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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
 

 

 

 

 

 

  

 

Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí           www.velke-darko.skrdlovice.cz 

 Cikháj  659 m n. m.  110 obyvatel                www.cikhaj.cz  

 Karlov  634 m n. m.  111 obyvatel www.obeckarlov.cz 

 Polnička  585 m n. m.  816 obyvatel  www.polnicka.cz 

 Radostín  628 m n. m.  146 obyvatel www.radostin.cz 

 Světnov  610 m n. m.  465 obyvatel www.svetnov.cz 

 Škrdlovice  650 m n. m.  665 obyvatel  www.skrdlovice.cz 

 Vojnův Městec 590 m n. m.  769 obyvatel  www.vojnuvmestec.cz 

 

Vážení spoluobčané Subregionu Velké Dářko, 

Je to již skoro rok, co se po komunálních volbách do obecních zastupitelstev vyměnila vedení 

ve více než polovině členských obcí DSO. Tím se také změnilo složení valné hromady 

dobrovolného svazku obcí. Nové složení valné hromady DSO pokračovalo na rozpracovaných 

projektech a také přispěli novými návrhy a nápady. Například byl zřízen transparentní účet 

DSO pro ty, kteří chtějí přispět na údržbu lyžařských tras na území DSO. Dále se DSO muselo 

vyrovnat se snížením dotačních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, a to hlavně 

v ohledu na udržení úrovně poskytovaných sociálních služeb v domě s pečovatelskou službou 

ve Škrdlovicích. Novému složení valné hromady se podařilo uspořádat další již třetí ročník 

úspěšného festivalu VeDaFest. Věřím, že budeme nadále dobře spolupracovat a bude se nám 

dařit, a to ku prospěchu Vás obyvatel a celému území subregionu. 

Pavel Štefan, předseda DSO Subregion Velké Dářko  

„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.“ 

2/2019 

http://www.cikhaj.cz/
http://www.obeckarlov.cz/
http://www.polnicka.cz/
http://www.radostin.cz/
http://www.svetnov.cz/
http://www.skrdlovice.cz/
http://www.vojnuvmestec.cz/
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Činnost DSO – aktuálně 

Dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko se ve spolupráci s kanceláří Centra společných 
služeb (dále jen „CSS“) snaží o plynulý chod DSO, domu s pečovatelskou službou, CSS, 
a především rozvoj celého území a všech členských obcí. Momentálně DSO řeší situaci v rámci 
dotačních prostředků na poskytování sociálních služeb v domě s pečovatelskou službou 
a dofinancování těchto služeb ze strany státu. Dalším bodem nynějšího řešení je projekt 
cyklostezek na území DSO a pokračujících jednání s majiteli lesních pozemků na plánovaných 
trasách apod. V neposlední řadě se musí DSO zabývat projektem "Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů v Dobrovolném svazku obcí Subregion Velké 
Dářko“, projekt č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008388, který bude spolufinancován 
z Evropské Unie Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. Jedná se 
o pořízení domácích kompostérů pro občany členských obcí DSO.

Centrum společných služeb (CSS) 

CSS je servisní kancelář sloužící občanům 
subregionu a starostům členských obcí. 
Centrum společných služeb poskytuje 
podporu při veškeré běžné administrativě 
v rámci veřejné správy apod., vše potřebné 
k podání žádosti o dotace včetně celkové 
administrace v případě získání dotace. 
V případě nutnosti vypsat a administrovat 
veřejnou zakázku malého rozsahu i v rámci 
zákona o zadávaní veřejných zakázek, CSS 
poskytne pomoc nebo vše administruje. 
CSS také zajišťuje funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů všem členským 
obcím DSO. Kancelář zahájila činnost 
v srpnu roku 2016 v rámci projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce“, který je 
aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Projekt 
bude probíhat do 31. prosince 2020. 

Léto plné vypisování veřejných zakázek 

Na začátku měsíce června Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR zveřejnilo seznam 
schválených projektů, které budou 
spolufinancovány z dotací MMR. Mezi 
těmito projekty byly schváleny 2 projekty 
na obnovu místních komunikací v obci 
Světnov a obci Cikháj. CSS pomohla 
administrovat dvě veřejné zakázky na výše 
zmíněné projekty na obnovu místních 
komunikací. Dále centrum pomohlo vypsat  

 
veřejnou zakázku na výstavbu chodníku 
v obci Světnov, který bude spolufinancován 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI). V neposlední řadě centrum 
společných služeb administrovalo veřejnou 
zakázku na pořízení celkem 800 kusů 
domácích kompostérů pro občany 
členských obcí DSO. Projekt na pořízení 
kompostérů bude spolufinancován 
z Evropské Unie Fondu soudržnosti v rámci 
programu OPŽP 2014-2020. 

 CSS – kontaktní místo pro občany  

Kancelář CSS také zajišťuje efektivnější 
poskytování veřejných služeb všem 
občanům celého DSO. Na kancelář CSS se 
můžete obrátit v oblasti veřejných služeb, 
především v rámci sociální problematiky 
a služeb, školství nebo volnočasových 
aktivit pro děti, vše i ve vazbě na město 
Žďár nad Sázavou. 

           Iva Pitková a Ivana Chromá 

CSS Subregion Velké Dářko 

Kontakt: 
Škrdlovice 48 

591 01 Žďár nad Sázavou 
e-mail: css@skrdlovice.cz 

tel: +420 728 936 161 
www.velke-darko.skrdlovice.cz 

 

http://www.velke-darko.skrdlovice.cz/
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VeDaFest 2019 
20 let od založení Subregionu Velké Dářko 

 

VeDaFest je putovní festival, který organizuje sedm obcí 

dobrovolného svazku Subregion Velké Dářko pro své občany. 

Letos se konal již třetí ročník akce, která se koná každý rok v jiné 

obci DSO. 
 

Škrdlovice 22.6.2019 od 13:00 hodin 

 

Třetí ročník rodinného festivalu VEDAFEST pořádaného dobrovolným svazkem obcí, který nese 

název dle rybníku Velké Dářko, se konal v sobotu 22.6.2019 ve Škrdlovicích v areálu „U křížku“. 

Sem tam spadlo pár kapek, ale počasí přálo. Na festival zavítalo bezmála 700 návštěvníků, kteří 

byli s atmosférou spokojeni a užili si příjemné odpoledne plné hudebních zážitků. Děti si mohly 

zaskákat na nafukovacím hradě, vyrobit si zvířátka ze starých knížek, udělat si dřevěnou loutku 

v Království loutek dle vlastní fantazie, zahrát si obří člověče nezlob se, zavolat si trubkovým 

telefonem nebo se nechat zkrášlit obrázkem na obličej a barevným pramínky či copánky do vlasů. 

Občerstvení zajišťovaly sbory dobrovolných hasičů ze Škrdlovic, Karlova a Vojnova Městce. SDH 

Škrdlovice nabízeli nikdy se neopakující a pokaždé jinou výbornou masovou směs, SDH Městec 

lákal na grilované vepřové a SDH Karlov vévodil výbornou klobásou a dančím gulášem. O neotřelé 

míchané drinky se postaral Tropical bar Ondřeje Cempírka z Polničky. 

Co se hudby týče, na uvítání zahrála brněnská kapela Atelier, která každý rok vystupuje se svým 

repertoárem na Velkém Dářku. Po nich přišel na řadu zpívající právník Ivo Jahelka, který mnohé 

poučil o právu českém. Hroši & Půlrock, to je záruka kvality, kdy jejich rytmy potěšili celé 

obecenstvo. Žďárští Letrourou se také nenechali zahanbit a předvedli super výkon. Po nich na 

pódium naskočili Circus Brothers, u kterých jen těžko vydrží člověk v klidu sedět, a tak 

roztancovali všechny návštěvníky. Punkový Visací zámek nenechal nikoho na pochybách, že to 

jsou opravdový „pankáči“. Na konec vystoupila začínající žďárská trojice Orchestr žďárského 

divadla. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali na 

VeDaFest a potkali se a pobavili se se známými. Tak 

byl naplněn cíl, proč tento festival vznikl. Dále 

děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci 

festivalu a děkujeme všem SDH, jež pomohli zajistit 

občerstvení. Dále děkujeme všem sponzorům 

a partnerům letošního ročníku VeDaFest. 
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Kalendář kulturních a společenských akci V DSO 

 ZÁŘÍ–PROSINEC 
  

1.9. 
(od 14:00) 

Polničská Pouť                                                                                                                Polnička 
Přijměte pozvání na tradiční Polničskou pouť, která se uskuteční v neděli 1.9.2019 
v obci Polnička.                                                  

1.9. 
(od 14:00) 

Radostínská Pouť                                                                                                                Radostín 
Přijměte pozvání na tradiční Radostínskou pouť, která se uskuteční v neděli 
1.9.2018 v obci Radostín.                                                  

21.9. 
(od 13:00) 

Oslavy 130 let SDH Vojnův Městec                                                          Vojnův Městec 
Oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vojnově Městci. Oslavy 
budou probíhat u hasičské zbrojnice za účasti sborů dobrovolných hasičů z okolí. 
Celým odpolednem i večerem bude provázet živá hudba. Občerstvení v režii SDH 
Vojnův Městec. 

12.10.  Havelské posvícení                                                                                               Škrdlovice 
Sbor dobrovolných hasičů Škrdlovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční HAVELSKÉ 
POSVÍCENÍ, které se pravděpodobně uskuteční v sobotu 12. října ve 14:00 hodin 
před a v Hasičské zbrojnici Škrdlovice. Součástí posvícení je Staročeská zabíjačka. 
Hudba bude! Termín akce může být ještě upraven a další info najdete na stránkách 
obce. 

18.10. 
(19:00) 

DUO ARAMIS                                                                                                  Vojnův Městec 
Pozvání na vystoupení známe skupiny z TV Šlágr, které se uskuteční od 19:00 hodin 
v sokolovně Vojnův Městec. Vstupné v předprodeji na OÚ za 100,- Kč. 

1.12. 
17:00 

Vánoční besídka a rozsvícení stromku                                                                   Cikháj 
Přijďte se podívat na rozsvícení vánočního stromku před Obecním úřadem v Cikháji 
a prožít krásnou předvánoční atmosféru. V sále OÚ posedíte, zahřejete se 
a zazpíváte si koledy. 

24.12. 
20:00 

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ                                                                              Vojnův Městec 
V kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci můžete navštívit tradiční půlnoční mši 
společně s možností prohlídky betlému a připálení si betlémského světla do 
přinesených lampiček. 

25.12. 
17:00 

ŽIVÝ BETLÉM                                                                                                           Radostín 

Tento rok i jako každý jiný se přijďte podívat ke kapličce v Radostíně na jedinečné 
divadelní ztvárnění Živého Betléma, které tradičně připravují radostínští ochotníci. 

30.12. 
20:00 
 

Předsilvestrovský nátisk                                                                                           Škrdlovice 
Tradiční předsilvestrovská sešlost a zábava pro nedočkavé.  Konec roku a začátek 
nového se Vám díky této akci natiskne do paměti. Akce se bude konat v KD 
Škrdlovice a kapela se upřesní později. 

31.12. 
10:00 

SILVESTROVSKÝ BĚH                                                                                               Polnička 
Přijměte srdečné pozvání na tuto akci, kde společně proběhneme od Restaurace 
Polnička do nového roku. 

1.1. Novoroční výšlap na Tisůvku                                                                                        DSO 
Vykročme společně do nového roku při tradičním výšlapu na Čertův kámen – 
Tisůvku. Setkání výprav z jednotlivých obcí bude později upřesněno na webových 
stránkách obcí nebo obecních úřadech. 

 
Výše jsou uvedeny kulturní akce na území DSO s již přesnými informacemi o čase a místě konání. Ostatní kulturní akce budou 

upřesněny později a najdete je na webových stránkách jednotlivých obcí DSO. 
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Veřejné služby pro Vás v DSO Subregion Velké Dářko 

ŠKOLSTVÍ 

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 
www.zspolnicka.cz 
 
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 n. S. 
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 n. S. 
tel.: 566 659 347, 720 520 002 
e-mail: zsvmestec@gmail.com 
www.zsvmestec.cz 

 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zdravotní středisko Vojnův Městec 
Vojnův Městec 11, 591 01 Vojnův Městec 
tel.: 566 659 344 
MUDr. Vondráková – praktický lékař pro 
dospělé (út 08:00 – 11:00) 
MUDr. Wasserbauerová – praktický lékař 
pro děti (st od 11:30, tel: 566 690 132) 
MUDr. Dvořák – zubní lékař (ordinuje 
každou středu; tel.: 775 479 595) 
 

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 

POŠTOVNÍ SLUŽBY   

Škrdlovice 
Škrdlovice 39 592 21 Škrdlovice 
tel.: 566 659 120 
Otevírací doba: 
po  08:00–12:00, 13:00–15:30 
út  08:00–12:00, 13:00–16:30 
st  08:00–12:00, 13:00–15:30 
čt  08:00–12:00, 13:00–15:30 
pá  08:00–12:00, 13:00–14:00 
(obsluhuje také obce Karlov a Polnička) 

Vojnův Městec 
Vojnův Městec 27, 592 22 Vojnův Městec 
tel.: 566 659 320 
Otevírací doba: 
po  08:15–09:30, 13:30–16:00 
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 

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 
www.polnicka.knihovna.info.cz  

 
 

http://www.zspolnicka.cz/
http://www.skola.svetnov.cz/
http://www.skola.skrdlovice.cz/
http://www.msvojnuvmestec.cz/
http://www.zsvmestec.cz/
https://www.google.cz/search?site=async/lcl_akp&q=mudr.+tom%C3%A1%C5%A1+dvo%C5%99%C3%A1k+telefon&ludocid=10036643865475135952&sa=X&ved=2ahUKEwjT_aTM3v3cAhUzwAIHHRNxDuAQ6BMwA3oECAEQHA
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=oM57W7HNI4eckgXAv6mADw&q=MUDR.%20Dvo%C5%99%C3%A1k%20zubn%C3%AD%20l%C3%A9ka%C5%99&oq=MUDR.+Dvo%C5%99%C3%A1k+zubn%C3%AD+l%C3%A9ka%C5%99&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l10.614.6751.0.7043.25.20.0.4.4.0.142.2223.2j18.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.22.2065.0..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i22i30k1j33i160k1.0.eA5UGsMKcME&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49630683,15854376,5566&tbm=lcl&rldimm=10036643865475135952&ved=2ahUKEwj0r9ew3v3cAhXFy6QKHZnkC2MQvS4wAHoECAUQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
http://www.dps.skrdlovice.cz/
http://www.polnicka.knihovna.info.cz/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ SLUŽBY 

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 

Kadeřnictví BELA  
Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou  
tel.: 731 177 522 
Otevírací doba: 
Po-Pa (So): 08:00 – 17:00 (12:00) 
dle objednávek; Út a Ne zavřeno 

 

(Aktuálně k 19.8.2019) 

http://www.radostin.knihovna.info/
http://www.svetnov.knihovna.info/
http://www.skrdlovice.knihovna.info/
http://www.knihovnavojnuvmestec.webnode.cz/
http://www.fitnest.cz/
mailto:obec@polnicka.cz

