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  Subregion Velké Dářko – Dobrovolný svazek obcí           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, 

srdečně Vás zdravím na startu nového období, které nám 

snad přinese kromě onoho, hlavně dětmi očekávaného, 

sněhu také klid, pohodu a čas na rodinu a přátele. Přiznám 

se, že mě „klasická“ zima s teplotami pod nulou a hromadou 

sněhu těší. A také mám radost ze všech, které ve „stopě“ 

potkávám, a i z těch, kteří si umí také toto období vychutnat 

kupříkladu při vycházce zasněženou krajinou.  

 

Přeji Vám všem poklidný čas adventní, krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých 

nejbližších a do nového roku hlavně to zdraví. 

 

 

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.“ 

ˇ 

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 – 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, zajištění povinností vyplívajících ze změn v legislativě pro BOZP 
a PO, 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. 

Rozšíření služeb CSS o agendu – veřejné 
zakázky je novinkou a inovací projektu. 
V rámci tohoto rozšíření budou moci 
členské obce Subregionu Velké Dářko 
využívat služby týkající se novelizované 
oblasti veřejných zakázek. Konkrétně se 
jedná o 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 či 
probíhajících 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, či 
vybudování dětského hřiště apod. 
Neopomenutelnou aktivitou je správa 
profilu zadavatele veřejných zakázek DSO 
a obce Škrdlovice. 

 
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. 
CSS přijímá také podněty občanů k rozvoji 
území DSO. Občané obcí se mohou u CSS 
vyjadřovat k probíhajícím i plánovaným 
projektům. Dále v případě omezené 
dostupnosti obecního úřadu se na CSS 
mohou občané obrátit v případě řešení 
např. havárie, poruchy apod. V neposlední 
řadě CSS shromažďuje dostupné informace 
o veřejných službách v obcích DSO 
a půlročně aktualizované znění přehledu 
veřejných služeb DSO najdete na webových 
stránkách DSO v sekci dokumenty DSO. 

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 

 
 

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


 

 

„Bez stromečku nejsou Vánoce…“ 

V uplynulých letech Místní akční skupina Havlíčkův kraj pořádala 
společnou vánoční výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce …“ 
spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje. 
První se konala v Havlíčkově Borové, druhá v Modlíkově, třetí 
v Přibyslavi, čtvrtá ve Stříbrných Horách, pátý ročník byl 
v Chlumětíně, šestou výstavu připravila obec Kameničky, sedmá 
v pořadí byla obec Sobíňov, osmý ročník pořádala obec Vatín.  
Ve Vatíně zvítězil stromeček z Nového Veselí, proto se letošní devátý 
ročník koná právě tam.   
 

(https://cz.depositphotos.com/54055857/stock-illustration-christmas-balls-question-mark.html) 
 

Subregion Velké Dářko se letos rozhodl, že za své obce také „přihlásí“ stromeček do soutěže. 
Vernisáž výstavy je naplánována na 19. 12. 2017 v 16:00 hod. v prostorách budovy Úřadu 
městyse, Na Městečku 114, v Novém Veselí. Na zahájení je připraven kulturní program.  
Výstava bude veřejnosti zpřístupněna od 20. 12. do 22. 12. 2017, dále pak 27. 12., 28. 12.  
a 29. 12. 2017. Výstava bude přístupná v uvedené dny vždy v úředních hodinách: 

po: 7:30 – 16:00 hod. 
út: 7:30 – 15:30 hod. 
st: 7:30 – 17:00 hod. 
čt: 7:30 – 15:30 hod. 

pá: 7:30 – 14:30 hod. 
 

Budeme rádi, pokud náš stromeček podpoříte návštěvou výstavy a samozřejmě také 
hlasováním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(https://cz.depositphotos.com/7366435/stock-photo-question-marks-tree.html) 

https://cz.depositphotos.com/54055857/stock-illustration-christmas-balls-question-mark.html
https://cz.depositphotos.com/7366435/stock-photo-question-marks-tree.html


 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí… omalovánka 

 

 

 



 

 

Vánoce, Vánoce, přicházejí… vánoční kvíz pro nejmenší 

1) Tři králové se jmenovali? 
a) Kašpar, Melichar a Baltazar 
b) Maškar, Melichar a Baltazar  
c) Kašpar, Pelichal a Baltazar 
d) Kašpar, Melichar a Péťa 

2) Adventní věnec zpravidla zdobí? 
a) Čtyři svíčky obvykle na větvičkách jehličnanů.  
b) Pampelišky, sedmikrásky a někdy také kopretiny. 
c) Šlehačka a oříšky. 
d) Tolik svíček, kolik je nám let. 

3) O štědrovečerní večeři jíme obvykle? 
a) Smaženého kapra a bramborový salát. 
b) Smažené štíří ocásky s langustovou omáčkou. 
c) Svíčkovou. Hrachovou kaši s párkem. 

4) Odkud nám nesou noviny ve stejnojmenné koledě? 
a) Z betlémské krajiny. 
b) Z betlémské plošiny. 
c) Z bretaňské krajiny. 
d) Z bretaňské planiny. 

5) Jaký zvyk se dělá na svatou Barboru? 
a) Nastříháme si větvičky a doufáme, že nám do Štědrého dne vykvetou. 
b) Shrabeme listí. 
c) Postíme se. 
d) Nazdobíme vánoční stromeček. 

6) Proč se říká „svatá Lucie, noci upije“? 
a) Den je delší a noc kratší. 
b) Noc je delší a den kratší. 
c) Noc i den jsou úplně stejné.  
d) Neříká se to. 

7) Co se dělá, abychom na Štědrý večer viděli zlaté 
prasátko? 
a) Postíme se, celý den nic nejíme. 
b) Celý den nic nepijeme. 
c) Dáme zbytky jídla za dveře. 
d) Jdeme do lesa. 

8) Doplňte správně slovo v textu koledy Narodil se Kristus pán… 

Narodil se Kristus Pán – veselme se, z růže kvítek vykvet nám – radujme se. Z života 

čistého, z rodu (… doplňte…), Nám, nám, narodil se.  

a) … královského… 
b) … mateřského… 
c) … chudobného… 

d) … císařského… 

  



 

 

Kalendář kulturních akcí v DSO 

LISTOPAD 2017 
  

28.11. 

17:00 hod. 

Vstupné: 200 Kč 

 

ZDENĚK TROŠKA                                                                                           Vojnův Městec 

Přijměte srdečné pozvání na besedu se Zdeňkem Troškou. Akce se bude konat 
v sokolovně Vojnova Městce od 17:00. Pořadatelé amika koro s.r.o. a městys 
Vojnův Městec se těší na Vaši návštěvu. Rezervace na tel. č. 566 659 327, 728 
367 021 a další informace na webových stránkách obce. 

  

PROSINEC 2017 
 

  

2.12. 

16:30 hod. 

ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠ                                                                 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. Můžete se opět těšit i na Mikuláše, čerty a anděla. Budeme 
rádi, když donesete něco dobrého na zub a děti se můžou těšit na malé překvapení 
a když donesete něco malého na zub, tak bude ještě lépe. 

3.12. 

14:00 hod. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA                                                                                           Světnov 

Přijďte prožít veselé odpoledne plné her, soutěží a překvapení. Mikuláš a Anděl 
s čerty se na Vás moc těší. Občerstvení bude zajištěno a první adventní neděli se 
na Vás budou těšit v KD Světnov. 

10.12. 

16:00 hod. 

TO K VÁNOCŮM PATŘÍ                                                                                 Vojnův Městec 

Přijměte srdečné pozvání na adventní koncert v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově 
Městci. Nalaďte se na čas vánoční a užijte si krásné poklidné chvíle. 

13.12. 

16:00 hod. 

VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ                                                                                         Polnička 

V prostranství před ZŠ Polnička se můžete těšit na jarmark s výrobky dětí základní 
školy Polnička. Součástí akce bude také vystoupení žáků, kdy prožijete společné 
chvíle plné zábavy a radosti. V nepřízni počasí se akce bude konat v budově ZŠ. 

13.12. 

18:00 hod. 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY                                                                                             Polnička 

Již sedmého ročníku této celostátní akce Regionálního deníku se můžete zúčastnit 
také v obci Polnička v prostranství před ZŠ. Akce, kde si zazpíváte tradiční české 
koledy, navazuje na vánoční jarmark ZŠ. 

13.12. 

18:00 hod. 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY                                                                                    Vojnův Městec 

Zastavte se na chvilku v předvánočním shonu a zazpívejte si koledy. Před kostelem 
svatého Ondřeje ve Vojnově Městci si zazpíváte nejznámější české koledy. Zábava 
a občerstvení zajištěno v podobě výborného svařáku pro dospělé a palačinky 
a prskavky pro děti. 

 



 

 

 

21.12. 

17:00 hod. 

ZPÍVÁNÍ U KAPLE                                                                                                     Škrdlovice 

Děti základní a mateřské školy, pracovníci Obecního úřadu a Hasiči ve Škrdlovicích 
si Vás dovolují pozvat na tradiční zpívání u kaple svatých Cyrila a Metoděje ve 
Škrdlovicích. Po vystoupení dětí zahraje Žesťový kvintet města Žďáru nad Sázavou 
a samozřejmě nebude chybět Vánoční punč vařený od srdce a pro děti čaj. Přijďte 
si společně zazpívat a těšit se na Vánoce. 

25.12. 

17:00 hod. 

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. 

24.12. 

20:00 hod. 

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. 

26.12. 

15:30 hod. 

ŽESTOVÍ KVINTET ŽĎÁR NAD SÁZAVOU                                                             Světnov 

Přijměte pozvání na vánoční písně, slavnostní intrády a koledy před OÚ Světnov. 
Společně si užijeme a zazpíváme na svatého Štěpána. 

26.12. 

17:00 hod. 

ZPÍVÁNÍ KOLED U HASIČSKÉ ZBROJNICE                                                               Karlov 

Přijďte si užít pěkné chvíle na druhý svátek vánoční k hasičské zbrojnici v Karlově a 
společně se pobavit, zazpívat si koledy a strávit vánoční svítek pohromadě. Něco 
na posilnění, v podobně dobrot k zakousnutí nebo na zahřátí, bude vítáno. 

29.12. 

13:00 hod. 

VÁNOČNÍ TURNAJ V STOLNÍM TENISE                                                               Radostín 

Pokud jste fanoušci stolního tenisu přijďte se zúčastnit vánočního turnaje a prožít 
tak poslední dny v roce společně tím, co máte rádi. Turnaj se koná ve Vojnově 
Městci a bližší informace na webu obce nebo na OÚ. 

30.12. 

20:00 hod. 

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, kde zahraje kapela Kodex rock. 

31.12. 

10:00 hod. 

SILVESTROVSKÝ BĚH                                                                                               Polnička 

Přijměte srdečné pozvání na tuto akci, kde společně proběhneme od Restaurace 
Polnička do nového roku. 

  

 
  



 

 

LEDEN 2018 
  

1.1. NOVOROČNÍ HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA TISŮVKU                                             Subregion 

Vykročme společně do nového roku při tradičním výšlapu na Čertův kámen – 
Tisůvku. Setkání výprav z jednotlivých obcí bude okolo 14:30 u Čertova kamene. 
Čas a místo zahájení výšlapu z jednotlivých obcí můžete zjistit na webových 
stránkách obcí nebo obecních úřadech.  

6.1. 

17:00 hod. 

TŘÍKRÁLOVÝ OHNSTROJ                                                                                        Světnov 

Přijměte srdečné pozvání na netradiční tříkrálový ohňostroj, který se bude konat 
na fotbalovém hřišti ve Světnově. Přijďte se podívat s dětmi na tuto krásnou akci, 
pobavit se a zaradovat. 

  

 
 
 

Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Subregion Velké Dářko 
www.velke darko.skrdlovice.cz v odkaze „Informační zpravodaj DSO“. 

 


