MIKRO REGION
U H LÍŘS KO J AN O VI C KA

ZDARMA

A

S TŘE D N ÍH O

P O S Á Z AVÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU

ZÁŘÍ 201 3

Úvodní slovo

Janovické posvícení
V sobotu 31. srpna ožilo náměstí
v Uhlířských Janovicích veselím
a pohodou tradičního posvícení.
Návštěvníci sice neměli
možnost ochutnat a nakoupit
domácí chleby ani koláče, ale zato se mohli zúčastnit soutěže
o nejlepší slané pečivo k pivu a
vínu. První místo si z této soutěže odnesla paní Jaroslava Michalicová, na druhém se umístila
Drahuška Tvrdíková a třetí příčka patřila Marii Zelingerové.
V uličce před Kulturním
informačním centrem na stáncích prezentoval své šikovné ruce uhlířskojanovický „Klub
tvořivých žen“. Oči kolemjdoucích tak lákaly nejen překrásné
šperky, ale i dětské oblečení, ple-

tené šály, háčkovaní medvídci,
voňavá mýdla, košíky z papíru a
mnoho dalších, obdivuhodných
výtvorů.
Odpoledne pak byl v parčíku
před KICem program pro děti.
Jednalo se vlastně o odložený
„Den dětí,“ který se v červnu
nemohl kvůli povodním konat.
Program a soutěže o ceny si od
13 hodin pro děti připravila
Praktická základní škola za pomoci janovických skautů.
Na celé akci nechybělo
samozřejmě ani občerstvení.
O program a zábavu tak měli
malí i velcí postaráno až do odpoledních hodin.

Vážení čtenáři,
opět k Vám přichází další vydání
Vašich oblíbených novin. Přes léto
se však mnoho změnilo, a tak se od
září budete nově setkávat s „Mikroregionem Uhlířskojanovicka a
středního Posázaví“.
Jaké vlastně „nové“ noviny jsou?
Asi nejnápadnější je celková změna
jejich vzhledu. Za zmínku jistě stojí
samotná hlavička, zobrazující kromě
názvu také náš mikroregion s vyznačenými hranicemi jednotlivých
obcí. Stránce vévodí zelená barva,
charakteristická pro Posázavské
lesy.
Pro lepší orientaci jsme články
rozdělili do rubrik, jejichž názvy najdete vždy v záhlaví stránky.
Náš region je velmi malebný a
nabízí rozmanité kulturní, sportovní
i zájmové aktivity, které stojí za to
navštívit. Stejně tak je dobré, mít
přehled o důležitých událostech
v obcích a informacích od obecních
úřadů. Rádi bychom Vám tedy přinášeli aktuální informace z dění
v našem mikroregionu – od toho také
název novin. Chybět nebudou reportáže z již proběhlých událostí, ani
pozvánky na ty, které Vás teprve čekají. V každém čísle bychom Vám
také rádi blíže představili jednu
z dvaceti obcí mikroregionu.
Budete-li k nám mít nějakou
prosbu, připomínku, doporučení nebo otázku, neváhejte se na nás obrátit, budeme se snažit Vám co
nejvíce vyjít vstříc. Vždyť přeci – jsou
to noviny pro Vás.
Za redakční radu Kateřina Kubátová

Pro obce Církvice, Čestín, Kácov, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Petrovice II, Podveky, Rašovice,
Rataje nad Sázavou, Samopše, Skvrňov, Sudějov, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec a Zbizuby
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Prameniště Podmoky – záložní zdroj
vody pro Uhlířské Janovice
Výjezdní zasedání představenstva
Vodohospodářské
společnosti
Vrchlice-Maleč, a.s. se dne 28.
května 2013 uskutečnilo v Uhlířských Janovicích. Členové představenstva si v úvodu jednání
prohlédli původní prameniště vody v Janovické Lhotě - Podmoky.
Z tohoto prameniště bylo město
zásobováno do roku 2003.
Zdrojem vodovodu bylo dříve
vybudované prameniště - jímací
zářezy. Voda byla přivedena do
města vodovodem postaveným
městem v rámci akce „Z“ v roce
1972. Pro nedostačující vydatnost
jímacích zářezů byly v roce 1991
do systému zařazeny dvě vrtané
studny k posílení zdroje vody
z prameniště.
Voda z prameniště je jímána
přes sběrnou jímku do akumulační
nádrže 100m3 a odtud byla čerpána přes tlakové odkyselovací filtry
na vodojem v Uhlířských Janovicích.
Později byla doplněna odradonovací (stripovací) kolona a další
akumulační prostor (laminátová
nádrž 10 m3). Zastupující vedoucí
úpravny vody pan Miloslav Fiala,
který se účastnil tehdejší úpravy
prameniště, doplnil: „ Změna

době bylo také uvedeno do provozu telemetrické zařízení k dálkovému přenosu provozních stavů
vodovodu
na
dispečink

meniště pro zásobování vodou
využíváno. Z důvodu omezeného
množství vody v prameništi a
nutnost její úpravy, zejména vyšší

společnosti, kde je zajištěna trvalá
kontrola provozu. Tímto opatřením se zmírnil dopad provozních poruch na výpadky
zásobování obyvatel.
V současné době není pra-

obsah železa, agresivní složky
CO2 a později i radonu, byl
vodovod Uhlířské Janovice napojen v rámci stavby „Zásobení příhraniční oblasti okresu Kutná
Hora a Kolín pitnou vodou” v ro-

úpravy spočívala v tom, že voda z
akumulačního prostoru byla
čerpána přes odkyselovací filtry a
navíc na stripovací kolonu do
nově vytvořeného akumulačního
prostoru a teprve odsud byla
čerpána na vodojem. “ S touto

změnou bylo také přemístěno bakteriologické zabezpečení vody na
vodojem a dávkování na úpravně
bylo vyřazeno z provozu. V této
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ce 2003 na nový přiváděcí řad
Kutná Hora - Sázava, zásobující
přilehlá spotřebiště pitnou vodou
z úpravny vody U sv. Trojice
v Kutné Hoře. Nový přiváděcí řad
je napojen odbočením z přivaděče
Kutná Hora - Sázava v části trasy
mezi vodojemy Dubina a Radvanice. Vzhledem k výškovému
uspořádání je na přívodním řadu
do Uhlířských Janovic vybudována čerpací stanice. Součástí stavby byla i celková rekonstrukce
vodojemu s užitným objemem
2x500m3 a doplnění chybějící armaturní komory.
Cílem návštěvy členů představenstva bylo ověřit na místě skutečný stav a rozhodnout o dalším
zabezpečení. S vodou z prameniště je počítáno pro případ
havárií nebo i pro mimořádné
stavy.
Na základě rozhodnutí představenstva zpracovává nyní firma
VIS - Vodohospodářské a
inženýrské služby, spol. s r.o. studii zabezpečení stavby. Ředitel
této firmy Ing. Ladislav Forejtek
k tomu přímo na místě řekl: „ Vo-
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Nové víceúčelové hřiště
ve Zbizubech.
Zastupitelstvo obce schválilo vybudování nového víceúčelového
hřiště pro děti a mládež na návsi
ve Zbizubech v místě, kde se nacházela nefunkční požární nádrž.
V této nádrži již několik let nebyl
dostatek vody, a proto nemohla
být zdrojem požární vody
k účinnému požárnímu zásahu.
Stavba je před dokončením. Na
jižní straně tohoto objektu v délce
9 metrů a na bočních stranách
v šířce 4 metry je vyzděna cvičná
stěna na squash. Povrch hřiště je
betonový. Hřiště bude mít celo-

roční využití. V jarním, letním a
podzimním období na streetball,
házenou, tenis, nohejbal, volejbal,
badminton a obdobu squashe.
Malé děti budou mít možnost plochu využívat jako dopravní hřiště
pro jízdu na odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách, kolečkových bruslích atd. V zimní
období bude hřiště využitelné jako kluziště a pro zimní sporty. Po
dokončení stavby bude v měsíci
září víceúčelové hřiště předáno
dětem a mládeži do užívání.

da z tohoto prameniště je kvalitní
a bylo by škoda jí přestat využívat. Budeme se snažit vypracovat
takovou studii, která by zabezpečila trvalou provozuschopnost
tohoto systému zásobování. “

O vyjádření k připravované rekonstrukci prameniště jsme požádali i starostu města Uhlířské
Janovice pan Mgr. Jiřího Buchtu:

"Jsem velice rád, že společnost
investuje do rekonstrukce původního prameniště vody pro naše
město a tento zdroj vody tak bude
zachován i pro budoucí generace. "
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Nový most v Čestíně
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Po roce a půl se Čestín dočkal
otevření nového mostu a opravených silnic druhé třídy od Staré
Huti, přes Čentice, Čestín až po
křižovatku do Čenovic.
Slavnostního přestřižení pásky
přes nový most se zúčastnil dne
16. 8. 2013 pan hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák,
za ROP Střední Čechy JUDr.
Ing. Tomáš Novotný, za firmu
Porr. a.s. Ing. Pavel Hirsch, za
Středočeský kraj odbor dopravy
Bc. Zdeněk Dvořák a za obec
Čestín starostka Miroslava Sýkorová.
Opravu mostu provázely od
samého začátku velké potíže, původní projekt musel být přepracován. Komplikace s objízdnými
trasami vznikly díky dopravním
uzávěrám v Kácově a současně ve
Zbraslavicích.

V listopadu, kdy byl most hotov, došlo však k porušení hráze
rybníka, která musela být opravena. Finanční prostředky na
opravu, poskytl Středočeský kraj.
Opravené silnice a most, investice
za 60 mil. bude sloužit všem ob-

čanům, kteří budou projíždět naší
obcí.
Poděkování patří všem zúčastněným firmám, Středočeskému kraji a také občanům, za
trpělivost po dobu stavby.

V prostorách obnovené kaple ratajského zámku proběhlo na
podzim a na jaře vítání nových
občánků Ratají nad Sázavou, kteří
se narodili v průběhu roku 2012.
Přivítáni byli: Tomáš Třešňák,
Barbora Strouhalová, Ella Pro-

cházková, Tomáš Kmoch, Johana
Bohatcová a Jan Zouplna.
O hudební doprovod se postarali Věra Linhartová a Michal
Richter, verše přednesli Terezka a
Davídek Vyhnánkovi.
Celé vítání bylo zakončeno

podpisem rodičů do pamětní knihy městyse Rataje nad Sázavou,
předáním květin, upomínkových
dárků a nezbytnou gratulací od
pana starosty a paní matrikářky.

Vítání ratajských občánků
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Renesance v barokním sále
Jubilejní, již 15. ročník letní školy
starého tance se konal letos od 26.
července do 4. srpna. Stejně jako
v předešlých letech výuka probíhala v Rytířském sále ratajského
zámku. Tentokrát se kurz specializoval na taneční techniku, způsob interpretace a vývoj tance
v období renesančního manýrismu

a baroka v Anglii, Španělsku,
Francii a Itálii. Výuka byla přizpůsobena naprostým začátečníkům i tanečníkům již
pokročilým, pod vedením lektorů
MgA. Hany Slačálkové a
Mgr. Miroslava Smahy. Během
deseti výukových dní se přihlášení „studenti“ věnovali správné-

KULTURA

mu držení těla při tanci, vnímání
prostoru, baletům z období manýrismu, či dynamickým skupinovým tancům. Součástí výuky
byla také teoretická část, věnována dějinám tance. V nabitém
programu kurzu si však účastníci
i lektoři nalezli čas na odpočinek,
posezení u ohně, zpívání, i na výlety po překrásném Posázaví.
Navštívili tak například Český
Šternberk nebo Talmberk. Patnáctý ročník letní školy starého tance
byl zakončen slavnostním koncertem absolventů, nazvaným
„Tance renesance a baroka“.
Proběhl v Rytířském sále ratajského zámku v sobotu 3. srpna
večer, za hudebního doprovodu
vokálně instrumentálního souboru
LUDUS MUSICUS.

Ve Čtrnáctce s humorem
Ani letos klub Čtrnáctka v Ratajích nad Sázavou nezklamal a
uspořádal pro všechny uměníchtivé další sérii výstav kresleného
humoru.
Zahájení
letošního ročníku bylo netradiční,
první výstava patřila seskupení
hned několika kreslířů a nesla název „Václav Klaus v karikatuře“.
Další výstavy už byly jako tradičně věnovány vždy jednomu autorovi. Nechyběla mezi nimi
jména jako třeba Miroslav Kemel
nebo Igor Ševčík. Slavnostní
vernisáže byly zahájeny představením autora a jeho tvorby a hudebním doprovodem Oty Kmínka,
majitele klubu. Po hromadném
přípitku na autorovo zdraví a zdar
výstavy byla galerie Chodba

otevřena návštěvníkům. S koncem hodin bude sezóna završena
léta však klub Čtrnáctka s humo- vernisáží kreseb Ivana Hanouska.
rem nekončí. Od 7. 9. mohou zá- Všichni jste srdečně zváni.
jemci
navštěvovat výstavu
Radovana Rakuse a 5. října v 15
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Dopis z Ratajského klubu Čtrnáctka
No co Ti budu, Katko, povídat,

ratajského divadla Matouš a jejich skvěle provedené
hry „Bordel na ministerstvu“ v nastudování režiprázdniny v Ratajích utekly jako voda. Jak by taky sérky představení Růženy Makalové.
ne, když se v ratajském Pivovárku skoro pořád něco
dělo! Začalo to koncertem nového seskupení 5P Luboše Pospíšila, ze kterého po personálních změnách
vyzařovala naprostá pohoda, a tím víc se projevilo
muzikantské umění kapely.
Hned týden potom se jel již třetí ročník jízdy historických auťáků a motorek do vrchu zvaný „Rataják“. Z křižovatky pod hradem, ze kterého všem
závodníkům jistě držel palce sám velký Hynce Ptáček z Pirkštejna, vystartovalo na dvě rozjížďky hned
devětačtyřicet duchem mladých veteránů s krásnými
řidičkami a řidiči, kteří měli až do cíle ocel ve tváři,
Srpen začal přehlídkou vynikajících kapel ve
sveřepost v očích a ze všech čišela touha vyhrát stylu Hard Core, který sice každému nesedí, ale po
boj s obávaným kopcem. Zarputilost se vyplatila. Po třetí skladbě Tě to chytne a pak už někteří nechtějí
sečtení se zjistilo, že musíme udělit devětačtyřicet nic jiného poslouchat. Po nich přijela legendární Vlprvních míst, což jsme rádi udělali. Nikdo nepro- tava s geniálním muzikantem Robertem
testoval, všichni, i Karel Najman z Ledečka dostali Nebřenským, který po mnohaletém výpadku opět
diplom s historickou kolorovanou fotkou z první jíz- koncertuje. Z málokteré kapely vyzařuje taková pody do vrchu někdy kolem roku 1900, na které je za- hoda…
chycen starej Němeček, ano, táta našeho kamaráda
Lojzíka Němečků - dej mu pánbůh věčnou… kterak
neomylně vede svůj žebřiňák de luxe s motorem
o dvou koňských silách k cíli závodu, který byl tehdy ještě na konci Aleje. Při čekání na vypsání diplomů zahrála závodníkům kapela Rošáda a odpoledne
po závodě bylo velmi veselo.
A pak přišel Sekwoyfest. Do Ratají přijelo asi
150 trampů, většina vlakem a někteří i autem, to je
Ti docela sranda, jak z nablýskaného Forda leze
čundrák s vocasem na klobouku, kterej mu při vylejzání z auťáku spadne. Ale šest kapel bylo skvělých, zejména pak Goblin s kořeny v Malovidech, a
sama jsi viděla, že trampové to patřičně ocenili.
Koncem července jsme se sebrali a odjeli relaxovat většinou „pod širákem“ k bratiam Slovákom,
ktorí boli skvelí a kamarádskí a svorne zme sa shodli
na tom, že keby nebolo lenivych Mečiarov a KlauBrněnské Poutníky netřeba představovat a další
sov mohli zme byt doteraz jedna zema. Ale „čo už sa týden již z pódia Pivovárku zněla Poprava blond
stalo, stalo sa, muožete klidno zívat…“ jak zpíval holky, Hvězdička blýskavá a další hity Petra
kdysi pan Suchý - dodnes Čechoslovák. No Katko, Nováka, po němž převzala příslovečné veslo histopřál bych Ti husí pečínku ve vyhlášeném Slo- rická Novákova kapela George and Beatovenském Grobu…
vens s legendou rock´n´rollu Karlem Kahovcem za
A skoro jsem zapomněl na perfektní představení mikrofonem. Jenom škoda, že jejich hosté, další
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legenda rocku Tom Petty Revival byly smáznuti ze
scény výpadkem elektřiny. Ale zapálily se svíčky a
vše se dohrálo akusticky v baru Pivovárku.
Martin Kraus z Divišova a jeho kapela Krausberry zakončili prázdniny v Klubu Pivovárek v Ratajích
nad Sázavou.
Ale tím jsme letos nekončili, Katko! Říkala jsi, že
se Ti líbil Roman Dragoun s Lubošem Pospíšilem a
Pepou Lábusem z rádia Beat a co Tě ještě čeká?
Druhou sobotu v září Tě zveme na úžasné trio Michal Prokop, Luboš Andršt a Honza Hrubý. To si
nenech ujít! Následovat bude trochu trampské muziky hodně střižené do country – nerad škatulkuji –
protože Hop-Tropáci se Samsonem Lenkem to umí
hodně rozbalit. A což teprve Patrola – Šlapeto s kapelníkem a skvělým člověkem Radanem Dolejšem v jedné z hlavních rolí!
No Katko, nebudeš mít klidné září… Pokud se
toho všeho zúčastníš, budeš dobrá. A co jsi říkala

UDÁLO SE V OBCÍCH

před týdnem v Klubu Čtrnáctka vernisáži výstavy
Radka Rakuse, úžasného kreslíře a karikaturisty a
hlavně jeho obrázkům? Ten bude v naší galerii vystavovat až do konce září.
A na závěr Ti ještě prozradím, že první sobotu
v říjnu u nás vystavuje historik kresleného humoru a
skvělý člověk Ivan Hanousek. Ten sice sám nekreslí,
ale zato má zmapovanou srandu na papíře již někdy
od 18. století. Jak ho znám ví určitě, co se bude
kreslit třeba za 50 let.
No když jsme již zabrousili do října, pozvi čtenáře na koncert poměrně mladé kapely Zrní druhou
říjnovou sobotu. Ale o tom něco příště.
Měj se skvěle!
No co Ti budu povídat…

Odpověď na soutěžní otázku z června:
Nikdo ze čtenářů si již nepamatuje, že jsme si v Ratajích nad Sázavou chodili s holkama mačkat ruku do Kočičího
zámku, důvěrně zvaného bůhvíproč Kočičák. Nikdo tentokrát nevyhrál.
A na co se ptáme v září? Jak se jmenovala rodina, která v místě nynější Šternberské elektrárny provozovala mlýn a
současně se stavbou železnice postavila u ratajského mostu zájezdní hostinec?
Kdo správně odpoví jako první na tel. 602292832, vyhrává 2 vstupenky na koncert kapely Hop Trop.

Loučení s létem v Ledečku
Červnové oslavy dne dětí musely
být v Ledečku kvůli povodním
zrušeny. Aby děti o „svůj“ den nepřišly, uspořádala pro ně obec
v sobotu 24. srpna od 14 hodin na
louce u řeky „Loučení s létem.“
Akce to byla velice vydařená. Na
louce a plácku před obchodem čekalo celkem 12 soutěžních
stanovišť s překrásnými odměnami. Již po půlhodině o ně zaujatě
bojovalo více než šedesát dětí. Na
místě nechybělo ani bohaté občerstvení nebo tolik oblíbené opékání
buřtů. Počasí přálo, celé odpoledne bylo příjemně slunečno a
oslavy tak proběhly v naprosté
spokojenosti všech zúčastněných.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Kácovem za pohádkou
Na čtyři stovky dětí a dospělých
se v sobotu 25. května opět rozhodly vstoupit v Kácově do pohádky. Po absolvování již
tradiční trasy, která vede centrem městyse a také z pohádky
do pohádky, svého rozhodnutí
jistě nikdo nelitoval.
Na Pohádkovém okruhu, jehož
tradici v rámci oslav Mezinárodního dne dětí před třemi lety
založilo místní občanské sdružení
Kopretinka, je totiž čekala nejen
řada známých pohádkových postav, ale i spousta soutěží, zábavy
i poučení. Letos navíc ve zcela
nových kulisách, díky nimž získala dobrodružná soutěžní trasa zcela jinou podobu.
V nových pohádkových příbytcích však děti i tentokrát očekávali hrdinové, které znají právě
z pohádkových příběhů.
Kluci i děvčata již na startu na
zámeckém nádvoří přímo hořeli
zvědavostí, co si na ně tentokrát
vymyslí loupežník Rumcajs, kutilové Pat a Mat, Červená
Karkulka, lesní skřítci Křemílek a
Vochomůrka, čarodějnice z Perní-
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kové chaloupky, pracovitá Popelka, motýl Emanuel a Maková
panenka, Sněhurka, Posázavský
vodník, i bába s dědkem z pohádky O veliké řepě.
Další úkoly pro ně měli připravené nejen indiáni a Ferda mravenec
s
Beruškou,
ale
přímo s celým peklem se museli
poprat na „čertovském stanovišti“

září 2013

u schodů kácovského zámku.
Třebaže Satanova cháska budila
na první pohled trochu hrůzu, ve
skutečnosti konala to odpoledne
jen samé dobro a dětem dokonce
ochotně pomáhala a napovídala.
Kdo úspěšně prošel kácovskou
pohádkovou říší, mohl se ještě
vydovádět na skákacím hradě či
na trampolíně. Za odměnu a také
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pro doplnění sil si také mohli děti
i dospělí opéct na zámeckém nádvoří vuřtík nad pohádkovou vatrou. Všem chutnal nejen proto, že
byl za odměnu, ale také z toho důvodu, že si jej každý upekl podle
vlastního gusta.
Na zámeckém nádvoří byla
i tvůrčí dílnička, ve které si děti
mohly vyrobit vlastní pokladničku, namalovat sádrovou figurku a
vytvořit spoustu dalších věcí, které si samozřejmě jako památku na
prima den odnesly domů. Velkým
zážitkem byla i jízda v bryč-
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ce s koňským spřežením.

Zejména si vážíme toho, že tuto
„ Jsme moc rádi, že se i letošní rodinnou akci opakovaně podpoden vydařil. Nikomu naštěstí ne- ruje Středočeský kraj, “ říká jedna
pokazily dojem ani občasné deš- z hlavních organizátorek letošního
ťové přeháňky. Dvakrát jsme Pohádkového
okruhu Dana
přitom promokli docela vydatně. Hamplová.
I to je pro nás signál, že si KáTěší ji i to, že se letos na
covský pohádkový okruh získává dobrovolném vstupném podařilo
stále více příznivců. Je to však vybrat více než tři tisíce korun. Ty
současně výzva do budoucna. občanské sdružení Kopretinka
Pokaždé bychom rádi ná- využije při dalších akcích, které
vštěvníkům nabídli nějakou změnu udělají radost především dětem a
či novinku. Ty letošní jsme mohli jejich rodičům a prarodičům.
připravit především díky sponzorům, kterým patří náš velký dík.

Šperkaři zpestřili zámecké nádvoří
V sobotu 8. 6. 2013 se v Ratajích
nad Sázavou na nádvoří zámku
konal první Šperkařský jarmark.
Počasí přálo, po předešlých
deštivých dnech slunce pálilo a
vylákalo do Perly Posázaví nejen
téměř dvacet šikovných tvůrců,
ale také nespočet zvídavých a parádychtivých návštěvníků. Na své
si přišli ženy, muži i děti. Zámecké nádvoří nabízelo široký
sortiment překrásných, ručně tvořených věcí. Na výběr bylo
z mnoha nápaditých broží, kytičkových čelenek, náušnic z organzy,
pestrých
plstěných
náhrdelníků, šperků z fima, kůže,
korálků, drahých kamenů, plastu
i křišťálové pryskyřice. K zakoupení bylo také nešperkařské zboží
- šité tašky a taštičky, vtipné
kapesníkovníky, papírová přání,
i elegantní broušené sklenice a
mísy z lehaného skla.
Pro osvěžení bylo prodejcům
i návštěvníkům k dispozici občerstvení Milana Kopeckého. Krásné
bylo nejen počasí, ale i atmosféra,
která se nesla zámeckým nádvořím po celé odpoledne. Návštěvní-

ci jarmarku i prodejci byli v dobré
náladě a vypadali spokojeně.
A protože z obou stran se ozývala
chvála a dotazy, zda se akce bude
opakovat, rozhodl se městys tomuto přání vyhovět a uspořádat
předvánoční řemeslný jarmark.
Tímto bychom chtěli oslovit
všechny tvořivé lidi nejen z našeho mikroregionu, kteří by se rádi
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jarmarku zúčastnili jako prodejci,
aby neváhali a kontaktovali redakci novin prostřednictvím
e-mailu:
redakce.mikroregion@gmail.com.
Předvánoční řemeslný jarmark
se bude konat v prostorách zámku
v Ratajích nad Sázavou v sobotu
30. 11. 2013 od 10 do 15 hodin.
9
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Tradiční Kácovská pouť
Pouť v Kácově je zasvěcena sv.
Liberátovi. Z původně duchovní
akce se postupem let stala spíše
světská záležitost, kterou vyhledávají především rodiče s dětmi.
Pouťové atrakce a stánky s cukrovinkami, hračkami nebo oděvy
lákají každoročně desítky návštěvníků od pátku do neděle.
V sobotu mohli návštěvníci na
pouť dorazit z Prahy i parním
vláčkem. Kromě pouťových
atrakcí bylo možno si prohlédnout
zámek nebo navštívit muzeum
strašidel v historickém sklepení
místního zámku.
V rámci letošní poutě uspořádala místní farnost v sobotu koncert duchovní hudby, na kterém
představili páter Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt celou řadu
dnes již zapomenutých strunných
a dechových nástrojů v barokní
duchovní hudbě.
Sdružení pro obnovu Kácovska
se také zapojilo do pouťového dění a uvedlo koncert písničkáře
Františka Pokorného a jeho skupiny.
Pro tanečníky zahrála v pátek
v sokolovně čáslavská skupina
Punc a v sobotu ovládla stejný
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parket diskotéka.
Neděle dopoledne pak patřila
tradičním šnečím závodům, které
se pravidelně konají již 48 let.
Přilákaly malé i velké a na start se
letos postavilo přes 60 šneků.
V tradičních pouťových fotbalových zápasech se nejprve
utkalo družstvo A s Teplýšovicemi a poté družstvo B přivítalo fotbalový klub ze Soběšína.
Během tohoto víkendu si
opravdu každý mohl vybrat v Kácově, co ho baví. Ale i další letní

dny byly bohaté na sport i kulturu.
Kolem Kácova se jelo 24. – 25. 8.
ME v enduru a jedna rychlostní
zkouška proběhla v areálu bývalé
továrny Lenka. Mnoho návštěvníků nalákalo také Posázavské veterán rallye nebo tradiční
Posvícenský jarmark. V září se
ještě můžete těšit na Pivní
slavnosti a Uzamykání Sázavy,
obojí v sobotu 14. září. Přijďte
pobejt.

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Sedmý ročník „Kácovského běhu“
a tradiční „Veterán rallye“

Poslední prázdninový víkend již
tradičně patří v Kácově sportu.
Posázavská veterán rallye startovala na kácovském náměstí letos již počtrnácté. Po 9. hodině
začala postupně najíždět historická vozidla. Majitelé se rádi
pochlubili svými ocelovými miláčky. Diváci si mohli prohlédnout interiéry vozidel, ale
i motorové prostory. V 10 hodin
pak slavnostně odstartovala starostka městysu, Soňa Křenová,

první vozidlo. Celkem se letos na
trať závodu vydalo 22 veteránů.
Tak jako již posledních 6 let,
se ihned po odjetí posledního vozidla postavili na start účastníci
Kácovského běhu. Letošní ročník
odstartoval Libor Capalini,
moderní pětibojař a medailista
z LOH v Athénách. Na 19kilometrový cross se vydalo 70 běžců
a běžkyň. V cíli byl nakonec první
Michal Kovář v čase 1:16:15. Na
druhém místě skončil Pavel
Losenský za 1:19:42 a třetí doběhl Rudolf Janošík v čase 1:21:29.
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Mezi ženami zvítězila Markéta
Hospodárzová za 1:29:10, druhá
Lucie Řimnáčová absolvovala náročnou trať za 1:36:28 a třetí příčku obsadila Karla Mališová za čas
1:37:19.
Zatímco dospělí běžci se trápili
na trati, pořadatelé připravili pro
malé sportovce v Podskalí
vložené závody dětí. Ty startovaly
celkem ve 4 kategoriích, postupně
od nejmenších na 100 metrové
trati až po 10leté na trati 900 metrů.
Ceny dětem předávala starostka obce a dospělákům Libor
Capalini. První 3 muži obdrželi
ceny, které věnoval David Svoboda, moderní pětibojař a vítěz LOH
v Londýně.
Vítězem Kácovského běhu nakonec byl každý, kdo dorazil do
cíle náročného závodu. Velký dík
patří rodině Chytkově, která tento
závod připravuje již od prvního
ročníku.
Další zajímavou akcí v Kácově
bude 28. 9. cyklistický závod
Galaxy serie.
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Uhlířské Janovice
Město Uhlířské Janovice leží na
mírně zvlněné planině stoupající
z Polabské nížiny. Do jeho okolí
zasahují výběžky Českomoravské
vrchoviny a Středočeské pahorkatiny.
Průměrná nadmořská výška je
427m. n. m. Město se rozkládá na
soutoku dvou potoků, které se
později spojují v říčku Výrovku
patřící do povodí Labe.
Jméno Janovice nás uvádí na
Jana, syna Zdislava ze Šternberka.
Přívlastek Uhlířské je užíván přibližně od r. 1352, ale historie této
části názvu sahá daleko do dob
minulých. Městský znak byl
Janovicím udělen roku 1540.
Ve druhé polovině 19. století
dochází ve městě ke stavbě komunikací a Uhlířské Janovice se
stávají významnou dopravní křižovatkou Posázaví. V prosinci
roku 1900 je zahájen provoz na
železniční trati Kolín – Ledečko.
Dnes mají Uhlířské Janovice
přes 3 000 obyvatel a přísluší
k nim dalších 7 obcí: Janovická
Lhota, Mitrov, Silvánka, Malejovice, Bláto, Opatovice II. a Kochánov.
Město je součástí
mikroregionu Uhlířskojanovicka a
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středního Posázaví, který byl založen roku 2000. Tvoří ho celkem
20 obcí a dohromady je to téměř
9000 obyvatel.
Město má schválený a zpracovaný nový územní plán, který
řeší koncepci rozvoje území.
Stavební pozemky ve vlastnictví města, které jsou určeny k zástavbě rodinnými domy, se
nachází v lokalitě „U Sila“ a v ul.
Okružní. V současné době probíhají práce na vyřízení stavebního
povolení na zasíťování jednotlivých pozemků.
Pro občany, kteří naopak v minulých letech potřebovali své
nemovitosti rekonstruovat a splňovali schválené podmínky,
město vyhlašovalo výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Další velká stavební akce probíhá na 2. stupni základní školy:
„Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Třebízského v Uhlířských Janovicích.“ Dnes již jsou
vyměněna všechna okna a s jistými omezeními byl zahájen školní
rok. Práce na zateplení střech a
fasády by měly být ukončeny na
podzim 2013.
Za poslední tři roky je výše

uvedená akce nejnáročnější z časového i finančního hlediska. Věříme, že kladné rozhodnutí
Státního fondu životního prostředí
o přidělení dotace, zmírní finanční
spoluúčast města, jako tomu bylo
u zateplení, výměny oken a
opravy izolace u domu s pečovatelskou službou, kde proběhly
práce v loňském roce, a podíl dotace byl 66%.
Finančně náročné jsou také
opravy místních komunikací.
Nový povrch je v ulicích Sokolská, Okružní, Tylova s protažením
až k ulici B. Němcové a Křižíkova. Současně s opravou vždy
probíhá rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Komunikace
se
opravují postupně a zejména ty,
které jsou ve špatném technickém
stavu a na které má město zpracovanou projektovou dokumentaci.
V plánu letošního roku byly
ulice Štursova a Maxe Švabinského, Husova a P. Holého. Nejprve
se vypořádaly vlastnické vztahy,
pak se musela přepracovat
projektová dokumentace, aby vyhovovala novým normám a
společně s lhůtami pro stavební
povolení bychom mohli začít le-
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tos v říjnu. S ohledem na klimatické podmínky je ale pravděpodobné, že se realizace posune
na jaro příštího roku.
Na několika místech došlo
k úpravě parkovacích míst a rozšíření veřejného osvětlení, kdy práce většinou prováděli zaměstnanci
technických služeb. Jejich areál
také doznal výrazných změn
k lepšímu. Byla postavena nová
hala pro techniku, nová garážová
stání a oplocení, proběhlo
srovnání terénu a vytřídění materiálu.
V části Janovické Lhoty a na
Silvánce došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, v některých obcích se opravují křížky, buduje
stání k umístění kontejnerů na tříděný odpad, ale největší akcí letos
bylo odbahnění a oprava hráze
rybníka v Opatovicích II.
V dalších letech bychom rádi
provedli rekonstrukci zdravotního
střediska včetně vybudování bezbariérového přístupu z chodníku a
následně výtahu tak, aby byl
snadný přístup ke všem lékařům.
Dnes má bezbariérový přístup
pošta a toto bude další veřejná budova, která bude přístupná bez
omezení.
Sledujeme a zajímáme se
o dostavbu domova důchodců, bohužel vše kolem dostavby je plně
v kompetenci krajského úřadu
Středočeského kraje.
Dlouhodobější vizí do budoucna je úprava náměstí a využití areálu bývalého statku.
Podoba náměstí by měla dostat
důstojnější vzhled a současně by
měla být zachována dobře fungující síť obchodů a služeb. S novou
podobou náměstí souvisí získání
budovy bývalého finančního úřadu do vlastnictví města. Areál
bývalého statku je podle platného
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územního plánu plochou, která je
do budoucna určená pro bydlení
v bytových domech s možností
oddechu a rekreace.
Tvář města vytvářejí na první
pohled stavby, ale velmi důležití
jsou lidé, kteří zde pracují, kteří
zde bydlí, kteří zde nakupují, ale
hlavně ti, kteří se starají o pořádání různých kulturních akcí ve
spolupráci s městem nebo i samostatně.
Některé akce již mají poměrně
slušnou tradici. Mezi ně například
patří pravidelně pořádané Uhlířské slavnosti, taneční kurzy, Uhlířskojanovická parketa, oslavy 1.
máje, dětský den, lampiónový
průvod, posvícenské pečení, trhy
na náměstí, školní akademie,
divadelní představení, akce
v městské knihovně, výstavy
v informačním centru, akce základních škol, mateřské školy a
řada dalších.
Nová setkání občanů, ke kterým dochází zcela automaticky
při výše uvedených příležitostech,
budeme nadále podporovat, proto
se můžeme všichni opět těšit na
další
slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu na náměstí.
Největší kulturní akcí letos je
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„Den záchranářů“, který proběhne
již tuto sobotu 14. září v rámci
Uhlířských slavností. Přesto, že se
slavnosti posunuly kvůli povodním, program slibuje zajímavou podívanou.
Sportovní vyžití pro školáky a
mládež ve městě nabízí Fotbalový
klub (FK), Tělovýchovná jednota
Sokol (TJ) a sbor dobrovolných
hasičů. Další možnosti nabízejí
Junák a Sportovní klub Cíl a pro
naše nejmenší je tu Mateřské
centrum Uhlíček. Všem funkcionářům, vedoucím, cvičitelům a
trenérům patří poděkování za
jejich obětavou práci.
Návštěvníci města jsou překvapeni, jak hezký městský park
máme, i když při letošních povodních utrpěl značné škody.
Jejich opravy průběžně probíhají.
Za návštěvu stojí i dětské hřiště
u komína.
Také můžeme konstatovat, že
v Uhlířských Janovicích je velmi
pestrá síť obchodů a služeb.
Na závěr bych vyslovil přání,
aby se všem občanům žilo a pracovalo v našem městě dobře, byli
spokojení, tolerantní a měli radost
ze života.
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Dobrá věc se podařila
V sobotu 6. července 2013 se podařilo organizátorům oslav připomínajících upálení Mistra Jana
Husa a příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, uskutečnit setkání spoluobčanů a přátel
z blízkého i vzdáleného okolí
vesničky Mitrov u Husova kamene.
Přesně ve 13 hodin, po zahájení oslav následoval projev
Mgr. Karla Blažka, který zasvěceně pohovořil o významu velkého českého myslitele a jeho vlivu
na další vývoj české společnosti.
Dále se ve svém projevu zaměřil
na význam příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu a jejich vlivu na
vývoj a směrování české státnosti
a kulturního vzestupu. Poté
přednesl krátký proslov farář
Církve Československé Husitské
vikář Jan Kohout z Nymburka.
Také on vzpomenul významu Mistra Jana Husa a poděkoval organizátorům a městu Uhlířské
Janovice za obnovení připomínkových slavností. Jeho projev byl
zakončen slavnostní hudební tečkou v přednesu MUDr. J. Förstera
a jeho manželky. Oba projevy
byly odměněny potleskem všech
přítomných a pak již hudba
spustila pravé české lidové písničky.
Po oficiálních projevech se pozornost obrátila ke druhé části
oslav, zaměřené na děti i ostatní
účastníky. Pro naše nejmenší, ale
i větší, byly připraveny zábavné a
poučné soutěže ve střelbě ze
vzduchovky, jízdě na motocyklu a
chůzi po lajně. Velmi se všem líbila jízda na koni a ukázka práce
psovodů. Mnoho účastníků si
14

nenechalo ujít vyzdvižení požární
plošinou, ze které byl krásný výhled, protože akce se konala na
druhém nejvyšším bodě širokého
okolí, kde je nadmořská výška
512 m. Z plošiny bylo možno
zhlédnout krásné panorama, tak
jako tomu bývalo v dobách, kdy
v těchto místech stála dřevěná
rozhledna.
Skautské opékání špekáčků
vlastní rukou nebo za pomoci
pořadatelů na dřevěném prutu nevynechal snad žádný malý návštěvník. Kromě tohoto posilnění
dostalo se všem malým dobrým
střelcům, chodcům, jezdcům, ale
hlavně „účastníkům“ všech soutěžních i nesoutěžních klání vždy
sladké odměny. Pro ty velké bylo
zajištěno
občerstvení
pana
Kopeckého, jak výbornou klobásou, tak studeným pivem popřípadě něčím ostřejším.
Také panel s dobovými fotografiemi a malou částí historického seznamu členů Církve
Československé Husitské nebyl

mimo zájem účastníků. Nejen za
jeho přípravu, ale i za další organizační připomínky děkujeme
dlouholetému funkcionáři hasičského sboru Uhlířské Janovice
panu Jaroslavu Urbanovi.
Dá se říci, že spokojenost nejméně 200 návštěvníků byla veliká
a byla tím největším poděkováním všem, kteří se podíleli na
přípravě celé akce. Konkrétní poděkování
náleží
rodině
Vedralových, na jejichž pozemku
se akce pořádala. Historie oslav se
oficiálně váže k roku 1934. Tento
letopočet je vytesán do Husova
kamene, který zde byl v tomto roce zabudován. Historické prameny však mluví o pořádání
vzpomínkových akcí Církví Československou Husitskou na tomto
místě již záhy po vzniku Československé republiky v roce 1918.
Procesí sem tehdy mířilo hlavně
z Uhlířských Janovic.
Dále chceme poděkovat Městu
Uhlířské Janovice, které akci
podpořilo jak finančně tak mate-
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riálně. Konkrétně děkujeme
místostarostce Mgr. A. Černíkové
a vedoucímu Technických služeb
L. Jandovi za organizační pomoc.
Naše poděkování dále patří paní
A. Bártové za obnovení nápisu na
Husovu kameni, zhotovení Husova reliéfu a směrovací tabulky.
Jsme rádi, že hodnocení akce se
osobně zúčastnili též zástupci zastupitelstva města Uhlířské
Janovice.
Vzhledem k úspěchu celého
setkání se sluší poděkovat všem
těm, kteří se podíleli na přípravě a
samotném průběhu a činíme tak
velmi rádi. Velké poděkování náleží též Zemědělskému družstvu
Úžice, které pomohlo na své náklady
dovozem
materiálu
k urovnání terénu. Hlavní poděkování však patří občanům naší
vesnice, kteří vlastními silami
provedli úklid a celkové opravy
terénu. Jmenovitě je třeba poděkovat bratrům Vladimíru a Petrovi
Brožkovým za pomoc mechanizačními prostředky a důležitou organizační pomoc. Pak již
děkujeme celým rodinám, Lhotanovým, Šichmanovým, Šeblovým,
Kopeckým,
Kopáčkovým, Gruberovým, dále
panu Vojáčkovi a jeho spolupracovníku panu Lupínkovi, Ladislavu
Svobodovi,
Josefu
Zouplnovi, Ladislavu Zouplnovi,
paní Pokorné, P. Dudkovi mladšímu a P. Pěnkavovi mladšímu.
Pokud jsme na někoho zapomněli,
moc se omlouváme. Poděkování
dále patří Hasičskému sboru Uhlířské Janovice, střeleckému odborníkovi panu P. Červenkovi,
majiteli jezdeckého koně panu

VÝROČÍ

Musílkovi a J. Gruberovi za jeho
celodenní jezdecké vytížení, akrobatickému lanochodci J. Blažkovi, psovodům a hlavnímu
opékači vuřtů D. Gruberové.
V závěru příspěvku je třeba
ocenit nejen pomoc na přípravě
akce, ale i zajištění jejího zdárného průběhu. Pořadatelé jsou si též
vědomi i nedostatků, které se vyskytly, jako u každé začátečnické
akce. Tato se však setkala s velkým úspěchem a pořadatelé si přejí, aby příští rok, vydaří-li
se počasí tak, jako letos, se sešlo
ještě více spoluobčanů z blízkého
i vzdáleného okolí. Místo u Husova kamene se nám též nabízí do
budoucna k uspořádání lampiónového průvodu na výročí 95 let
vzniku ČSR. Tady bychom velmi
rádi přivítali pomoc a účast skautů, sokolů, hasičů a dalších neziskových organizací i města
Uhlířské Janovice k zajištění
úspěchu plánované akce.

Dne 14. září 2013 se dožívá 90 let
maminka, babička a prababička,
paní Marie Dušková z Blata.
Vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let přejí synové, snachy,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 19. 9. se dožívá krásných 80
let maminka, babička, prababička
a paní Růžena Desenská
z Ratají nad Sázavou.
Hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti společně přejí Anna,
Maruška, Jiří, vnoučata a
pravnoučata.

Dne 10. 8. 2013 uplynul rok ode
dne, kdy nás navždy opustil pan
Miroslav Jansa.
S láskou vzpomíná zarmoucená
rodina.

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.
Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Triumf mladých kácovských hasičů
na Mistrovství ČR
Ve dnech 3. až 7. července 2013
se konalo Mistrovství České
republiky hry Plamen a dorostu
SH ČMS v požárním sportu v Jablonci nad Nisou.
Dostat se až na Mistrovství ČR
hry Plamen a dorostu v Jablonci
nad Nisou nebylo jednoduché, ale
začněme pěkně po pořádku.
Již závěrečné Okresní kolo hry
Plamen, které se uskutečnilo 26.
5. 2013 v Močovicích, bylo dramatické. Porazit favorizované
družstvo starších žáků z Uhlířských Janovic bylo náročné, ale
podařilo se, a v okresním kole
SDH Kácov obsadil 1. místo.
Dané vítězství zajistilo našemu
družstvu účast na krajském kole
hry Plamen, které se konalo v Hořovicích 21. a 22. 6. 2013.
Okres Kutná Hora byl v Hořovicích reprezentován družstvem
starších žáků SDH Kácov, posíleným o čtyři chlapce z Uhlířských Janovic. Do Hořovic jsme
odjížděli s přáním, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Sen
se stal skutečností a družstvo
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SDH Kácov pod vedením Renaty
Albrechtové si stouplo na bednu,
a to hned na nejvyšší příčku. Tento krásný výkon byl vstupenkou
na Mistrovství ČR hry Plamen a
dorostu.
Do Jablonce odjelo zastupovat
Středočeský kraj naše družstvo
pod taktovkou rodiny Albrechtových: Renata, vedoucí a
trenérka v čele, Luboš st. jako ři-

září 2013

dič a technická četa, Luboš ml.
jako trenér a pravá ruka mamky a
nejmladší z rodu Albrechtových:
Tomáš Albrecht: sportovec a
zkušený závodník, největším jeho
úspěchem byla účast ve výběru
reprezentace dorostenců 2012
Další členové družstva jsou:
Jan Aron: má rád život na
vesnici a do kroužku chodí třetím
rokem
Ivan Dančenko: volný čas dělí
mezi hasiče, fotbal a počítač
Kristýna Vejmelková: do
kroužku chodí 8. rokem, ve
volném čase ráda maluje
Michal Střihavka: hasič tělem
i duší, jakmile mají dospělí chlapi
brigádu ve zbrojnici, nemůže
chybět
Filip Protiva, Jiří Vyhnánek,
Jan Vyhnánek, Petr Pluhař a
Lucie Černohlávková jsou posily
z Uhlířských Janovic. Všichni
jsou zkušení závodníci a hasičský
sport mají rádi.
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Lucie Černohlávková vystřídala Josefa Arona, který svými výkony přispěl k vítězství, jak na
Okresním kole hry Plamen, tak na
Krajském kole hry Plamen, ale
bohužel na MČR hry Plamen do
Jablonce nad Nisou nemohl se
svým družstvem odjet.
A jak to vůbec dopadlo? No
báječně. Ani nemůžu popsat tu
skvělou atmosféru, která tyto závody provázela. Byla jsem moc
ráda, že parta lidí z Kácova a Uhlířských Janovic přijela podpořit
SDH Kácov a fandila, co jí síly a
hlasivky stačily.

Soutěžilo se v následujících
disciplínách: v závodu požárnické
všestrannosti, požárním útoku,
štafetě 4x60 m, štafetě dvojic,
400 m štafetě CTIF a PÚ CTIF.
V těch jsme obsadili 2., 7., 3., 15.,
10. a 5. místo.
V celkovém pořadí SDH Kácov obsadil na „republice“ krásné
6. místo z počtu 15 zúčastněných
družstev.
Dále se závodníci mohli přihlásit na běh na 60 m v jednotlivcích. V kategorii chlapců se do
první desítky probojovali Jan Vyhnánek a Petr Pluhař. V kategorii

dívek se do první desítky dostala
Lucie Černohlávková.
Všem patří velká gratulace a
poděkování za skvělou reprezentaci SDH Kácov. Mistrovství
se konalo v době prázdnit. Děti se
rozjely na tábory a na dovolené,
oslava se tedy konala až 20. srpna
2013.
Hasiči děkují starostce Městysu Kácov paní Mgr. Soně
Křenové, manželům Pechovým,
panu Jiřímu Pařízkovi a ostatním
za podporu a sponzorské dary.

Hasičské soutěže pokračovaly
i v průběhu prázdnin. V sobotu
13. července se konal další ročník
Močovické proudnice, na kterou
se sjelo 9 mužských týmů a 5
ženských. Nejrychlejší požární
útoky předvedla družstva z našeho
mikroregionu. V ženské kategorii
obhájily loňské 1. místo ženy Uhlířské Janovice za čas 27,95 a 1.
místo si odváželi i muži z Jindic,
kterým se časomíra zastavila v čase 25,93. Další soutěží bylo páté
kolo Kutnohorské hasičské ligy,
které hostily Vlastějovice v sobotu 17. srpna. V obou kategoriích

na této soutěži zvítězily Zibohlavy. Muži z Jindic se časem
26,61 probojovali na 3. místo.
Pěkně
rozeběhnutý
útok
Janovického družstva žen zhatila
chyba levé proudařky, která v domnění, že má nastříkáno, odklonila proud od terče. Když si svou
chybu uvědomila, čas doběhl až
na 36,48 a znamenal celkové 8.
místo. I přes nevydařené poslední
dvě soutěže si Janovické ženské
družstvo drží průběžné 2. místo
v lize a muži z Jindic jsou po pěti
kolech zatím na 7. místě.
Členky Janovického týmu se

pak v barvách ČHJ Štipoklasy zúčastnily i Mistrovství ČR
v požárním sportu. To se konalo
23. - 25. srpna v Mladé Boleslavi.
V konkurenci sedmnácti nejlepších družstev z celé republiky
skončila děvčata na pěkném 9.
místě. Navíc se díky času 26,52
mohou pyšnit 2. místem v královské disciplíně – v požárním
útoku. Titul mistryň republiky
v této disciplíně jim utekl o pouhé
dvě setiny vteřiny.

Prázdninové hasičské soutěže

Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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NA CESTÁCH

Na cestách po Irsku

Když se řekne Irsko, většině z vás
se nejspíše vybaví irská whisky,
trojlístek, pivo Guiness a hlavně
spousta zeleně, podle které je Irsko často nazýváno ,,Smaragdový
ostrov“. O krásách irského
prostředí se letos přesvědčilo
patnáct janovických skautů ze
střediska Jana Roháče z Dubé,
kteří na cestách po této zemi
strávili celý týden.
Původní plán zúčastnit se Jamboree 2013, mezinárodního skautského setkání, nám bohužel
z důvodu zrušení celé akce nevyšel, ale i tak jsme si týden v Irsku
všichni užili.
Náš první výlet vedl do přírodní oblasti Glendalough – Údolí
dvou jezer, kde jsme během kratší
túry kolem jezer navštívili
i malebný staroirský klášter. Odtud jsme pokračovali autobusem
dál do historického městečka
Kilkenny, kterému dominuje klášter sv. Canice a také kilkennský
hrad.
Další naší zastávkou byl první
národní park Irska Killarney, který nás zlákal k projížďce na lodi
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po jezeře.
Následující den jsme se konečně dočkali pravého irského počasí a začalo pršet. Naší deštivou
variantou byl podmořský svět
v městečku Dingle. Po prohlídce
akvária jsme si zapůjčili kola a
vyrazili na pláž ozkoušet irské
moře.
Naše poslední stavění stanů
bylo v Tralee, městě, kde jsme konečně po týdnu okusili atmosféru
irské hospody s tancem a živou
hudbou.

Pak už následoval odjezd do
Dublinu, energického města plného pouličních umělců, krámků,
irských pubů a kaváren. Nádherné
město, které určitě stojí za to
navštívit, završilo naše týdenní
putování po Irsku.
A týdenní shrnutí? 15 skautů,
15 krosen, 4 kempy, 2 hostely. 32
paštik, několik puchýřů a nekonečně nezapomenutelných zážitků.
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Tenisový turnaj Uhlířské Janovice
Podobně jako vloni, tak také
v tom letošním roce se uskutečnily tenisové turnaje ve Sportclubu
Verner, tentokrát v kategorii mládež a poté „debly“.
Pro nejmladší ročníky, kdy se
jednalo o premiérový ročník, se
organizace ujal Jakub Verner, kterému potvrdilo účast celkem 6
hráčů. Ti se utkali systémem tzv.
každý s každým na 3 vítězné
gamy. Nakonec se i sám organizátor tenisového klání zúčastnil
herního pavouka, ale coby vítěz se
svého umístění vzdal. Konečné
pořadí: 1. T. Černíková, 2. V. Čálek, 3. N. Kmochová, 4. B. Závětová, 5. M. Čálek, 6. J. Pospíšil.
Ředitel turnaje Jakub Verner
mohl být spokojen, premiéra se
jemu i hráčům vydařila na výbornou
V kategorii „debly“ se při 2.
ročníku turnaje zúčastnilo 10 párů, rozdělených do 2 skupin.
V nich se utkali tzv. každý s každým na 4 vítězné gamy, poté ná-

sledovaly zápasy o umístění.
Konečné pořadí: 1. J. Nejedlá, L.
Bohatec, 2. A. Vernerová, S. Volkov, 3. M. Čálková, Jan Verner, 4.
M. Fránová, V. Lepič, 5. S. Šanda,
Jakub Verner, 6. A. Jíchová, L.
Brandejský, 7. Kr. Boušová, V.
Rajdl 8. J. Černíková, M. Černík,
9. J. Forsterová, R. Forster, 10. M.
Pazderová, J. Pazdera
Poděkování patří všem, kdo se
zasloužili o poklidný průběh
turnaje – Jardovi a Alici Verne-

rovým za poskytnutý servis, hráčům a hráčkám za fair – play
chování, přítomným divákům za
občasný potlesk, Alici Vernerové
a Aleně Jíchové za večerní hudební produkci.
Zájemci o využití Sportclubu
Verner, výuku tenisu s trenérem,
pronájem kurtu, zájemci o využití
klubové posilovny se mohou přihlásit na tel. 731 569 041,
731 569 035.

První ročník hasičského poháru
v nohejbale SDH Podveky

Dne 6. 7. 2013 se v Podvekách na
Pohár si odvezli vítězové Le- při hudbě harmonik pana Almera
hřišti konal I. ročník Hasičského dečáci. Turnaj se pěkně vydařil, a pana Kalčíka.
poháru v nohejbale trojic,
počasí nám přálo a nikdo se nekterý pořádal SDH Podveky. zranil. Večer se příjemně posedělo
Zúčastnilo se 7 družstev, z toho
i jedno družstvo hasiček.
Bojovalo se s velkým nasazením.
Pořadí bylo následující:
1. Ledečáci
5. Jeleni
2. Zbizubáci
6. Holki
3. Mácové
7. Pepíci
4. Brita
Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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Tenisové klání v Rašovicích a Jindicích
Dne 18. srpna proběhl na tenisových kurtech v Rašovicích a
Jindicích jednodenní tenisový
turnaj – dvouhra žen. Turnaj
proběhl ve čtyřech základních
skupinách s 11 hráčkami, které
pokračovaly vyřazovacím povoukem. Ve finále zdolala Barbora
Šaňková (Jindice) Kláru Košvancovou (Rašovice) 6:4. Boj
o bronzovou příčku prohrála Kateřina Šmejdová (Rašovice), která
podlehla Heleně Poláčkové (Kolín) 3:6.
Na tento turnaj navazoval
další týden (24. 8.) 8. ročník
turnaje FAMILY CUP. Tohoto tradičního turnaje se zúčastnilo osm
smíšených párů. Vítězství v turnaji vybojovali manželé Dana a Luboš Nešporovi, kteří ve finále

zdolali Kláru Košvancovou s Mi- turnaje – obsluze hospody
chalem Čermákem a třetí skončili v Rašovicích, hráčům za sporBarbora a Zbyšek Šaňkovi.
tovní chování a divákům.
Poděkování patří všem, kteří
se zasloužili o poklidný průběh

Den s Koňmi v Čestíně

Na rozpálené čestínské louce bylo
dne 3. 8. 2013 hodně živo. Helena
Prchalová s kolektivem nadšenců
uspořádali již čtvrtý ročník
Soutěžního dne s koňmi.
20

rozdělené do dvou kategorií junioři a dospělí. K vidění byla
různá plemena koní.
Pro zpestření akce byly dvě
netradiční soutěže, kdy se dospělý
jezdec na koni utkal na
překážkové dráze s motorovou
čtyřkolkou a juniorský jezdec se
skútrem. V obou případech se
ukázalo, že kůň je do terénu
prostě lepší.
V obrovském horku, které
v tento den panovalo, pomáhali
hasiči proudnicí chladit koně i lidi
a patří jim velký dík.
Srdečné poděkování patří také
všem sponzorům akce a cen
Diváci
viděli
spoustu vítězům, zejména pak Weststar
šikovných jezdců a krásných koní Country Clubu z Uhlířských
při zdolávání nejrůznějších Janovic.
překážek. Soutěžilo se v šesti
disciplínách a soutěže byly
Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
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European Enduro Championship 2013
O víkendu 24. – 25. 8. 2013 se jel
třetí díl Mistrovství Evropy
v enduru v Uhlířských Janovicích
za účasti těch nejlepších jezdců.
Závodníci byli rozděleni do několika závodních kategorií, podle
věku i podle objemu motoru. Více
jak 180 jezdců se tak utkalo na
kořenových sjezdech, bahně
i zrádném kamenitém výjezdu na
Staré Huti. Příjemnou atmosféru
závodu nezkazil ani déšť doprovázející vyhlášení výsledků.
Nejrychlejším jezdcem obou dnů
závodu byl Ital MICHELUZ
Mauizo. Z českých jezdců zajel
nejlépe Radek TOMAN.

Sportovní odpoledne ve Vavřinci
V sobotu 10. srpna se ve Vavřinci
u hřbitova konalo pouťové sportovní odpoledne pro děti. Na jeho
organizaci se podílel obecní úřad,
rodina Konvalinkova a mnoho
dobrovolníků z obce, kterým za
příjemné odpoledne patří velký
dík. Obecní úřad se postaral

i o ceny pro děti, kterých soutěžilo celkem třicet.
Na malé soutěžící čekalo
dvanáct disciplín a z každé si děti
odnášely sladkost nebo drobný
dárek. Navíc jako odměna za absolvování všech disciplín čekala
na každého plyšová hračka. Poča-
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sí celkem přálo a děti se vyřádily
při jízdě na koloběžkách, souboji
na lávce, skákání v pytli, zatloukání hřebíků, střelbě ze
vzduchovky a při mnoha dalších
soutěžích. Tradiční závěrečnou
disciplínou byla plastová přehazovaná, jejímž cílem je dostat
na soupeřovo pole co nejvíce pet
lahví. Vítězné družstvo se pak
mohlo těšit na odměnu v podobě
šumivého sektu, samozřejmě dětského. Po skončení soutěží připravil obecní úřad pro děti ještě
malé občerstvení, každý si mohl
opéct buřta a svlažit hrdlo limonádou.
Z pouťové soboty pro děti se
ve Vavřinci díky snaze organizátorů stává příjemná tradice,
doufejme tedy, že vydrží i do
příštích let.
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Uhlířské Janovice
14. září 2013 od 9 hod
„Uhlířské slavnosti 2013 a Den záchranářů“

Rataje nad Sázavou
21. září 2013 od 14 hod
„Posvícenská ratajská sekera“

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice a Město Uhlířské Janovice pořádají v rámci „Uhlířských slavností
2013“ DEN ZÁCHRANÁŘŮ při příležitosti oslav 140 let
trvání Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice.
Program začne v 9 hodin na janovickém náměstí. Předváděná technika bude nejenom historická, ale i nová, nejmodernější, používaná profesionálními i dobrovolnými
hasiči. Své vybavení předvede i Policie ČR. Občerstvení
zajištěno po celý den. Celý program bude provázen hudební produkcí a moderátorem Rádia Sázava. Podrobný
harmonogram na www.uhlirskejanovice.cz

Městys Rataje nad Sázavou srdečně zve na „Posvícenskou ratajskou sekeru“ Na programu bude soutěž
v hodu oboustrannou sekerou na terč a soutěž o nejlepší
ratajský medovník 2013. Akce bude probíhat na sportovišti
u ratajského zámku. Přihlášky a pravidla na obecním úřadě Rataje nad Sázavou. Soutěžící v hodu sekyrou musí
být starší 16 let. Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 9.
2013 do 13 hod.

Uhlířské Janovice
28. září 2013 od 10 hodin
„10. ročník Memoriálu Stanislava
a Petra Jechových“

Sudějov
14. září 2013 od 11 hod
„Bitva O Sudějovský pramen“
Obec Sudějov a SHŠ Vyšehradští srdečně zvou na „Bitvu
O Sudějovský pramen.“ Akce se koná na louce v obci Sudějov. Vstupné na místě 50 Kč, děti polovic. Občerstvení
zajištěno během celého dne. Na programu bude ukázka
zbraní a střelby, souboje rytířů, středověká mučírna, irské
tance, zásahová jednotka, v 15 hodin bitva o pramen.

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice srdečně zve
k soutěži v běhu na 60 m překážek mladých hasičů. Akce
se uskuteční na tréninkovém hřišti místního fotbalového
klubu.

Kácov
28. září 2013
„MTB Zručská 50“

Čestín
14. září 2013 od 15 hodin
„Rozloučení s prázdninami“
TJ Sokol Čestín a Myslivecké sdružení Čestín pořádají
pro děti v areálu střelnice Žichovice zábavné odpoledne
plné her, legrace, soutěží tradičních i netradičních a poznávání přírody. Po skončení dětských her budou na
programu ukázky práce myslivců. Občerstvení pro všechny zajištěno. Vstupné dobrovolné. Vše se odehrává v přírodě, přizpůsobte akci obutí, při nepřízni počasí pláštěnky
a deštníky s sebou.

Městys Kácov srdečně zve na závod horských kol. Start
dlouhé trati v 10:30, krátké trati v 11 hod, vždy od
Sporthotelu Tichonice (odbočka ze silnice vedoucí od Uhl.
Janovic nad Kácovem) Trasa vede krásnou přírodou
středního Posázaví. Po startech probíhají v areálu
Sporthotelu dětské cyklistické závody. Vyhlášení výsledků
v odpoledních hodinách.
Čtenáři, kteří by se chtěli závodu zúčastnit, se mohou přihlašovat řediteli závodu panu Jiřímu Čapkovi, tel.:
603871805.

Církvice
21. září 2013 od 6:45
„Rybářské závody“
Rybářské sdružení „Candát“ pořádá pro rybáře i veřejnost
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníce „Šusťák“. Prezentace od
6:45, začátek závodu v 7:30. Startovné 150,- zahrnuje
i občerstvení. Na vítěze čekají hodnotné ceny.

22

Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte prosím redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com
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Kácov
29. 9. 2013 od 14 hod
Slavnostní ukončení sezony
Kácovský zámek zve na slavnostní ukončení letní sezony.
Na programu bude beseda s ing. Fialou k radiopřijímačům
(autor výstavy radiopřijímačů na kácovském zámku), hudební vystoupení žáků školy a hostů, prohlídka
zámku s výkladem zdarma.
Během září mohou zájemci zámek navštívit denně mimo
pondělí v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Vstupné 60
Kč, žáci a penzisté 30 Kč. Děti do 6 let zdarma. Na zámku
je též infocentrum a prodej suvenýrů (turistické známky,
vizitky a pohledy). Podrobné informace na www.kacov.cz,
kontakt na průvodce: 728988754

Uhlířské Janovice
srpen a září
výstava
U příležitosti oslav 140 let
trvání Sboru dobrovolných
hasičů Uhlířské Janovice
bude během srpna a září
otevřena doprovodná výstava v kulturním a informačním centru v Uhlířských
Janovicích. Všichni jste srdečně zváni.

Uhlířské Janovice
5. října 2013 od 14 hod
„Olejomalba technikou Boba Rosse“
Městská knihovna Uhlířské Janovice pořádá prezentaci
pod vedením certifikovaného lektora pro výuku olejomalby
v ČR pana Pavla Michalici, rodáka z Uhlířských Janovic.

Vavřinec
5. října 2013
od 7:30
„Festival ptáků
na vavřineckém
rybníku“
V sobotu 5. 10. 2013
v 7:30 je na parkovišti
před hřbitovem v obci Vavřinec sraz účastníků podzimního
pozorování ptáků.
Každý zájemce o přírodu je vítán, v malebném prostředí
na břehu rybníka může zblízka pozorovat i fotografovat
ptáky odchycené v rákosinách do sítí.
Zkušení ornitologové podají výklad o pozorovaných ptácích, osvětlí záhady podzimního ptačího tahu na jih a
upozorní na nečekané nástrahy, které ptáky cestou do zimovišť čekají.
Pro děti bude připravena hra a malá soutěž o drobné ceny.
Festival se uskuteční za každého počasí, ale budeme si
přát, aby svítilo sluníčko a nefoukal vítr.
Loňskou vycházku připomíná připojená fotografie.

Rataje nad Sázavou
5. 10. 2013 od 15 hodin
Vernisáž
Klub Čtrnáctka srdečně zve na vernisáž historika kresleného humoru Ivana Hanouska.

Rataje nad Sázavou
12. října 2013 od 15 hodin
„Putování po Íránu“
Všichni jste srdečně zváni na promítání fotografií z cesty
po Íránu a doprovodné povídání. Akce se koná v prostorách ratajského klubu Pivovárek. Občerstvení zajištěno.

Uhlířské Janovice
9. a 10. října 2013 od 9 hod
„Olejomalba technikou Boba Rosse“

Rataje nad Sázavou
Klub Pivovárek
zářijové koncerty

Městská knihovna Uhlířské Janovice pořádá kurz pod vedením certifikovaného lektora pro výuku olejomalby v ČR
pana Pavla Michalici, rodáka z Uhlířských Janovic. Kurz
se uskuteční v Městské knihovně a je vhodný pro všechny
bez omezení věku. Cena kurzu 500 Kč. Účastníci si odnesou obraz o velikosti 50 x 60 cm. S sebou pracovní oděv,
ostatní potřeby budou k dispozici na místě.

Klub Čtrnáctka, městys Rataje nad Sázavou a Malostranská Beseda srdečně zvou na zářijové koncerty, konané v ratajském klubu Pivovárek
14. 9. 2013 od 20:00 MICHAL PROKOP TRIO
21. 9. 2013 od 20:00 HOP TROP
28. 9. 2013 od 20:00 PATROLA ŠLAPETO
více info www.klubpivovarek.cz
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Kam s vaším odpadem
ODKLÁDEJTE VÁŠ ODPAD DO SPRÁVNÉ NÁDOBY. UMOŽNÍTE TÍM JEHO RECYKLACI NEBO ALESPOŇ BEZPEČNÉ ZNEŠKODNĚNÍ.
PODÍVEJTE SE NA PŘÍKLADY PRO NEJBĚŽNĚJŠÍ ODPADY Z DOMÁCNOSTI.

DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
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É
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ÍCÍC H
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OBJEMNÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD A VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE NEDÁVEJTE PROSÍM DO POPELNIC
ANI KE KONTEJNERŮM NA TŘÍDĚNÍ! TYTO ODPADY MŮŽETE ODEVZDAT V RÁMCI MOBILNÍHO SVOZU ODPADU VE VAŠÍ OBCI ČI MĚSTĚ
NEBO NA SBĚRNÝ DVŮR NEBO DO SPECIÁLNÍCH NÁDOB K TOMU URČENÝCH.

Děkujeme, že třídíte!
www.stredoceska-kampan.cz
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Železnice je na Āeské odpady krátká
Produkce odpadś obĀanś ÿeské republiky
se vzrśstem životní úrovnė roste. Každý
z nás prśmėrnė vyprodukuje 230 kg odpadś za rok. Bylo spoĀítáno, že pokud bychom odpady, vyprodukované za jeden rok

obyvateli ÿR, naložili na nákladní vlak,
dosáhnul by délky 1954 km, což pŉedstavuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny,
pŉes celé Slovensko, celou ÿR a Nėmecko
až do Paŉíže.

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

Náklad
2080 ks
Četnost
11 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
27. 9. 2013
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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