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Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí

www.velke-darko.skrdlovice.cz

Cikháj

659 m n. m.

109 obyvatel

www.cikhaj.cz

Karlov

634 m n. m.

100 obyvatel

www.obeckarlov.cz

Polnička

585 m n. m.

820 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.

662 obyvatel

www.skrdlovice.cz

Vojnův Městec

590 m n. m.

740 obyvatel

www.vojnuvmestec.cz

Vážení spoluobčané Subregionu Velké Dářko,
léto je v plném proudu a mě velmi těší, že jsem se
s mnohými z Vás mohl potkat na některé z proběhlých
akcí. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem,
kteří jednak navštívili první ročník festivalu Subregionu
Velké Dářko VeDaFest 2017 a také těm, kteří se ve svém
volném čase podíleli na jeho přípravě a samotném
konání. Budu velmi rád, pokud nám chuť a elán vydrží
i do dalších let a z myšlenky putovního festivalu se stane tradice, na kterou budeme v rámci
obcí pyšní. Užívejte si krásného a pohodového léta a budu se těšit opět na viděnou.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO a CSS – aktuálně
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás opět informovali o dění v našem DSO a činnostech Centra společných služeb
pro Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí. V rámci minulých čísel zpravodaje jsme
Vás informovali o projektech, které jsou v plánu realizovat a je nám potěšením, že u mnohých
z nich se to úspěšně daří. V rámci operačního programu životního prostředí se Subregionu
Velké Dářko podařilo získat dotaci na posílení separace tříděného odpadu v jednotlivých
obcích konkrétně na pořízení dalších separačních nádob. Z dalších projektů zmiňme například
výstavbu dětského hřiště ve Škrdlovicích, která by měla započít v nejbližších dnech nebo
povolovací práce na přípravě výstavby rozhledny na Českém kopečku. Rádi bychom také ve
vazbě na vizi a strategii Subregionu Velké Dářko nadále pracovali na rozvoji cestovního ruchu.
Iva Pitková a Radka Čaníková

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.velke-darko.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

VeDaFest 2017 – Festival Subregionu Velké Dářko

Dobrá věc se podařila. K osmi stům lidí se sešlo na Světnovském hřišti.

VeDaFest 2017 očima starostky obce Karlov Dany Laryšové
V čem jako starostka členské obce Subregionu Velké Dářko spatřujete
největší smysl a přínos festivalu?
Za mého krátkého působení (jedno volební období) jako starostka obce
jsem zjistila, že "rozhýbat" obyvatele obce je to nejdůležitější pro samotné
dění, komunikaci a chod každé obce. Ne všichni občané jsou nakloněni
k nějaké změně, natož si nechat vesnicí hrát hlasitou hudbu do ranní
hodin. Pokud se ale podaří, nejen místní obyvatele povzbudit a nadchnout
pro setkání u příjemné hudby, kdy si můžou popovídat, zavzpomínat
a i zatančit, tak je to ten nejlepší splněný úkol v rámci působení ve vedení
obce. To je ten smysl a přínos... Poznat krásu okolních vesnic a navázat
nové sousedské vztahy. Anebo poznat, že ten soused „od vedle“, není až
takový morous.

Jaká byla prvotní reakce členů sboru dobrovolných hasičů v Karlově, že se mají akce zúčastnit
v roli pořadatelů a jak po jejím skončení akci hodnotili?
Prvotní reakce byly rozpačité až záporné. Ruku na srdce, zorganizovat festival, když nemáte
žádné zkušenosti od zapůjčení toalet, pódia, zajištění kapel, obsluhy v občerstvení, zajištění
bezpečí všech přítomných, objednání krásného počasí..., a to jsem nevyjmenovala všechny
úkoly, je opravdu veliký závazek. Nutno podotknou, že bylo celkem sedm pořadatelských obcí
a každá obec se zhostila zadaných úkolů s grácií. Velký podíl měli členové SDH z každé obce.
Za Karlov si dovolím říct, že naši hasiči byli s průběhem a výsledkem festivalu spokojeni.
Nakonec velkou odměnou všem lidem, kteří se podíleli na pořádání této akce, je kladná až
nadšená odezva od účastníků festivalu. A jaká odezva byla ta nejčastější? "... jako fakt dobrý
a kdy bude další ročník…?"

Jak vy sama hodnotíte první ročník festivalu a těšíte se, až jej budete hostit vy?
První ročník festivalu hodnotím jako zdařilý.
A to nejen díky báječné ochotě spolupráce
nadšených lidí napříč všemi obcemi Subregionu
Velké Dářko, koordinačnímu centru – Centru
společných služeb DSO a přízni slunečného počasí.
Pokud bude spolupráce v organizaci stejně akční
a pružná jako byla v prvním ročníku VeDaFestu ve
Světnově a odstraní se drobounké nedostatky, tak
bych se toho asi nebála. Samozřejmě obavy jsou,
vše ale záleží na odvaze, spolupráci, nadšení
a počasí.

Kalendář akcí v DSO o prázdninách
ČERVENEC 2017
1.7.
10:45
(vstupné
dobrovolné)

5.7.
10:00

5.7.
19:00
(vstupné
dobrovolné)

7.7.
19:30
Vstupné 60 Kč

8.7.
7:30/8:00

8.7.
13:00-03:00

8.7.
16:00

14.7. – 16.7.

III. Setkání historických traktorů
Škrdlovice
Unikátní akce v rámci mezinárodního setkání historických traktorů, jež
změří síly ve spanilých jízdách k Velkému Dářku a do Světnova. Doprovodný
program a bohaté občerstvení je samozřejmě zajištěno. Více informací na
www.traktorturist.cz.
Poutní mše svatá
Škrdlovice
V kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Škrdlovicích se můžete zúčastnit poutní mše
svaté. Při této příležitosti a také i v odpoledních hodinách zahraje Salonní
orchestr Františka Dvořáka ze Žďáru nad Sázavou.
Pouťová tancovačka
Škrdlovice
SDH Škrdlovice srdečně zve všechny na tradiční pouťovou tancovačku ve
zbrojnici škrdlovických SDH. Akce je značky „hudba, tanec, klobása, každý si
rád zajásá“. Jako hudební těleso vystoupí kapela Kavijerock a Bára
z Vojnova Městce.
Prázdninová pohádková oldies party
Světnov
SK Světnov a AC Světnov pořádá pohádkovou oldies party. Vítány jsou
všechny pohádkové postavy, takže se ukažte ve svém kostýmu na parketu
u KD ve Světnově (v případě nepříznivého počasí v KD). K tanečkům vám
zahraje Duo Prezent.
Polnička CUP 2017
Polnička
Po několika letech obnovený nejlepší turnaj Žďárska. Na fotbalovém hřišti
Polnička se odehrají zápasy pod vedením delegovaných rozhodčích. Můžete
se těšit na hodnotné ceny a bohaté občerstvení. Více info na FB události:
Polnička Cup 2017.
Hrochfest 2017
Škrdlovice
Přijměte srdečné pozvání na 2. ročník tohoto festivalu v areálu Hotelu
u Hrocha. Celé odpoledne až do rána zazní kapely Kašava, Hroši a Pulrock,
Poetika, Fuga a Ukulele Troublemakers. Vstupné v předprodeji za 100 Kč
a děti 30 Kč, na místě 130 Kč a děti za 50 Kč. Více info najdete na FB události
Hrochfest 2017.
Cikhájský den
Cikháj
Nová zábavná tradiční akce, jako příležitost oslavit den matek a otců
společně. Přijďte na zahradu obecního úřadu si zasoutěžit a kde Vám
zahraje hudební duo Chotěboř.
Městecká pouť
Vojnův Městec
Třetí červencový víkend se uskuteční tradiční Městecká pouť. Přijměte
srdečné pozvání a přijďte se pobavit. Již od pátku je připraven bohatý
program, od turnaje ve fotbálku a pétanque přes hudební vystoupení
kapely Kavijerock a Bára, výstavy a mše. V sobotu budou na náměstí po celý
den atrakce a prodejní stánky. Více informací na stránkách městyse
www.vojnuvmestec.cz.

22.7.
Vstupné 80 Kč

29.7.
19:00
Vstupné 80 Kč

30.7.
15:00

Křtění hasičského auta a venkovní zábava
Polnička
Nové dopravní vozidlo Ford Transit bylo pořízeno z dotačního titulu Kraje
Vysočina a podílem z obecního rozpočtu obce Polnička. Křtění bude
zakončeno večerní zábavou, která se bude konat před místním KD
(Sokolovna). Přijďte oslavit tento úspěch a pobavit se. Více informací
najdete na webu obce Polnička a FB události venkovní zábava v Polničce.
Taneční zábava
Karlov
Sbor dobrovolných hasičů Karlov Vás srdečně zve na tradiční taneční zábavu
přímo na návsi v Karlově. Připraveno bude bohaté občerstvení a k tanci Vám
zahraje kapela Tonic.
Pouť sv. Anna
Cikháj
V neděli se uskuteční tradiční svatoanenská mše na Cikháji. Všichni poutníci
jsou srdečně zváni a mší Vás provede pan farář Mgr. Vladimír Vojtěch
Záleský. Bližší informace na stránkách obce a obecním úřadu.

SRPEN 2017
12.8.
8:30 – 16:00

26.8.
cca 8:00 – 19:00

1.9. - 3.9.

AC CUP 2017
Světnov
Již 9. ročník turnaje v malé kopané o „putovní pohár“ věnovaný starostou
obce Světnov proběhne na hřišti ve Světnově. Program bude zajištěn od
rána, kdy občerstvení bude samozřejmě zajištěno.
Cikhájský výlet
Cikháj
Výlet bude směřován do Pardubického kraje – Muzeum Emila Holuba,
Kunětická hora, a nakonec město Litomyšl. Zájemci se hlaste do konce
července u místostarostky obce Cikháj (Sylvie Jonáková), osobně nebo na
tel. čísle: +420 604 704 602 (záloha 100,- Kč).
Polničská pouť
Polnička
Tradiční polničská pouť bude celý první víkend v září nabitá spoustou
zábavy, turnajů, výstav apod. Například v pátek prvního září se můžete těšit
na večerní zábavu, kde zahraje známá kapela Airback, a v sobotu uvidíte
tradiční souboj v hodu polničskou kolejnicí. Více informací na webu obce
Polnička.

