MIKRO REGION
Vá ení tená i,
nov rok je tady a s ním
i první íslo na ich
uhlí skojanovick ch list .
Dostalo se mi té pocty, abych
sepsal úvodník.
Oslavili jsme váno ní
svátky, u ili jsme si
dovolen ch (d ti prázdnin),
chutn ch jídel a cukroví,
spole nosti rodiny, znám ch
i p átel. Jako ka d rok si
t dr den nejvíce u ili na i
nejmlad í spoluob ané –
d ti. Rozzá en sledovaly
rozsv cení stromku,
sfoukávání sví ek na
adventním v nci a t ily se
na kouzeln ve er, kdy
spolu s rodi i usednou ke
t drove erní tabuli,
zazpívají n kolik koled a
rozbalí dárky pod
strome kem.
V ím, e jsme v ichni
vstoupili do nového
roku s úsm vem na tvá ích,
obklopeni láskou sv ch
blízk ch a t eba i s n jak m
tím p edsevzetím, které
stejn ve v t in p ípad
skon í p íli brzy na to, aby
se dodr elo. Cht l bych nám
v em touto cestou pop át
p edev ím hodn zdraví,
t stí, lásky, dobr ch
mezilidsk ch i sousedsk ch
vztah a úsp ch v roce
2016.

Ulice Mánesova v Uhí sk ch Janovicích b hem oprav a po rekonstrukci.

http://kolopetr.rajce.idnes.cz/27.11.2015_Kacov_skolni_trhy/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.11.2015_Kacov_Mikulasska_besidka/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.11.2015_Kacov_rozsviceni_stromu/
Více foto z akcí zde:

Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz/9.12.2015_Kacov_zpiva_koledy/

STS - sídlo firmy

CNC soustruh HAAS ST30Y

p evodovka

CNC fíber laser DURMA

Pan Zouplna v dru ném
rozhovoru s paní Janou
Zelingerovou, která
v malejovickém hospici pracuje
jako hospodyn

Paní Slaví ková
v oble ení zájemc
o její „kurz“ pletení
váno ky

Malí hosté st ídali
ochutnávání váno ky
s objevováním
hra ek a kní ek - t ch
je malejovick d m
pln …

koncert v í ov

Fotografie: http://zsamskacov.rajce.idnes.cz/Anglie_-_8.-14.11.2015/
Video: http://zsamskacov.raj-

ce.idnes.cz/Anglie-WORTHING-8.14.11.

Pod kování

Velmi ráda bych pod kovala Markét Havrdové, charismatické en , která v záplav sv ch mnoha aktivit vede obchod
Makovice v Uhlí sk ch Janovicích. Rozhodla se toti pot it na e klienty v domov senior a dát jim ji v ase adventním
p kn dárek. U ila krásná látková prostírání s váno ními motivy na klientské jídelny. Tato „drobnost“ p inesla mnoh m
obyvatel m na eho Domova velkou radost a pomohla vykouzlit útulnou váno ní atmosféru. Moc jí za to alespo takto
d kujeme.

Dne 28. prosince uplynuly dva
smutné roky ode dne, kdy nás
nav dy opustil ná milovan man el,
ta ka a d da pan Jaromír Myslivec
z Nepom ic. Stále vzpomínají
man elka a d ti s rodinami.

Dne 12. ledna 2016 uplyne 20 let ode
dne, kdy nás nav dy opustila na e milá
maminka, babi ka a prababi ka paní
Jarmila Pokorná z Ú ic u Kutné Hory.
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi. Za
vzpomínku d kuje dcera
Zdenka s rodinou.

Dne 22. ledna 2016 uplyne jeden rok
ode dne, kdy nás nav dy opustil
man el, tatínek a d de ek pan
Vladimír Jelínek z Uhlí sk ch
Janovic. Kdo jste ho znali a m li rádi,
vzpome te s námi. S láskou nikdy
nezapomenou man elka V ra a
dcery Vladimíra a Alice s rodinami.
Dne 8. ledna uplynou 3 roky ode dne,
kdy nás opustil tatínek a d de ek pan
Ladislav auer. S láskou vzpomíná
man elka a dcery s rodinami.

Dne 15. prosince 2015 se krásn ch 93
let do ila paní Miloslava Raková
z Malejovic. V e nejlep í, pevné zdraví
a t stí p eje dcera Kv ta s p ítelem
Bohou em, vnu ka Kv ta s rodinou,
vnuk Milan, vnuk Josef s rodinou.

Dne 8. prosince 2015 se v znamného
ivotního jubilea 70 let do ila paní
Kv ta K e ková, rozená Raková.
Pevné zdraví, hodn t stí a osobní
pohody p ejí maminka Miloslava, p ítel
Bohuslav s rodinou, dcera
Kv ta s rodinou, syn Milan, syn
Josef s rodinou.

Na této stránce zdarma otiskneme
oznámení Va ich ivotních v ro í
a vzpomínek na blízké. P ísp vky
m ete odevzdávat v Kulturním
informa ním centru v Uhlí sk ch
Janovicích nebo naskenované
posílat p ímo na redak ní e-mail:
redakce.mikroregion@gmail.com.

estín
3. ledna 2016 od 10.00
„Novoro ní m e“

Uhlí ské Janovice
22. ledna 2016, 20.00 – 02.00
„Ples Kooperativy“

Uhlí ské Janovice
3. - 14. ledna 2016
„V stava betlém a koledy v podání ák ZU
Uhlí ské Janovice“

Rataje nad Sázavou
leden - únor 2016
„Druhá sbírka materiálu pro útulek“

Jste srde n zváni na Novoro ní m i do kostela sv. Petra a
Pavla v estín . P i bohoslu b zazní Messe de Minuit pour
Noël od Marc-Antoine Charpentiera s následn m pásmem
esk ch a pan lsk ch koled v provedení hudebního a
p veckého souboru Vox Bohemica. Po ádá ímskokatolická
farnost ve spolupráci s obcí estín.

ímskokatolická farnost Uhlí ské Janovice srde n zve na
v stavu betlém do kostela sv. Jiljí. P i zahájení v stavy
v ned li 3. ledna od 15.00 budou áci ZU Uhlí ské Janovice hrát koledy.
Na této stránce zve ejníme Va e pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla i v stavy.
V p ípad zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Srde n vás zveme na ples do spole enského sálu
Kooperativa v Uhlí sk ch Janovicích. K tanci a poslechu
bude hrát skupina Laura a ourasband. Kvalitní obsluhu a
ob erstvení zajistí pan Jaroslav Fanta z Jindic. P edprodej
vstupenek od 4. ledna u paní Bohatcové v prodejn JTX
Jiho eská Textilní. Vstupné 180 K .

I letos vyhla ujeme sbírku v cí, kter mi pom eme ko i ímu
útulku Srdcem pro ko ky, z. s. - www.srdcemprokocky.cz
Co sbíráme? D tské plenky velikosti 2 a 3; podkladové
pleny; jar; prací prá ek; avivá ; dezinfekci; tekuté m dlo;
papírové ut rky.
Dále také krmiva, steliva, hra ky a jiné pot eby pro ko ky.
V ci, které byste rádi v novali, prosím odevzdávejte na
ú adu m styse.
V p ípad dotaz pi te na e-mail: ratajske.akce@gmail.com

Uhlí ské Janovice
od února 2016
„Tane ní kurz pro dosp lé a mírn pokro ilé“

Agentura Milana Kopeckého oznamuje, e od února 2016 budou v sále
hasi ské zbrojnice probíhat tane ní pro dosp lé a mírn pokro ilé. P ihlásit
se mohou tane níci v páru. Kurzovné pro pár je 3 200 K a zahrnuje 9 lekcí.
Zájemci se mohou hlásit na KIC Uhlí ské Janovice, tel.: 327 542 197,
kic@uhljan.cz, dále kopecky@agentura-mkp.cz, dingo@mybox.cz, tel.: 602
666 102

Uhlí ské Janovice
19. února 2016
„Hasi sk bál“

SDH Uhlí ské Janovice zve na tradi ní Hasi sk bál, kter se uskute ní
v sále Kooperativy. K tanci a poslechu hraje B ezovanka.

Uhlí ské Janovice
19. b ezna 2016, 8.30 – 18.00
„Uhlí skojanovická parketa“

Uhlí skojanovická parketa prob hne ji po 22. za finan ního p isp ní M sta
Uhlí ské Janovice a drobn ch firem z m sta a okolí. Tane níci od d tí po
seniory zde p edvedou to nejlep í ze svého um ní. V ichni milovníci tance
jsou vítáni. Ob erstvení zaji t no.

Rataje nad Sázavou
25. b ezna 2016 od 20.00
„Hasi sk ples“

SDH Rataje nad Sázavou srde n zve do prostor Klubu Pivovárek na
hasi sk ples. K tanci a poslechu hraje Studio 95. Tombola zaji t na.
Vstupné 150 K .

Aktuální informace a pozvánky m ete nyní sledovat i na na em
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.

Máte na srdci n co zajímavého o Va í obci a cht li byste to sd lit
spoluob an m? Po ádáte besedu, v stavu, koncert i kurz a cht li byste
otisknout pozvánku? Chcete pop át mnoho zdraví sv m bli ním nebo uctít
v ro í t ch, kte í tu ji s námi nejsou? Neváhejte nás kontaktovat – redakce.mikroregion@gmail.com
D kujeme za Vá zájem.
Prosíme zasilatele p ísp vk , aby nezapomn li ke sv m lánk m p ipojit
jméno autora textu, p ípadn i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. D kujeme.
Za v cnou správnost text odpovídají jejich auto i.
Uve ejn né p ísp vky nemusí vyjad ovat názory redak ní rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu i neoti t ní p ijat ch text .
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