MIKRO REGION
Vážené a milé čtenářky, vážení a
milí čtenáři,
jako nová starostka Petrovic II
s týmem nových zastupitelů stojím
na prahu nového roku ve zcela nové
životní roli. Slovo “nový” také asi
nejlépe vystihuje to, co od letošního
roku očekávám: v mém osobním
životě i v životě obce bude letos toho
“nového” nepochybně ještě velmi
mnoho.
Uvědomuji si, že práce starostky
je především službou, s níž se pojí
i velká odpovědnost – nejen vůči
vlastnímu svědomí, ale zejména vůči
lidem, kteří v našich osadách žijí.
Mám velkou radost, že přibývá těch,
kteří nabízejí pomocnou ruku a jsou
ochotni ke spolupráci. Ti všichni, a
také několik zdařilých akcí, které už
máme za sebou, jsou pro mě
zdrojem naděje a také energie do
další práce.
Jedním z mých největších předsevzetí je obnovit komunitní život
v obci – a budu ráda, když na akcích, které na letošek připravujeme,
budeme moci přivítat i obyvatele obcí okolních.
Je skoro symbolické, že právě
v této době jsme byli osloveni,
abychom v Mikroregionu představili
obec Petrovice II, která se, ač je
členem mikroregionu, jeho aktivit
dosud neúčastnila. Náš “nový začátek” se tak zhmotňuje i na stránkách
tohoto měsíčníku.
Dovolte mi, abych do tohoto roku
nám všem popřála šťastné začátky –
a samozřejmě nejen začátky.

Zápis budoucích prvňáčků
Základní škola Uhlířské Janovice
okres Kutná Hora, Třebízského 268, 285 04 Uhl. Janovice, IČO 75 032 911, IZO 102 226 776, tel: 327 300 000,
fax: 327 300 002, e-mail: zs@zsuj.cz, www.zsuj.cz
Dne 16. ledna 2015 proběhl na Základní škole Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora zápis budoucích prvňáčků.
K zápisu se dostavili rodiče se svými dětmi, které mohly být zapsány do prvního ročníku.
Zápis byl povinný pro děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
Podruhé se zápisu zúčastnily i děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.
Pro rodiče, kteří se nemohli ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu, je stanoven dodatečný termín
zápisu dne 13. února 2015.
Celkem se k zápisu dostavilo 74 dětí, rodiče šesti z nich zažádali o odklad povinné školní docházky.
Děti si z tohoto dne kromě nových zážitků odnesly uvítací list a keramické dárky, které pro ně vyrobili žáci základní
školy.
Hlavním úkolem zápisu bylo ověřit školní zralost. Součástí zápisu byl proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché úkoly
ve hravé formě. Sledovala se úroveň komunikace a kvalita projevu, správná artikulace, způsob držení tužky,
rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů, orientace v prostoru, znalost zvířat, schopnost zazpívat nebo
přednést básničku. V případě, že slovní zásoba a řeč dítěte nebyla zcela v pořádku, byla doporučena
konzultace s logopedem. Mezi nejčastější nedostatky již tradičně patřila výslovnost souhlásek ř - r - č - š - s - l.
Na závěr několik rad pro budoucí prvňáčky
Před nástupem do školy by dítě mělo zvládnout základní sebeobsluhu (převlékání, přezouvání, osobní hygiena,
udržování pořádku). Mezi základní návyky samozřejmě patří dodržování určitého denního režimu a s tím související
odlišný charakter činností (čas na odpočinek, jídlo, pracovní aktivita, hra). Dítě by mělo udržet pozornost při vnímání
pokynu a projevit snahu splnit jednoduchý úkol a jeho řešení nevzdat při prvním problému, který se objeví. Mělo by mít
zvládnuté správné držení tužky, jednoduché pracovní činnosti: vystřihování, lepení, skládání. Samozřejmostí by měla
být pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Vyjadřování dítěte by mělo být souvislé, srozumitelné a
ve větách s dostatečnou slovní zásobou přiměřenou věku dítěte.
Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními učit.
Čtení pohádek, opakování říkanek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání o tom, co vidíme, co nás obklopuje, je však
tou nejlepší průpravou před školou.

Oznámení pro občany Sbírka
Od 26. 1. do 28. 2. 2015
bude v městské knihovně a
KICu v Uhl. Janovicích
z technických důvodů
ZAVŘENO

Sbírka
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice
pořádá ve spolupráci s okolními obecními úřady a
sbory dobrovolných hasičů sbírku nepoužívaných
autolékárniček ve prospěch našich krajanů –
Čechů žijících v rumunském Banátu.
Termín ukončení sbírku: 28. února 2015
Sběrná místa v Uhlířských Janovicích:
hasičská zbrojnice, ve vstupu
pan Jaroslav Urban, Zámostí
KIC

Novoroční materiální sbírka pro depozit "Srdcem pro kočky"
probíhá v Ratajích nad Sázavou. Věnovat můžete:
- Dezinfekce
- Gumové rukavice
- Prostředky na vytírání
- Jar
- Papírové kapesníky (tahací z krabice)
- Kuchyňské utěrky
- Vlhčené ubrousky
- Perlan
- Dětské přebalovací podložky a pleny
- Ručníky všech velikostí
- Staré povlečení (možno i děravé, na pooperačním
ještě poslouží)
- Tekuté mýdlo
- Prací prášky a aviváže
- Vonné svíčky
- Baterie AA do fotoaparátu (pro dokumentaci práce v
útulku)
Ukončení sbírky: 28. února 2015
Sběrné místo: OÚ Rataje nad Sázavou
Všem dárcům děkují provozovatelé a dobrovolníci depozitu,
96 kočiček a 4 pejsci.
Děkujeme!

Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz/31.12.2014_Kacov_vystup_na_Vyhlidku/

Romantická silueta Petrovic II

Nové Nespeřice

Hájovna patří k nejkrásnějším domům ve Staré Huti

Kaplička v Tlučeni

Na otázku z minulého čísla jako první odpověděl Standa Šálený. Kdo čekal, že se v Ratajích nad Sázavou vyráběly
hlavice do mírových SS20 se mýlil. Jeden čtenář to přesto napsal, nepochybně si dělal srandu.
V Ratajích na Zámku se vyráběly štětinky do vzduchovek. Znáte je nejspíš z poutí, kde vám je krásná baba se zlatým
kruhem v uchu naservírovala ke vzduchovce, pak roztočila kolo a vy jste je tam někam do toho kola střelili. A ona Vám
vybrala dárek. Podle sympatií k Vám. Někomu růži, někomu nenafouklej balónek. Vím to. Říkala mi to jedna krásná
baba se zlatým kruhem v uchu. Na pouti. Matějské. Ve Fučíkárně. Fakt.
A nová otázka?
Jakým koncertem začala před lety novodobá éra kulturních akcí v Pivovárku v Ratajích nad Sázavou po jeho
přestavbě?
První, kdo zavolá správnou odpověď dostane dva lístky na ratajský Hasičský ples 27. Března.
Odpovědi volejte na telefon 602292832, nebo pište na mailovou adresu Klubu Pivovárek: ctrnactka@penzion-rataje.eu

Dne 9. ledna oslavila své 80.
narozeniny paní Jaroslava
Šafrová ze Smrku. Hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody jí přeje
manžel a synové s rodinami.

Dne 8. února 2015 oslaví své 60.
narozeniny pan Zdeněk Franc
z Uhlířských Janovic. Přejeme mu
hodně zdraví, štěstí, pohodu a
jahod plnou zahradu. Mirka,
Olinka, Vlaďka, Jarka a teta.

Dne 22. ledna 2015 uplynulo 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a
dědeček pan Rudolf Sýkora
z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomíná manželka a
děti s rodinami.

Dne 10. ledna 2015 by se dožil 85.
narozenin pan Josef Žoha
z Uhlířských Janovic. Zároveň 9.
února 2015 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustil. S láskou
vzpomínají manželka, dcera a
syn s rodinami.

Dne 25. ledna 2015 uplynulo již 10
dlouhých let ode dne, kdy nás
nečekaně opustil pan Miroslav
Kakos z Onomyšle. Vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 24. února 2015 vzpomeneme
100 let od narození našeho milého
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Aloise Pokorného z Úžic.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Paní Ludmile Čejkové z Křečovic k 70.
narozeninám
Sedmdesát let je dlouhá cesta.
Otvíralas okna, aby radost přilétla,
S hlavou v bouři dovedlas být statečná.
Kolik má jen láska tváří
a všemi na nás hledělas
veselými hvězdičkami očí mateřská lásko, velký lékaři.
Teď chtěli bychom všechno blahopřání
proměnit v maličké zlaté psaní,
v písničku vřelou
zavitou v kytičku něžnou,
aby Tvé jméno provoněla.
Naše milovaná Liduško, maminko,
babičko děkujeme.

Dne 16. února 2015 vzpomeneme
nedožitých 102 let naší maminky,
babičky, prababičky, praprababičky,
paní Marie Holubové ze Zbizub.
Zároveň děkujeme všem, kteří
se s ní přišli dne 16. 1. 2015
rozloučit naposledy. Děkujeme za
květinové dary, slova útěchy a
upřímné poděkování vyslovujeme
panu faráři Mgr. Josefu Neradovi
za důstojné rozloučení.
Za celou rodinu Libuše Vokounová,
dcera.

1. Podveky „B“ 17:10 11 bodů
2. Podveky „A“ 14:9 6 bodů
3. Ježovice
7:18 1 bod

Přátelská utkání v zimní přípravě MUŽŮ FKUJ 2015:
Den
SO
SO
ST
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO

Datum
24.1.
31.1.
4.2.
7.2.
8.2.
22.2.
28.2.
28.2.
7.3.
15.3.

Čas
14:00
16:00
19:00
15:00
12:00
12:00
16:00
14:00
16:00
??:??

Domácí
Červené Pečky
Bílé Podolí
Kovanice
Kutná Hora
Kouřim
Sl. Poděbrady
Malešov
Rataje n. S.
Polepy
Generálka

-

Hosté
UJ
UJ
UJ B
UJ B
UJ
UJ
UJ
UJ B
UJ
V jednání

FK Uhlířské Janovice stále shání historické fotografie
Už to bude rok, co Fotbalový klub Uhlířské Janovice začal sbírat historické fotografie. Od obyvatel našeho města jsme
jich získali již více jak sto! Tímto za ně chceme poděkovat. I nadále nám můžete historické fotografie posílat, nebo
půjčovat na oskenování. Budeme rádi za každou fotografii do roku 2005. Samozřejmě čím starší, tím jsou pro nás
cennější. Pokud se rozhodnete nám pomoci, můžete nás kdykoliv kontaktovat na cizek.luk@seznam.cz nebo na tel. č.
602 604 732.

Více foto zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/27.12.20
14_Kacov_turnaj_ping_pong/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.12.20
14_Kacov_nohejbal/

Uhlířky team
s rozhodčími

Tabulka 2. ligy
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TÝM
SOKOL Senohraby
HC Bystřice
HC Průhonice
HC Týnec STARS
AHC REBELS
HC ATTL 2011
HC Semtamťuk
Kabaret Sázava

Z
23
22
22
21
22
22
20
23

B
35
27
25
20
19
18
14
9

V
17
12
12
9
8
8
6
3

R
1
3
1
2
3
2
2
3

P
5
7
9
10
11
12
12
17

G+
160
90
78
76
95
97
107
65

G104
80
71
112
120
143
163
169

G +/56
10
7
-36
-25
-46
-56
-104

TM
131
100
134
108
134
126
94
165

Kácov
13. – 14. února 2015
„Valentýnský steakový víkend“

Rataje nad Sázavou
27. března 2015 od 20.00
„Hasičský ples“

Pivovarská restaurace "Šalanda", zve do svých prostor
všechny příznivce argentinských steaků. Udělejte radost
sobě i těm, které máte rádi! Rezervace na tel: 327 324
692. Pivovarská restaurace "Šalanda", Kácov 6, 285 09

Klub Čtrnáctka a SDH Rataje nad Sázavou vás srdečně
zvou do Tančírny ratajského Klubu Pivovárek na Hasičský
ples. Vstup pouze ve společenském oblečení. Bohatá
tombola.

Podveky
14. února 2015, 9.00 – 14.00
„4. Burza dětského oblečení, bot, hraček a
potřeb pro děti“
Příjem věcí: PÁTEK 13. února dle domluvy; Prodej:

Pozvánka na valnou hromadu
Honebního společenstva
Uhlířské Janovice

SOBOTA 14. února 9:00-14:00
V Podvekách v obchodě nábytku (u hlavní silnice).

Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a stanov
honebního společenstva si dovolujeme pozvat všechny
členy Honebního společenstva Uhl. Janovice a majitele
přičleněných pozemků (stávající i členy nové) na valnou
hromadu, která se koná dne 14. března 2015 v 12.30 hod.
v myslivecké chatě „Diana“ v Uhlířských Janovicích
Program valné hromady včetně dalších podrobností bude
vyvěšen ve vývěskách obecních úřadů v katastru
honebního společenstva a na webových stránkách
obecního úřadu Staňkovice www.stankovice.com nebo se
můžete informovat telefonicky: Jar. Urban 728 157 879.

Uhlířské Janovice
20. února 2015 od 20.00
„Hasičský bál“
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice zve na
Hasičský bál, který se uskuteční v sále Kooperativy.
K tanci a poslechu hraje Březovanka. Vstup jen ve
společenském oblečení, bohatá tombola, doprava
zajištěna. Místenky v ceně 180 Kč v předprodeji na
náměstí, TEXTIL, pí. Jechová od 10. února 2015.

Drahobudice – Zásmuky
21. února 2015 od 12.00
„Cesta sedmi kostelů“
Zveme v sobotu 21. února na pouť do františkánského
kláštera Stigmatizace sv. Františka v Zásmukách.
12:00 - pěší pouť od drahobudického kostela
14:00 - areál kláštera - „Dopis nevinnému“ - vernisáž,
slovo, divadlo, tanec, hudba
15:30 - mše svatá v klášterním kostele

Onomyšl
21. února 2015 od 13.30
„Dětský karneval“
Všichni jste srdečně zváni na karneval do pohostinství
„U Nováků“ v Onomyšli. „Neváhej a přijď, odměnou ti
budou pěkné ceny a veselá zábava“. Pořádají: OÚ
Onomyšl, SDH Onomyšl a Křečovice. Vstupné: dospělí 50
Kč; děti 20 Kč. Bohatá tombola.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

š 185 mm
v 135,5mm
š 185 mm
v 275 mm

1500 Kč

3000 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750 Kč

Na zadní straně novin
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho
zájmu kontaktujte,
prosím, redakci.
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Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
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.
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.

Redakční rada
Mgr. Jiří Buchta (předseda)
Ing. Luboš Kubát
Bc. Kateřina Kubátová
Ing. Eva Petrásková
Jana Semerádová
Miroslava Sýkorová
Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora
Náklad: 2120 ks
Četnost: 12 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
18. 2. 2015
Předpokládané vydání novin
27. 2. 2015
MK ČR E 18157

Letošní zima byla dosud skoupá na sníh. Přesto však
pracovníci technických služeb města zajišťovali úklid
chodníků a komunikací. Na snímku je zachycen pan Jiří
Klička při prohrnování ve vedlejších ulicích dne 29. 12.
2014.
Na dalším záběru je skupina nadšenců při každoroční
novoroční procházce k načerpání sil do nového roku. Po
společném obědě jsme se rozešli k rodinám.
Václav Marhan
Mangalica - doplnění článku z prosincového vydání
Mikroregionu o snímek selátek s bachyní. Je patrné
pruhování včetně odstínu červené, šedé a žlutavé. Selátka
se narodila koncem prosince a je jich celkem 7 kusů.
Václav Marhan

