MIKRO REGION
Milí čtenáři,
tak se mi dnes splnil můj sen, a
sice stát se novinářkou.
S odstupem času jsem
usoudila, že jsem ráda, že
novinářkou nejsem… Ale do
Mikroregionu píšu moc ráda.
Je mi velkou ctí, že mohu
napsat srpnové úvodní slovo.
Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastný – známe
jistě všichni z filmu, ale léto je
krásné, ať prší nebo pálí
slunce. Vzhledem k mému
celoživotnímu zaměstnání
dělím stále rok na „ostatní“ a
„prázdniny“. Prázdniny jsou
v půlce a děti pomalu
doskáčou k začátku nového
školního roku.
Musím napsat, že jsem
moc ráda, že je v našem městě
a okolí stále víc a víc lidí, kteří
se nejen v létě věnují aktivitám
pro děti i dospělé. Je to moc
fajn. A jako velký plus zjišťuji
to, že se do této činnosti
zapojuje mnoho mladých lidí.
Hurá, počítače a roboti nás
nedostanou! Přátelství, vlídné
slovo a láska s námi budou
stále a napořád.
Všem nám přeji hezký
zbytek léta, každý ať si ten svůj
čas prožije, jak se mu líbí a ať
se zase s úsměvem zdravíme
při různých akcích anebo jen
tak na náměstí…

Dne 7. 7. 2015 se dožil krásného věku 95 let pan
z Kněže. Obecní
úřad Čestín, zastoupený paní Sýkorovou a paní Pěnkavovou, při osobní gratulaci popřál
panu Sůvovi hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hodně radosti z vnoučat a pravnoučat.
Poděkování za celoživotní oporu a péči a srdečné přání patří také manželce
, která 14. 7. oslavila své 86. narozeniny.
Pan Sůva má také jedno prvenství v obci Čestín – je nejstarším občanem. A v únoru byl
pod jednou střechou zároveň také s nejmladším občánkem Čestína, kterým je jeho
pravnouček Péťa Bohaboj.
Všem přejeme hlavně zdraví, pohodu a další šťastná pohodová dlouhá léta.

www.klubpivovarek.cz
www.facebook.com/klub.pivovarek

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.

Dne 9. srpna 2015 by oslavila naše
milovaná maminka a babička paní
, z Uhlířských Janovic
své 84. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 28. července by oslavil 100.
narozeniny pan
,
který nás opustil 21. června 1985.
Dne 14. října by oslavila 93. narozeniny
jeho manželka paní
, která nás opustila
26. března 1993.

Dne 25. srpna oslaví paní
z Mitrova 85.
narozeniny. Přejeme jí hodně
zdraví, štěstí a lásky. Manžel
Ladislav a syn Josef s celou
rodinou.

Celkové pořadí:
1. Ivošáci (Ivo Rozsypal, Ivo Koryčánek)
2. Old Boys (Michal Novotný, Petr Křeček)
3. Šmoulokati (Ondra a Verča Divišovi)
4. Kubík (Michal Janoušek, Pavel Hromádka)
5. BEER tým (Jaroslav Verner, Josef Louda)
6. FC Srostlý pysky (Honza Chyba, Honza Křen)
7. Vavřiňáci (Standa Coubal, Tomáš Verner)
8. Podveky (Miluška Mizerová, Honza Penk)
9. Hvězdy (Michal Černík, Michal Veliký)
10. Pat a Mat (David Šauer, Tomáš Wolf)
11. Sépiáci (Martin Svoboda, Lukáš Bohatec)
12. LAL (Alena Jíchová, Ladislav Brandejský)
13. Apačůmiloš (Víťa Kopecký, Honza Novotný)
14. Proč (Štěpánka a Zdeněk Novotní)
15. Sparťani (Josef Strnad, Lukáš Strnad)
16. Vokul (Markéta Vokřálová, Pavel Kulhánek)
17. Bastl (Bára Šaňková, Standa Hrbek)

Sportovní areál ve Vlkové nabízí široké veřejnosti využití pro
různé sportovní aktivity, jako je tenis, nohejbal, beachvolejbal
apod. Kontakty pro rezervaci nebo domluvení si termínu je
možno najít na www.tjvlkova.webnode.cz.

Přátelská utkání v letní přípravě MUŽŮ FKUJ
2015:
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Datum
18.7.
26.7.
1.8.
5.8.
8.8.
9.8.
15.8.
15.8.

Čas
17:00
17:00
17:00
18:00
10:15
??:??
17:00
17:00

Domácí
Sázava
Ledeč n. S.
Tuchoraz
Polepy
Pátek
Zruč n S.
UJ
Tr. Štěpánov

Hosté
UJ
UJ
UJ
UJ
UJ
UJ B - Superpohár
Liblice
UJ B

Více, nejen o letní přípravě, naleznete na internetových stránkách Fotbalového klubu Uhlířských Janovic:
www.fkuhlirskejanovice.cz.

Zásmuky
19. června – 31. srpna 2015
„Dopis nevinnému“

Kutná Hora
15. srpna 2015, 15.00 – 00.00
„Kutnohorská Kocábka“

Dopis nevinnému je téma výstavy pro zásmucký klášter,
které zpracovávají nejen žáci a studenti, ale i jejich
pedagogové. Jsou to výtvarníci ze dvou základních škol,
dvou středních a jedné vysoké školy. Ti všichni se podíleli
již na únorové výstavě v zásmuckém klášteře. Výstavu je
možné shlédnout do konce srpna po domluvě s
organizátorkou sympozia Jájou Trojanovou (kontakt:
trojanovajaja@seznam.cz; 606 683 690).

Festival bluegrassu, country, folku a trampské písničky –
Kutnohorská Kocábka patří již přes 30 let neodmyslitelně do
druhé poloviny letních prázdnin. Letošní 32. ročník se bude
konat na nádvoří Vlašského dvora. Mezi účinkujícími můžete
slyšet i Jitku Vrbovou se Standou Chmelíkem, Radka
Tomáška s Františkem Václavem Zikmundem, Pavla
Dobeše s Tomášem Kotrbou, kapely Detto, Veget, Apple,
Alishi a Mishmash a samozřejmě tradiční Brzdaře a
Trampoty. Těšíme se na všechny příznivce tohoto festivalu
a nezbývá než si přát krásné slunečné počasí!

Uhlířské Janovice
1. července – 30. srpna 2015
„Výstava“

Rašovice
MiniGalerie KIC vás zve na 2. výstavu obrazů Davida Ottla. 15. srpna 2015 od 18.00
„Slavnost Nanebevzetí Panny Marie“
Uhlířské Janovice
Srdečně zveme na slavnost Nanebevzetí Panny Marie do
Rašovic. V sobotu 15. srpna se koná u kostela od 18.00
Červenec, srpen 2015
poutní mše svatá a žehnání bylin a květin. Přineste si s
„Kostel sv. Jiljí“
sebou bylinky a květiny na požehnání.
O prázdninách srdečně zveme do kostela sv. Jiljí každou
sobotu v čase 13.00 – 14.00 na komentované prohlídky s
výkladem historie kostela a v neděli 30. srpna 2015 od 8.00
na poutní mši sv. ke cti sv. Jiljí.
Uhlířské Janovice

Čestín
1. srpna 2015 od 11.00
„Odpoledne s koňmi“
Přijďte se podívat, fandit a povzbuzovat na 6. ročník
soutěžního odpoledne s koňmi, které se koná v Čestíně na
hřišti. Na program bude: vystoupení kovboje Ladislava
Špáni, závod s motorkou, westernová hudba, soutěže pro
děti. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Chmeliště
8. srpna 2015, 9.00 – 12.00
„Bezpečně na cestě“
MC Uhlíček, Autoškola Jiří Čežík a BESIP pořádají
bezpečnostně-dopravní soutěž pro rodiče s dětmi na
dětském hřišti ve Chmelišti (v nové zástavbě). S sebou
kolo/odstrkovalo a bezpečnostní helmu!!!

Program s dopravní tématikou pro mládež:
21.00 – 01.00 disco Shabbo Uhl. Janovice
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

22. srpna 2015 od 16:30
„Fotbalový zápas“

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Miřetice, 1. kolo I. B třídy skupiny D.

Mirošovice
22. srpna 2015 od 8.00
„Nohejbalový turnaj“
Všichni jste srdečně zváni na XII. ročník MiroCUPu.
Startovné 300 Kč, travnatý povrch „wimbledon“, dovednostní
soutěže, věcné ceny, večerní program – „tanec s vlky“.
Občerstvení zajištěno, živá i repro hudba, dětský koutek,
možnost stanování – vlastní spacák. Bližší informace a
registrace týmů na 608 023 782, 777 730 845,
mirocup@outlook.cz

Mirošovice
12. září 2015 od 13.00
„Setkání rodáků“
Obec Mirošovice srdečně zve na první setkání rodáků v
Mirošovicích u Ratají nad Sázavou. Rodinní příslušníci
vítáni, program a občerstvení zajištěno.
Informace: 723 887 757 Ivana Zahradníčková, 602 392 946
Jaroslava Hlubinková.

Navštivte rozhlednu v Petrovicích II, poznejte okolí z jiné
perspektivy
Rozhledna se nachází na kopci nedaleko obce Petrovice II. Věž byla
postavena v roce 2004 jako vysílač, pro veřejnost byla zpřístupněna na jaře
roku 2005. Věž je vysoká 45,5 metrů a hlavní ochoz se nachází v 30
metrech. K ochozu vede 158 točitých schodů, výstup je bezpečný.

Provozní doba:

Po telefonické domluvě s paní Dudkovou, tel.: 724 256 011, Petrovice II,
čp. 22 (proti obecnímu úřadu).

Vstupné:

Děti do 15 let a důchodci 5 Kč
Ostatní 20 Kč
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Uhlířské Janovice
„Přihláška do tanečního kurzu“
Zahájení tanečního kurzu pro absolventy 9. tříd ZŠ je 12. září 2015 v 19.30
pod vedením tanečních mistrů Jitky a Karla Maršálkových – Taneční škola
SALTA, ve společenském sále hasičské zbrojnice v Uhlířských Janovicích.
Cena kurzu je 1600 Kč. Přihlášky a informace jsou k dispozici v KIC
Uhlířské Janovice, na kic@uhljan.cz, tel.: 327 542 197, a dále na
www.agentura-mkp.cz, tel.: 602 666 102.
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.
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