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Ani jsme se nenadáli a máme tady
začátek nového roku. Věřím, že jste
všichni prožili vánoční svátky v klidu a
pohodě. Většina z nás tráví dlouhé
zimní večery v kruhu rodinném. Toto
období lze využít k návštěvám svých
přátel, s nimiž si můžeme popovídat
o svých radostech i starostech.
Začátek roku je vždy spojen
s předsevzetími a plánováním. Bilancujeme, co se nám podařilo či nepodařilo v roce minulém a stanovujeme
si nové cíle.
Na zimní radovánky nám nepřeje
počasí, a tak máme možnost toto období využít k odpočinku a načerpání
nových sil. Svátkem Tří králů nám začal masopust, který má být rozverný,
plný radosti a veselí. Proto bychom si
měli této doby bezstarostně užít.
Vážení a milí čtenáři, přeji Vám
všem hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů po celý rok
2014.
pokračování na straně 6
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Správnou odpověď na otázku z minulého čísla nám zavolala paní Brabcová (před ní bylo několik telefonátů se špatnou
odpovědí)
Tedy správná odpověď zněla: Stavbu nové Obecné školy financoval a i podnět k ní dal kníže Lichtenstein. Tedy, rodino,
máte další dva lístky na Hasičský ples! Gratulujem!
A nová otázka, tentokrát velmi složitá:
Vzpomene si někdo, jak se jmenovala vychovatelka z „Děcáku“, které dítě spadlo z Viklavy do Řeky a ona skočila za
ním, což téměř nepřežila? Stačí křestní jméno.
Výherce, který první zavolá na naše číslo 602 292 832, získá dvě vstupenky na Hasičský ples 22. března 2014

Poděkování
Dne 6. 12. 2013 jsem měl vážnou dopravní nehodu v obci Chmeliště
u Uhlířských Janovic a touto cestou
chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na mé záchraně a vyproštění z havarovaného vozidla. Konkrétně hasičskému a záchrannému sboru z Uhlířských Janovic a Zbraslavic a
hasičskému sboru z Nymburka.
DĚKUJI!!!
Dne 17. 12. 2013 se v kostele sv.
Aloise v Uhl. Janovicích konal tradiční
adventní koncert pěveckého sboru
Červánek. Chtěli bychom touto cestu
poděkovat všem, kteří se podíleli na
jeho organizaci, i těm, kteří na koncert
přišli a přispěli dobrovolným
vstupným. Celkem bylo vybráno 6260
Kč. Vybrané peníze byly uloženy na
účet SRPDŠ a budou použity ve
prospěch dětí naší školy. Ještě jednou
všem děkujeme a přejeme mnoho
štěstí do nového roku.
Vážení a milí čtenáři,
rok 2013 utekl jako voda a před pár
dny nám začal rok nový.
Doufám, že Vám rok 2014 přinese
mnoho radostných chvil, plných štěstí,
zdraví, pohody a spokojenosti, a že
se společně budeme setkávat na
spoustě báječných akcí, které se během roku v našem mikroregionu konají. Snad Vám při jejich výběru pomohou i stránky těchto novin, které se
k Vám nově budou dostávat
dvanáctkrát do roka.
Shlédnout noviny můžete i v elektronické podobě prostřednictvím odkazů
na webových stránkách jednotlivých
obcí. O aktualitách se nově dozvíte i z
našeho facebookového profilu:
www.facebook.com/mikroregion.
Krásný rok 2014!

Dne 22. prosince by se pan Brož Josef, řezník z Rašovic, dožil 100 let a
jeho manželka Milada Brožová by se 22. ledna dožila 95 let. Kdo jste je
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Milada s manželem a vnučka
Petra s rodinou.

Dne 8. ledna 2014 uplyne 1 rok ode
dne, kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Šauer z Uhlířských Janovic.
Vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.

Dne 2. ledna 2014 uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Josef Barták z Uhlířských
Janovic. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 20. ledna 2014 uplynou 4 roky
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Lidmila Pařízková z Uhlířských
Janovic.
S láskou vzpomínají synové Luboš a
Miloš s rodinou.

Dne 5. ledna 2014 uplyne 15 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Josef Vlach z Vranic.
Vzpomíná manželka a
synové 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.
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2. HC Bystřice
3. AHC REBELS
4. HC FARMA Velké Popovice
5. HC Týnec STARS
6. HC Průhonice
7. DZS Struhařov
8. HC ATTL 2011
9. Kabaret Sázava
10. HC SEMTAMŤUK
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Výsledky utkání.
AHC REBELS
HC Olbramovice „A“
AHC REBELS
HC MOOS Osečany
AHC REBELS
ULBRICH
AHC REBELS
HC Alexandra Čerčany

SSC Říčany
AHC REBELS
BESA
AHC REBELS
HC Pyšely
AHC REBELS
F-MARK
AHC REBELS

5:7
2:0
3:3
6:5
8:4
7:3
2:10
5:4

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
5. - 16. ledna 2014
„Výstava betlémů “
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve na
výstavu betlémů do kostela sv. Jiljí. Výstavu zahájí 5.
ledna v 15:00 krátký program dětí z farnosti pod názvem
Tříkrálové klanění.

Uhlířské Janovice
17. ledna 2013 20:00 – 02:00
„PLES PODNIKATELŮ“
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na PLES
PODNIKATELŮ, který se koná v příjemném prostředí
společenského sálu Kooperativy. K tanci a poslechu Vám
bude hrát skupina LAURA A ŠOURASBAND. Kvalitní
obsluhu a občerstvení zajistí pan Jaroslav Fanta z Jindic.
Předprodej vstupenek od 17. prosince u paní Stoupové
v Sandy - prodej novin. Přijďte včas, ať nezmeškáte
předtančení a kolo štěstí. Vstupné 150,- Kč.

Uhlířské Janovice - Benešov
„Utkání AHC Rebels“
4. ledna od 17.30 HC Miličín
5. ledna od 17.30 DZS Struhařov
12. ledna od 19:00 Sokol Senohraby
19. ledna od 11.00 HC ATTL
25. ledna od 19.00 HC Průhonice
31. ledna od 22:00 HC Týnec STAR
Janovický hokejový tým srdečně zve na lednová utkání,
která se odehrají v Benešově na zimním stadionu.

Uhlířské Janovice
od ledna 2014
„Kroužek křesťanské výchovy pro děti hrou“
Církev československá husitská informuje, že od ledna
otevírá „Kroužek křesťanské výchovy pro děti hrou“.
Přihlašovat se mohou děti předškolní, ve věku 4 – 6 let a
děti školní, ve věku 7 – 10 let. Přihlašování probíhá
telefonicky na čísle 601 344 038 anebo přes e-mail
ccsh_uvaly@seznam.cz
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.
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Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora

www.ja
ktridit.cz
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.
Na této straně otiskneme Vaši reklamu či inzerci. V případě zájmu
kontaktujte, prosím, redakci: redakce.mikroregion@gmail.com
cena:
celá strana 3000,-

půl strany 1500,-
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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
23. 1. 2014
Za věcnou správnost textů odpovídají
jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
přijatých textů.
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