Světnov pořádá pro děti i dospělé dětský karneval, kde Vás čekají zábavné hry
a soutěže s bohatou tombolou. Přijďte strávit hezkou neděli s dětmi v KD Světnov.
ZVĚŘINOVÉ HODY
Polnička
Restaurace Polnička Vás zve na návštěvu, kde můžete ochutnat tradiční zvěřinové
speciality.
POLNIČSKÝ MASOPUST
Polnička
Občanské sdružení Krákorka a SDH Polnička Vás zvou na tradiční masopustní
průvod maškary obcí. K tanci a poslechu bude hrát hudba pana Dvořáka.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
Světnov
Přijďte se podívat na světnovský masopustní průvod, který začne u OÚ, a zakončen
bude u posezení s harmonikou v KD Světnov od 16:00.
DIVADELNÍ MERENDA 2017
Škrdlovice
Divadelní sbor Havlíček Vás zve na večer „V duchu duchů“ protkaný divadelními
výstupy a písničkami, který se bude konat v Hotelu U Hrocha. Vítány jsou
strašidelné kostýmy a k tanci i poslechu bude hrát DJ Side Sp.litter.
(vstupné: 120 Kč s místenkou)
ŠKRDLOVICKÝ MASOPUST
Škrdlovice
Všichni jste zváni na tradiční masopustní průvod, který můžete vidět během celého
dne v obci, a jehož zakončení se bude konat v Hospůdce pod Čerťákem.

BŘEZEN
3.3.
17:00
4.3.
19:30

11.3
14:00
25.3
14:00
25.3.
14:00

EVA PILAROVÁ LEGENDA JINAK – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vojnův Městec
Srdečné pozvání na slavnostní vernisáž legendární české zpěvačky, kde poznáte
další tvorbu této umělkyně. Výstava bude otevřena od 4.3. do 19.3.2017.
„8. STAROČESKÝ BÁL“
Polnička
Klub seniorů v Polničce Vás zve na již 8. tradiční staročeský bál. Na bále Vás čeká
předtančení, půlnoční překvapení, staročeská kuchyně a bohatá tombola. Vítáni
jste i v dobovém oblečení, kdy k tanci a poslechu Vám zahraje Zuberská šestka.
TURNAJ V PING PONGU
Cikháj
Přijďte si zasoutěžit v ping-pongu v kategorii mužů, který se uskuteční ve
společenské místnosti na obecním úřade.
TURNAJ V PING PONGU
Cikháj
Přijďte si zasoutěžit v ping-pongu v kategorii žen, který se uskuteční ve
společenské místnosti na obecním úřade.
TRADIČNÍ KARNEVAL
Vojnův Městec
TJ Jiskra Vojnův Městec srdečně zve všechny děti i dospělé na tradiční karneval
s bohatou tombolou a soutěží o nejoriginálnější masku rodičů a dětí v KD.
(vstupné dobrovolné)

Masopust v DSO Subregion Velké Dářko
V minulosti byly tradice masopustních slavností v období
od Tří králů do Popeleční středy. Na královských dvorech
se konaly hostiny, ve městech tancovačky a na vesnicích
zabíjačkové hody. Pro lidi to byl svátek hodování, během
kterého se připravovali na následný půst.

zdroj: www.2zsmb.cz

Dnes tyto obnovené tradice lidových masopustních
slavností jsou typické pestrobarevným procesím masek,
jež jsou doprovázeny pouličními divadelníky, kejklíři
a muzikanty. Nedílnou součástí je bohatá hostina
a tancovačka, kterou je průvod zakončen. Přijměte
srdečné pozvání na tyto obnovené tradice lidových
masopustních slavností v našem Subregionu Velké Dářko,
kdy harmonogram průvodů v obcích najdete níže. Přijďte
se pobavit a prožít historické slavnosti.

POLNIČSKÝ MASOPUST
18.2.2017
08:00 - 22:00

ŠKRDLOVICKÝ MASOPUST
25.2.2017
od 09:00

Občanské sdružení Krákorka a SDH
Polnička Vás zvou na tradiční
masopustní průvod maškary obcí,
kde k tanci bude hrát hudba pana
Dvořáka.

Všichni jste zváni na tradiční
masopustní průvod ve Škrdlovicích,
který můžete vidět během celého
dne, a jehož zakončení se bude
konat v Hospůdce pod Čerťákem.

SVĚTNOVSKÝ MASOPUST
18.2.2017
od 9:00
Přijďte se podívat na světnovský
masopustní průvod, který začne
u OÚ, a zakončen bude u posezení
s harmonikou v KD Světnov od 16:00.

zdroj: Předškoláci.cz-rozvoj a výchova dětí

Veřejné služby pro Vás v DSO Subregion Velké Dářko
ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POŠTOVNÍ SLUŽBY A JINÉ

Základní škola a Mateřská škola Polnička,
okres Žďár nad Sázavou
Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 625 768; e-mail: polnicka@c-box.cz
úřední hodiny: po 9:00–10:30
út 10:00–11:00
www.zspolnicka.cz

Škrdlovice
Škrdlovice 39 592 21 Škrdlovice
tel.: 566 659 120
Otevírací doba:
po 08:00–09:00, 13:30–15:30
út 08:00–09:00, 13:30–15:30
st 08:00–09:00, 13:30–16:00
čt 08:00–09:00, 13:30–15:30
pá 08:00–09:00, 13:30–15:30
(obsluhuje také obce Karlov a Polnička)

Základní škola a Mateřská škola Světnov
Světnov 46, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 774 659 481; e-mail: skola@svetnov.cz
www.skola.svetnov.cz
Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice,
p.o.
Škrdlovice 110, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 659 185; e-mail: skola@skrdlovice.cz
www.skola.skrdlovice.cz
Mateřská škola Vojnův Městec
Vojnův Městec 240, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 659 330, 739 451 326
e-mail: msvojnuvmestec@seznam.cz
www.msvojnuvmestec.cz
Základní škola Vojnův Městec
Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 659 347, 720 520 002
e-mail: zsvmestec@gmail.com
www.zsvmestec.cz
Dům s pečovatelskou službou Škrdlovice
Sociální služby subregionu Velké Dářko
Škrdlovice 243, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 654 641; e-mail: skola@skrdlovice.cz
www.dps.skrdlovice.cz

Vojnův Městec
Vojnův Městec 27, 592 22 Vojnův Městec
tel.: 566 659 320
Otevírací doba:
po 08:15–09:30, 13:30–16:0
út 08:30–09:30, 13:30–15:00
st 08:15–09:30, 13:30–16:00
čt 08:30–09:30, 13:30–15:00
pá 08:30–09:30, 13:30–15:00
Zásahová jednotka obce Škrdlovice JPO III.
Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: hasici@skrdlovice.cz
FIT.NEST, zdravé hnízdo pro celou rodinu
Polnička 151, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 051 750
e-mail: info@fitnes.cz
www.fitnest.cz
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) Polnička
tel.: 566 622 862
e-mail: obec@polnicka.cz

KULTURA
Obecní knihovna Cikháj
Cikháj 19, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 659 554
e-mail: obec@cikhaj.cz
Místní lidová knihovna v Polničce
Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 627 648, 776 024 879
e-mail: machova.knihpol@seznam.cz
úřední hodiny: po 13:30–17:00
čt 15:00–17:00
(v zimním období do 16:00)
www.polnicka.knihovna.info.cz
Místní knihovna Radostín
Radostín 14, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 731 107 914
e-mail: ou.radostin@worldline.cz
půjčovní doba: pá 16:00–10:00
www.radostin.knihovna.info

Místní knihovna Světnov
Světnov 46, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 774 659 481
e-mail: zssvetnov@iol.cz
půjčovní doba: st 14:00–16:00
www.svetnov.knihovna.info
Místní lidová knihovna Škrdlovice
Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: chroust.jiri@gmail.com
půjčovní doba: st 17:00–19:00
www.skrdlovice.knihovna.info
Místní lidová knihovna Vojnův Městec
Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: mizikz@seznam.cz
půjčovní doba: po 16:00–18:00
www.knihovnavojnuvmestec.webnode.cz

