MIKRO REGION
Vážení a milí čtenáři,
opět tady máme krátké podzimní
dny, pracujeme do tmy na sklízení a
zazimování zahrad a zahrádek.
S podzimem tu máme také staročeské posvícení, jeden z nejoblíbenějších svátků venkovského lidu,
kterým se oslavovalo ukončení
polních prací. Posvícení v Čechách
(a hody na Moravě) se slavila
v každé farnosti podle patrona
kostela. Trvala tři dny, my jsme je
zkrátili na dva.
Podle legendy první posvícení
slavil Šalamoun, když světil svůj
chrám v Jeruzalémě. Císař Josef II.
v rámci církevních reforem roku
1787 zavedl tzv. „Císařské posvícení“, které se mělo konat ve všech
farnostech v jeden den, aby lid nezanedbával čas. To se ovšem
neujalo.
Náš kostel v Podvekách je zasvěcen sv. Havlu, takže slavíme posvícení v neděli po 16. říjnu.
Protože dodržujeme staré zvyky,
pomodlili jsme se 19. 10. 2013
o mši v kostele, kterou celebroval
Otec Vladimír. Upekli jsme zdobené
koláče a husu s bramborovým
knedlíkem a zelím. Ale hlavně jsme
se sešli s rodinou i přáteli a popovídali o svých radostech i starostech.
Nezapomínejme na tyto staré
obyčeje, zastavme se na chvilinku
v tom dnešním shonu a zavzpomínejme s rodiči a dětmi, jak ten čas
letí.
Pěknou podzimní pohodu Vám
všem přeje

Na otázku z minulého čísla odpověděl jako první pan doktor Lutrýn z ratajské aleje. A volal mi, že ničivá povodeň byla
na potoce v roce 1972, a že voda odnesla Fiat Polski 125 kousek nad podveckej most a tam ho šprajcla mezi dva
stromy.
A otázka na tento měsíc:
Jak se jmenoval pan farář z Ratají, který zde kázal v 70. letech, a podotázka – kdo mu tenkrát pečoval o kostel a
zároveň zvonil poledne a klekání?
Kdo první zavolá správnou odpověď na telefonní číslo 602292832, získá 2 vstupenky na Hasičský ples 2014.

Podvecká dvojčátka, Adélka a
Zuzanka Novotných, oslavila 6.
9. 2013 první narozeniny.
Děvčátka měří již přes 74 cm,
váží necelých 9 kg, chodí za
ručičku a vesele žvatlají. Někdy
to zazní jako mami, tati, děda,
bába, hami a bumbu. Děvčátka
jsou jedna jako druhá, moc jim to
sluší. Ještěže je rodiče Štěpánka a Zdeněk dobře rozeznají.
Obecní úřad přeje celé milé rodince hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Eva Mottlová

Dne 5. listopadu 2013 uplyne 5 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Josef Beneš ze Žíšova.
S láskou vzpomínají manželka a
dcery s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
jen vzpomínka na Tebe, Helo,
zůstala.
Dne 7. listopadu 2013 uplynou 3
roky ode dne, kdy nás opustila
naše sestra Helena Pospíšilová
z Losin, která by 31. října oslavila
své nedožité 60. narozeniny.
S láskou vzpomínají sestry Zdena,
Míla a Marie s rodinami.

Dne 16. listopadu uplyne jeden rok
ode dne, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
Bohuslav Šourek z Mančic. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka s rodinnou a
sestra Marie 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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Uhlířské Janovice
2. listopadu 2013 od 14:00
„Fotbalový zápas“

Uhlířské Janovice
16. listopadu 2013 od 13:30
„Poslední podzimní zápasy“

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Kondrac, 11. kolo I. B třídy skupiny D.

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – FC Tuchoraz, 13. kolo I. B třídy skupiny D.

Další domácí zápasy:

Další domácí zápasy:

Muži B: UJ – Vrdy
St. žáci: UJ – Povltavská FA
Ml. žáci: UJ – Povltavská FA

3. 11. od 14:00
3. 11. od 9:30
3. 11. od 11:10

Uhlířské Janovice
4. – 29. listopadu 2013
„Výstava obrazů“
Volné sdružení amatérských
výtvarníků „BEZ RÁMU“ a
Minigalerie v Uhlířských
Janovicích Vás srdečně zvou
na výstavu obrazů.

Žíšov
9. listopadu 2013
„Výlov“
Vážení čtenáři, všichni jste srdečně zváni na výlov
Panského rybníka v Žíšově. Přijďte s námi strávit příjemný
podzimní den.

Uhlířské Janovice
9. listopadu 2013 od 19:30
„II. prodloužená“
Účastníci tanečního kurzu 2013 srdečně zvou na svou
druhou prodlouženou, která se bude konat v sále
Kooperativy. Přijďte strávit příjemný večer poslechem
hudby a společenským tancem.

Uhlířské Janovice
16. listopadu od 13:00
„Vánoční tvoření“
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace a strávit společně
příjemné odpoledne. Akce se bude konat v klubu
Tvořivých žen v Pečírkově ulici. Na programu je: Stromek
pletený z papíru,
Patchworkové ozdobné koule a Chambala
náramky s korálky.
Zájemci hlaste se na tel. 724552716 nebo 327543321
nebo na e-mail AnnaNouzakova@seznam.cz

Muži B: UJ – Zbraslavice
St. žáci: UJ – Beroun
Ml. žáci: UJ – Beroun

17. 11. od 13:30
17. 11. od 9:30
17. 11. od 11:10

Kácov
16. listopadu 2013 od 20:00
„Školní ples“
Všichni jste srdečně zváni na školní ples, jenž se bude
konat od 20:00 v místní sokolovně.

Čestín
22. listopadu 2013, 14:30 – 18:00
23. listopadu 2013, 9:00 – 18:00
„Vánoční tvoření a jarmark v Čestíně“
TJ Sokol Čestín ve spolupráci s obcí Čestín pořádá
v čestínské sokolovně oblíbené „Vánoční tvoření a
jarmark“. Tvořit se budou tradiční i netradiční vánoční
dekorace. Občerstvení a dobrá káva zajištěny. Těší se
Jarka, Markéta a trpělivé lektorky. Všichni jste srdečně
zváni, přijďte i jen posedět.

Uhlířské Janovice
29. listopadu od 16:00
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“
Město Uhlířské Janovice srdečně zve na rozsvícení
vánočního stromu na janovickém náměstí. Návštěvníky
čeká bohatý program, který připravila základní škola velký pěvecký sbor ZŠ pod vedením pana učitele Květoslava Červeného, taneční kroužek ZŠ pod vedením paní
učitelky Olgy Ladrové, dramatický kroužek pod vedením
paní učitelky Radky Roubíčkové. Drobné perníčky pro Vás
vyrobily děti ze ZŠ a ozdobily ženy z Klubu tvořivých žen.
Občerstvení zajištěno.

Uhlířské Janovice
30. listopadu 2013, 8:00 – 11:00
„Tradiční Vánoční jarmark“

Onomyšl
1. prosince 2013 od 14:00
„Mikulášská nadílka a zápis do pekla“

Šikovná děvčata z Klubu tvořivých žen Vás srdečně zvou
na náměstí v Uhlířských Janovicích, kde v Pečírkově ulici
budete moci zakoupit originální drobné dárky, ozdoby a
dekorace, pletené, háčkované i šité výrobky od členek
tohoto Klubu.

Na odpoledne plné taškařic, soutěží a her, ochutnávku
čertovských brambor a buřtů v pohostinství „U Nováků“
Vás zvou OÚ Onomyšl a SDH Onomyšl, Křečovice.
Čertíci a čertice, těšíme se na Vás.

Uhlířské Janovice
30. listopadu 2013 od 9 hod.
„3. ročník výstavy prací Klubu tvořivých žen“

Uhlířské Janovice
7. prosince 2013 od 14 hod.
„Bětuška a Kleofášek“

Klub tvořivých žen Vás srdečně zve na svou výstavu, jež
bude zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 30. listopadu
od 9 hod ve výstavní síni KIC
v Pečírkově ulici. Prodejní
výstava bude otevřena po
celý prosinec. Přijďte se podívat, co všechno vytvořily
ženy z Uhlířských Janovic a
okolí. Těšíme se na vás a
možná… možná se k nám
přidáte i vy.

Ochotnický spolek UHLÍŘ vás a vaše děti srdečně zve do
budovy Kooperativy v Uhlířských Janovicích na Mikulášskou pohádku. Pohádka je veselá a plná čertů, ale nebojte se, nakonec vše dobře dopadne. Přijďte společně s námi strávit několik hezkých předvánočních chvil.

Rataje nad Sázavou
30. listopadu 2013, 10:00 – 15:00
„Předvánoční řemeslný jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou všechny srdečně zve na
Předvánoční řemeslný jarmark, který se bude konat
v nádherných prostorách ratajského zámku. Přijďte si užít
atmosféru nadcházejících vánočních svátků, vůni a chuť
medoviny či svařeného vína, ohodnotit šikovnost vystavovatelů, nakoupit dárky nebo třeba jen tak popovídat.
Těšíme se naviděnou.

Uhlířské Janovice
7. prosince 2013 od 20:00
„Věneček“
Účastníci tanečního kurzu 2013 srdečně zvou na
slavnostní „Věneček“, který uzavírá jejich hodiny základů
společenského tance. Přijďte do sálu Kooperativy
ohodnotit um letošních absolventů, zatančit si a strávit
celkově příjemný večer.

Vavřinec
14. prosince 2013, od 14:00
„Vánoční koncert MŠ“
MŠ Vavřinec srdečně zve na vánoční koncert, který se
uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci, jako hosté
vystoupí Lucie Mrňáková a Kateřina Strnadová - zpěv a
Václav Poživil - doprovod na varhany.

Žíšov
30. listopadu 2013, od 13:30
„Vánoční koncert MŠ“

Rataje nad Sázavou
22. prosince 2013 od 17:00
„Vánoční koncert“

MŠ Vavřinec srdečně zve na vánoční koncert, který se
uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Žíšově.

Městys Rataje nad Sázavou srdečně zve na vánoční
koncert. Přijďte si společně s námi poslechnout a zazpívat
vánoční koledy do příjemného prostředí zámecké kaple.

Kácov
30. listopadu 2013 od 14:00
„Mikulášská nadílka“
Srdečně zveme děti i rodiče na mikulášskou nadílku,
kterou pořádá občanské sdružení Kopretina v místní
sokolovně.

Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com

Nebojte se třídit správně
Když váš odpad roztřídíte do barevných kontejnerů, bude dál využit pro recyklaci nebo
na výrobu energie. Pokud využitelný odpad ale jen odhodíte do popelnice na směsný
odpad, bude bez užitku uložen na skládku. Třídění není těžké! Podívejte se na naše
příklady třídění nejběžnějších odpadů z domácností.
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KE L ÍM KY
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Prosíme zasilatele příspěvků, aby nezapomněli ke svým článkům
připojit jméno autora textu, případně i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. Děkujeme.
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.
Tato stránka může v budoucnu sloužit k reklamním účelům.
Pokud máte zájem v našich novinách otisknout reklamu, kontaktujte, prosím, redakci: redakce.mikroregion@gmail.com

Četnost
11 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
21. 11. 2013
Za věcnou správnost textů odpovídají
jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
přijatých textů.
MK ČR E 18157

