Subregion
ˇ
Velké Dárko
„Subregion Velké Dářko chce přispět ke
kvalitnímu životu obyvatel svých
členských obcí, podporovat ekonomicko
činnost v území a dbát na trvale
udržitelný rozvoj cestovního ruchu.“
Informační zpravodaj

2/2017

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,
jaro je tady… V jedné písni se zpívá „jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy“ a my v hojném počtu
vyrážíme „na bledule“ a užíváme si prvních slunečních paprsků. Zahrádkáři již naplno zvelebují
své zahrádky, cyklisté svá kola a celkově mám pocit, že jsme všichni tak nějak ožili. Zástupci
obcí v rámci našeho DSO pro Vás připravují nejen spoustu zajímavých akcí včetně prvního
ročníku NAŠEHO festivalu, ale také například ve zpravodaji již
avizovaný projekt cyklostezek a mnoho dalšího, o kterém Vás
budeme společně v rámci tohoto zpravodaje informovat.
Přeji Vám všem krásné jaro a těším se, že se společně uvidíme
na některé z akcí, jejichž seznam na následující měsíce
naleznete v tomto zpravodaji.
Ivan Hořínek, předseda DSO Subregion Velké Dářko

Činnost DSO a CSS – aktuálně
Jak již bylo avizováno v úvodním slovu předsedy DSO Ivana Hořínka, činnost svazku a Centra
společných služeb je v tuto chvíli zaměřena nejen na přípravu níže popsaného festivalu, ale
také na přípravu projektů, z nichž se ve fázi podaných žádostí, nachází například pořízení
domácích kompostérů pro občany subregionu, rozšíření kapacit nádob a míst na separovaný
odpad nebo žádost o finanční podporu na zpracování projektu tolik očekávaných cyklotras. Ve
spolupráci s CSS se obci Škrdlovice podařilo získat dotaci na výstavbu dětského hřiště v lokalitě
Pešlák a obec Světnov vypsala a vysoutěžila veřejnou zakázku na vestavbu školní třídy.
Iva Pitková a Radka Čaníková
CSS Subregion Velké Dářko
Kontakt

Úřední hodiny

Škrdlovice 48
Po telefonické domluvě v:
591 01 Žďár nad Sázavou
Po 10:00 – 15:00
e-mail: css@skrdlovice.cz
Út 12:00 – 17:00
tel.: +420 604 102 840
St
10:00 – 15:00
www.velkedarko.skrdlovice.cz
Čt 12:00 – 17:00
Pa 09:00 – 14:00

Tým Centra Společných Služeb (CSS)
Manažer CSS:
Mgr. Iva Pitková
e-mail: pitkova.iva@seznam.cz
tel: +420 728 936 161
Specialista pro rozvoj mikroregionu:
Mgr. Radka Čaníková
e-mail: rcanikova@gmail.com
tel: +420 737 656 690

VeDaFest 2017
Kdy: 24. června 2017
Kde: fotbalové hřiště Světnov
Co:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„oživení“ nového maskota subregionu,
hry, soutěže a aktivity pro děti i dospělé,
divadelní vystoupení,
ukázky výroby loutek a jejich prodej,
skákací hrad, horolezecká stěna,
malování na obličej,
Ivan Mládek,
Tomáš Kočka s orchestrem,
Nohy na ramena,
Kavijerock a Bára,
Sto zvířat,
Fuga
Airbag.

zdroj:
http://www.mladekivan.cz/
galerie/banjo-band/promo/

Kalendář kulturních akcí v DSO – duben a květen
1.4.
16:00

Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek
Světnov
Divadelní představení od Vlastimila Pešky zahrají světnovští ochotníci
v Kulturním domě Světnov.
1.4.
Staročeský bál
Vojnův Městec
20:00
K tanci a poslechu zahraje kapela Trik, můžete ochutnat výbornou kuchyni
a vyhrát v bohaté tombole. To vše pro Vás pořádá TJ Jiskra Vojnův Městec.
2.4.
Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek
Cikháj
14:00
Divadelní představení od Vlastimila Pešky zahrají světnovští ochotníci na
Obecním úřadu Cikháj.
7.4.
Velikonoční prodejní výstava
Vojnův Městec
17:00
Tato velikonoční prodejní výstava bude zahájena vystoupením žáků ZŠ na
radnici městyse již v pátek 7.4.2017. Prodejní výstava bude následně
pokračovat také v sobotu a neděli vždy od 13:00 do 16:00.
8.4.
Čistá řeka Sázava
Polnička
14:00
Spolek Krákorka a SDH Polnička zvou všechny milovníky přírody na jarní
úklidovou akci. Sraz účastníků ve 14:00 u hasičárny v Polničce. Instrukce
a další dostanete na místě, společně s malou odměnou po skončení úklidu
ve formě opečených buřtíků.
9.4.
Sběr železného šrotu
Světnov
9:00
Sbor dobrovolných hasičů Světnov uskuteční sběr železného šrotu.
Občané obce Světnov nachystají odpad na viditelné místo před domem.
13.4.
Radostínský Skořápník
Radostín
15:00
Přijďte se podívat a zapojit se do tradičního zdobení stromu u obecního
úřadu velikonočními vajíčky. Ozdobte strom vlastnoručně vyrobenými
vajíčky a poté můžete vidět průvod vsí s řehtačkami za doprovodu
akordeonu, kdy zakončen bude v restauraci u Šimáka.
13.4.
Posezení u mazance
Vojnův Městec
18:00
Knihovnice Mirka Zvolánková zve všechny dospělé registrované čtenáře
na velikonoční Posezení u mazance.
15.4.
Velikonoční Turnaj v karetní hře „FILKY“
Škrdlovice
100Kč/účastník Již 3. ročník tradičního Velikonočního turnaje v této karetní hře se
uskuteční v Hospůdce pod Čerťákem. Přihlásit se můžete do 11.4.2017 u
Petr Talácko – „Tágo“ na tel. 725457870. Prezence účastníků bude v den
turnaje 13:00-13:15.
15.4.
Velikonoční tancovačka u Šimáka
Radostín
20:00
Restaurace u Šimáka Vás zve na tradiční tancovačku, kde k poslechu a
tanci zahrají Radostínští Kanci. Vstupné je symbolických 10 Kč.
20.-21.
Akce „Čistá Vysočina 2017“
Vojnův Městec
Pravidelný jarní úklid v obcí a jejím okolí, kdy sraz účastníků je oba dny
v 17:00 před budou radnice. Lokality úklidu najdete na plakátů na
stránkách obce.

21.-22.

21.4.

22.-23.4.

23.4.
15:00
23.4.
9:00
30.4.

30.4.
cca od 16:00
30.4.

8.5.

20.5.

27.5.
12:01

28.5.
14:00

Sběr železného šrotu
Vojnův Městec
V odpoledních hodinách proběhne tradiční sběr železného šrotu. Železo
připravte k příjezdovým cestám.
„Čas Růží“
Cikháj
Občané obce Cikháj poprvé společně vyrazí na muzikálové představení do
Prahy. Muzikál Čas Růží představí největší hity Karla Gotta v hudebním
divadle Karlín.
Akce „Čistá Vysočina 2017“
Radostín
I obec Radostín se zapojí do akce „Čistá Vysočina“, kterou organizuje
spolek Přátelé Radostína. Více informací získáte na obecním úřadě obce.
Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek
Polnička
Divadelní představení od Vlastimila Pešky zahrají světnovští ochotníci
v Kulturním domě obce Polnička.
Akce „Čistá Vysočina 2017“
Světnov
Pravidelný jarní úklid v obci a jejím okolí, kdy sraz účastníků je v 9:00 před
OÚ Světnov. Trasa úklidu okolo silnice II/350 z Cikháje do Světnova.
Přátelské utkání ve fotbale
Cikháj
Cikháj uskuteční na konci dubna při příležitostí pálení čarodějnic, přátelské
utkání ve fotbale. Další informace najdete na stránkách obce.
Stavění máje
Světnov
U bývalé výkrmny prasat ve Světnově můžete vidět tradiční stavění máje
ve Světnově.
Pálení čarodějnic
Subregion
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční ve většině členských obcí DSO.
Bližší informace k místu konání, času zahájení a programu v jednotlivých
obcích naleznete níže v informačním zpravodaji č. 2 a na webu
jednotlivých obcí.
Oslavy 72. výročí od osvobození obce a konce války
Cikháj
Tradiční oslavy osvobození obce a konce války budou probíhat cca od
16:00.
TJ Jiskra Vojnův Městec – VÝLET
Vojnův Městec
Výlet pořádá TJ Jiskra Vojnův Městec do rodinného parku MIRAKULUM
a vodního světa KOLÍN. Bližší informace najdete na stránkách městyse, kdy
závazné rezervace jsou možné do 15.4.2017.
HALUŠKY 2017 aneb vzpomínka na Pala
Škrdlovice
Již 7. ročník tradiční soutěže v pojídání halušek pořádají SDH Škrdlovice,
ASKOM a.s. a STOBOD spol. s.r.o. v hasičské zbrojnici za příznivého počasí,
a v případě horšího počasí v sále Kulturního domu Škrdlovice. Halušky jsou
takové kvality, že i Slovákům se dělají boule za ušima.
Setkání seniorů
Světnov
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Světnov pořádá setkání seniorů v sále
Kulturního domu Světnov, kde k poslechu a k tanci zahraje „Umí hovno“.
Občerstvení zajištěno a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V MINULOSTI A DNES
Pálení čarodějnic je v dnešní době oblíbenou kratochvílí. Vždy v poslední dubnový den se na
postavených hranicích upalují pomyslné čarodějnice. Poslední opravdový proces s
čarodějnicemi přitom proběhl ještě v minulém století.
Čarodějnické procesy probíhaly především ve středověku, kdy byly nebohé ženy upalovány
jako na běžícím pásu. K jejich usvědčení přitom v naprosté většině případů stačilo jen obvinění,
dramaticky zahraná scéna obětí, popřípadě přiznání získané mučením. Ovšem nejen ve
středověku probíhala tato zvěrstva a nesmyslné popravy. Za vše hovoří známé procesy z
amerického města Salem. Zatím poslední známý případ čarodějnických procesů se odehrál
překvapivě ještě v minulém století. Přesněji v roce 1950 v belgické vesnici Witgoor ve
Flandrech. Obviněna z vykonávání nekalých praktik byla místní obyvatelka Martha Minnen,
kterou obvinili její sousedé. Victor a Maria Deckxovi říkali, že obviněná velmi tíhne k
čarodějnictví a sama provádí kouzla. Hlavním důvodem bylo pravděpodobně to, že žila
odlišným stylem života, nebyla příliš společenská, a to bylo v očích manželů nepřijatelné.
Soudce Boon si musel vyslechnout tvrzení, že Minnen běhá v nočních hodinách po vesnici
přeměněná na kocoura, chová padesát koček a k jejímu domu se pravidelně slétá velké
množství ptáků. Kromě toho měla také rozdávat zvláštní dárky. Jednomu dítěti měla například
darovat hnízdo plné vrabců. Samotná žena si stěžovala, že její dary nikdo nepřijímá a rodiče
proti ní štvou své děti. Již od začátku si tvrdě stála za tím, že je nevinná, což později potvrdil i
soudce při procesu. Matha Minnem byla zbavena viny a obdržela kompenzaci v přepočtu dva
tisíce korun.
Zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/carodejnicke-procesy-v-moderni-dobe-posledni-probehl-pred-65-lety.html

Mezi nejznámější filmová ztvárnění patří Čarodějky ze Salemu z roku 1957 a 1996 a u nás již
kultovní film Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice, který vznikl podle stejnojmenného
románu Václava Kaplického a podle dochovaných soudních zápisů z čarodějnických procesů
z let 1678 - 1695.

zdroj: http://www.csfd.cz/film/17854carodejky-ze-salemu/prehled/

zdroj: http://www.csfd.cz/film/9455kladivo-na-carodejnice/prehled/

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V DSO SUBREGION VELKÉ DÁŘKO

Karlov
Občané Karlova spojí síly s občany
Škrdlovic a setkají se u tradičního pálení
čarodějnic „Na Líštině“.
Polnička
Pálení čarodějnic v Polničce pořádá
Občerstvení Vagon - Polnička. Od 19:00
si můžete zatancovat a zalétat na
koštěti. Ve 20:45 se zapálí oheň a ve
21:30 bude také ohňostroj.
Radostín
V Radostíně pro Vás organizují tradiční
pálení čarodějnic SDH Radostín
u tenisového kurtu cca od 19:00.
Světnov
SDH Světnov zvou všechny čarodějnice
a jejich přátelé na sraz v 19:00 na poli
za chatovou oblastí.
Škrdlovice
Pálení čarodějnic pořádají SDH
Škrdlovice „Na Líštině“. Oheň bude
zapálen ve 20:00 a výborné občerstvení
bude zajištěno.
Vojnův Městec
SDH Vojnův Městec uskuteční pálení
čarodějnic od 17:00 v prostorách
dětského hřiště. Pro děti budou
připravení hry a každé dítě dostane
špekáček a pitíčko zdarma. Občerstvení
pro malé i velké bude zajištěno.

zdroj: http://www.omalovankykvytisknuti.info/wp-content/gallery/Halloween/carodejnice.gif

