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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.“
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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,
srdečně Vás zdravím v novém roce a ač jsme si sněhu ještě
příliš neužili (snad ještě užijeme), z tohoto zpravodaje už na
Vás dýchne jaro, bledule, velikonoční zvyky, ale také
neúprosně se blížící, a věřím že všemi očekávaný, VeDaFest
2018, o kterém Vám budeme postupně přinášet informace.
Těším se, na viděnou s Vámi a mějte se co nejvíce pohodově.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO – aktuálně
Dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko se ve spolupráci s kanceláří Centra společných
služeb snaží o plynulý chod, a především rozvoj celého území a všech členských obcí. Společně
se věnují nejen aktuálním operativním úkolům, jako je podávání projektových žádostí, ale také
přípravě dalších projektů a koncepcí, jako je například letní putovní Festival Velké Dářko,
propagace cestovního ruchu, koncepce odpadového hospodářství apod.
Centrum společných služeb (CSS)
CSS je servisní kancelář sloužící občanům
subregionu a starostům členských obcí.
Kancelář zahájila činnost od srpna 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. června 2020.
CSS – agenda veřejné zakázky
Již není žádnou novinkou, že členské obce
Subregionu Velké Dářko mohou využívat a
využívají služeb týkajících se novelizované
oblasti veřejných zakázek. Jedná se o služby
jako např. zpracování výzvy, zadávací
dokumentace, spolupráce a administrace
celého životního cyklu veřejné zakázky,
účast při otevírání obálek, správa nebo
pomoc při administraci profilu zadavatele
a jiné poradenství týkající se veřejných
zakázek. Z již uskutečněných aktivit lze
uvést např. administrace společné veřejné
zakázky k projektu Cyklostezky v regionu
Velké Dářko – projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí, nebo na dodavatele
sběrných nádob na třídění odpad,
vybudování dětského hřiště, vysoutěžení
dodavatele na vybudování inženýrských sítí
v obci Škrdlovice apod.

CSS – rozšíření služeb o agendu GDPR
V rámci Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR) vznikla
nová revoluční legislativa EU, která výrazně
zvýší ochranu osobních dat občanů. S tím je
ovšem spjatá zátěž nejen pro obce. Svaz
měst a obcí se proto rozhodl podpořit obce
v rámci zavedení opatření spjatých s touto
agendou a momentálně je ve fázi příprav
posílení kapacit CSS o 0,4 úvazku na pozici
tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů.
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 Radka Čaníková
CSS Subregion Velké Dářko
Kontakt:
Škrdlovice 48
591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: css@skrdlovice.cz
tel.: +420 604 102 840
www.velke-darko.skrdlovice.cz

Světnovské údolů bledulí
Až budete přemýšlet, kam vyrazit na jednu z prvních jarních vycházek, určitě neopomeňte
údolní nivu meandrujícího toku Sklenského potoka s bohatým břehovým porostem
a s bohatou populací ohrožené bledule jarní. Lokalita se nachází na přechodu Devítiskalské
vrchoviny do Světnovské sníženiny SV od obce Světnov v CHKO Žďárské vrchy.
Bledule jarní – Leucojum vernum
Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10–30 cm vysoká bylina s podzemní cibuli. Stvol přímý je zakončený listenem, z nějž
vyrůstá jeden bílý zvonkovitý květ. Květ složený z volných okvětních lístků se žlutou skvrnou
na konci. Listy jsou čárkovité, sytě zelené. Plod tobolka, semena s masíčkem.
Doba květu: únor, březen, duben
Význam a zajímavosti:
Jedna z prvních na jaře kvetoucích bylin.
Jedovatá rostlina:
Rostlina obsahuje toxické alkaloidy. Požití části rostliny (zejména
cibule) působí otravu, která se projevuje nevolností, zvracením,
průjmem.
Bledule jarní a paragrafy:
Bledule jarní patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy
rostlin, a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech
vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši
do 10 000 Kč.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené
do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich
životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši
do 20 000 Kč.
Ochrana:
Bledule jarní je zařazena mezi ohrožené druhy (C3) a stejná ochrana je ji poskytnuta i zákonem
(§3).
Zdroj: http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=2

Svátky jara aneb jak barvíte vajíčka vy?
Asi každý má svůj rodinný léty osvědčený recept
na barvení velikonočních vajíček, ale proč
nezkusit něco nového…?
Na čistě přírodní barvení budete potřebovat bílá
vajíčka, lístky, květinky…prostě cokoliv na otisk,
„silonky“ (tedy staré silonové punčochy)
a provázky.

Vajíčka si připravíte (viz první obrázek) a teď
k barvení. Na první barvu si můžete už dávno
před tím schovávat slupky od cibule, a to čím
víc, tím líp. Suché slupky od cibule stačí dát
do hrnce, zalít vodou a přidat do nich vajíčka.
Po deseti minutách vaření je hotovo. U práce se
nezašpiníte, jde o metodu levnou a velmi
účinnou.
Druhým zaručeným přírodním barvivem je červená řepa. Do hrnce s vajíčky, vodou a řepou
přidejte ještě trochu octa – asi tři lžíce a vařte. Po asi deseti minutách stáhněte z ohně, ale
vajíčka můžete nechat v lázni i několik hodin.
A pokud se o Velikonocích nebudete bát trošku „moderny“, tak určitě vyzkoušejte červené
zelí, které sice slibuje vajíčka fialová (což hned po vyndání z lázně jsou), ale za několik hodin
se jejich barva změní spíš v modrošedou. Jde o odstín zajímavý, který docela pasuje i k
modernímu interiéru, ale barva nemusí všem připadat vesele jarní… Postup je stejný jako u
řepy. Do hrnce s vajíčky, vodou a nakrájeným zelím přidejte opět ocet. I v tomto případě
můžete uvařená vejce máčet několik hodin.
Pokud se budete chtít velikonočními výtvory (a nemusí jít jen o vajíčka) pochlubit, zašlete
nám je na e-mail css@skrdlovice.cz a my je budete postupně zveřejňovat na facebookovém
profilu.

Pohodové Velikonoce a jaro všem

VeDaFest 2018
Pro ty z Vás, kteří se zúčastnili prvního
ročníku VeDa Festu 2017 ve Světnově i
pro ty, kterým to loni nevyšlo,
přinášíme dobrou zprávu. Přípravy na
druhý ročník festivalu Subregionu
Velké Dářko dobrovolného svazku obcí
jsou v plném proudu a my Vám
budeme pravidelně přinášet informace
o tom, na co se můžete těšit. V rámci
hudební produkce se nám i letos
podařilo „namíchat“ žánry tak, aby si
každý
přišel
na
své.
Od jihlavské jazzové formace Bee Band přes výborného herce, písničkáře a baviče Jiřího
Smitzera, „domácí“ Hrochy & Půlrock, rockovou kapelu Krausberry v jejímž čele stojí skvělý
muzikant Martin Kraus, strhující rockovou show Vildy Čoka & Bypassu a v neposlední řadě
až do ranních hodin hrající kapelu Vosa rock.
Poslední červnová sobota ale nebude v Karlově patřit pouze hudební produkci a potěší nejen
malé návštěvníky spoustou doprovodného programu. V rámci minulého ročníku „se zrodil“
maskot Subregionu Velké Dářko a s ním také překrásné loutky hejkala z Království loutek
z Vojnova Městce. Letos se hejkal VeDa objeví znovu, tentokrát v knížce o jeho putování
v rámci obcí subregionu, jejíž křest proběhne právě na festivalu a kterou si tam také budou
návštěvníci moci zakoupit. To ale neznamená, že o loutky letos přijdeme, Království loutek si
stejně jako loni připraví zajímavý workshop s jejich výrobou. Pokud se vše vydaří, jak má,
budou se malí i velcí také moci svézt kočárem taženým koňmi. Dětem se určitě bude líbit
nafukovací horolezecká stěna, skákací hrad, malování na obličej nebo „hejkalovské“ tvoření.
Věříme, že VeDaFest bude dětem perfektním „dárkem“ za vysvědčení a pro všechny skvělým
zahájením prázdnin.

Takže v sobotu 30. 6. už od 13:00 otevíráme
festivalový areál v Karlově u sklárny a těšíme se
se všemi na viděnou.

Zasoutěžte si o „hejkalovský“ balíček

Pravidla soutěže: zašlete do pátku
29. 6. 2018 Váš odhad, kolik se dne
30. 6. 2018 v 17:00 bude na VeDaFestu
nacházet platících osob, a to na e-mail:
css@skrdlovice.cz. Do předmětu prosím
uveďte „tipovačka VeDaFest“.

Nejpřesnější tip bude přímo na festivalu odměněn hejkalovským balíčkem…

Kalendář kulturních a společenských akci V DSO
BŘEZEN 2018
3.3.
19:30

10.3.
14:00
18.3.
14:00
zdarma

24.3.
14:00
29.3.

9. STAROČESKÝ BÁL
Polnička
Klub seniorů Vás srdečně zve na 9. polničský staročeský bál, který se bude
konat v sokolovně obce Polnička. K tanci a poslechu zahraje Zuberská
šestka. Můžete se těšit na předtančení, půlnoční překvapení, staročeskou
kuchyni a bohatou tombolu. Hosté v dobovém oblečení vítání.
TURNAJ V PING PONGU
Cikháj
Přijďte si zasoutěžit v ping-pongu v kategorii mužů, který se uskuteční ve
společenské místnosti na obecním úřade.
KARNEVAL
Polnička
Přijďte se podívat, jak vypadá pravý pirátský karneval. Holky a kluci můžete
se těšit na siláckou exhibici, tancující posádku Hotch potch, námořnický
fotokoutek, pirátské atrakce, dárky a sladkosti nejen pro děti. Samozřejmě
nebude chybět dětská diskotéka, kdy speciálním hostem je Karel Gott
revival Morava. Každý návštěvník může získat slevový pas rodinných a
senior pasů Kraje Vysočina.
TURNAJ V PING PONGU
Cikháj
Přijďte si zasoutěžit v ping-pongu v kategorii žen, který se uskuteční ve
společenské místnosti na obecním úřade.
RADOSTÍNSKÝ SKOŘÁPNÍK
Radostín
Přijďte se podívat a zapojit se do tradičního zdobení stromu u obecního
úřadu velikonočními vajíčky. Ozdobte strom vlastnoručně vyrobenými
vajíčky a poté můžete vidět průvod vsí s řehtačkami za doprovodu
akordeonu. Další informace najdete na webových stránkách obce Radostín.

DUBEN 2018
4.4.
17:00
19.4. a 20.4.

30.4.

UMĚNÍ FOTORAFIE – vernisáž
Vojnův Městec
Přijměte srdečné pozvání na vernisáž za účasti autora JINDŘICHA ŠTREITA,
která se uskuteční v budově radnice městyse od 17:00.
ČISTÁ VYSOČINA 2018
Vojnův Městec
Pravidelný jarní úklid městysu a jeho okolí se uskuteční opět ve dvou dnech,
kdy sraz účastníků je oba dny v 17:00 před budou radnice. Lokality úklidu
a další informace najdete na webových stránkách městysu/kalendář akcí.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Subregion
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční ve většině členských obcí DSO. Bližší
informace k místu konání, času zahájení a programu v jednotlivých obcích
naleznete níže na webu jednotlivých obcí.

