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Informacní zpravodaj           5/2017 

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

Cikháj   659 m n. m.  109 obyvatel  www.cikhaj.cz 

Karlov   634 m n. m.  100 obyvatel www.obeckarlov.cz 

Polnička  585 m n. m.  820 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.  662 obyvatel  www.skrdlovice.cz 

Vojnův Městec 590 m n. m.  740 obyvatel  www.vojnuvmestec.cz 

Vážení spoluobčané Subregionu Velké Dářko,  

podzimní počasí dorazilo dříve, než si mnozí z Vás možná přáli, a my se pomalu připravujeme 

na zimu, a to nejen sběrem a sušením hub, šípků na čaj, řezáním dřeva, ale také například 

přípravou na úpravu běžkařských stop. Ale ještě dříve nás čekají příležitosti ke společným 

setkáním, jakými jsou například posvícení a mnohá další. Velice si vážím práce těch, kteří se na 

přípravě a realizaci těchto akcí v obcích podílí, a také těch, kteří si najdou čas a mají chuť se 

akcí zúčastnit. Pokud si dovolím mluvit za kolegy starosty 

obcí Subregionu Velké Dářko, myslím, že pro každého 

z nich je potěšením vidět, jak se sousedé sejdou 

„poklábosit“ a pobavit, ať už u jakékoliv příležitosti. Je to 

ostatně to, co nás odlišuje od velkých měst a co bychom 

si měli opatrovat. Buďte zdrávi a snad se brzy potkáme. 

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 a CSS – aktuálně 

Vážení čtenáři, 

jsme rádi, že se věci daří a je nám potěšením Vás o nich informovat. Pro obce Subregionu 

Velké Dářko se podařilo získat dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí 2014–

2020, na projekt „Doplnění systému odděleného sběru odpadů v DSO Subregion Velké 

Dářko“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003364. Cílem projektu je pořízení celkem 81 

nádob na separovaný odpad a 1 velkokapacitního 

kontejneru. Projekt bude z 85 % financován z Fondu 

soudržnosti Evropské Unie. O umístění nádob 

v jednotlivých obcích Vás budeme informovat 

v dalším zpravodaji.  
 

V obci Škrdlovice na konci prázdnin vyrostlo nové dětské hřiště „Pešlák“. Vybudování 

dětského hřiště bylo z velké části podpořeno z Ministerstva pro místní rozvoj – Program 

obnovy a rozvoje venkova v roce 2017. Na podobě dětského hřiště se podílely děti z MŠ a ZŠ 

obce Škrdlovice, které ztvárnily své představy jejich dětského hřiště v obci. Snad ještě v tomto 

roce budou prostory hřiště osazeny zelení a doplněny 

lavičkami a popelnicí na odpadky. Provizorní 

návštěvní řád dětského hřiště najdete prozatím 

v zářijových novinkách na webových stránkách obce 

Škrdlovice a u hřiště bude následně vyměněn za řádné 

cedule s tímto řádem při vstupech na hřiště.  

Centrum společných služeb společně se zástupci jednotlivých obcí celého DSO i nadále pracuje 

na mnoha dalších projektech, které budou přínosné pro všechny obyvatele dobrovolného 

svazku obcí. Věříme, že i na dále Vám budeme moci přinášet jen samé dobré zprávy. 

Iva Pitková a Radka Čaníková  

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/


 

 

Fotodokumentace z okrskového cvičení sborů dobrovolných hasičů – 
Škrdlovice 22. 9. 2017 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkem 12 hasičských sborů včetně jednotky hasičů Žďár nad Sázavou II. – Klášter se sešlo ve 
Škrdlovicích na požárním cvičení. V rámci obcí dobrovolného svazku Subregion Velké Dářko se 
jednalo o sbory z Polničky, Radostína, Světnova, Škrdlovic a Vojnova Městce. 
 

VŠEM SBORŮM DĚKUJEME ZA ÚČAST NA TÉTO VYDAŘENÉ AKCI. 
 
 
 

Podzim – doba posvícení 

Původ a historie posvícení 

Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok 
v ten stejný den potom pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. 
Jak již tato legenda naznačuje, posvícení byla výroční slavností, která se slavila v neděli před 
nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. Posvícení bývalo jedním  
z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým zároveň oslavovali ukončení 
polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období kdy 
již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené 
husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posvícení. Za starých časů se posvícení slavilo téměř  
v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích nejen, aby 
navštívili své příbuzné a přátelé nebo aby něco utržili prodejem různého zboží, ale také proto, 
že se jim díky této slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce.  
A tím, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla. Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem 
sjednotit oslavy v celé zemi a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit 
posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní 
přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody 
nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“. 

zdroj: https://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/posviceni-a-hody/_zobraz=posviceni---puvod-a-historie 



 

 

Klasické posvícenské menu 
 
JÁHLOVÁ POLÉVKA S HOUBAMI

Suroviny: 
• 70 g jáhel 
• 20 g sušených hub 
• 50 g sádla 
• 1 cibule 
• 30 g hladké mouky 
• 1 l vývaru 
• mletý kmín 
• sůl 
• petrželka 

 
 
 

Postup: 
Sušené houby namočíme alespoň na 
hodinu do studené vody. Jáhly 5 až 8 minut 
povaříme, přecedíme a propláchneme. Na 
sádle dozlatova orestujeme najemno 
nakrájenou cibuli, přisypeme mouku 
a vytvoříme jíšku, kterou prosmažíme 
a poté zalijeme vývarem. Přidáme houby 
i s nálevem, 15 až 20 minut povaříme 
a dochutíme solí a mletým kmínem. Na 
závěr přidáme jáhly, už jen krátce 
provaříme a při podávání posypeme 
čerstvou petrželkou. 

 
 
 

 
 
 
 
HUSA NA ČESNEKU A ZÁZVORU 

Suroviny: 
• 1 husa 
• cca 15 cm kořene zázvoru 
• 3 paličky česneku 
• hnědý cukr 
• sůl 
• 2-3 l drůbežího vývaru 
• jíška 
• pepř 

 
 
 
 
 

Postup: 
Očištěnou husu, potřeme zevnitř i zvenčí 
směsí nastrouhaného zázvoru, 
prolisovaného česneku a trochy soli 
a cukru, a vložíme do pekáče. Podlijeme 
vývarem, přiklopíme a zvolna pečeme pod 
pokličkou na 130-140 stupňů asi 2-3 
hodiny, dokud husa nezměkne. Poté 
vyjmeme, necháme trochu zchladnout, 
naporcujeme, dáme na plech a zapečeme 
na grilu dozlatova. Vypečenou šťávu varem 
zredukujeme asi na třetinu, zlehka 
zahustíme jíškou, případně dosolíme či do 
pepříme a můžeme podávat. 



 

 

ZELŇÁKY 

Suroviny: 
(cca 8 porcí) 

• 1 kg kysaného zelí 
• 2 vejce 
• 6 lžic sádla 
• 200–400 g hladké mouky 
• Sůl 

 

 

Postup: 
Kysané zelí zbavíme šťávy, překrájíme na 
menší kousky, přidáme vejce, sádlo a sůl. 
Hněteme rukama a přitom postupně 
přisypáváme mouku, dokud není těsto 
tuhé. Pak ho na pomoučeném vále 
vyválíme na zhruba půl centimetrovou 
placku, kterou na plechu vyloženém 
pečicím papírem upečeme na 180 stupňů 
z obou stran do zlatova a před podáváním 
nakrájíme na jednotlivé porce. 

POSVÍCENSKÉ KOLÁČE 

Suroviny: 
• 1 kg mouky 
• 240 g práškového cukru 
• 1 lžičku soli 
• citronovou kůru 
• mandle 
• vanilkový cukr 
• muškátový oříšek 
• 400 ml mléka 
• 20 g kvasnic 
• 3 žloutky 
• 1 vejce 
• 250 g másla 
• tvarohovou náplň 
• makovou náplň 

 
 
 
 
 

Postup: 
Do mísy si dáme cukr, mouku, sůl, kůru, 
strouhané mandle, vanilkový cukr 
a muškátový oříšek. Do vlažného mléka si 
rozdrobíme kvasnice a lžičku cukru. Do 
těsta přidáme vzešlé kvasnice  
a tři žloutky. Na závěr přijde rozpuštěné 
máslo. Vše  musíme promíchat do 
hladkého těsta. Pak těsto přikryjeme 
utěrkou a necháme hodinu a půl kynout. 
Z těsta si nakrájíme malé kousky  
a v dlaních z nich uděláme kuličky. Na 
plechu je jedním prstem vyťukáme do 
kulatých placiček. Na pomazané placičky 
máslem dáme náplň a pečeme 
v předehřáté troubě na 200 stupňů asi 15 
minut. Ještě horké je pocukrujeme 
práškovým cukrem rozmíchaným 
s vanilkovým cukrem. 

 
 

zdroj: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912986-kucharska-

pohotovost/310292320040023-posviceni-na-vysocine/ 
https://www.zena.cz/volny-cas/chystate-se-na-posviceni-upecte-si-kolace-z-roku 

1900/r~i:article:757627/?redirected=1506432404  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912986-kucharska-pohotovost/310292320040023-posviceni-na-vysocine/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912986-kucharska-pohotovost/310292320040023-posviceni-na-vysocine/
https://www.zena.cz/volny-cas/chystate-se-na-posviceni-upecte-si-kolace-z-roku%201900/r~i:article:757627/?redirected=1506432404
https://www.zena.cz/volny-cas/chystate-se-na-posviceni-upecte-si-kolace-z-roku%201900/r~i:article:757627/?redirected=1506432404


 

 

Kalendář kulturních akcí v DSO 

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2017 
 

29.9. 

17:00 hod. 

Fotografie sklo                                                                                               Vojnův Městec 

Městys Vojnův Městec a amika koro s.r.o. Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy 
Fotografie sklo, která se uskuteční na radnici městyse Vojnův Městec. Výstava 
představí fotografie od Heleny Štefanové a sklo od Karla Malivánka, kdy výstavu 
uvede patronka akce Eva Pilarová. Více informací na webových stránkách obce. 
 

29.9. - 1.10. 

 

Oslavy 120 let ZŠ a 40 let MŠ Světnov                                                                                      Světnov 

Přijměte srdečné pozvání na oslavy k založení MŠ a ZŠ v obci Světnov, které budou 
probíhat celý víkend. V rámci oslav budou také prohlídky budov MŠ a ZŠ. Sobotní 
program nabídne vystoupení dětí MŠ a ZŠ, zábavná představení a inscenace pro 
děti i dospělé, divadlo v podání Světnovských ochotníků, hudbu a taneční zábavu 
se skupinou Dring. Více informací na webových stránkách obce. 
 

14.10 

14:00 hod. 
 

Císařské posvícení                                                                                                 Škrdlovice 

Sbor dobrovolných hasičů Škrdlovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční HAVELSKÉ 
POSVÍCENÍ, které se uskuteční v sobotu 14.října 2017 ve 14:00 hodin před 
a v Hasičské zbrojnici Škrdlovice. Součástí posvícení je Staročeská zabíjačka. 
Hudba bude! 
 

28.10 

 

Turnaj v ping pongu čtyřhry                                                                                            Světnov 

Přijďte se podívat na plánovaný velkolepý turnaj v ping pongu a také se zúčastněte. 
Aktivní sobotní odpoledne plné zábavy. Více informací následně na webových 
stránkách obce. 
 

  
 

zdroj: http://na.nulk.cz/1985/2/Nr.html 

 


