MIKRO REGION
Milí čtenáři,
v posledních týdnech se slovo volby
skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se
řešily nejen v mediálních prostředcích, na
mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách.
Z billboardů se na nás všichni usmívali a
slibovali…
Každý z nás měl jedinečnou možnost
rozhodnout, kdo bude spravovat v dalším
volebním období majetek obce. Je škoda, že ji
ne všichni z nás využili a posílili tím debaty, jak
by to dopadlo, kdyby…
V době, kdy píši tento úvodník, budou první
zasedání zastupitelstev teprve probíhat. Co
popřát všem novým i staronovým zastupitelům?
Zdravý úsudek a intuici při rozhodování,
kvalitní tým spolupracovníků a hodně úspěchů
v boji s pro mě opravdovým nepřítelem - pro
občany neviditelným, pro nás mnohdy
vysilujícím - administrativou.

Domov důchodců začaly práce na
dokončení

Domov důchodců odstraňování původních
balkonů

Pracovníci VHS Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora
při budování vodovodu a kanalizace v nové obytné
zóně U Sila v Uhlířských Janovicích.

Pokládku asfaltového,
podkladu ve Štursově ulici
Komunální volby 2014

Pracovníci VHS Vrchlice

Komunální volby 2014

Banjoděj, to byla správná odpověď na původní jméno kapely Děda Mládek Illegal Band. Správnou odpověď nám jako
první z devíti odpovídajících asi hodinu po doručení Mikroregionu do ratajského krámu zavolala naše stará věrná známá
Alena Kovačková. Už jsme uvažovali, že rodině Aleny Kovačkové zakážeme další účast v soutěžích a dáme jim
doživotní vstupenku na program Klubu Pivovárek a pak jsme od toho upustili. Volají pravidelně, ale ne vždy jsou první, a
ne vždy znají správnou odpověď.
Přesto gratulujeme!
A otázka do tohoto čísla?
Jak se jmenovala country kapela, která vznikla v sedmdesátých letech v Ratajích nad Sázavou a která pravidelně každý
pátek "vyprodávala" hospodu U Kolářů?
A podotázka: Jak se jmenoval její, řečeno dnešní terminologií, frontmann, kterému se říkalo "buldozer dívčích srdcí"?
Správné odpovědi volejte na tel. číslo 602292832. Výherce, který odpoví na hlavní otázku, může zdarma na rozlučovací
koncert se sezonou, který se koná 1. listopadu v Pivovárku v Ratajích nad Sázavou, ten, kdo správně pojmenuje
zpěváka této kapely, k tomu získá ještě lahev bublinek "Rataják 2014".
A ještě upozornění:
6. prosince se v Klubu Čtrnáctka koná první z diskusních "Večerů za stovku" s kytarou a hostem, jímž bude hudební a
politický kritik Jan Rejžek. V Klubu je počet návštěvníků omezen na dvacet, zajistěte si prosím včas své místo!

Více o společnosti Matouš naleznete
zde: http://www.matous.estranky.cz/
Více foto z vystoupení v Kácově zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/18.10.2014_Kacov_divadlo_Vsichni_v_tom_jedou/

Životní jubilea v obci Miletín
V letošním roce oslavili v obci Miletín Zlatou svatbu manželé Božena a
Antonín Sahůlkovi a manželé Eva a Josef Urbanovi. Naše blahopřání také
přijali se zpožděním manželé Jaroslava a Josef Zvoníkovi.
Před padesáti lety si navzájem vyměnili zlaté prstýnky, dali si slib věrnosti,
řekli si své společné „Ano“ a životem se spolu vydali.
Zastupitelé obce Onomyšl popřáli všem k jejich výročí hodně štěstí, lásky,
zdraví a do dalších společných let vše nejlepší.
Děkujeme za milé a příjemné posezení na Vašich oslavách.
Dne 15. listopadu 2014 uplyne 40 let
od úmrtí pana Stanislava
Tomandla, dentisty z Uhlířských
Janovic. Často a s láskou
vzpomínají rodiny Chlumských,
rodina Šaldova a Erbenova.

Sahůlkovi

Urbanovi

Zvoníkovi

Dne 19. listopadu 2014 uplynou 3
roky ode dne, kdy nás navždy
opustil pan Bohumil Zouplna
z Uhlířských Janovic. S láskou
vzpomínají maminka a
bratři s rodinami.
Na této stránce zdarma otiskneme
oznámení Vašich životních výročí
a vzpomínek na blízké. Příspěvky
můžete odevzdávat v Kulturním
informačním centru v Uhlířských
Janovicích nebo naskenované
posílat přímo na redakční e-mail:
redakce.mikroregion@gmail.com.

Celkové výsledky zde: http://sportbase.cz/vysledky/2014/z-galaxy-zruc14
Více foto zde: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/27-9-2014_Kacov_GS_zavod_deti/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/27.9.2014_Kacov_GS_zavod_dospeli

Více fotografií z rybářských závodů
na: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/20.9.2014_Kacov_detske_rybarske_zavody/

Tabulka 2. Ligy NHLH Benešov
# TÝM
Z
B
1. SOKOL Senohraby 9
18
2. AHC REBELS
9
16
3. HC Průhonice
9
14
4. HC ATTL 2011
9
14
5. HC Týnec STARS 9
14
6. HC Bystřice
9
13
7. HC Semtamťuk
8
9
8. Kabaret Sázava
9
7

V
9
7
7
7
6
6
4
2

R
0
2
0
0
2
1
1
3

P
0
0
2
2
1
2
3
4

G+
74
63
40
57
37
48
57
30

G23
23
19
38
23
30
46
48

G +/51
40
21
19
14
18
11
-18

TM
34
36
74
46
54
54
48
75

VYSVĚTLIVKY:
Z = odehrané zápasy
V = výhry
R = remízy
P = porážky
B = body
G+ = vstřelené br.
G– = inkasované br.
G± = rozdíl branek
TM = trestné minuty

Výsledky utkání:
AHC REBELS : AGRO Přestavlky 7:6
FireDeamons : AHC REBELS 0:7
AHC REBELS : ELAK 4:4
AHC Hoštice : AHC REBELS 2:9
AHC REBELS : HC JM 4:3

AHC Rebels ve své první hokejové sezoně 1999-00

Horní řada zleva: František Čejka st., Martin Klatt, Jiří Šmejkal, Martin Sedláček, Roman
Laudát, Jaroslav Vařečka, Otta Linek, Libor Novák, Josef Poulíček, Radek Plechatý.
D. ř. zleva: Roman Kalaš, Jiří Král, Dušan Loužil, František Čejka ml., Richard Měšťánek.

Antonín Klein v čase 54:40
Petr Kopřiva v čase 55:27
František Turay v čase 42:41

Výsledky podzimního kola okresní
soutěže mladých hasičů:
Přípravka:
1. Uhlířské Janovice A
2. Svatý Mikuláš A
3. Močovice
Mladší žáci:
1. Uhlířské Janovice A
2. Uhlířské Janovice B
3. Kácov A
Starší žáci:
1. Uhlířské Janovice A
2. Žleby
3. Církvice

zleva M. Čermák, D. Vyhnánek, M. Chlubna

Žíšov
8. listopadu 2014
od 9:00
„Výlov“
Všichni jste srdečně
zváni na tradiční výlov
rybníka v Žíšově.

Uhlířské Janovice
8. listopadu 2014 od 14:00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas UJ –
Průhonice, 8. kolo „Fair Credit“ I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápas:
Muži B: UJ – Sázava B 9. 11. od 14:00

Čestín
21. – 22. listopadu 2014
„Adventní tvoření a vánoční jarmark“
TJ Sokol Čestín pod záštitou OÚ Čestín Vás zve na
tradiční vánoční akci, v pátek od 14:00 do 18:00 a
v sobotu od 9:00 do 18:00 do čestínské sokolovny. Přijďte
si vyrobit vánoční dekorace a dárky nebo nakoupit již
hotové. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Kácov
22. listopadu 2014 od 19 hodin
„Kachna na pomerančích“
Městys Kácov a Ochotnický spolek Matouš vás srdečně
zvou do kácovské sokolovny na premiéru nové hry.
Vstupné 70 Kč.

Uhlířské Janovice
28. listopadu 2014 od 15:30
„Rozsvícení vánočního stromu“
Město Uhlířské Janovice zve na společné Rozsvěcení
vánočního stromu, které proběhne na náměstí. Účinkují:
Pěvecký sbor Červánek pod vedením pana učitele
Květoslava Červeného a děti z tanečního kroužku pod
vedením paní učitelky Olgy Ladrové. Občerstvení
zajištěno – vánoční punč, čaj.

Uhlířské Janovice
28. a 29. listopadu 2014 od 9:00
„Vánoční trh“
Děti ze ZŠ Uhlířské Janovice vás srdečně zvou do KIC
v Pečírkově ulici na vánoční trh, kde budou prodávat své
výrobky. V pátek od 9 do 17, v sobotu od 9 do 12 hodin.

Rataje nad Sázavou
29. listopadu 2014, 10:00 – 15:00
„Předvánoční jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na druhý
předvánoční jarmark, tentokrát do prostor Klubu
Pivovárek. Přijďte se pokochat vánočními dekoracemi,
adventními svícny, ochutnat vánoční perníčky, medovinu,
nakoupit dárečky nebo jen tak si popovídat.
V rámci jarmaru proběhnou výjimečné prohlídky zámku "Strašidelný zámek". Prohlídky se uskuteční ve 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, počet účastníků je omezený,
rezervace vstupenek na ou@obecrataje.cz, 327322169,
nebo osobně v kanceláři úřadu městyse. Vstupné 50 Kč,
děti, důchodci 25 Kč.

Skvrňov
29. listopadu 2014 od 18 hodin
„Adventní světlo - první rozsvěcení vánočního
stromu ve Skvrňově“
Nově založený Spolek pro Skvrňov vás srdečně zve na
zahájení Adventu. Společně rozsvítíme první vánoční
strom ve Skvrňově na návsi a založíme novou tradici.

Uhlířské Janovice
30. listopadu 2014 od 8:00
4. prosince 2014 od 6:00
5. prosince 2014 od 12:15 do 13:30
„V kostele sv. Aloise a v kostele sv. Jiljí
začíná advent“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice zve všechny:
Do kostela sv. Aloise 1. neděli adventní na bohoslužbu od
8:00, vezměte si s sebou adventní věnce k požehnání.
Do kostela sv. Jiljí ve čtvrtek 4. prosince na rorátní mši sv.
při svíčkách, po mši svaté bude v Komunitním centru sv.
Jiljí společná snídaně.
V pátek 5. prosince se mohou děti v kostele sv. Aloise
seznámit s adventem, s příběhem sv. Mikuláše a složit si
mikulášskou mitru z papíru.

Čestín
6. prosince 2014 od 15:00
„Mikulášské divadelní představení v Čestíně“
Tradiční mikulášské divadelní představení v Čestíně se
uskuteční 6. 12. v místní sokolovně. Těšit se můžete na
pohádku ČERT A KÁČA. Posléze se program přesune
k obecnímu úřadu, kde bude rozsvícen vánoční
stromeček, a děti obdrží od Mikuláše nadílku. Těšíme se
na Vás.

Rataje nad Sázavou
6. prosince 2014 od 17 hodin
„Rozsvěcení vánočního stromku“
Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na společné rozsvěcení
vánočního stromku, které proběhne před ratajským obchodem. Těšit se
můžete na milé vystoupení dětí z MŠ Rataje nad Sázavou, něco
sladkého na zub a horkého na zahřátí a samozřejmě rozsvícení
vánočního stromku. Těšíme se na Vás.

Uhlířské Janovice
14. prosince 2014 od 15 hodin
„Vánoční koncert“

Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
Na zadní straně novin otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com
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Vydává
město Uhlířské Janovice
Adresa:
Václavské nám. 6
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Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích připravuje pro
veřejnost Vánoční koncert ve Sboru CČSH – bývalá synagoga, Zdravotní
110, Uhlířské Janovice. Jste srdečně zváni!
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MIKROREGION
UHLÍŘSKOJANOVICKA
A STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750Kč

Máte na srdci něco zajímavého o Vaší obci a chtěli byste to sdělit
spoluobčanům? Pořádáte besedu, výstavu, koncert či kurz a chtěli
byste otisknout pozvánku? Chcete popřát mnoho zdraví svým bližním
nebo uctít výročí těch, kteří tu již s námi nejsou? Neváhejte nás
kontaktovat – redakce.mikroregion@gmail.com
Děkujeme za Váš zájem.
Prosíme zasilatele příspěvků, aby nezapomněli ke svým článkům
připojit jméno autora textu, případně i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. Děkujeme.
Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu či neotištění přijatých textů.
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