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Informační zpravodaj           3/2017 

 
Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí          www.velke-darko.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 

 
Vážení spoluobčané Subregionu Velké Dářko, 

 

čas utíká neúprosným tempem a konec první poloviny roku spolu se školním rokem se blíží. 

Při ohlédnutí za uplynulým pololetím bych rád poděkoval všem členským obcím, jejich 

zástupcům a obyvatelům za spolupráci, snahu a podporu našeho subregionu. Spolupráce 

členských obcí DSO spolu s CSS přinesla nejen snížení časové náročnosti a pracnosti příprav 

projektů. Především se pomalu naplňuje vize DSO, kterou je kvalitní život obyvatel, podpora 

ekonomické činnost a rozvoj cestovního ruchu společně s kulturním rozvojem regionu. Věřím, 

že druhá polovina roku bude také úspěšná a podaří se nám 

dále společně pracovat na stávajících i nových projektech. 

Dovolte mi popřát Vám touto cestou krásné prožití letních 

měsíců a spousty energie na další období. Závěrem 

přijměte srdečné pozvání na první ročník putovního 

festivalu Subregionu Velké Dářko – VeDaFest, kdy další 

informace najdete v tomto čísle informačního zpravodaje. 

Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko  

ˇ 

„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.“ 

http://www.cikhaj.cz/
http://www.obeckarlov.cz/
http://www.polnicka.cz/
http://www.radostin.cz/
http://www.svetnov.cz/
http://www.skrdlovice.cz/
http://www.vojnuvmestec.cz/


 

 

Činnost DSO a CSS – aktuálně 

Vážení čtenáři, 

rádi bychom Vás opět informovali o dění v našem DSO a činnostech Centra společných služeb 

pro Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí. Služby centra využívají jak starostové 

a starostky ze všech členských obcí tak i občané a dobrovolné spolky. Centrum společných 

služeb v období od 1.1.2017 do 31.5.2017 pokračuje na stávajících projektech a začalo 

pracovat na několika nových projektech jak pro celé DSO i jednotlivé obce.  

Činnost Subregionu Velké Dářko pokračuje v polovině roku v práci na operativních úkolech. Ty 

spočívají ve správě a podávání žádostí o dotace a finanční podporu k připravovaným 

projektům jako je např. Modernizace a zefektivnění odpadového hospodářství DSO, 

Rozhledna Český kopeček, Dětské hřiště Pešlák apod. Samozřejmě hlavní činnost je nyní 

soustředěna na projekt festivalu Subregionu Velké Dářko – VeDaFest. Většina obcí, SDH, 

dobrovolných spolků, občanských sdružení apod. se nyní také věnují přípravám festivalu. 

Nedílnou součástí června je ukončení školní docházky a začínající přípravy na letní prázdniny. 

Iva Pitková a Radka Čaníková 

Projekt Dětské hřiště Pešlák v obci 

Škrdlovice se posunul do stavu 

výběrového řízení na dodavatele. Na konci 

června již bude znám dodavatel, který 

v červenci začne s realizací hřiště. Projekt dětského hřiště bude realizován a podpořen z MMR 

– Program obnovy a rozvoje venkova v roce 2017. Na podobě dětského hřiště se podílely také 

děti z MŠ a ZŠ obce Škrdlovice, které ztvárnily své představy jejich dětského hřiště v obci. 

V projektu Cyklotrasy a cyklostezky na území Subregionu Velké Dářko se podařilo pokročit, 

kdy vítězným uchazečem výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní 

rozhodnutí se stala společnost PROFI Jihlava s.r.o., která o letních prázdninách začne 

s projekčními pracemi a celý projekt se opět posune do další fáze.  

CSS Subregion Velké Dářko 

Kontakt          Úřední hodiny  Tým Centra Společných Služeb (CSS) 

Škrdlovice 48   Po telefonické domluvě v: Manažer CSS: 
591 01 Žďár nad Sázavou     Po 10:00 – 15:00  Mgr. Iva Pitková 
e-mail: css@skrdlovice.cz     Út 12:00 – 17:00  e-mail: pitkova.iva@seznam.cz 
tel.: +420 604 102 840      St 10:00 – 15:00  tel: +420 728 936 161 
www.velke-darko.skrdlovice.cz     Čt 12:00 – 17:00  Specialista pro rozvoj mikroregionu:  

    Pa 09:00 – 14:00  Mgr. Radka Čaníková 
e-mail: rcanikova@gmail.com 
tel: +420 737 656 690 

http://www.velke-darko.skrdlovice.cz/


 

 

VeDaFest 2017 – Festival Subregionu Velké Dářko 

Už se to blíží … projekt festivalu jsme Vám již představili v minulých dílech informačního 

zpravodaje. Nyní se už můžete těšit na samotnou akci v sobotu 24.6.2017 od 13 hodin na 

fotbalovém hřišti ve Světnově. Myšlenka festivalu se zrodila minulý rok v rámci počátečního 

fungování CSS. Zástupci DSO společně s CSS se rozhodli začít tradici, která posílí vazbu občanů 

nejen s obcí, ale především občanů mezi obcemi v rámci celého DSO a dalšími sousedy v okolí. 

Tato jednodenní kulturní akce přinese příležitost potkat nejen bývalé spolužáky a staré 

kamarády ze všech obcí, ale také možnost obnovit či vytvořit nové vazby mezi občany DSO, 

s jejich sousedy a dalšími ze širokého okolí. 

Vše se točí kolem rybníku Velké Dářko, a proto při hledání symbolu pro festival to byla jasná 

volba. Takzvaný „hejkal“ od Velkého Dářka pochází už z dávných dob a je nedílnou součástí 

historie našeho oblíbeného rybníku. Víte jak a proč? Pokud ne, tak více se dozvíte právě na 

tomto prvním ročníku festivalu, kde bude slavnostní představení maskota festivalu. 

Program festivalu: 

13:00 Otevření areálu 

13:45 Zahájení a představení maskota VeDaFestu 

14:00 Tomáš Kočko & Orchestr 

15:00 Hastrmanská pohádka – divadelní vystoupení 

15:30 Ivan Mládek a Banjo Band 

16:30 Království loutek – představení a workshop 

17:00 Nohy na ramena 

18:00 Kavijerock a Bára 

18:30 pauza a svoz z festivalu 

19:00 Sto zvířat 

20:30 Fuga 

22:00 Airback 

-> časový program se může během akce změnit <- 

V rámci celé akce budou probíhat soutěže a hry spolu s doprovodným programem pro ty 

nejmenší. Děti budou moci vyzkoušet skákací hrad a nafukovací horolezeckou stěnu. Klidnější 

zábavu najdou v tvořivém koutku, kde bude i malování na obličej a další aktivity. Na 

doprovodném programu se samozřejmě podílí dobrovolné spolky a organizace působící na 

území Subregionu Velké Dářko. Přichystají tak program a zábavu pro své sousedy a jejich děti. 

Dalo by se říci, že to je „sousedský“ festival. Proto nesmí chybět tradiční občerstvení od sboru 

dobrovolných hasičů, a to ze všech členských obcí. Můžete se těšit na různé druhy občerstvení 

a další delikatesy. Milovníci masa se můžou těšit na staeky, gyros, maso z mašinky, kýtu 

a spoustu dalších. V nabídce nesmí chybět megahamburgr, hotdog nebo typický párek v 

rohlíku a bramboráčky. Samozřejmě hasiči neopomínají na sladké a něco pro ty nejmenší, jako 

např. štrůdl, perník, koláče, kremrole a samozřejmě zmrzlinu. Sortiment nápojů bude také 

pestrý, a to jak v nealkoholické, tak alkoholické sekci.  



 

 

 



 

 

Kalendář kulturních akcí v DSO – červen 

4.6. 
14:00 

Den Dětí                                                                                                                       Cikháj 
Tento krásný svátek nejmenších oslaví v Cikháji na dětském hřišti u sochy 
cikhajského čerta. Na pořadu dne budou různé soutěže, hry, a nakonec 
i opékání špekáčků za projevenou snahu. 

9.6. 
17:00 

Pochod k oslavě slunovratu                                                            Vojnův Městec 
Spolek TJ Jiskra Vojnův Městec Vás srdečně zve na již tradiční pochod. Délka 
pěší trasy je cca 11 km, kdy zahájení bude na náměstí obce. Další informace 
o trase na stránkách obce. 

9.6. 
19:00 – 22:00 

Noc kostelů 2017                                                                             Vojnův Městec 
V kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci proběhne tzv. Noc kostelů. Přijďte 
vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele chrámu. Připraveny budou mimo 
jiné dílničky: pálení kadidla, ochutnávka mešního vína a odřezků z hostií, 
opis citátu z Bible. 

10.6. 
10:00 – 16:00 

CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o. – den otevřených dveří                     Polnička 
Největší společnost v členské obci Polnička Vás zve na den otevřených dveří 
16:00. Můžete se těšit na prohlídku firmy, program pro děti, občerstvení 
a hudbu. 

11.6. 
14:00 
 

Den Dětí                                                                                                                  Radostín 
Obecní úřad v Radostíne Vás srdečně zve na Dětský den, kde bude stezka 
se spoustou her, při které děti poznají okolní přírodu a místní tajemné 
bytosti. Začátek programu je na hřišti u obecního úřadu, kdy akce se konat 
pouze za hezkého počasí. 

22.6. Slavnostní představení nového hasičského vozu                                          Polnička 
Bude představeno dopravní vozidlo Ford Transit, které bylo pořízeno ze 
státní dotace, dotačního titulu Kraje Vysočina a podílem z obecního 
rozpočtu; vozidlo dodala společnost Požární bezpečnost, s.r.o. Jihlava. Více 
informací na stránkách obce. 

24.6. 
13:00 
(250,- Kč na místě 
200,-Kč předprodej) 

VeDaFest – Den Subregionu Velké Dářko                                                                   DSO 
První ročník festivalu, který pořádá DSO pro občany členských obcí 
a všechny další. Je to příležitost obnovit či vytvořit nové vazby nejen mezi 
obyvateli celého subregionu a prožít společně den plný hudby a zábavy. Pro 
všechny velké i malé bude připraven program a spousta různorodého 
občerstvení. Více informací na Fb události a stránkách DSO (www.velke-
darko.skrdlovice.cz). 

  

 
 


