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Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí

www.velkedarko.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.“

Po staletí se tradovalo, že „vesnici dělá kostel a hospoda“. Ne, že by se
mi tato myšlenka nelíbila, ale vzhledem ke zkušenostem svým i dalších
kolegů starostů vím, že pro spokojenost občanů, udržitelný rozvoj obcí
a naplnění všech zákony daných pravidel a podmínek, je nutné
mnohem víc. Myšlenka kanceláře Centra společných služeb se zrodila
v rámci projektu „Meziobecní spolupráce“ v letech 2013 – 2015 a téma
administrativní podpory obcí, bylo vedle oblasti sociální, školství a odpadů, jedním z klíčových. Pro
sedm obcí Subregionu Velké Dářko začala v srpnu letošního roku fungovat v prostorách Obecního
úřadu ve Škrdlovicích kancelář Centra společných služeb, jejímž posláním je pomoc a podpora nejen
starostům a zástupcům obcí, ale také jejím občanům. V rámci kanceláře v tuto chvíli působí dvě
pozice a to manažerka kanceláře Iva Pitková a specialistka pro rozvoj mikroregionu Radka Čaníková.
Věřím, že tento projekt přinese mnoho dobrého a naplní smysl, pro který vznikl.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO – aktuálně
V současné době zástupci obcí DSO Subregion Velké Dářko intenzivně
pracují na aktualizací Strategického plánu rozvoje území, který bude
nezbytným dokumentem nejen vzhledem k dotačnímu programovacímu
období 2014 – 2020. Současně je také kladen velký důraz na další
budování cyklostezek, které je v tuto chvílí ve fázi připomínkování
předložené studie zástupci jednotlivých obcí. Začátkem podzimu také
započala každoroční příprava na zimu v podobě zajištění úpravy
lyžařských stop.

Centrum společných služeb

Služby CSS pro občany DSO

Centrum Společných Služeb (CSS) vzniklo díky

Kancelář CSS bude sloužit nejen zástupcům

projektu „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, jež je
novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR, do
něhož se Subregion Velké Dářko zapojilo od
srpna tohoto roku. Jedná se o pokračování
úspěšného projektu „Meziobecní spolupráce“.
Přínos CSS pro dobrovolný svazek obcí (DSO)
je v zapojení a zvýšení aktivity všech členských
obcí, jejich orgánů a jimi zřízených organizací
do společné činnosti a rozvoje celého DSO.
Prioritou projektu a tedy CSS je zlepšit
profesionalitu výkonu veřejné správy,
poskytování a rozvoj veřejných služeb, které
oproti situaci ve větších sousedních městech
nedostačují, nebo nejsou vůbec dostupné. Pro
dosažení těchto cílů by měla pomoci právě
součinnost a sdílení prostředků a kapacit
jednotlivých obcí sdružených v DSO.

všech členských obcí pro zkvalitnění a
zefektivnění výkonu veřejné správy a
veřejných
služeb
poskytovaných
jak
v samostatné tak v přenesené působnosti
(např. v oblasti veřejných zakázek, smluv,
dotačního managementu, koncepčních a
strategických dokumentů a rozvoje obecně).
CSS má za cíl také zajistit efektivnější
poskytování veřejných služeb všem občanům
celého DSO. Jedná se o zajištění
rovnoprávnějšího
přístupu
a
zlepšení
informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách v jednotlivých obcích. Na
kancelář CSS se můžete obrátit v oblastech
veřejných služeb a to především poradenství v
otázkách sociální problematiky a služeb,
školství a volnočasových aktivit pro děti vše i
ve vazbě na město Žďár nad Sázavou.

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

Veřejné služby pro Vás v DSO Subregion Velké Dářko
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
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

foto: DPS Škrdlovice

Poštovní služby obce 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)
Poštovní služby obce 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

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

Kvíz – Jak dobře známe NÁŠ SUBREGION?
1. Která obec Subregionu Velké Dářko leží v nejvyšší nadmořské výšce?
L) Škrdlovice

M) Karlov

N) Cikháj

2. Kolik je v průmru ročně v území dnů s teplotou převyšující 20°C.
N) 10

O) 20

P) 30

3. Ve kterém století začalo osidlování území subregionu?
T) v 9. století

U) v 11. století

V) ve 13. století

4. Jaká je maximální hloubka rybníku Velké Dářko?
Á) 4 metry

É) 4,5 metrů

Ý) 5 metrů

5. V rámci subregionu Velké Dářko můžeme nalézt které sochy Michala Olšiaka?
F) Hraniční kámen, Rozcestník

G) Raka, Hrochy

H) Hrochy a Rozcestník

6. Novinkou a hitem posledních let je na Velkém Dářku?
T) jachting

U) jízda na paddleboardech

V) windsurfing

Š) 700 m. n. m.

Ť) 800 m. n. m.

7. Vrchol Tisůvka je vysoký.
Ř) 600 m. n. m.

TAJENKA:

.

.

.

.

.

.

.

V tajence naleznete nádherné a dnes již také takřka zapomenuté místo s partyzánskou
minulostí.

Pozvání na společenské a kulturní akce v Subregionu Velké Dářko

V. tradiční posvícenské setkání harmonikářů
Kdy: v neděli 6. 11. 2016 od 14:00
Kde: v Kulturním domě

SVĚTNOV

(zdroj: http://harmoniky.info/old/pozvanky.html)

Svěcení hasičské zbrojnice
Kdy: v sobotu 15. 10. 2016 od 14:00
Kde: u Hasičské zbrojnice Škrdlovice
Tradiční Havelské posvícení
Kdy: v sobotu 15. 10. 2016 od 15:00
Kde: u Hasičské zbrojnice Škrdlovice

ŠKRDLOVICE

