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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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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,
po neobvykle dlouhém a teplém letním období, přišlo
ochlazení v podobě podzimu a také období příprav na
zimu. Rok se s rokem sešel a po 4 letech přichází
s podzimem také komunální volby, kdy budou zvoleni
noví představitelé obcí. Během těchto 4 let se podařilo
realizovat mnohé projekty nejen samotných obcí, ale také subregionu jako celku. Věřím, že
myšlenka meziobecní spolupráce, na které je postaven také projekt CSS, je v rámci rozvoje
obcí a celého území ta nejdůležitější a nejvíce „viditelná“. Doufám, že tomu bude tak i nadále
a podaří se pokračovat v této skvělé spolupráci. Tímto bych za ni chtěl všem poděkovat Buďte
zdrávi a snad se brzy potkáme.
Ivan Hořínek, 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 rozvoj celého území a všech členských obcí.
Společně se nyní pracuje na podávání projektových žádostí o dotace včetně vyhledávaní
vhodných dotačních titulů. Jedná se především o projekty v rámci životního prostředí, kdy
nedostatek pitné vody během letních měsíců byl v některých obcí alarmující. Tato situace musí
být řešena a CSS pomáhá obcím a jejich zastupitelům zajistit finanční prostředky na
vybudování či zajištění nových zdrojů pitné vody.
Další aktivity se týkají ostatních projektů DSO, jako je například projekt Cyklostezky v regionu
Velké Dářko, pořízení kompostérů pro občany Subregionu Velké Dářko, nová koncepce
odpadové hospodářství subregionu apod. Nyní finišuje projekt Propagace území Subregionu
Velké Dářko ve vazbě na cestovní ruch, kdy výstupem projektu jsou nové informační letáky
o subregionu včetně informačních letáků o některých obcí DSO, turistické letní i zimní mapy,
turistická razítka, vizitky a pohlednice. V rámci projektu propagace bylo také navrženo nové
logo Subregionu Velké Dářko, které vychází z unikátní masožravé rostliny „rosnatky
okrouhlolisté“, která se také nachází na rašeliništích u Velkého Dářka.

nové logo DSO
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 – ochrana osobních údajů (GDPR)
V předešlém informačním zpravodaji jsme
Vás informovali, že v rámci Obecného
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 o ochraně osobních údajů
(angl. General Data Protection Regulation
neboli GDPR) musí každá obec mít tzv.
Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rosnatka okrouhlolistá (zdroj: wikipedia.org)
DSO Subregion Velké Dářko zajistilo
pomocí projektu kanceláře CSS pro obce
sdíleného Pověřence pro ochranu osobních
údajů, který bude vykonávat tuto funkci
pro obce DSO, a který bude také
zpracovávat analýzy, potřebné směrnice
a dalších nezbytné dokumenty spojené
s GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních
údajů funguje pro obecní úřady obcí DSO
tak i pro základní a mateřské školy na území
subregionu.
V případě dotazů a pomoci s ochranou
osobních údajů se můžou obrátit na
pověřence DSO také občané na území
Subregionu na níže uvedených kontaktech.
e-mail: poverenec@skrdlovice.cz
tel: 724 181 896

CSS – agenda veřejných zakázek
Členské obce Subregionu Velké Dářko
mohou využívat a využívají služeb týkajících
se 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. Všechny tyto aktivity
zajišťuje projekt CSS také pro samotné
DSO. Projekt CSS si mimo jiné klade za cíl
zvýšit dotační a grantové financování –
přísun peněz obcím i samotnému
subregionu, snížit náklady mnohdy
s žádostmi spojené (zpracování žádosti
a potřebných dokumentů externími
firmami), přejmout zátěž spojenou
s administrací veřejných zakázek v rámci
samotné realizace projektů, a i v rámci této
agendy uspořit prostředky, které by byly
vynaloženy
při
dodání
externími
administrátory. Centrum společných služeb
za období dvou let svého fungování
administroval a kompletně zajistil
následující projekty:
•
•
•
•
•

Sdružený nákup pořízení energetických
štítků u veřejných budov v obcích
Pořízení projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí (DÚR) - Cyklostezky
v regionu Velké Dářko
Pořízení sběrných nádob a kontejneru
na separovaný odpad pro DSO
Subregion Velké Dářko
Pořízení dětského hřiště Pešlák ve
Škrdlovicích
Pořízení Územního plánu obce pro obec
Škrdlovice

•
•
•

Zajištění realizace stavby inženýrských
sítí pro obytný soubor 13 RD Škrdlovice
Jih
Zkvalitnění úrovně sportovišť v obci
Radostín
Rekonstrukce plynové kotelny – obecní
úřad Škrdlovice

Celkem bylo Subregionem Velké Dářko
a jednotlivými obcemi ušetřeno při
administraci veřejných zakázek kanceláří
CSS a v rámci implementace systému
sdružených nákupů, včetně principu
e-aukcí 2 453 169 Kč. Celková výše
získaných dotací pro území potom činila
1 136 486 Kč.
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

Ohlédnutí za VeDaFestem 2018
Díky ochotě a spolupráci nadšených lidí napříč všemi obcemi Subregionu Velké Dářko a jejich
sbory dobrovolných hasičů a koordinačnímu centru – Centru společných služeb DSO je úspěšně
za námi již druhý ročník festivalu VeDaFest. Festival dobrovolného svazku obcí Subregionu Velké
Dářko opět přilákal a potěšil mnoho návštěvníků jak z členských, tak okolních obcí. I přes trošku
nečekaně sychravé počasí na konci června se zúčastnilo festivalu přes osm set návštěvníků.
Děkujeme!
Hudební
produkce
byla
letos
sestavena z „různorodých“ žánrů, aby
si každý návštěvník přišel na své.
Účinkující letošního ročníku byly:
jihlavská jazzová formace Bee Band,
herec, písničkář a bavič Jiří Schmitzer,
místní kapela Hroši & Půlrock, bluesrocková a hard rocková kapela
Krausberry,
strhující
rockový
showman Vilda Čok & Bypass a do
ranních hodin nám hrála „zábavová“
kapela Vosa rock. Návštěvníky dále
bavil bohatý doprovodný program, kdy
pro velké i malé návštěvníky zde bylo připraveno spoustou aktivit. Děti se mohly vyřádit na
nafukovací horolezecké stěně a skákacích hradech. Dále si mohly vyzkoušet různé tvořivé aktivity,
kdy největším tahákem, který přitáhl i dospělé, byla tvorba tzv. „knihomyší“. Maskot Subregionu
Velké Dářko, hejkal Veda, se na letošním ročníku znovu objevil, kdy pokřtil knihu o jeho putování
v rámci obcí subregionu. Neopomenutelné je samozřejmě Království loutek, které připravilo pro
návštěvníky bohatý workshop o výrobě loutek. Bylo to prostě super, tedy velice děkujeme všem,
kdo se zapojil do příprav, a všem kdo přišli. Děkujeme Vám, byli jste skvělí. 😊
Kancelář CSS
Slovo předsedy DSO Subregionu Veké Dářko
Když se akce povede a lidé jsou spokojení, to je největší odměna pro pořadatele bez ohledu na
to, jak moc akce byla výdělečná, neboť spokojenost lidí si nelze koupit, ale pouze zasloužit.
Zasloužili jsme se všichni a já bych chtěl všem, především Obci Karlov, zúčastněným sborům
dobrovolných hasičů, zaměstnancům dobrovolného svazku obcí a také představitelům členských
obcí poděkovat za skvělou organizaci a průběh setkání nejen sousedů obcí Subregionu Velké
Dářko, ale všech lidí dobré vůle. Děkuji Vám, přátelé, byli jste skvělí!
Ivan Hořínek, předseda svazku.

Ohlednutí za VeDaFestem 2018

Kalendář kulturních a společenských akci V DSO
ZÁŘÍ / ŘÍJEN / LISTOPAD / PROSINEC
1.9.
(od 14:00)

2.9.

26.9.
17:00

13.10.

1.12.
cca od 16:30

24.12.
20:00

25.12.
17:00 hod.

30.12.
20:00

31.12.
cca 10:00 hod.

1.1.2019

Hod polničskou kolejnicí
Polnička
Obec Polnička ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, Základní školou
a Mateřskou školou a SALÓN EXPRES VAGÓN Polnička, Vás zvou v rámci tradiční
polničské pouti na sportovně zábavné odpoledne 18. ročník „Hodu POLNIČSKOU
kolejnicí“.
Polničská Pouť
Polnička
Přijměte pozvání na tradiční Polničskou pouť, která se uskuteční v neděli 2.9.2018
v obci Polnička.
Zdeněk Troška podruhé
Vojnův Městec
Po loňském úspěchu besedy s režisérem Zdeňkem Troškou ji pro vás znovu
opakována. Vstupenky je třeba si zajistit předem, rezervace na tel.: 566 659 327,
728 367 021. Pro všechny návštěvníky je připraveno tradiční vojnoměstecké
občerstvení (zdarma v ceně vstupenky).
Císařské posvícení
Škrdlovice
Sbor dobrovolných hasičů Škrdlovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční HAVELSKÉ
POSVÍCENÍ, které se pravděpodobně uskuteční v sobotu 13.října ve 14:00 hodin
před a v Hasičské zbrojnici Škrdlovice. Součástí posvícení je Staročeská zabíjačka.
Hudba bude! Termín akce může být ještě upraven a další info najdete na stránkách
obce.
Vánoční besídka a rozsvícení stromku
Cikháj
Přijďte se podívat na rozsvícení vánočního stromku před Obecním úřadem v Cikháji
a prožít krásnou předvánoční atmosféru. V sále OÚ posedíte, zahřejete se
a zazpíváte si koledy.
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Vojnův Městec
V kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci můžete navštívit tradiční půlnoční mši
společně s možností prohlídky betlému a připálení si betlémského světla do
přinesených lampiček.
ŽIVÝ BETLÉM
Radostín
Tento rok i jako každý jiný se přijďte podívat ke kapličce v Radostíně na jedinečné
divadelní ztvárnění Živého Betléma, které tradičně připravují radostínští ochotníci.
Předsilvestrovský nátisk
Škrdlovice
Tradiční předsilvestrovská sešlost a zábava pro nedočkavé. Konec roku a začátek
nového se Vám díky této akci natiskne do paměti. Akce se bude konat v KD
Škrdlovice a kapela se upřesní později.
SILVESTROVSKÝ BĚH
Polnička
Přijměte srdečné pozvání na tuto akci, kde společně proběhneme od Restaurace
Polnička do nového roku.
Novoroční výšlap na Tisůvku
DSO
Vykročme společně do nového roku při tradičním výšlapu na Čertův kámen –
Tisůvku. Setkání výprav z jednotlivých obcí bude později upřesněno na webových
stránkách obcí nebo obecních úřadech.

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
úřední hodiny: po 9:00–10:30
út 10:00–11:00
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
(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

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 14.8.2018)

