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Úvodní slovo

Den záchranářů – oslavy
140 let od založení SDH
Uhlířské Janovice
V sobotu 14. září se v rámci
„Uhlířskojanovických slavností“ uskutečnil odložený „Den
záchranářů“ pořádaný u příležitosti 140 let od založení SDH
Uhlířské Janovice.
Již od ranních hodin se začala na náměstí sjíždět hasičská
technika. K vidění byly vedle
sebe historické koňské stříkačky i moderní hasičská auta. Oficiální program začal v devět
hodin a zahájila jej Uhlířskojanovická kapela K. Červeného. V půl desáté přijela na
náměstí koňská stříkačka, která
přivezla místostarostku města
paní Mgr. Andreu Brožkovou a
hlavní organizátory Dne záchranářů – starostu SDH Petra
Dufka a velitele SDH Petra

Bartáka. Oběma těmto pánům
patří největší poklona a poděkování za přípravu a organizaci
této akce.
Po úvodním slovu místostarostky města a starosty SDH
bylo provedeno ocenění zasloužilých členů SDH, Petra
Bartáka, Vlastimila Neťuky a
Ladislava Tůmy. Poté se
v prostoru před budovou městského úřadu představily malé
tanečnice pod vedením paní
učitelky Olgy Ladrové a pěvecký sbor Červánek pod vedením Květoslava Červeného.
Mluveným slovem vystoupení
uváděla ředitelka ZŠ Mgr. Dana
Bohatcová.

Vážení a milí čtenáři,
máme tady podzim, dny se krátí,
stromy zbarvily své listy příjemnými
hřejivými barvami, snad proto, aby
nám připomněly příjemné dny léta.
Podzim je spojen s mnohými pracemi na zahrádkách i zahradách.
Sklízíme ovoce a zeleninu a ukládáme
ji do sklepů na zimu. Také častěji vyrážíme do lesů, abychom si odtud
odnesli domů alespoň nějaký košíček
hub.
Podzim s sebou přináší také sychravé, deštivé a studené počasí, kdy
budeme muset ze skříní vyndat teplejší oblečení a do tašek přidáme
deštníky. Abychom se ohřáli, budeme
muset přikládat do kamen. Zkrátka
nejen lidé, ale i příroda se pomalu připravuje na zimu.
I na podzim se koná spousta zajímavých akcí a děti konečně mohou
vyrábět a pouštět draky.
V polovině října se již tradičně konají závody lodiček na Vavřineckém
potoce. Sjedou se sem vodáci ze širokého okolí, aby zakončili vodáckou
sezonu. Sjezd Vavřineckého potoka
předznamenává dobu výlovů rybníků.
Ten největší v našem regionu,
Vavřinecký, se již tradičně loví 28. 10.
Výlov rybníka je spojen nejen s podívanou na množství různých druhů ryb
a obratnost rybářů, ale také s vůní
čerstvých smažených ryb. Na hrázi se
objeví stánky s různými dobrotami,
nebude chybět ani svařák a punč pro
zahřátí. Tak nezapomeňte i letos přijet
k nám do Vavřince, už se na Vás těšíme.

Pro obce Církvice, Čestín, Kácov, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Petrovice II, Podveky, Rašovice,
Rataje nad Sázavou, Samopše, Skvrňov, Sudějov, Staňkovice, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec a Zbizuby
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Nové hřiště ve Zbizubech

V obci Zbizuby se nacházela stará
požární nádrž, která však již léta
nebyla používána a svým vzhledem příliš krásy okolí nepřidávala. Nabízelo se tedy vybudovat
v jejím místě něco nového, co bude obyvatelům obce sloužit.
Jak už to bývá, nápad výstavby
hřiště si našel své příznivce i odpůrce. S pomocí dotace z MAS
Lípa pro venkov ze SZIF a také
díky finančnímu daru firmy Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.
r. o. byl letos v létě projekt nového hřiště zrealizován. V sobotu 7.

září ve 14 hodin tak mohlo být
hřiště slavnostně předáno (nejen)
dětem.
Díky betonovému povrchu a
vodní výpusti je možné hřiště užívat po celý rok. Nabízí také široké
sportovní využití. Je vhodné
k hraní fotbalu, florbalu, nohejbalu, dá se na něm jezdit na kolečkových bruslích, nechybí koš
na streetbal nebo třeba zeď pro
squash. V zimním období se pak
hřiště za pomoci dobrovolných
hasičů zalije vodou a bude sloužit
jako kluziště.

Areál hřiště je oplocen a pro
zvelebení bude jeho zadní část
porostlá břečťanem. Hřiště má
zamykatelnou branku a je veřejnosti dostupné denně od 8 do
20 hodin
„ Doufáme, že hřiště bude dětem i dospělým dobře sloužit, a že
si jej všichni ve zdraví užijí. “ vy-

slovila během slavnostního předávání své přání starostka obce
Helena Buriánková.

Jak se líbí hřiště dětem?
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Tomáš
9 let

Evička
6 let

„Nejlepší je, že se tu
dá hrát fotbal. Doteď
jsme neměli s klukama
kde hrát, teď už
konečně máme
hřiště.“

„Nejvíc se mi tu líbí, že tu
můžeme hrát fotbal a pak
taky ten koš na
basketbal. Nemám míč,
ale kamarád Kuba má,
tak si sem budeme chodit
házet spolu.“
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Kostel sv. Vavřince má zpět hodiny
Říká se, že zvyk je železná košile. A
zvykem nejednoho vavřineckého občana
je podívat se na hodiny kostela pokaždé,
když jde nebo jede kolem. Od začátku
září už se věž kostela sv. Vavřince opět
pyšní pozlacenými ciferníky hodin, které
oznamují čas i pravidelným odbíjením.
Jak jste si mohli přečíst v prázdninových
uhlířskojanovických Listech, ciferníky i
rozvody hodin musely projít kvůli havarijnímu stavu rekonstrukcí. Ta se mohla
uskutečnit především díky finančnímu
příspěvku obce. Podle zápisů v obecní
kronice byla poslední oprava hodin
provedena v roce 1987. Věřme, že
provedená rekonstrukce vydrží opět
alespoň čtvrt století.

Zasedání zastupitelstva
Dne 18. září 2013 od 17:30 se v
sále hasičské zbrojnice uskutečnilo 17. veřejné zasedání zastupitelstva města Uhlířské Janovice. Zahájení provedl starosta města Mgr.
Jiří Buchta. Seznámil přítomné s

navrženým programem, který čítal více než 20 bodů. Během
jednání byly mimo jiné odsouhlaseny návrhy na smlouvy o zřízení
věcných břemen, prodeje částí
městských pozemků, odsouhlasen
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byl prodej bytovky v Blátě.
Dále bylo schváleno 3. rozpočtové opatření pro rok 2013,
odsouhlasena koupě 954 ks akcií
VHS Vrchlice - Maleč, a.s. od
Města Čáslav za maximální cenu
250 Kč/ks. Byl odsouhlasen
prodej pozemků č. dle KN 1490/2
o výměře 594 m² a 1490/5 o výměře 145 m² za cenu 705 Kč/m².
Nebyla odsouhlasena koupě pozemků č. dle KN 2257/59 a
2257/72, všechny v k.ú. Uhlířské
Janovice. Zastupitelé odsouhlasili
uzavření smlouvy o sdružení na
stavbu kanalizace a vodovodu v
obytné zóně „U Sila“.
Po projednání programu
jednání pan Šich nabídl městu
bezplatný svoz biologického odpadu jeho firmou.
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Blatecká zvonička v novém kabátě
Boží muka, zvoničky, kapličky a
křížky jsou neodmyslitelným
prvkem české krajiny, a často
také jedinými památkami
uvnitř řady obcí a vesniček.
Tyto drobné sakrální památky
plnily v minulosti především náboženskou funkci, sloužily k lepší
orientaci v krajině, připomínaly
nějakou důležitou událost, reprezentovaly dárce, který nechal
památku vystavět atd. Bohužel
jejich tradice byla za minulého
režimu zpřetrhána, řada památek
zchátrala nebo dokonce zcela
zmizela.
Město Uhlířské Janovice se
rozhodlo investovat právě do
opravy těchto drobných památek,
a to v takových lokalitách, kde
vztah místních obyvatel k nim
přetrval. V letošním roce byl pod
taktovkou restaurátora Ing. arch.
Josefa Vitvara opraven sloupek se
zvoničkou z 18. století v obci Bláto. Přes veškerou péči, kterou se
zvoničce dostává od blateckých
obyvatel, byl povrch pískovcového sloupku natolik poškozený, že
nutně potřeboval odbornou pomoc. Restaurátoři sloupek očistili,

zpevnili všechny jeho části, odstranili nevhodné doplňky, následně spojili oddělené kousky a
v některých místech doplnili původní tvar. Nakonec zvoničku
znovu zpevnili a závěrečně
konzervovali. Na některých
místech provedli barevnou retuš.
Nebyl opomenut ani zvon, který
získal novou impregnaci a antikorozní nátěr. Velký dík patří vedle
restaurátorského týmu především
obyvatelům Bláta, kteří se vzorně
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starají o okolí zvoničky a nezištně
pomáhali i při jejím renovování.
V loňském roce byl z rozpočtu
města zrestaurován křížek v Malejovicích, který je k vidění přímo
u hlavní silnice. V nejbližší době
budou zahájeny práce na zvoničce
v Kochánově, jejíž stabilita byla
vlivem silných dešťů narušena
natolik, že musela být demontována.

III. etapa rekonstrukce zámku
Dne 26. září 2013 podal městys
Rataje nad Sázavou žádost o dotaci na realizaci III. etapy rekonstrukce ratajského zámku. Žádost
byla podána v rámci výzvy č. 72
„Veřejná infrastruktura a služby
cestovního ruchu" do dotačního
programu ROP NUTS II Střední
Čechy.
4

V případě úspěšné žádosti můžeme předpokládat, že práce na
rekonstrukci by mohly být zahájeny někdy kolem poloviny roku
2014. Předmětem žádosti je
dokončení rekonstrukce severního
křídla zámku. Kompletní dokončení krovu a střešní krytiny,
oprava Rytířského sálu a dalších

místností prvního patra severního
křídla, které budou sloužit výstavním a expozičním účelům.
V přízemí zámku dojde k rekonstrukci dvou místností pod Rytířským sálem. Předpokládaná doba
rekonstrukce je 12 měsíců.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Zhodnocení zámecké sezóny 2013
Sezóna byla zahájena 5. května
2013 přednáškou o historii majitelů zámku a hudebním vystoupením studentky konzervatoře
Adély Stříbrné a JUDr. Anežky
Stříbrné. Slavnostní zahájení sezóny bylo kladně zhodnoceno
v Kutnohorském deníku dne 7. 5.
2013. V květnu byly rozeslány
propagační materiály do všech
infocenter v okresech Kutná Hora,
Kolín a Benešov a mohu říci, že
se tato reklama vyplatila. I přes
stavební práce na náměstí před
zámkem a deštivé počasí začátkem léta neklesla návštěvnost pod
průměr loňského roku.
Dne 25. května se uskutečnil
již tradiční Pohádkový okruh
v okolí zámku pořádaný sdružením Kopretinka a 6. července se
konaly
oblíbené
Zámecké
slavnosti.
Ze sbírky na Kácovský zámek
byla opravena střecha proti zatékání na hlavní budově a na spojovací chodbě (doplnění hřebenáčů). Dále byla opravena některá
okna a část elektroinstalace.
V srpnu proběhla poznávací
soutěž o našem zámku ve spolupráci s měsíčníkem Dobrý.info.
Výherci získali volné vstupenky
na prohlídku zámku a knihu. Za
velmi zdařilou akci považuji expozici strašidelných a pohádkových bytostí ve sklepeních
zámku během pouti. Tuto „atrakci“ navštívilo 706 návštěvníků,
díky kterým se vybralo 21 180
Kč. Chtěl bych poděkovat všem
brigádnicím, které pomohly ke
zdárnému průběhu akce.
Dne 31. srpna odstartoval od
zámku Kácovský běh a Veterán
Rallye a v sobotu 7. září proběhl

tradiční
Posvícenský
jarmark s bohatým programem.
Navázali jsme spolupráci s nově otevřeným outdoorovým
centrem Bisport. V Kácově jsou
nově umístěny 3
banery s upoutávkou na zámek.
Za doposud nevyřešený pokládám neutěšený stav obou nádvoří
zámku, ale věřím, že se i toto podaří vylepšit tak, aby vzhled nádvoří neodrazoval návštěvníky
zámku a nekazil hezký dojem
z opraveného náměstí.
V září vyhotovili zkušení restaurátoři páskové sondy v Modrém salónku a částečně tak odkryli zabílené barokní malby z 30. let
18. století od malíře K. J. Moraviniho.
Přál bych si, aby byl zámek
i nadále hojně navštěvován a více
využíván i místními spolky. Počet
návštěvníků
prohlídkového
okruhu byl k 20. září 3171 návštěvníků. Další velkou skupinou
jsou zájemci o suvenýry a o informace (tipy na výlety po okolí a
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ubytování).
Z významných návštěvníků
bych rád zmínil první dámu, paní
Ivanu Zemanovou s dcerou
Katkou. Pan senátor Strnad
navštívil za doprovodu paní starostky náš zámek již třikrát a mezi
hosty byli i zastupitelé města Zruče nad Sázavou, vedení fy. Colas
a zástupci SÚS Kutná Hora. Zámek navštívili i studenti architektury ČVUT v rámci letní školy.
V obrazové galerii proběhly
letos 3 výstavy fotografií, obrazů
a kreseb. Zámek byl i letos přihlášen ke Dnům evropského kulturního dědictví (www.ehd.cz).
Sezóna byla slavnostně zakončena v neděli 29. září v Modrém
salónku poutavou přednáškou
Ing. Fialy (historie radiotechniky)
a hudebním vystoupení.
V budoucnu plánuji na zámku
uspořádat cyklus cestopisných
přednášek a další akce. Těším se
na Váš zájem a podporu.
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Dopis z ratajského Klubu Čtrnáctka
No co vám budu povídat,
je půl jedný v noci po konci posledního zářijovýho
představení a teď k nám přišli bydlet dva chlápci,
který přestavujou statek v Kozojedech. Ano, ten,
kterej vlastnili Frkovi a pak jim ho komunisti
ukradli. Kupodivu je tam nechali žít a já sem tam
každou neděli chodil s bandaskou pro mlíko a se
síťovkou pro ještě bůhví co. Myslím, že to bylo něco
vod kozy a já to neměl rád, protože mi to prostě
smrdělo. Pak šly roky. Když tam bydlel můj kámoš
Áda, tak sem si tam s nim chodil hrát na vojáky a
fakt sme tam měli na půdě stodoly zašitej i samopal.
Asi německej. Ale to nebylo nic zvláštního, v Praze
sem bydlel na Vinohradech a takovýdle věci jsme
tam nacházeli pomalu v každym sklepě.
No a ty dva chlápci tam ty baráky přestavujou z
ruiny zase na statek a řikali, že majitel tam fakt bude
žít a chovat kdejakou jedlou havěť zase tak jako
kdysi, páč prej má plný kecky těch různejch marketů
a jinejch ohromnejch prodejen, ale hlavně má plný
kecky toho, co tam prodávaj. Sem rád, že se někdo
takovej do Rataj přistěhuje.
No ale proč to píšu. Páč před chvílí skončilo
představení kapely Šlapeto, ze kterýho na mne
dejchla ta pohoda starejch časů. I když pohoda jak
se to veme. Tady ale zněly písničky, který se zpívaly
už za císaře pána, který si zpívali ševci, jako byl
třeba starej Kulhánek, kterej měl dílnu v Denku,
nebo pan Pinc, kterej chodil každou neděli ke
Kolářum na taroky s majorem Růžičkou, a určitě si
je zpíval i muj děda Josef, lidovej vyprávěč a jinak
krejčí vyučenej ve Vídni, ruskej legionář a jeden z

těch, který stavěli ratajskou Sokolovnu… Kapelník
Radan Dolejš, muj dlouholetej známej, byl úžasnej
stejně jako všichni Šlapeťáci a Ta naše písnička
česká doprovázená sborem diváků vháněla slzy do

očí. Stejně, jako v osumašedesátym.
Před tim sme se koukali na Michala Prokopa,
kterýho lidi nechtěli pustit z pódia a poslouchali jeho
Kolej yestarday. Ta vznikla těsně po vejbuchu
Černobylu a zazněla poprvé na první pražský
Vokalíze už skoro před třiceti lety. Stále populární,
nedavno sem ji slyšel zpívat jen tak s kytarou mezi
čundrákama v hospodě.

HopTropáci rozjeli Pivovárek do nejvyšších
otáček a Samson, občanskym jménem Jarda Lenk,
jeden z trojice manažérů Rádia Samson v Plzni,
takto kapelník a jak se dneska říká „frontman“ Hop
Tropu táhnul koncert i after-párty v báru Pivovárku
hluboko přes půlnoc. Lidí bylo dost, a na Samsona
přijeli až z Jeníkova. Golčova.
Jak říká klasik - tímto vosumdesátník pan Jiří
Suchý - „nutno ještě podotknouti“: koncerty by se
nedaly uskutečnit bez spolupráce s městysem Rataje
nad Sázavou, kterej našemu klubu zapůjčuje
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prostory a vůbec nám docela fandí. Jako odměna našli? No v Praze nám řikali, že v Ratajích nad
obci i nám, provozovatelům Pivovárku byla Sázavou je skvělej Klub. No tak sme si sem zajeli.
návštěva tří Dánů na koncertě Michala Prokopa,
To byla naše největší odměna za naši
který po koncertě zůstali pařit v Pivovárku. Když několikaletou činnost.
sme končili, furt tam ještě byli. Tak sme se jich ptali,
No co vám budu povídat…
kde bydlej a jak se sem vlastně dostali. A voni na to:
my přespíme kdekoli ve spacáku. A jak sme vás
V minulém čísle jsme se ptali na hospodu u Břečků, postavenou se zavedením železnice do Rataj. Správnou odpověď
volalo tentokrát asi 7 lidí, ale nejrychlejší byl pan Šálený z Rataj, tradiční to výherce našich dotazů a vstupenky na
koncert obratem ještě po telefonu vyměnil za svoji tradiční cenu, kterou již jistě také vychutnal u ratajského obchodu.
Stando, gratuluji!
A tady je otázka pro tento měsíc:
Ve kterém roce v druhé polovině minulého století byla ničivá povodeň, při které se potok Živný rozvodnil tak, že mimo
jiné smetl náhon do mlýnského rybníka na Důlích?
První, kdo zavolá správnou odpověď má na kase v Pivovárku připraveny dvě čestné vstupenky na letošní koncert Zrní,
který bude 12. 10. v Klubu Pivovárek. Ale tentokrát obdrží i pozvánku pro 2 osoby na oslavu 100. výročí postavení domu
č. p. 14. Tedy toho, kde sídlí Klub Čtrnáctka. A oslava je již 9. listopadu!

Ukončení sezóny na kácovském zámku
Konec září je již tradičně ve zna- covského běhu a autor výstavy občerstvení a prohlídka zámku.
mení ukončení sezóny na ká- obrazů malíře B. Bartáka) a Anto- Zámek bude opět otevřen na jaře
příštího roku.
covském zámku. Nejinak tomu nínem Malíkem (malíř).
Na závěr bylo připraveno malé
bylo i letos.
V neděli 29. září proběhla
v komorním prostředí modrého
salonku malá slavnost. Nejprve
starostka Soňa Křenová přivítala
všechny přítomné. Poté vystoupili
žáci místní školy Pavlík Šusta a
Janička Tůmová. Průvodce Jan
Mühldorf
seznámil
účastníky s návštěvností, která letos
přesáhla 3000 turistů.
Svoji přednáškou o příběhu
Ing. Formise a jeho vraždě německým komandem v hotelu Záhoří na Svatojánských proudech
na Vltavě roku 1935 přispěl
Ing. Vladimír Fiala (autor ojedinělé výstavy radiopřijímačů na
místním zámku).
Paní starostka ocenila spolupráci právě s Ing. Fialou, MUDr.
Tomášem Chytkou (pořadatel Ká-

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Kácovské posvícení
Končící léto je v Kácově vždy ve
znamení posvícení. Již potřetí se
na zámeckém nádvoří konal posvícenský jarmark, plný hudby a
soutěžení.
Letos stejně jako vloni odstartovala kulturní program Uhlířskojanovická kapela pod taktovkou rodiny Červených svým
promenádním koncertem. V dopoledních hodinách měl své krátké vystoupení Martin Zeman se
svým akordeonem.
Během celého dopoledne
mohli kuchaři a kuchařky donést
svůj štrúdl do každoroční soutěže
o nejchutnější podzimní pochutinu. Po obědě pak zasedala porota,
která hodnotila, kdo připravil nejchutnější jablečný závin. Soutěžní
záviny mohli u jednoho ze stánků
ochutnávat i návštěvníci, kteří pak
napjatě čekali, zda vyhraje právě
jejich favorit.
Mezitím na hlavním podiu vystřídala dechovku kapela Gipsy
Spirit v čele s Vojtou Lavičkou
(zakladatel Gypsy.cz). Celé nádvoří rozezvučely nádherné
cikánské písně. Protože to nebylo
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poprvé, co v Kácově tato kapela
koncertovala, má zde již své příznivce.
Následovalo slavnostní vyhlášení soutěže „O nejlepší štrůdl“.
Letos se přihlásilo 9 soutěžících a
nejvyšší vavřín si odnesla Jitka
Zemanová, která prozradila, že
závin připravila dle receptu své
maminky.
Podium pak patřilo mladé ro-
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ckové kapele Sick Boys. Během
jejich vystoupení se začali připravovat jedlíci švestkových
knedlíků, nejprve z řad dětí. K talíři s deseti knedlíky zasedlo 7
chlapců. V nejrychlejším čase
snědl svoji porci nakonec Lukáš
Krčmařík, který obhajoval svoje
loňské vítězství.
Po dětech usedli ke své soutěži
dospěláci, na které čekalo již 30
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knedlíků. I zde startoval obhájce
loňského prvenství, Radek Týce.
Hned od počátku nedal svým soupeřům šanci a svůj titul jasně obhájil.
Program plynule pokračoval
vystoupením malých mažoretek
„Andílci“ ze Zbraslavic. Vystoupení se líbilo a diváci si vyžádali
přídavek.
Poslední soutěží je tradičně na
kácovském jarmarku (jak jinak
vždyť v Kácově sídlí známý
pivovar Hubertus) pití tupláků
zlatavého moku. V soutěži mužů
se našlo 12 odvážlivců, v soutěži
žen pak 4 slečny. Zatímco na muže čekal nejprve rozstřel, ze kterého postupovali vždy 3 nejrychlejší do finále, ženy absolvovaly
jen jedno kolo. Mezi ženami zvítězila Kristýna Dvořáková a mezi
muži jen těsně ve finále přepil
loňského vítěze Radka Týceho
Petr Klíma.
O zdařilý závěr celého dne se
postarala kapela V. I. P. Zdeňka
Jeřábka, která vytáhla mnohé do
víru tance.
Celým sobotním programem
provázel Karel Zámečník a starostka obce Soňa Křenová. Samozřejmě po celý den bylo možné
zakoupit (nejen) místní produkty.
Tradiční šternberské koláče,
štrůdlovici nebo medovinu z
místní pálenice Kácovka, slovenské sýry, nebo si dát pivo z
místního pivovaru.
Podzim již klepe na dveře a
kulturní akce venku pomalu končí. V sobotu 14. 9. tedy proběhlo
loučení s letní sezonou na kácovské plovárně a v neděli 29. 9.
slavnostní uzavření zámecké sezony. Již teď se všichni těší na tu
další.

Pouť v Žíšově
Také jste zavítali 17. srpna do Žíšova? Pokud ano, tak víte, že tu
opět byla pouť.
Nebyla to pouť se stánky, kolotoči a jinými atrakcemi. Bylo to
jen obyčejné pouťové posezení,
které je v Žíšově už tradicí.
Spoustu let se takto setkáváme
u „Kamenných stolů", abychom si
společně zazpívali, zatančili a poseděli se sousedy, kamarády, ale
i s těmi, kteří nás přijeli navštívit.
Hodně záleží na počasí, protože se vše odehrává pod širým
nebem. Letošní rozmary léta nás
neodradily a my měli to štěstí, že
nám počasí přálo. Sešlo se nás
hodně a myslím, že se všichni
dobře bavili. Zahrát nám přijeli
Josef Žák a Jan Kment. Dobré
pivečko a jiné dobroty zajistil Jaroslav Fanta. Vzorně nás ob-

UDÁLO SE V OBCÍCH

sluhoval Dominik Dušinský. Prasátko darované panem Jaroslavem
Klepišem na rožni roztočili a
upekli Jan a Ladislav Kmochovi.
Ten kdo si s námi přišel
zaskotačit, ví, jak dobrá nálada
zde panovala. Mnozí z nás vydrželi až do časných ranních hodin.
Děkuji všem, kteří nám pomohli s přípravami i těm, kteří
k nám zavítali. Také děkuji paní
starostce Janě Semerádové, která
zajistila elektrickou přípojku a
poskytla finanční příspěvek
z fondu OÚ.
Letošní pouť se vydařila, a tak
se můžeme těšit na příští rok a
přát si, aby nám vyšlo počasí a
my všichni se znovu sešli v Žíšově na návsi.

Putování se šamanem v Čestíně
V sobotu 21. září 2013 se za podpory místního Sokola konala stezka odvahy pro děti z čestínského
kroužku. Celou cestu děti doprovázel lesní šaman, který
prověřoval různými úkoly jejich
znalosti a dovednosti. Stezka byla
zakončena u sokolovny hledáním
ztraceného pokladu a posléze grilováním s příjemným posezením,
u kterého samozřejmě nechyběli
rodiče.
Věříme, že pro děti to bylo příjemné a zábavné odpoledne a těšíme se na naše pravidelné páteční
schůzky a na říjnové pouštění
draků. Klára a Láďa.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Posvícenská ratajská sekera
Druhý ročník „Posvícenské ratajské sekery“, neboli soutěže
v hodu dvoubřitou sekerou, byl
letos spojen s prvním ročníkem
soutěže o „Nejlepší ratajský medovník 2013“.
Ač počasí nebylo úplně nejpříznivější, neodradilo závodníky ani
publikum, a ti se tak sešli
v hojném počtu.
Soutěž v hodu oboustrannou
sekerou měla dvě kola, v každém
soutěžící házeli šestkrát na dva
smrkové terče. Celkem je tedy čekalo dvanáct hodů, plus dva tréninkové. Statečných závodníků se
našlo 22, z toho sedm žen a
patnáct mužů. Finále bylo velice
napínavé, první tři místa totiž byla
vždy o bod. Vítězství si se 40 body odnesl František Pícha, na
druhém místě s 39 body byla
MUDr. Miroslava Čermáková a
třetí místo s počtem 38 bodů obsadil Ladislav Hošta.
Stejně napínavá byla i soutěž
o nejlepší ratajský medovník
2013. Jelikož se jednalo o první
ročník, byly zprvu obavy, zda bude o soutěž zájem a nejde se
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dostatečný počet soutěžících.
Těch se nakonec k překvapení
pořadatelů přihlásilo hned devět a
odborná porota tak byla postavena
před nelehký úkol, ochutnat
všechny soutěžní medovníky a
vybrat ten nej. Do ochutnávání se
mohli zapojit i všichni návštěvníci
a soutěžící. Mohli tak jednotlivé
soutěžní dortíky porovnávat a typovat, zda porota vybere právě
jejich favorita a majitelé soutěžních medovníků tak alespoň

říjen 2013

měli možnost zhodnotit, jakou
mají konkurenci. Prvenství a titul
„Nejlepší ratajský medovník
2013“ si odnesla Marie Kubátová.
Protože o soutěž s medovými
dorty byl velký zájem, stane se
pravděpodobně další tradiční soutěží, doprovázející ratajské posvícenské slavnosti. A tak se na
medovníky i hod sekerou můžeme
těšit zase za rok.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

říjen 2013

NA CESTÁCH

Promítání fotek a vyprávění z cesty po Íránu
Írán. Muslimský stát v Přední
Asii, který má zhruba 70 milionů
obyvatel, patří mezi 20 nejlidnatějších zemí světa a úředním
jazykem je zde perština. To jsou
informace, které o Íránu najdeme
v každém průvodci, encyklopedii
či odborných časopisech.
Jaký je ale přístup tamních lidí
k turistům? Jsou vstřícní a pohostinní, nebo se na cizince dívají
nedůvěřivě? Jaké mají zvyky, jak
se stravují, jak bydlí, jak prožívají
běžné dny? Jak působí tamní krajina a podnebí na české turisty?
A jak funguje v Íránu doprava? To
a spoustu dalších praktických
informací z žádné literatury nevyčteme.
Poznat na vlastní kůži přírodu,
lid a kulturu Íránu se letos na jaře
vydala šestice mladých lidí s kořeny v Posázaví. „ Nebyla to naše
první cesta, v minulých letech
jsme navštívili například Kyrgyzstán nebo Arménii. Letos padla
volba na Írán. Odlétali jsme 20. 4.
2013 a během tří týdnů jsme procestovali významná íránská místa.

Krom návštěvy měst jsme také vystoupili na horu Damavand, což
je nejvyšší hora blízkého východu.
V závěru cesty jsme také navštívili
ostrovy Kesh a Hormoz. Je to velmi zajímavá země. Kdo by si chtěl
poslechnout naše zážitky a zkušenosti, bude mít možnost v sobotu 12. října v ratajském Klubu
Pivovárek, kde pořádáme veřejné
promítání fotografií z naší cesty, “
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zve Matěj Kmínek.
Na zhruba hodinové promítání
fotografií z třítýdenní cesty po
Íránu je vstup zdarma. Organizátoři, kterými jsou sami účastníci
cesty, jsou vstřícní všem zvídavým otázkám. Občerstvení pro
návštěvníky je zajištěno. Promítání bude zahájeno v 15 hodin.
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Vavřinec
Obec Vavřinec je jednou z obcí Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví. Patří k ní části Chmeliště,
Vavřinec a Žíšov. V každé z částí obce
se nachází rybník, přičemž Vavřinecký
je jedním z největších v okolí. Obec se
může pochlubit kostely Sv. Vavřince
ve Vavřinci a Sv. Mikuláše v Žíšově.
V současné době má obec Vavřinec
500 obyvatel a jako u jedné z mála obcí, má toto číslo, vzrůstající tendenci.
K přílivu občanů přispěla, nová obytná
zóna, která vyrůstá v části obce Chmeliště.

Rozvoj v posledních letech
Za posledních 5 let se v obci
hodně udělalo. Ve Chmelišti byl
vybudován vodovod, který byl financován nejen z prostředků obce, ale i za finanční pomoci
Středočeského kraje a Minis-

terstva zemědělství. Obec ve
Chmelišti vykoupila pozemky pro
novou obytnou zónu se 30 pozemky a z vlastních prostředků
zde vybudovala vodovod, dešťovou kanalizaci, přívody el.

energie. Za dotaci od Středočeského kraje bylo vybudováno veřejné osvětlení. V současné době
se na etapy buduje místní komunikace. V celé obci byl nainstalován rozhlas, opravila se
spousta místních komunikací,
rozšířilo se veřejné osvětlení,
zmodernizována byla mateřská
škola i její dětské hřiště, pořízena
byla úpravna vody pro mateřskou
školu, budovu obecního úřadu i
pohostinství, bylo provedeno odvlhčení této budovy.

Budoucnost

Akce letošního roku
V letošním roce obec schválila
nový územní plán, který řeší další
rozvoj obce, získala dotaci na dětské hřiště ve Chmelišti, které bude
vybudováno v příštím roce, zajistila opravu hodin na kostele ve
Vavřinci. Naši obec potrápily
12

červnové povodně. Podařilo se
nám získat dotace na úhradu nákladů spojených s povodní i finanční dar na opravu poškozeného obecního majetku, a tak máme
již skoro všechno poškozené zase
opraveno.

Pro další roky nás čeká vybudovat
hasičskou zbrojnici ve Chmelišti,
vyměnit okna v budově obecního
úřadu a mateřské školy, opravit
vodní nádrž v Žíšově. Dále musíme pokračovat v opravách místních komunikací, opravách a výstavbě chodníků. Rádi bychom
v rámci komplexních pozemkových úprav vybudovali polní
cesty, které by sloužily pěším
i cyklistům.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Kulturní dění
Obec, to není jen její vedení a
správa, ale i její občané, sbory,
sdružení a kluby. V obci dobře
fungují sbory dobrovolných hasičů. SDH Chmeliště pořádá různé
akce např. ples, výroční schůzi se
zábavou a již tradiční prvomájové
opékání prasete, Myslivecké sdružení Vavřinec zase hony a zábavy.
K Žíšovu již neodmyslitelně patří
každoroční
pouťové
posezení s hudbou a opékáním selete
na návsi u „Kamenných stolů".
Obec organizuje hlavně akce pro
děti (karneval, dětský den, sportovní den a mikulášskou), ale také
setkání důchodců. Novou tradici
si snad získá karneval pro dospělé
a Silvestrovská zábava, které
pořádají manželé Fantovi v penzionu Beruška, a pak nohejbalový
turnaj pořádaný zástupci nohejbalistů z Chmeliště v pěkném

prostředí žíšovského koupaliště.
Nohejbalový klub Vavřinec dobře
reprezentuje naši obec v krajském
přeboru. Od letošního roku je také
nově v mateřské škole cvičení pro

Vavřinecký rybník
Každoročně je v polovině října
pořádán vodáky sjezd vavřineckého potoka. V letošním roce se koná ve dnech 12. a 13. října. Také
se čtyřikrát do roka na Vavřineckém rybníku konají závody
modelů plachetnic. Velkou podí-

ženy.
Hezkou tradicí se stávají i adventní
koncerty
pořádané
společně mateřskou školou ve
Vavřinci a obcí.

Na závěr
vanou jsou výlovy rybníků, ve
Vavřinci bude letos ve dnech 27. a
28. 10. a v Žíšově 9. 11. 2013.
Nesmím zapomenout také na jarní
a podzimní pozorování ptáků na
Vavřineckém rybníku.
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na dění
v obci podílí, ať jsou to velitelé,
trenéři, vedoucí nebo lidé, kteří
mají chuť pro nás v obci něco
udělat. Starostí a problémů je
v běžném životě dost a dost, tak
proč bychom se od nich také
někdy neoprostili.
A co bych si přála a popřála
naší obci a spoluobčanům? Aby se
zdárně rozrůstala a zvelebovala,
aby život v ní byl příjemný a lidé
v ní byli alespoň trošku spokojení,
aby někteří nemysleli jen na sebe
a své zájmy, které by mohly obec
poškodit. Tak snad se některá
přání vyplní.
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Kolem půl jedenácté se na place se svými ukázkami představil
kolektiv mladých hasičů při SDH
Uhlířské Janovice. Nejprve děti
předvedly přihlížejícím část ze
svých tréninků a soutěžních disciplín. Po malé přestávce vyplněné hudbou následovala krátká pohádka o vodnících a vílách, ve
které nechyběly opravdový oheň a
voda. Závěrečnou ukázkou celého
dopoledne bylo hašení s koňskou
stříkačkou, jejíž zmenšeninu vyrobil pro děti člen SDH pan Miroslav Bareš. Škoda, že dopolední
počasí příliš nepřálo. Zima a občasné přeháňky potrápily účinkující i přihlížející diváky. Kdo se
chtěl zahřát, mohl zajít do Kulturního a informačního centra, v
jehož prostorách probíhala výstava fotografií, přileb, pozvánek
a dalších věcí mapujících historii
a současnost sboru. O odborný
výklad se staral bývalý starosta
SDH pan Jaroslav Urban.
Odpoledne se počasí umoudřilo a na hlavní část programu i vykouklo sluníčko. Malou koňskou
stříkačkou děti zakončovaly dopolední program a velkou koňskou stříkačkou dospělí zahajovali
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program odpolední. Obě ukázky
skončily stejně – papírové domečky shořely až do základů. Pravdou
je, že v dobách dávno minulých
podlehlo ohni hodně budov a stavení, takže se vlastně jednalo o
věrohodné ukázky. Další zajímavou ukázku předvedli drážní
hasiči z Prahy. Divákům ukázali,
jak se pracuje při úniku nebezpečných látek. Odpoledním
programem provázeli moderátor
Rádia Sázava Michal Viktořík a
Ing. Pavel Karda, který mohl jako
zaměstnanec HZS divákům
přesně popsat, co se při ukázkách

děje. Pouze ve třetí ukázce odpoledního programu se mikrofonu
chopila osoba zasvěcenější. Policejní psovodi totiž divákům předvedli, jak mají psi vycvičené na
zadržení ozbrojeného pachatele a
na vyhledávání trhavin.
Než se diváci stihli rozkoukat,
už na prostor před budovou MÚ
vjížděla hasičská technika ze Zbirohu. Smykem řízený nakladač
Caterpillar a kloubový traktorbagr
Huddig 1260c. Velkou zajímavostí této ukázky bylo především
dálkové ovládání traktorbagru,
kdy si řidič s tímto monstrem po-
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hrával jako chlapec s autíčkem na
dálkové ovládání.
Akce střídala akci, hasiči museli předvádět své umění i dále.
Nejprve to bylo při hašení požáru
osobního automobilu, následovala
ukázka hasičů lezců při záchraně
uvízlé osoby ve výškách. Pro tuto
ukázku skvěle posloužila věž
místního kostela. Zatímco jedno
auto bylo na náměstí uhašeno,
druhé muselo být rozstříháno. A
to při ukázce vyprošení osoby z
havarovaného automobilu. Krátká, ale poučná ukázka zaujala
především hospodyňky. Členové
SDH Uhlířské Janovice předvedli
jak se zachovat i nezachovat při
hašení hořícího omastku na sporáku. Poslední ukázkou odpoledního programu byl simulovaný
požár
budovy
městského úřadu se záchranou
osob za pomoci výškové techniky.
Z budovy tak byli zachráněni starosta obce Mgr. Jiří Buchta a
místostarostka Mgr. Andrea
Brožková. Za odvahu projevenou
při ukázce se mohli rozhlédnout z
plošiny z výšky cca 25 metrů.
Starosta města vyslovil hasičům
poděkování a uznání za jejich
obětavou práci ve prospěch všech
spoluobčanů
Na závěr oslav proběhla za
potlesku přihlížejících diváků
spanilá jízda všech předváděných
vozidel městem.
Po organizační stránce se
jednalo o velice zdařilou akci a
velké poděkování patří všem, kteří se na Dni záchranářů podíleli.
Znovu musím vyzdvihnout dvě
jména – Petr Barták a Petr Dufek,
kteří měli na svých bedrech největší část práce i starostí. Pánové
– klobouk dolů!!!

VÝROČÍ

Dne 24. září 2013 by se dožil 80
let pan Jaromír Pytloun z
Mirošovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 23. října 2013 uplyne 25 let
ode dne, kdy nás navždy tragicky
opustil pan Miroslav Maksa z
Onomyšle, který by 2. září 2013
oslavil své nedožité 80.
narozeniny.
S láskou vzpomíná manželka
Jiřina a děti Mirek, Jana a Alena s
rodinami. Všem, kteří jste ho znali
a vzpomenete s námi, ze srdce
děkujeme.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 30. října 2013 to bude již rok,
co nás opustil pan Josef Jelínek
ze Žíšova 47.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene zarmoucená rodina.
Dne 11. října 2013 uplyne 25 let,
ode dne, kdy nás navždy opustil
náš milý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Alois Pokorný z Úžic
u Kutné Hory.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi.
Za vzpomínku děkuje dcera
Zdenka s rodinou.

Dne 28. září 2013 uplynulo 5 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan František Pařízek z
Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomínají synové Luboš
a Miloš s rodinou.

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.
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Vítání prvňáčků
V pondělí 2. září 2013 na zahradě
školní družiny (č. 9422, 9426)
uvítala nová paní ředitelka základní školy v Uhlířských Janovicích Mgr. Dana Bohatcová žáčky
prvního ročníku v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků. Po úvodním slově si 3
třídní učitelky odvedly žáčky do
svých tříd. Celkem do prvního
ročníku základní školy nastoupilo
68 dětí.

Týden zdraví v naší škole
Na základní škole v Uhlířských
Janovicích se uskutečnil od 23. 9.
do 29. 9. 2013 tradiční projekt s
názvem „Týden zdraví“. Výuka
byla po celou dobu věnována
zdravému životnímu stylu, zdravé
výživě a pohybu.
V pondělí školu navštívila
zdravotní sestra z dětského střediska pí Barešová. Seznámila naše
třeťáky s první pomocí ošetření
drobných poranění. Žáci si sami
prakticky vyzkoušeli obvazovou
techniku.
V úterý se konala přednáška s
pí Kopeckou „O zdravé výživě a
výrobě sýrů“. Paní Kopecká seznámila páťáky s druhy sýrů a
jejich výrobou. Všichni mohli
dokonce některé druhy ochutnat.
Tento den také navštívili naši školu hasiči. S programem „Hasík“
zaujali páté ročníky přednáškou o
práci hasičů i s praktickými ukázkami.
Druhé ročníky si zatančily s pí
Jindrovou zumbu. Při hudbě byly
vidět jen úsměvy. První ročníky
navštívily dopravní hřiště v mateř-
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ské škole, kde si zopakovaly nácvik přecházení ulice, dopravní
značky a potom si dopravní situace zkusily při jízdě na koloběžkách.
Ve středu pro druhé, třetí a
čtvrté ročníky připravila paní učitelka Mastíková praktické ukázky
různých poranění a jejich první
ošetření. Třetí třídy navíc navštívily i stanici záchranné služby,
kde je pí Semanská nechala prohlédnout si sanitku.
Ve čtvrtek si s našimi prvňáčky
povídal člen Policie ČR pan Podaný.
V pátek si všichni žáci zkusili
opustit školu při vyhlášení evakuace. Potom si páťáci protáhli
tělo s pí Loudovou při rehabilitačních cvičeních.
Turistický pochod v různé dny
ještě upevnil všem kondičku.
Čtvrté třídy zahřál teplý čaj od pana Fanty v Jindicích.
Na druhém stupni proběhly
přednášky zástupců Ministerstva
zemědělství ČR a 1. lékařské fakulty UK. Dále přednáška dětské

lékařky MUDr. Nešporové a hasičů sboru Uhlířské Janovice.
Všem, kteří věnovali našim
dětem svůj volný čas a obohatili
jejich teoretické i praktické znalosti, patří velké poděkování.
Děkují žáci z I. stupně ZŠ Uhlířské Janovice a pedagogický kolektiv.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

říjen 2013

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Zprávičky vodníčka Vavřinečka
Ahoj všichni, vzpomínáte si?
Jsem vodníček Vavřineček, patron
mateřské školy ve Vavřinci. Je po
prázdninách a mateřská školka už
je zase plná. Dokonce plnější než
před prázdninami. Trochu se rozrostla a už se do ní vejde 35 námořníků.
Divíte se, že pojmenovávám
děti jako námořníky – no je to tak.
Letošní rok se z dětí ve školce
stanou námořníci a na palubě lodi,
kterou nazvaly „Vavřínek 2014“,
proplují celým školním rokem.
Zatím mi k rybníku stále
doléhá trochu toho pláče, ale věřím, že si i ti nejmenší kamarádi
ve školce rychle zvyknou a prožijí
tam mnoho radostných dní. Však
pro to s paní ředitelkou a slečnou

učitelkou děláme, co můžeme.
Pozval jsem děti k sobě
k rybníku, kde jsem pro ně
schoval poklad s překvapením.
Marek ho úspěšně našel a všechny děti se pěkně rozdělily. Taky
už jsem do školky poslal dvě
divadélka, abych děti trochu roz-

veselil. A už teď vím, že se letos
mají děti opravdu na co těšit. Čeká je spousta zážitků, které si jistě
nejmladší Škebličky, starší Žabičky i předškoláci Rybičky pěkně
společně užijí.

Modernizace školní výuky
Od 2. září 2013 navštěvují děti 1.
stupně ZŠ a MŠ Kácov novou
multimediální učebnu.
Mezi důležité výchovné cíle
našeho školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola – Místo
pro život“ patří environmentální
výchova. Vedeme k odpovědnému
zacházení s životním prostředím
nejen žáky 2. stupně, kteří se s en-

vironmentální výchovou setkávají
při běžných vyučovacích hodinách, ale také chceme rozšířit vnímání environmentální problematiky žákům 1. stupně.
Na základě této myšlenky jsme
v březnu 2013 oslovili hlavního
sponzora projektu Lesy ČR s. p. a
získali finanční dar na realizaci
dvou projektů „MODERNIZACE
ŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI
ŠVP“ a „ ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ“.
Uskutečnění cíle finančně podpořili také obecní úřad Psáře, firma Foliant EU, s.r.o., pan Jaroslav
Hájek.
Díky štědrým peněžním příspěvkům jsme mohli přistoupit
během hlavních prázdnin k realizaci projektu. Ve zvolené učebně
byla opravena podlaha, vyměněno

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

linoleum a zakoupen kompletní
mobiliář, který tvoří dvoumístné
lavice, židle, skříňky, počítačový
stůl, police, boxy a katedra.
V rámci projektu EU peníze školám zdobí čelní zeď třídy pojezdová interaktivní tabule ActivBoard Touch 78.
Fotodokumentaci si můžete
prohlédnout na stránkách naší
školy v sekci fotogalerie:
www.zskacov.ic.cz, nebo na
facebooku:
www.facebook.com/zsamskacov.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří modernizační
akci ZŠ a MŠ Kácov podpořili finančně, i dobrovolníkům, kteří
v červenci a srpnu přiložili při
budování naší nové multimediální
učebny ruku k dílu.
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LRU feeder 2013
Předposlední zářijový víkend se
v Ratajích nad Sázavou již po
sedmé konal závod LRU feeder.
LRU je zkratka pro Lov ryb
udicí. Jedná se o organizované
jednotlivé závody nebo seriály závodů v lovu ryb udicí pomocí feederu - krmítka. Počátky oficiálních závodů ve feederu se datují
na rok 2004. Nejvyšší soutěží
v České republice je 1. liga LRU
feeder.
V Ratajích nad Sázavou se konal „Šternberský Feeder Cup“.
Jedná se o závod náborový, ke

kterému není nutná registrace
LRU. Potřebné vybavení musí mít
každý závodník své, nezbytné
jsou také platné rybářské doklady
pro lov v daném revíru a znalost
závodního a soutěžního řádu.
Ve
dvoudenním závodu
„Šternberský Feeder Cup“ se letos
vzhledem k nepříznivému počasí
utkalo pouze 54 závodníků. Na
prvním místě se umístil pan Josef
Konopásek, kterému se podařilo
nachytat ryby o celkové
hmotnosti 6740 g.

Liga mladých hasičů – SOPTÍK
Zatímco dospělé ještě čeká jedno
ligové kolo, liga mladých hasičů
už zná své vítěze. Výsledky
prvních tří kol jste si mohli přečíst
v Uhlířskojanovických Listech.
Poslední dvě kola se uskutečnila
v září.
Čtvrté kolo se konalo 8. září
v Hostovicích. V kategorii starších zaběhlo janovické družstvo
požární útok v čase 17,67 vteřin a
tento čas stačil na 1. místo. Stejné
umístění si odváželo janovické
mladší Áčko za čas 16,75. Druhé
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janovické mladší družstvo skončilo na 9. místě v čase 35,61 vteřin.
Závěrečné kolo letošního
Soptíka hostily v neděli 15. září
Močovice. I z této soutěže odjížděl náš kolektiv spokojen s výsledky. První místo za čas 17,52 si
přivezli starší a za čas 19,73
i mladší Áčko. Druhé naše mladší
družstvo tentokrát skončilo časem
38,24 na 10. místě. V Močovicích
proběhlo i celkové vyhodnocení
letošní ligy mladých hasičů. V kategorii přípravky zvítězily děti ze

Svatého Mikuláše. V kategorii
mladších žáků putoval pohár za
celkové vítězství stejně jako
v loňském roce do Uhlířských
Janovic. Druhé skočily Močovice,
třetí Svatý Mikuláš a nepopulární
bramborová medaile zůstala Kácovu. Druhé janovické družstvo
skončilo na celkovém 10. místě.
Celkem tři družstva starších se
zapojila do letošní ligy. Na třetím
místě skončili mladí hasiči
z Církvice u Kutné Hory, na místě
druhém Močovice a k naší velké
radosti se obhajoba vítězství podařila našemu uhlířskojanovickému družstvu.
Zakončením ligy však pro
mladé hasiče nekončí sezóna.
Mladí hasiči se ještě představí na
okresním kole hry Plamen v neděli 20. října v Kutné Hoře a někteří určitě vyrazí na listopadový
memoriál Marty Habadové do
Prahy.
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Závod horských kol v Kácově

Předposlední závod Galaxy série
2013 (seriál závodů MTB maratonů) se jel tuto sobotu v Kácově.
Krásné svatováclavské babí léto přilákalo na start do malebného
prostředí středního Posázaví více
než 300 vyznavačů horských kol.
Zázemí Sporthotelu patří k nejlepším v celé sérii. Ráno se sice
ještě válela v údolí Sázavy mlha,
ta se ale před startem rozplynula a
celý závod provázelo krásné slunečné počasí. Nečas panující týden před závodem, sice trochu
rozbahnil trať, ale s tím závodníci
počítají.
Než na svůj závod vyrazili
dospěláci, v 10 hodin se postavili
na start ti nejmenší, aby si to roz-

dali na trati vytyčené přímo v areálu Sporthotelu. Celkem v 8 věkových kategoriích absolvovaly
děti různý počet kol. Na všech ale
bylo vidět odhodlání dorazit do
cíle první, mnohdy mohutně povzbuzováni svými rodiči. Vyhlášení těchto kategorií proběhlo ve
12 hodin.
V 11:30 vyrazili závodníci,
kteří si vybrali trať 72 km
(celkem dva 36km okruhy), která
peloton zavedla nejprve do Kácova a dále pokračovala do údolí
Čestínského potoka, Holšic,
Chabeřic,
Řendějova,
zpět
k Čestínskému potoku do Kněže a
Polipes. Zpět do Kácova se sjíždělo údolím Losinského potoka.

Závodníky po cestě čekaly dva
brody. Na této trase byl nejrychlejší Martin Stošek (ČS Specialized junior MTB Vimperk), který
celou trať absolvoval v čase
2:39:52. Nejrychlejší žena Milena
Cesnaková (GS Technik Cyklo
Team Jistebnice) zvládla tuto trať
za 3:09:57.
V pravé poledne pak vyrazili
závodníci na poloviční trať (pouze
1 kolo). Do cíle dorazil celkově
jako první Václv Doležal (ČS
Specialized Junior Team) za
1:26:53 a nejrychlejší ženou na
této trati byla Anna Haselbauerová (Švec cyklo team Soběslav)
za 1:54:56. Na kratší trati startovali i domácí závodníci a Luboš
Albrecht (MTB team Kácov) obsadil ve své kategorii juniorů
krásné 3. místo, když na vítěze
ztrácel pouze 6 minut.
Více o celé sérii, včetně
kompletních výsledků, naleznete
na http://www.galaxy-serie.cz/.
Celá série bude zakončena příští
víkend ve Strašicích závodem
Trans Brdy.

Vítězství pro SK Vavřinec
V utkání Krajského přeboru
v nohejbale se domácí SK Vavřinec utkal s jistým vítězem Slavojerm Vrdy. Domácím se po
velmi zodpovědném výkonu podařilo hosty porazit a uštědřit jim
v tomto ročníku jedinou porážku
v poměru 6 : 4.
Za výsledek je nutno pochválit
celý hráčský kolektiv.
Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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A-tým Uhlířských Janovic parádně
vstoupil do nového ročníku I. B třídy

Uhlířské Janovice – V prvním kole I. B třídy fotbalisté FK Uhlířské
Janovice přivítali Meteor Stříbrná
Skalice. Tři body zůstaly doma,
hosté navíc dohrávali o deseti.
Uhl. Janovice – Stř. Skalice 3:0
(1:0)
“V prvním poločase jsme nehráli špatně, vynutili si převahu a
připravili si dost šancí,” hodnotil
první zápas FK Uhlířské Janovice
trenér František Machurka.
“Hosté se do příležitosti téměř nedostali,” doplnil a pokračoval:
“Druhý poločas jsme začali
brankou, ale bohužel pak jsme začali hrát dost vlažně. Soupeř se
dostal asi do dvou šancí, potom
byl dokonce v 64. minutě hostující hráč vyloučen. Hosté i v deseti
měli další dvě stoprocentní šance.” Uklidnění na kopačky domácích přinesla až třetí branka Velikého, který chvíli před tím
střídal zraněného Kulhánka.
Branky: 30. Kopecký, 46. Jelínek, 88. Veliký. U. Janovice: P.
Hromádka – Černík, Zadražil, T.
Kulhánek, Hrbek – D. Kulhánek
20

(75. M. Svoboda), Uher, D. Randlíszek, N. Marek – Kopecký, Jelínek (86. P. Kulnánek, 88. Veliký).
Trenér František Machurka.
Liblice – Fotbalisté Uhlířských
Janovic zvítězili díky krásným
brankám v Liblicích.
Liblice – Uhl. Janovice 0:2
(0:2)
„První poločas jsme soupeře
nepustili do žádné šance. Sice měli domácí prvních deset minut
převahu, ale z ní nic nevytěžili.
Poté jsme zabojovali a vše bylo z
naší strany lepší. Po kombinaci
Kopecký – Hrbek trefil Randlíszek míč z dvaceti metrů přímo do
šibenice. Ve 39. minutě pak zahrál
T. Kulhánek roh přes celé pokutové území a ze třiceti metrů se z
voleje trefil Černík do branky.“
rekapituloval trenér Machurka
krásné trefy svých svěřenců.
„Druhý poločas byl trošku rozháraný. Domácí hru otevřeli. My
jsme hrozili z brejků, které jsme
bohužel nedokázali dotáhnout.
Asi čtvrt hodiny před koncem
jsme měli veliké štěstí, protože

domácí hráč nastřelil tyč. Poté
jsme zápas dobře dohráli,“
uzavřel trenér Uhlířů.
Branky: 20. Randlíszek, 39.
Černík. Uhl. Janovice: Mejstřík –
Černík, Zadražil, T. Kulhánek,
Hrbek – D. Kulhánek (88. Cypra),
Uher (78. Wolf), Randlíszek, N.
Marek – Kopecký, Jelínek (77.
Hurt). Trenér František Machurka.
Uhlířské Janovice – Ve třetím
kole I. B třídy – skupina D fotbalisté FK Uhlířské Janovice přivítali béčko Kunic. Zápas dvou týmů z čela tabulky rozhodl jedinou
trefou z prvního poločasu
Kopecký.
Uhl. Janovice – Kunice B 1:0
(1:0)
První poločas zápasu se hrálo
podle domácích not. “Hráli jsme
dobře, pozorně a soupeře nepustili
do jediné šance. Naopak jsme
měli možná čtyři tutovky,” popisoval první dějství František Machurka. Ve 33. min vsítil jedinou
branku utkání Kopecký. “Viděl,
že je brankář venku, tak ho z pětatřiceti metrů přehodil. Byl to
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krásný gól,” uvedl kouč.
Po přestávce hosté zvýšili svou
aktivitu. “My jsme přestali stíhat,”
přiznal trenér a dodal: “Hráči se
vymlouvali trochu na sluníčko,
neudrželi jsme míče, špatně jsme
je odkopávali. Měli jsme ale trochu štěstí při třech šancích soupeře.”
Hosté se snažili o vyrovnání a
tím se v závěru Uhlířům otevřel
prostor pro brejky. “Dvakrát jsme
šli dokonce sami na branku, ale už
jsme to neproměnili,” uzavřel
František Machurka.
Branka: 33. Kopecký. U.
Janovice: P. Hromádka – Černík,
Zadražil, T. Kulhánek, Hrbek – D.
Kulhánek, D. Randlíszek, Uher
(78. Wolf), N. Marek (84. Cypra)
– Kopecký (74. Srba), Jelínek (88.
Lopour). Trenér František Machurka.
Průhonice – Fotbalisté FK Uhlířské Janovice i ve čtvrtém kole I.
B třídy – skupina D udrželi
stoprocentní bilanci a zvítězili na
hřišti Průhonic. První branku v
tomto ročníku dostali až čtvrtý zápas po pokutovém kopu. S čistým
kontem tak vydrželi 293 minut.
Průhonice – U. Janovice 2:3
(1:2)
Začátek vyšel hostům skvěle.

Už ve 3. min otevřel skóre Jelínek
– 0:1. “Domácí ale výborně kombinovali, neztráceli míč a ve předu měli dva vysoké hráče, kteří
dobře hlavičkovali a těžko se přehrávali,” všiml si kouč a navázal:
“Právě po hlavičkovém souboji ve
23. minutě míč propadl do vápna
a šanci hasil brankář Hromádka
faulem. Průhonice z pokutového
kopu srovnaly.” Jenže ještě ve
zbývajícím čase první půle Uhlíři
vrátili vedení na svou stranu, ve
34. min skóroval D. Randlíszek.
Po slušném začátku ve druhém
poločase hosté začali ztrácet míče. “Domácí nás začali tlačit centry do vápna,” uvedl kouč. Klid na
hostující kopačky přinesla 82. minuta a brejk Jelínka, který znamenal vedení hostů 3:1. “Soupeř
si pak vynutil veliký tlak,
Hromádka pochytal mnoho centrů
do vápna,” upozornil kouč. I
když v 86. min Průhonice korigovaly výsledek na 2:3, čtvrté vítězství Uhlíři uhájili.
Branky: Jelínek 2, D. Randlíszek. U. Janovice: P. Hromádka –
Černík, Zadražil, T. Kulhánek,
Duna – Wolf, Uher, D. Randlíszek
(88. Lopour), Srba (87. Hošta) –
Kopecký, Jelínek. Trenér František Machurka.

Uhlířské Janovice – Fotbalisté
Uhlířských Janovic poprvé v sezóně ztratili body. Na domácí půdě remizovali s celkem SedlecPrčice.
Uhl. Janovice – Sedlec/Prčice
2:2 (2:1)
„Hrálo se na hodně těžkém terénu, který nám dělal v prvním
poločase starosti,“ podotkl trenér.
„Zápas byl vyrovnaný. I přesto, že
jsme nehráli tak dobře, tak jsme
poločas vyhráli. Ve druhém poločase jsme měli půlhodinový tlak,
ale nepřidali jsme třetí branku.
Těsně před koncem se hlavami
srazili Hrbek s Uherem a v té době jsme inkasovali na dva-dva,“
mrzelo jej.
Branky: 15. Randlýsek, 43. Jelínek. Uhl. Janovice: Hromádka
(51. Mejstřík) – Černík (79. Srba),
Zadražil, T. Kulhánek, Hrbek – D.
Kulhánek, Randlýsek (46. Wolf),
Uher, M. Nikol – Kopecký, Jelínek. Trenér František Machurka.
Fotbalový klub Uhlířské
Janovice disponuje skvělou mládeží, dobrým zázemím a pohodovou partou. Více informací
naleznete na internetových stránkách www.fkuhlirskejanovice.cz

Rybářské klání na rybníce Šusťák
Závody se konaly v Církvicích v sobotu 21. září 2013.
Do obce se sjelo celkem 32
rybářů, aby poměřili síly
v lovu ryb na místním rybníce.
Konečné pořadí:
1. místo Veselý Josef
2. místo Stach Zdeněk
3. místo Pražák Radek
4. místo Paštika Martin
5. místo Svoboda Jiří

Rovněž byl oceněn za
první chycenou rybu pan
Kvasnička Martin a za největší chycenou rybu pan Stach
Zdeněk. Ceny předal předseda
sdružení pan Havlíček Josef.
Rybářské sdružení všem
závodníkům děkuje za účast a
těší se na další ročník rybářských závodů.
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Kutnohorské hasičská liga
Za normálních okolností by
Kutnohorská hasičská liga již znala své vítěze a poražené, neboť
závěrečné kolo mělo být v sobotu
21. září v Krchlebech. Z důvodu
červnových povodní však musela
být přeložena soutěž v Zibohlavech, která byla původně
plánována na 8. června. Náhradní
termín byl stanoven na 12. října,
tak doufejme, že soutěžící nebudou potřebovat sekeru na prosekávání ledu v kádi.
Poslední prázdninový víkend
hostily Kutnohorskou ligu Kořenice. V sobotu 31. srpna se sjelo
13 mužských a 8 ženských družstev vyzkoušet kvality místního
hřiště. V mužích opět nenašlo
přemožitele družstvo ze Zibohlav.
Družstvo z Jindic uzavřelo výsledkovou listinu na 13. místě, neboť jako jediné svůj požární útok
nedokončilo. Ženy z Uhlířských
Janovic konečně prolomily
smolné období a za čas 26,83 vteřin si odvážely z této soutěže celkové 1. místo.
Jak již bylo řečeno, předposlední kolo se konalo v sobotu 21.
září v Krchlebech. V mužích
předvedly opět nejrychlejší čas
Zibohlavy a je jasné, že obhájí
loňské celkové vítězství. Na startu
se představili i muži ze Chmeliště,
kteří bez tréninku zaběhli čas
26,41 a obsadili celkové 3. místo.
Je škoda, že se do letošního
ročníku kluci nepřihlásili, neboť
dokazují, že požární útoky opravdu umí. Družstvu z Jindic se opět
nedařilo. Chyba na rozdělovači
znamenala čas 33,47 a 9. místo
v pořadí družstev. Před posledním
kolem tak muži z Jindic drží celkové 7. místo.
22

Ženy z Uhlířských Janovic
zvládly požární útok i v Krchlebech a za čas 27,03 vteřin si odvážely další prvenství. I díky tomu
před poslední soutěží drží stále
celkové 2. místo. O vítězkách
v ženské kategorii je s velkou
pravděpodobností také rozhodnuto. Ženy ze Zibohlav by na domá-

cí půdě musely úplně vyhořet, aby
o své vedení přišly.
Jak dopadne letošní ročník
Kutnohorské hasičské ligy se
všichni příznivci požárního sportu
mohou dozvědět osobně v sobotu
12. října v Zibohlavech.
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Uhlířské Janovice
5. října 2013 od 16:00
„Fotbalový zápas“

Skvrňov
19. října 2013 od 20 hod
„Posvícenská zábava“

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Zdislavice, 7. kolo I. B třídy skupiny D.

SDH ve Skvrňově srdečně zve na Posvícenskou zábavu,
která se bude konat v místním pohostinství u Chocholů. K
tanci a poslechu hraje pan Vyhnánek.

Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Paběnice
St. žáci: UJ – Neratovice
Ml. žáci: UJ – Neratovice

6. 10. od 16:00
6. 10. od 9:30
6. 10. od 11:10

Rataje nad Sázavou
12. října 2013 od 15 hodin a od 20:00
„Putování po Íránu“, "Zrní"
Všichni jste srdečně zváni na promítání fotografií a
doprovodné povídání z cesty po Íránu. Akce se koná v
prostorách ratajského Klubu Pivovárek. Občerstvení zajištěno.
Od 20:00 se na stejném místě můžete těšit na koncert
kapely "Zrní"

Uhlířské Janovice
12. října 2013 od 13:00
„Velký turnaj mladších přípravek“
Rádi bychom Vás pozvali na regionální fotbalový turnaj
mladších přípravek 2005 a mladších, který se uskuteční v
sobotu 12. 10. 2013 od 13 hod na fotbalovém stadionu FK
Uhlířské Janovice.

Vavřinec
12. a 13. října 2013
„Tradiční závody lodiček“
Na vavřineckém potoce se i letos vodáci z širokého okolí
rozloučí s vodáckou sezónou oblíbeným závodem lodiček.
Všichni jste srdečně zváni.

Uhlířské Janovice
13. října 2013 od 15 hodin
„Koncert kapely Pískomil“
Kapela Pískomil se vrací a zve všechny děti a rodiče na
druhý letošní Bačkůrkový koncert do uhlířskojanovické
Sokolovny. Ti, co na koncertě již byli, vědí, že se mohou
těšit na veselé písničky a dovádění s Pískomilem.
Bačkůrky s sebou – platí i pro rodiče!
Na koncertě proběhne také vystoupení Zumbíků Íly
Jindrové.
Vstupné: 40,- Kč (k zakoupení na místě).

Kácov
19. října 2013 v 19 hodin
„Na správné adrese“
Ochotnický spolek Matouš z Ratají nad Sázavou srdečně
zve na divadelní představení do kácovské sokolovny.

Vavřinec – Skvrňov
19. října 2013 od 13 hod
„Cesta sedmi kostelů“
„Cesta sedmi kostelů“ pokračuje poutí do kostela sv.
Havla ve Skvrňově. Začátek pouti je v 13:00 v obci
Vavřinec. V 15:00 vstup do kostela sv. Havla, řeč o historii
a významu kostela, následně možnost podělit se o plody
letošní úrody. V 16:00 bude slavena mše svatá. „Cesta
sedmi kostelů“ je určena široké veřejnosti.

Uhlířské Janovice
19. října 2013 od 15:30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – FK Říčany, 9. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Tupadly 20. 10. od 15:30
St. žáci: UJ – Nymburk 20. 10. od 9:30
Ml. žáci: UJ – Nymburk 20. 10. od 11:10

Vavřinec
28. října 2013
„Výlov Vavřineckého rybníka“
Obec Vavřinec srdečně zve na hráz vavřineckého rybníka,
kde bude možnost nejen shlédnout samotný výlov, ale
také ochutnat smažené ryby a další pochutiny, zahřát se u
svařeného vína a společně se pobavit a popovídat. Přijďte
strávit příjemný den.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com
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Pokud máte zájem v našich novinách otisknout reklamu, kontaktujte, prosím, redakci: redakce.mikroregion@gmail.com
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