MIKRO REGION
Vlídný leden je za námi, den se
nám pomaloučku prodlužuje a
sníh nás opravdu zatím moc
nepotrápil. My řidiči jsme za to
vděční, silničáři si pochvalují,
jak ušetří a média nás
informují, jak se za ušetřené
miliony budou opravovat
silnice, v létě budou vysekané
příkopy, prostě samá pozitiva.
Dětem se asi moc „zelená“
zima nelíbí, ale jak já říkám:
„Ono to tam nahoře někde je a
určitě to spadne.“ V únoru si
jistě děti sněhu a mrazu užijí
dosyta.
Letošní zima se zdá trochu
rozmarná. Najdou se i takové
divy, jako je rozkvetlý petrklíč
na zahrádce, rozkvetlé
listopadky, které ještě krášlí
zápraží domu a světe div se,
v lednu byla k zahlédnutí
u Čestína i duha. Příroda nás
pořád něčím překvapuje, asi
proto, že dost často
překvapíme přírodu my - lidé
(bohužel dost často negativně).
Tak věřím, že duha byla
předzvěstí klidného
pohodového začínajícího roku
2014, ve kterém nás čekají
samé dobré věci. Vzhůru tedy
do nadcházejícího veselí,
plesů, masopustů a dalších
radovánek.
Přeji všem čtenářům, aby je
životem provázelo sluníčko a
mráčků bylo opravdu jen maličko.

1. Ježováci
2. Ml. Podvečáci
3. Jeleni
4. St. Podvečáci

4:1 7
5:4 6
6:7 4
1:4 1

Na otázku z minulého čísla jako první správně odpověděla Jana Vyhnánková a
vyhrála tak dvě čestné vstupenky na Hasičský ples. Vychovatelka z dětského
domova, která se pokusila zachránit skokem z Viklavy malé dítě a sama při
tom téměř přišla o život, se tenkrát za svobodna jmenovala Majka Dittrichová.
Po vyléčení jsme ji mohli vidět jako herečku a tanečnici v některých českých
filmech a dnes žije někde u Plzně.
Na otázku přišly ještě další tři správné odpovědi a dvě špatné. Překvapilo mne,
kolik lidí ještě tuto skoro 40 let starou událost pamatuje, nebo ji dokázalo vyhledat.

Dne 4. února uplyne jeden rok ode
dne, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, paní
Růžena Drahotová ze Zbizub.
S láskou vzpomíná za celou rodinu
dcera Dáša. Všem, kteří jste ji
znali a vzpomenete s námi,
ze srdce děkujeme.

Dne 16. února 2014 uplynou 2 roky
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Václava Brodská
z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomíná manžel a
synové Václav a
Jaroslav s rodinou.

A dnešní otázka je také složitá, vzdáleně však souvisí s minulou:
Přílohou ke kolaudaci jednoho domu v Ratajích nad Sázavou byl i soupis
místností na naší fotografii. Poznáte, o který dům šlo?
Čtenář, který jako první zavolá správnou odpověď na tel. 602292832, vyhrává
dvě čestné vstupenky na Hasičský ples 2014.

Dne 24. února uplyne 5 let ode
dne, kdy nás navždy opustil pan
Antoním Burian ze Chmeliště.
Vzpomíná manželka a
děti 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.

http://www.chess-results.com/tnr116861.aspx?lan=5&art=
1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr120126.aspx?lan=5&art=
1&wi=821.
http://vz007.rajce.idnes.cz/Sachy_Uhl.Janovice_2013-12-27/

http://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.12.2013_Turnaj_v_ping_pongu/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/29.12.2013_Kacov_turnaj_v_nohejbalu/
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2. HC Bystřice
3. HC Týnec STARS
4. HC Průhonice
5. AHC REBELS
6. HC FARMA Velké Popovice
7. HC ATTL 2011
8. DZS Struhařov
9. Kabaret Sázav
10. HC SEMTAMŤUK
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Výsledky utkání AHC REBELS
AHC REBELS
SOKOL Senohraby
AHC REBELS
AHC REBELS
Sokol Bukovany

HC ATTL 2011
AHC REBELS
DZS Struhařov
HC Miličín
AHC REBELS

4:4
1:6
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0:5 kont.

Fotbalový klub Uhlířské Janovice žádá fotbalové fanoušky o spolupráci
Sháníme starší fotografie ze
zápasů FK Uhlířských Janovic.
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.

Uhlířské Janovice
14. února 2014 od 17:30
„Valná hromada Honebního společenstva
Uhlířské Janovice“
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 (stávající
i členy nové) na valnou hromadu, která se koná dne 14.
února 2014 v 17:30 v myslivecké chatě „Diana“
v Uhlířských Janovicích.
Program valné hromady včetně dalších podrobností bude
vyvěšen na vývěskách obecních úřadů v katastru
honebního společenstva a na webových stránkách
obecního úřadu Staňkovice: www.stankovice.com.
Informovat se je také možné na telefonu 728157879.

Drahobudice
15. února 2014 ve 12:00
„Cesta sedmi kostelů“
Na pěší 4km pouť se vydáme od kostela z nedalekých
Drahobudic, abychom společně ve 13:30 vstoupili do
zásmuckého kláštera sv. Františka, kde zhlédneme
výtvarné práce dětí ZŠ Zásmuky a ZUŠ
Sedlčany s tématem: „Co je za tou zdí?“.
Zazní slova k historii a významu kláštera. Dozvíme
se, s čím a s kým je klášter spojen dnes, a pro co může
v budoucnu sloužit. V 15:00 bude slavena v klášterním
kostele mše svatá. Patrony jsou výtvarníci. Jménem
římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice chci poděkovat
všem, kdo se na projektu spolupodílí.
Mgr. Kamil Vrzal, farář

Onomyšl
15. února 2014 od 13:30
„Dětský karneval“
OÚ Onomyšl, SDH Onomyšl a Křečovice Vás srdečně
zvou do pohostinství „U Nováků“ v Onomyšli na
karnevalové odpoledne. Na programu bude balónková
show, mikromagie, kouzelnické vystoupení, hry, soutěže a
prima písničky. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 20 Kč.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Kácov
15. února 2014 od 14:00 a od 20:00
„Karneval“
SDH Kácov zve do místní sokolovny všechny děti na
karnevalové odpoledne a všechny dospělé na karnevalový
večer. Přijďte se s námi pobavit.

Uhlířské Janovice
21. února 2014 od 20:00
„Hasičský bál“
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice si Vás
dovoluje pozvat na tradiční Hasičský bál, který se koná
v sále Kooperativy. K tanci a poslechu hraje Březovanka.
Místenky v ceně 150 Kč budou v předprodeji od 10. února
2014 v prodejně TEXTIL na náměstí.

Uhlířské Janovice
únor 2014
„Výstava košíků“
Minigalerie KIC zve na prodejní výstavu košíků pletených
z pedigu, autorky a vystavovatelky Ivety Kocourkové.
Výstava potrvá do konce února a bude veřejnosti
přístupná v otvírací době KIC: po – čt v čase 8:00 – 16:00,
v pá v čase 8:00 – 15:30. Vystavené zboží bude možné
zakoupit vždy v úterý v čase 8:00 – 16:00.

Uhlířské Janovice – Benešov
„Utkání AHC Rebels“
8. února 2014 od 17:30
AHC REBELS : HC Bystřice
12. února 2014 od 19:30
KABARET Sázava : AHC REBELS
19. února 2014 od 19:30
AHC REBELS : HC FARMA Kozel
26. února 2014 od 19:30
HC Semtamťuk : AHC REBELS
Janovický hokejový tým AHC Rebels zve na svá utkání na
zimní stadion v Benešově.

Uhlířské Janovice
2. března 2014 od 15:00
„Vernisáž Naděždy Mixové (Slavíčkové)
Jste srdečně zváni na vernisáž obrazů malířky Naděždy
Mixové (Slavíčkové) s názvem Kostely, která se uskuteční
v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích.

Čestín
2. března 2014 od 15:00
„Dětský karneval“

Rataje nad Sázavou
22. března 2014 od 20:00
„Hasičský ples“

V čestínské sokolovně se bude konat v neděli 2. března
odpoledne plné soutěží, her a zábavy pro děti i jejich
doprovod. Pořádají TJ Sokol Čestín ve spolupráci s obcí
Čestín. Všechny děti dostanou krom jiných odměn dárek
za účast v masce. Vstupné dobrovolné.

Klub Čtrnáctka spolu s SDH Rataje nad Sázavou si Vás
dovolují pozvat na tradiční hasičský ples, jenž se
uskuteční v prostorách Klubu Pivovárek. Program,
občerstvení i bohatá tombola zajištěny. Lístky budou
v předprodeji u ratajských hasičů.

Kácov
8. března 2014 od 19:00
„Monsieur Amédée“

Čestín
29. března 2014 od 20:00
„Čestínský ples“

V sobotu 8. března vystoupí se svým představením
v sokolovně v Kácově divadelní sdružení MIMOCHODEM
z Ledče nad Sázavou. Na programu je komedie "Monsieur
Amédée". Předpokládaný konec představení ve 21:30
hod. Vstupné: 90 Kč. Srdečně Vás zve městys Kácov.

TJ Sokol Čestín pořádá tradiční Čestínský ples
v čestínské sokolovně. Na návštěvníky čeká bohatá
tombola. K tanci a zábavě hraje Laura Bohuslava
Ryšánka, o předtančení se postará početná taneční
skupina Alenky ze Zruče nad Sázavou. Vstupné 100,-.
Předprodej vstupenek spolu s rezervacemi stolů bude
zahájen 3. března v potravinách Čestín.

Uhlířské Janovice
15. března 2014 od 9:00
„Uhlířskojanovická parketa“
Třetí březnovou sobotu pořádá Český svaz tanečního
sportu ve spolupráci s agenturou MKP tradiční celodenní
postupovou soutěž v latinskoamerických a standardních
tancích. Akce je pořádána pod záštitou města Uhlířské
Janovice a za finančního přispění firem a podniků
z Uhlířskojanovicka. Přijďte strávit příjemný den v rytmu
hudby a tance do sálu Kooperativy.

Uhlířské Janovice
19. dubna 2014 od 19:30
„Jakub Smolík“
Milan Kopecký oznamuje, že vstupenky na koncert
Jakuba Smolíka, který proběhne v sále Kooperativy
v Uhlířských Janovicích, jsou již v předprodeji. Zakoupit je
můžete přes portál Ticketpro, dále na KIC v Uhlířských
Janovicích a také ve vzorkové prodejně Dingo. Všichni
jste srdečně zváni.

Standa Olt
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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.

Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora
Náklad
2110 ks
Četnost
12 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
20. 2. 2014
MK ČR E 18157

š 185 mm
v 275 mm

š 185 mm
v 135,5 mm
1500 Kč

3000 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750 Kč

Na této straně
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci,
ideálně ve formátu PDF.
V případě Vašeho
zájmu kontaktujte,
prosím, redakci:
redakce.mikroregion@
gmail.com

