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Carpe diem
A je to tady, konečně léto a neříkejte, že ho nemáte rádi.
Všichni ho musíme mít alespoň
trochu rádi, a když už ne jako
dospělí, tak určitě jako vzpomínku na prázdniny. Vždyť kdo
by mohl zapomenout na ten pocit nadšení, štěstí a radosti, kdy
drží v ruce vysvědčení a za posledního zazvonění, se za ním
zavírají dveře školy a jsou tu
prázdniny – ó ten sladký pocit
nicnedělání. Dva měsíce volna,
sluníčka, koupání, kamarádů a
společných zážitků, na které se
nezapomíná.
Již staří Římané vyznávali
zásadu „Carpe diem“ – „Využij
dne“! Nevyužít léto, by byl hřích.
Neznám vhodnější příležitost k
jakýmkoliv lidským zamýšlením,
než u táboráku za teplého letního večera. A tak odpočívejte, co
nejvíce času prožijte se svou rodinou, dopřejte si nová poznání
na cestách po naší zemi i v cizině, navštivte své blízké, přátele,
pozvěte sousedy a ctěte
společné zážitky, jděte na houby
a zpracujte vše, co jste vypěstovali na zahrádce. Zkrátka,
dělejte vše pro to, aby až se vás
zima zeptá: „Co jste dělali v
létě“, jste mohli s čistým svědomím říct: „Užili jsme si ho a
nepromarnili ani den“. Léto budiž
pochváleno!
Vážení čtenáři, přeji Vám
požehnané léto.

(redakčně zkráceno)

Pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná
Hora při rekonstrukci kanalizace v Husově ulici.

Fotogalerie: http://zsamskacov.rajce.idnes.cz/Beh_nadeje_30.5.2014__Kacov

Výsledky:
Přípravka (celkem 4 družstva):
1. Svatý Mikuláš A
26,69s
2. Uhlířské Janovice
31,63s
3. Svatý Mikuláš B
35,89s
Mladší (celkem 11 družstev):
1. Uhlířské Janovice A 21,80s
2. Svatý Mikuláš
21,74s
3. Kácov A
22,35s
Starší (celkem 6 družstev):
1. Uhlířské Janovice B 17,39s
2. Močovice
19,42s
3. Církvice
21,12s

Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz/

nocni_rybarske_zavody/

Více foto: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/24.5.2014_Kacov_pohadkovy_okruh/

Více foto: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/24.5.2014_Kacov_divadlo_Bordel_na_ministerstvu/
Více foto: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/24.5.2014_Kacov_-

Účastníci Letní fagotové akademie 2013
Michaela Špačková, Ondřej Vašků, Radek Joska, Tereza Matoušková,
Tereza Suchánková, MgA. Martin Petrák, Markéta Davidová, Mgr. Ondřej
Roskovec, MgA. Tomáš Františ, Eva Otradovská, Magdalena Klárová,
Kateřina Kmínková, Pavlína Zahradníková, Ondřej Svitavský, Barbora
Trnčíková, Andrea Kolářová a Štěpán Jinek

Lektoři Letní fagotové akademie spolu s partnery.

Z leva: MgA. Tomáš Františ – sólofagotista Pražské komorní filharmonie,
člen České filharmonie a pedagog Pražské konzervatoře, lektor LFA
MgA. David Mareček, Ph.D. – generální ředitel České filharmonie, umělec
a manažer, předseda poroty Soutěžní přehlídky v oboru hoboj a fagot
Rataje nad Sázavou 2014, Prof. Jiří Bělohlávek – světově uznávaný
dirigent a šéfdirigent České filharmonie, Mgr. Ondřej Roskovec –
sólofagotista České filharmonie a pedagog Pražské konzervatoře, lektor
LFA, MgA. Martin Petrák – fagotista a člen České filharmonie, pedagog
Ostravské univerzity v Ostravě

(redakčně zkráceno)

Odpolední posezení důchodců v Podvekách
Pro velký úspěch jsme si zopakovali ve čtvrtek 5. 6. 2014 v 15 hodin odpolední
posezení důchodců v zasedací místnosti obce Podveky. O kulturní vložku se
opět postaral hrou na harmoniku pan Miloslav Almer z Podvek a na housle pan
Josef Hýna z Útěchvost, zahráli veselé a vtipné písničky. Zpívalo se, povídalo a
hlavně vzpomínalo, jak ten čas letí. Podávalo se občerstvení - káva, čaj, zákusek a chlebíček. A protože jsme naše seniory dlouho zanedbávali, sejdeme se
opět v září po prázdninách.
Dne 14. června 2014 uplynul rok
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Josef Čermák z Vlkové.
S láskou vzpomínají manželka a
děti s rodinami.

Ježovický občánek Davídek povyrostl
Jménem obecního úřadu Podveky
jsme byly 4. 6. 2014 přivítat Davídka
Karlovského doma v Ježovicích. Narodil se 7. 3. 2014 v Kolíně, vážil
3335 g a měřil 50 cm, po třech měsících váží již 6570 g a měří 63 cm. Je
to kluk jako buk!
Paní starostka ho hezky pochovala,
byl moc spokojený. Rodiče Jana
Buchtová a Michal Karlovský se o
chlapečka vzorně starají a OÚ Podveky přeje celé rodině hodně zdraví,
štěstí, radosti a spokojenosti.

Dne 6. července 2014 uplyne 10
let ode dne, kdy nás opustil tatínek
pan Zdeněk Desenský z Ratají
nad Sázavou. S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 31. července uplyne 40 let od
úmrtí pana Antonína Urbana ze
Zámostí, stavebního technika
státního statku. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Vzpomínají
synové Milan a Jaroslav
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.

Na otázku, kdy na následky mučení v komunistické věznici zemřel Čihošťský farář Toufar, odpověděla správně jako
první paní Hana Mikolášková z Ratajského obchodu. Blahopřejeme jí, a jako odměnu obdrží dvě čestné vstupenky na
libovolné představení v červencovém programu Klubu Pivovárek.
A otázka na tento měsíc?
V sedmdesátých létech minulého století byla jedna část zámku v Ratajích nad Sázavou využívána jako malá továrna.
Vzpomenete si, co se zde vyrábělo?
Správnou odpověď zavolejte na známý telefon 602292832. První, kdo zavolá správnou odpověď, obdrží dvě vstupenky
na vybraný koncert v červenci.

(redakčně zkráceno)

CELKOVÁ TABULKA
Rk. Tým
Záp
1. Nespeky
26
2. Zvole
26
3. Zdislavice 26
4. Teplýšovice 26
5. U. Janovice 26
6. Tuchoraz 26
7. Říčany
26
8. Liblice
26
9. Sedlec-Prčice26
10. Průhonice 26
11. Kondrac
26
12. Miřetice
26
13. Kunice
26
14. S.Skalice 26

+
19
18
14
14
12
13
11
12
11
11
10
8
8
0

0
3
2
3
2
4
1
5
2
4
4
6
3
1
2

4
6
9
10
10
12
10
12
11
11
10
15
17
24

Skóre
73: 27
78: 38
57: 49
61: 58
44: 40
49: 39
47: 48
54: 60
59: 46
46: 39
45: 46
47: 75
61: 68
18:106

Body
60
56
45
44
40
40
38
38
37
37
36
27
25
2

(Prav)
( 21)
( 17)
( 6)
( 5)
( 1)
( 1)
( -1)
( -1)
( -2)
( -2)
( -3)
(-12)
(-14)
(-37

Přípravka - Soptík Kácov

Soptík Žíšov

Okres - dorost

Rataje nad Sázavou
1. května – 31. srpna 2014
„Čarodějné obrázkování“
Všichni jste srdečně zváni na výstavu „Čarodějné
obrázkování“ s podtitulem Petr Zeman a přátelé.
Prodejní výstava bude veřejnosti přístupná v rámci
prohlídek ratajského zámku do 31. srpna.

Rataje nad Sázavou
29. června 2014 od 18:30
„Zahajovací koncert LFA“
Organizace LFA a Klub Pivovárek Vás srdečně zvou
na Zahajovací koncert druhého ročníku LFA. do
zámecké kaple.

Staňkovice
5. a 6. července 2014, 8:00 – 16:00
„Okresní výstava“
ZOČSCH Staňkovice, okres Kutná Hora, pořádá ve
Staňkovicích u obecního úřadu okresní výstavu
králíků, holubů a drůbeže s ukázkou expozice exotů a
drobného ptactva. Součástí programu bude bohatá
tombola a občerstvení.
Srdečně vás zveme. ZOČSCH Staňkovice.

Mitrov
5. července 2014 od 13:00
„Vzpomínková slavnost k upálení Mistra
Jana Husa“
Všichni jste zváni na vzpomínkovou slavnost, která se
uskuteční v Mitrově u Husova kamene.
Součástí oslav je připomenutí významu příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, dále 80. výročí osazení Husova kamene a
neméně důležité 100. výročí zahájení 1. světové
války.
Součástí slavností bude i Dětský den.
Občerstvení zajištěno. Hrát bude hudba pana Förstra.
Pro ty, kteří budou chtít přijít procházkou od
Uhlířských Janovic či od železniční stanice
Mitrov/Silvánka/ bude upravena cesta podle lesa
Obora do areálu u Husova kamene.

Rataje nad Sázavou
5. července 2014 od 17:00
„Letní fagotová akademie“
Všichni jste srdečně zváni na závěrečný koncert Letní
fagotové akademie, který proběhne v zámecké kapli.

Rataje nad Sázavou
5. července 2014 od 20:00
„Black Bells (AC/DC revival) a Stonesblues
(blues)“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda Vás srdečně zvou na další z letních koncertů, který se
uskuteční v tančírně ratajského Klubu Pivovárek. Vstupné:
předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč.

Rataje nad Sázavou
11. července 2014 od 20:00
„Wabi Daněk – Ďáblovo stádo“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda Vás srdečně zvou na speciální koncert přímo ze závěru natáčení druhého alba v Pivovárku. Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Rataje nad Sázavou
12. července 2014 od 11:00
„Rataják 2014 – jízda veteránů do vrchu“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda Vás srdečně zvou na 4. ročník oblíbeného závodu
veteránů. Přijďte se s námi pobavit.

Rataje nad Sázavou
19. července 2014 od ?
„Sekwoyfest“
Klub Pivovárek zve všechny příznivce hudby na další ročník
Sekwoyfestu. Čekají vás: Bob a Bobci, Jitka Vrbová a Standa
Chmelík, Stráníci, Falešná karta, Trepka, Sekvoj a Tři pro míle
Česká Třebová.

Sudějov
26. – 27. července 2014
„Poutní slavnosti u sv. Anny v Sudějově“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice zve na Poutní
slavnosti u sv. Anny. V sobotu 26. 7. v 5:30 pěší pouť ze
Zásmuk, 10:00 mše svatá, celebruje kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský, 14:00 pohybové divadlo Kořeny a křídla sv.
Ludmily. V neděli 27. 7. v 8:30 a v 10:30 mše svatá,
novokněžské požehnání.

Uhlířské Janovice
září 2014
„Hudební školička Yamaha“
Od září budeme opět zpívat a hudebně si hrát v MC Uhlíček.
Přijímáme nové zpěváčky. Bližší info na tel. 724832515, mail:
aklundev@seznam.cz nebo v MC Uhlíček. Těšíme se na Vás!

Kácov
15. – 17. srpna 2014
„Kácovské hudební harašení“
Rádi bychom vás pozvali na Kácovské hudební harašení, které je
pořádáno u příležitosti tradiční Kácovské pouti. Tento festival je jediný
svého druhu - orientovaný na celé rodiny s dětmi. Program je postavený
tak, aby oslovil i ty nejnáročnější diváky. Na své si přijdou jak děti,
dospívající mládež, tak i jejich rodiče a dokonce i prarodiče. Moderuje
Petr Říbal.
Více informací naleznete na www.kulturnikacov.cz

Mirošovice
23. srpna 2014 od 8:00
„Nohejbalový turnaj“
Mirošovice u Ratají nad Sázavou srdečně zvou na XI. ročník MiroCUPu.
Tradiční turnaj proběhne na návsi, startovné 300 Kč, občerstvení
zajištěno. Čeká na Vás dětský koutek, večerní program a spousta
zábavy. Bližší info a registrace týmů na 608 023 782, 777 730 845,
vitamin@centrum.cz, masek@pekass.eu
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na koncerty, obecní
slavnosti, divadla či výstavy. V případě zájmu kontaktujte, prosím,
redakci.
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
š 185 mm
š 90,5 mm
š 185 mm
v 275 mm
v 135,5 mm
v 135,5mm
3000Kč
750Kč
1500Kč
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 přijatých textů.
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