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„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.“

Nasněžilo… chtělo by se říct „co víc si přát“, ale jelikož je doba adventu,
ke které přání neodmyslitelně patří, chtěl bych jich pár touto cestou
přeci jen vyslovit… Chtěl bych všem občanům Subregionu Velké Dářko
popřát, aby se jim v našich obcích dobře žilo. Žilo ve zdraví, v pohodě,
s těmi, které mají rádi a aby ta spokojenost vydržela nejen v době
předvánoční a vánoční, ale po celý rok 2017. Klid, porozumění a
respekt k sobě navzájem, to je to co nám všem také přeji.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO – aktuálně
Subregion Velké Dářko se ve spolupráci s kanceláří Centra společných služeb věnuje nejen aktuálním
operativním úkolům jako je podávání projektových žádostí, ale také přípravě dalších projektů a
koncepcí, jako je například plánovaný letní putovní Festival Velké Dářko, jehož první ročník se
uskuteční v měsíci červnu ve Světnově. Společně s Festivalem je rozpracovávána propagace
cestovního ruchu. V dalších číslech informačního zpravodaje Vám bude představen podrobněji vždy
jeden s připravovaných projektů. Za zaměstnance CSS Vám také přejeme klidnou dobu předvánoční,
vánoční a v dalším roce hlavně zdraví a pohodu.
Iva Pitková a Radka Čaníková

Pozvání na společenské a kulturní akce v Subregionu Velké Dářko
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„UŽ JE TU ZAS ADVETNÍ ČAS“
Polnička
Před budovou ZŠ se můžete těšit na jarmark s výrobky žáků a následně
jejich vystoupení. Následné pokračování v rámci celostátní akce – „Česko
zpívá koledy“.
„ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“
Vojnův Městec
Do této celostátní akce se můžete zapojit před kostelem sv. Ondřeje ve
Vojnově Městci, kde si můžete zazpívat nejznámější české koledy a bude
možno se zahřát teplým nápojem a občerstvit se.
ZPÍVÁNÍ U KAPLE
Škrdlovice
Žáci ZŠ a MŠ zazpívají před Kaplí svatých Cyrila a Metoděje, kde zahraje
také Žďárský žesťoví kvintet.
VÁNOČNÍ KONCERT
Světnov
Dámská valašská cimbálovka Radhošť Vám zazpívá tradiční valašské písně
a koledy spolu s těmi tradičními na koncertě pořádaném v KD Světnov
(dospělí 50 Kč/děti 20 Kč).
VÁNOČNÍ KONCERT
Vojnův Městec
V kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci zazpívá vánoční písně Eliška
Mlatečková za doprovodu Petra Hostinského při hře na varhany.
VĚŠENÍ OBRÁZKŮ
Škrdlovice
V Hospůdce pod Čerťákem se můžete těšit na tradiční věšení obrázků.
ŽIVÝ BETLÉM
Radostín
Přijďte se podívat k Obecnímu úřadu v Radostíně na jedinečné divadelní
ztvárnění Živého Betléma, které tradičně připravují radostínští ochotníci.
ŽESŤOVÍ KVINTET Žďár n. S
Světnov
Pozvání na vánoční písně, slavnostní intrády a koledy před OÚ Světnov.
TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKÝ NÁTISK – SDH
Škrdlovice
Tradiční předsilvestrovská sešlost, která zajistí, že se konec roku a začátek
nového Vám natiskne do paměti. Akce se koná v KD Škrdlovice.
„SILVESTROVSKÝ BĚH“
Polnička
Proběhněte poslední den v roce s námi od Restaurace Polnička do toho
nového roku.
ŠKRDLOVSKEJ SILVESTR
Škrdlovice
Všechny škrdlovské restaurační zařízení Vás provedou do Nového roku
s chutí a zábavou.
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„NOVOROČNÝ HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA TISŮVKU“
Subregion
Vykročte s námi do nového roku při tradičním výšlapu na Čertův kámen –
Tisůvku. Setkání výprav z jednotlivých obcí bude ve 14:30 u Čertova
kamene. Čas a místo zahájení výšlapu z jednotlivých obcí bude ještě
upřesněno a následně můžete zjistit na obecních úřadech jednotlivých
obcí.
TŘÍKRÁLOVÝ OHŇOSTROJ
Světnov
Přijďte se pokochat na netradiční tříkrálový ohňostroj, který se bude konat
na fotbalovém hřišti ve Světnově.
MYSLIVECKÝ BÁL
Vojnův Městec
Na 11. tradičním bále ochutnáte tradiční mysliveckou kuchyni, uslyšíte
famózní kapelu Trik a zažijete spoustu další zábavy, kterou pro Vás pořádá
Myslivecký spolek ve Vojnově Městci.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Polnička
ZŠ a MŠ Polnička spolu se SRPDŠ srdečně zvou všechny děti i dospělé na
karneval, který se uskuteční v sokolovně.
MYSLIVECKÝ PLES
Škrdlovice
Myslivecké sdružení Pařeziny pořádá v KD Škrdlovice tradiční myslivecký
ples.
SPOLEČENSKÝ PLES OBCE Polnička
Polnička
Obec Polnička pořádá v sokolovně společenský ples, kde se můžete těšit
na předtančení taneční skupiny SMYK, hudební kapelu VACUUM, půlnoční
překvapení a na ochutnávka zabíjačkové kuchyně.

