INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

„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.“
Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí

1/2019
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 mi ctí Vás tímto poprvé pozdravit z pozice předsedy Subregionu Velké Dářko a dodatečně
Vám popřát úspěšný rok 2019. Chtěl bych také touto cestou „zavzpomínat“ co se nám za
poslední roky v rámci dobrovolného svazku obcí podařilo… Máme hotovou projektovou
dokumentaci na cyklostezky a věřím, že tento projekt bude pokračovat dál, podařilo se nám
uspořádat už dva ročníky putovního festivalu VeDaFest, pořídili jsme z dotace OPŽP chybějící
sběrné nádoby na tříděný dopad, v rámci stejného operačního programu je podána žádost na
pořízení kompostérů, CSS administrovalo desítky žádostí o dotace a veřejných zakázek pro
jednotlivé obce a v neposlední řadě se nám letošní zimu podařilo udržet úpravy lyžařských
tratí a to v podle mě ve velmi dobré kvalitě. Doufám, že se nám společně bude dařit i nadále,
a to ku prospěchu Vás obyvatel a celému území subregionu.
Pavel Štefan, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO – aktuálně
Dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko ve spolupráci s kanceláří Centra společných
služeb zajišťuje plynulý chod DSO, a především kontinuální rozvoj celého území a všech
členských obcí. Po komunálních volbách na podzim loňského roku došlo v některých obcích
k personálním obměnám na postech starostů a místostarostů, a proto také došlo
k personálním změnám v rámci subregionu.
Předseda DSO
Místopředseda DSO

Pavel Štefan, starosta obce Světnov
Ing. Hana Sochorová, starostka obce Škrdlovice

za obec Světnov

David Sáblík, místostarosta obce Světnov

za obec Škrdlovice

Mgr. Jana Vinopalová, zastupitelka obce Škrdlovice

za obec Cikháj

Sylvie Litochleb – starostka, Miroslav Litochleb - místostarosta

za obec Karlov

Dana Laryšová – starostka, Ing. Eva Šichová – místostarostka

za obce Polničku

Mgr. František Žák – starosta, Bc. Lukáš Němec – radní obce,
Ludmila Machová – zastupitelka,

za obec Radostín

Mgr. Ivana Chromá, starostka

za městys Vojnův Městec

Ing. Josef Macek – starosta, Martin Havlíček - místostarosta

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 – 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.

Leden a únor byly měsíci podaných žádostí
Začátkem roku 2019 CSS administrovalo
celkem šest dotačních žádostí směřujících
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Byly to
žádosti na obnovu místních komunikací
v obcích Cikháj, Polnička a Světnov a dále
na vybudování dětských hřišť v Radostíně
a Světnově a na výstavbu multifunkčního
hřiště pro míčové sporty ve Světnově.
Věříme, že MMR tyto žádosti podpoří
a přispěje tak nemalou finanční částkou
v rozvoji subregionu.

Iva Pitková a Radka Čaníková

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

VeDaFest 2019 se uskutečnění ve Škrdlovicích a bude oslavou subregionu
VeDaFest je putovní festival, který organizuje sedm obcí Subregionu
Velké Dářko pro své občany. Jedná se již o třetí ročník, který se koná
každý rok v jiné obci.
Letošní ročník se uskuteční 22.6.2019 od 13:00 hodin
ve Škrdlovicích.
Přípravy tohoto ročníku jsou již v plném proudu a my pevně věříme, že se vše podaří jako má
a dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko tak tímto způsobem oslaví 20 let od svého
založení. Již v tuto chvíli Vám můžeme představit hudební produkci, kdy se těšit můžete
na zpívajícího právníka Iva Jahelku, legendární Visací Zámek neboli „Visáče“, kapelu Ateliér
známou návštěvníkům letních akcí na Velkém Dářku, žďárské Letrourou nebo energické Circus
Brothers a samozřejmě nesmíme zapomenout na domácí škrdlovické Hrochy & Půlrock. Taneční
zábavou Vás potom až do ranních hodin doprovodí skvělí Liquid Face. Pro malé i velké
návštěvníky bude opět připraven bohatý doprovodný program. Co všechno chystáme a jestli
bude i narozeninový dort se dočtete na webových stránkách DSO a Fb DSO. Těšíme se na viděnou!

Úprava lyžařských tratí v rámci Subregionu Velké Dářko
Velká chvála, ale také vysoké náklady doprovází letošní
údržbu lyžařských tratí. V prvním únorovém týdnu proto došlo
na pár dnů k omezení údržby rolbou Polničského
a Škrdlovického okruhu, jakožto nejnákladnějších úseků
v území a to do 12. února, kdy proběhla valná hromada
dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, na které
byla jako jeden z bodů otázka další údržby lyžařských tratí
na území sdružených obcí projednána. Zástupci obcí bylo
dohodnuto, že úprava lyžařských tratí bude i přes finanční
náročnost nadále prováděna, a to ve stejné kvalitě a četnosti,
jako tomu bylo před omezením úprav. Všechny trasy budou
udržovány čtyřkolkou, na Polničský a Škrdlovický okruh bude
subregion využívat a financovat údržbu tratí rolbou, kterou pro
něj bude zajišťovat SPORTIS p.o. Subregion Velké Dářko v zimní sezóně 2018/2019 upravil
k polovině února takřka 150 km rolbou a 550 km čtyřkolkou, kdy náklady činí u rolby 280 Kč/km
a u čtyřkolky 110 Kč/km. Valná hromada se tak na základě podnětů od občanů/lyžařů z okolí
rozhodla pro zřízení transparentního účtu, jakožto možnosti pro ty, kteří lyžařské trasy využívají,
se na jejich údržbě podílet a dobrovolnému svazku obcí tak s jejich financováním pomoci.

Číslo transparentního účtu je 287591038/0300 a my Vám za podporu ať už v jakékoliv výši
předem velmi děkujeme a přejeme ještě spoustu příjemných chvil strávených „ve stopě“.

DĚKUJEME, POKUD SE S NÁMI
NA ÚPRAVĚ BUDETE FINANČNĚ
PODÍLET.

Čistá Vysočina 2019
Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje XI. ročník úklidu
prostranství zejména podél silnic našeho kraje.

8. – 2 1. d u b n a 2 0 1 9
•
•

Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2019

Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete
včas informováni.

•

Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny.
•

V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
•
•

Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu.

Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí
i jednotlivců!

Obcemi prošly masopustní průvody, za chvíli jsou tady Velikonoce
Jsou to i naše obce, které se starají o to, aby tradice neustupovali do pozadí. A Velikonoce jich
v sobě nesou hned několik. Schválně které dodržujete…?
Sazometná středa
Tento den se vymetají saze z příbytků, tj. domy se čistí a připravují na svátky.
Zelený čtvrtek
Název vzniknul pravděpodobně z toho, že se v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen zelená
strava (zelenina).
Zvyky na Zelený čtvrtek
• Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože
bránila onemocnění šíje a dalším nemocem.
• Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se
odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy.
• Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před uštknutím
hadů a před žihadly vos.
• Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo
z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví.
• Při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak "odlétají
do Říma" až do bílé soboty – po tuto dobu jsou
nahrazovány řehtačkami a klapačkami.
• Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte
zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se
zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz
a myši.
Velký pátek
Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše
Krista, proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií
odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní
bohoslužbě – není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná
se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války,
špatné vztahy, nejednota křesťanů...). V mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost
křížové cesty. Součástí pobožností bylo také odhalení a uctění svatého kříže.
Zvyky a pověry na Velký pátek
• K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou sílu země, která se
na Velký pátek otvírala a na krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo

•
•
•
•

•
•
•
•

světýlko nebo kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře.
Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela
hora Blaník.
Velký pátek je také postním dnem – postem od masa a újmy v jídle.
Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka, aby se chránili před
nemocemi.
Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou
za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů.
V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na šatech několik
stehů, to mělo ochránit před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových
nití chránila před bleskem.
V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo
se hodně na čarodějnice a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se
nehýbalo zemí.
Nepralo se prádlo, protože by se prádlo
namáčelo místo do vody do Kristovy krve.
Také se chodilo dům od domu, za zvuku
řehtaček a různých říkaček se oznamovalo
poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně
připravovala obdarování v podobě sušeného
ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.

Bílá sobota
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zásadně neslaví mše svatá a další
svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval také
dlouhotrvající půst.
Zvyky a tradice na Bílou sobotu
• Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem
z posvěceného ohně se posypaly louky.
• Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem.
• V sobotu se také uklízelo, bílilo.
• Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení,
na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční
pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci,
pletly se pomlázky z vrbového proutí anebo
vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.

Velikonoční neděle
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu" neboli "prvního dne po sobotě" (která
byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží
stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet
k eucharistickému "lámání chleba" a tento den nazvali "dnem Páně".
Tradice na Boží hod velikonoční
• Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů – beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.
• Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.
Velikonoční pondělí
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se
spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují.
Za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde
polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.

Bílá neděle
Druhá neděle velikonoční - novokřtěnci nosili toho dne naposledy bílé křestní roucho. Dnes je
často dnem slavnostního prvního svatého přijímání.
Zdroj: www.vira.cz a www.ricany.cz/farnost

Kalendář kulturních a společenských akci V DSO
BŘEZEN–ČERVEN
8.3.
(od 15:00)

2.3.

23.3.,30.3.
17:00
19:30

Turnaj v Člověče nezlob se!
Radostín
Obec Radostín Vás zve na první turnaj ve hře Člověče, nezlob se!, který se bude
konat v místní restauraci U Šimáka. Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie.
Masopust
Škrdlovice
Přijměte pozvání na tradiční Masopust, která se uskuteční v sobotu 2.3.2019 v obci
Škrdlovice.
Líný Kuba, holé neštěstí
Škrdlovice
Divadelní spolek Havlíček Škrdlovice Vás zve na hru Líný Kuba, holé neštěstí, které
se uskuteční v hotelu U Hrocha ve Škrdlovicích.

23.3.
19:00

Staročeský bál
Vojnův Městec
Obec Vojnův Městec a TJ Jiskra Vás zvou na tradiční Staročeský ples do sokolovny
ve Vojnově Městci. K tanci hraje skupina TRIK, bohatá tombola a vynikající
občerstvení je samozřejmostí.

24.3.

Karneval
Vojnův Městec
Obec Vojnův Městec a TJ Jiskra Vás zvou na tradiční karneval pro děti a jejich rodiče
plný soutěží a úkolů.

14:00

16.3.
14:00

23.3.
14:00

18.4.
15:00
31.4.
17:00

22.6.

Ping-pong muži
Cikháj
Obec Cikháj pořádá tradiční turnaj ve stolním tenise pro muže v budově obecního
úřadu.
Ping-pong ženy
Cikháj
Obec Cikháj pořádá tradiční turnaj ve stolním tenise pro muže v budově obecního
úřadu.
Zdobení skořápkovníku
Radostín
Tradiční zelenočtvrteční zdobení lípy u obecního úřadu kraslicemi s průvodem obcí
za doprovodu harmoniky a závěrečném posezení a tanečku v místní restauraci.
Pálení čarodějnic
všechny obce DSO
Tradiční pálení čarodějnic se pořádá ve všech obcích DSO, na místech v obcích
obvyklých. Pálení pořádají převážně SDH, popřípadě obce.
VeDaFest
DSO
Rodinný hudební festival pořádaný DSO se tentokrát uskuteční ve Škrdlovicích. Na
akci vystoupí Ivo Jahelka, Visací zámek, Circus Brothers, Hroši a půlrock, Letrourou,
Atelier a Liquid face. Doprovodný program bude plný soutěží a aktivit pro děti i
dospělé. Občerstvení zajistí SDH jednotlivých obcí.

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.

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

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 26.2.2019)

