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Úvodní slovo

Už tu máme zase Advent –
dobu očekávání, dobu pří-
chodu.

Většina lidí si Advent
spojuje s příchodem
Vánoc, přestože v „oče-
kávání“ jsme v podstatě
stále. Někdo očekává lepší
časy, někdo se těší na
lepší pracovní příležitost,
někdo je v napětí, jakého
partnera mu Osud přivede
do cesty. Vánoce jsou ide-
álním časem zastavit a
zamyslet se nad sebou a
nad svým životem. Ne-
zapomínejme ovšem ani
na ostatní lidi: na rodinu,
přátele, kamarády, nebo
třeba i sousedy. Nyní je
skvělá příležitost sejít se
třeba u rozsvěcení
vánočního stromku (jak se
tomu děje např. u nás
v Ledečku 30. 11.), popo-
vídat si, zajít potom tzv. na
jedno a otužovat soused-
ské vztahy.

Do posledního letošní-
ho měsíce a především do
blížícího se nového roku si
přejme hodně zdraví,
štěstí a lásky, ale nezů-
staňme jen u přání! Vy-
kročme si své řečené tuž-
by (s)plnit!

Přeji Vám proto šťastné
a veselé Vánoce a mnoho
splněných snů!

Velká čest pro Rataje
Jako každý rok, i letos mohla ve-

řejnost během srpna a září posílat tipy

na vánoční strom pro Staroměstské

náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, kte-

ré byly dendrologicky zkontrolovány

experty z lesnické fakulty Mendelovy

univerzity v Brně. Krom zdraví stro-

mu se také posuzovala jeho výška a

možnost přístupu pro těžkou tech-

niku, aby se strom při kácení nepo-

škodil. Do Prahy tak letos poputuje

24 metrů vysoký smrk z Perly Po-

sázaví – Ratají nad Sázavou.

Na to, že ratajský smrk bude oz-

dobou pražských vánočních trhů,

jsou místní obyvatelé náležitě

pyšní. Koneckonců, spousta

Ratajáků se za studiem či

prací odebrala do našeho

hlavního města,

a nyní

tam s nimi alespoň na chvíli bude

i kus jej ich domoviny. Kácení

proběhlo v neděli 24. listopadu.

Slavnostní rozsvěcení na Staroměst-

ském náměstí pak v sobotu 30. lis-

topadu od 17 hodin. Vzhledem k uzá-

věrce prosincového čísla našich

novin, přineseme podrobnosti o ká-

cení i rozsvěcení v čísle lednovém.
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Zajímavost z obce Samopše

Rádi bychom se pochlubili zaj í-

mavostí, chcete-li uměleckým dí-

lem kovářského mistra pana

Saláka z Uhlířských Janovic, kte-

rý proměnil studnu obyčejného

vzezření na návsi v části obce Pří-

vlaky na studnu pozoruhodnou.

Zvelebila veřejné prostranství

Přívlak, potěšila místní obyvatele

i turisty, kteří se zde zastavují a

obdivují. Z díla máme radost také

proto, že k jeho dokonalosti při-

spěl precizní kamenickou prací

i pan Cirkva, občan Přívlak. Obě-

ma pánům patří velký dík a

uznání.

Ve Zbizubech mají nové veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce Zbizuby se po

zralé úvaze rozhodlo investovat

do moderních LED svíti-

del s dlouhodobou životností a

nízkou spotřebou elektrické ener-

gie.

Obec započala od roku 2010

rekonstruovat veřejné osvětlení ve

Zbizubech, které do loňského

roku financovala pouze ze svého

rozpočtu.

V letošním roce obec dokonči-

la kompletní rekonstrukci veřejné-

ho osvětlení, na niž j í byla po-

skytnuta dotace Středočeským

krajem ze Středočeského Fondu

rozvoje obcí a měst ve výši

1 200 000 Kč.

Do budoucna se bude postupně

modernizovat veřejné osvět-

lení s LED svítidly v ostatních

částech obce Zbizuby.

Církev československá husitská
Církev československá husitská

informuje, že na tel. čísle 601 344

038 je možné domluvit následující

služby: křest, svátost pokání, svá-

tost manželství a životní jubilea,

útěcha nemocných, požehnání

k zasnoubení, uložení urny, po-

hřby, vzpomínky na zesnulé.
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Rekonstrukce zvoničky na Kochánově
Počet obyvatel dnešního Ko-

chánova by se dal na prstech

několika rukou lehce spočítat a

někdo by se tak mohl domnívat,

že se jedná o bezvýznamnou

osadu. Skutečnost je naštěstí j i-

ná.

Historie Kochánova sahá až do

13. století a osídlení nebývalo tak

řídké. Každá obec však nemá to

štěstí, aby jej í zakladatelé vy-

stavěli kostel nebo jinou

podobnou památku odkazující na

slavnou historii, která by se do-

chovala do dneška. Na polích

okolo Kochánova jsou stále patrná

tmavá kola po milířích, které slou-

žily k výrobě dřevěného uhlí, ale

kdo by se dnes pachtil po jej ich

nezřetelných stopách. V obci sice

stávala tvrz a pivovar, ale o nich

zbyly jen písemné doklady.

Skutečným svědkem starých

časů, je sloupek se zvoničkou

z 18. století, který stoj í uprostřed

Kochánova. Velmi čitelně se na

něm podepsal zub času. Lucerna

se zcela rozpadla. Sloupek z pís-

kovce se naklonil a celou řadu let

jej podpírala jen kamenná zeď

soukromého pozemku. Navíc pod

svou tíhou a vlivem rozmarů po-

časí se jeho základy propadly

o několik desítek centimetrů hlou-

běji.

Restaurátorský tým pod ve-

dením Ing. arch. Josefa Vitvara,

se kterým město Uhlířské Janovi-

ce spolupracuje na obnově svých

památek, měl i tentokrát plné ruce

práce. Betonový základ vlastními

silami položili kochánovští

obyvatelé a chalupáři, zbytek zů-

stal na odbornících. Jednotlivé

části byly očištěny, napuštěny

prostředkem pro zpevnění a na-

konec opětovně spojeny. Horní

část, tzv. lucerna byla tak

zdevastovaná, že musela být vy-

robena nová. Zároveň byl zrekon-

struován závěs zvonu, pozlacen a

znovu osazen křížek na samý vr-

chol celkem 4,5 m vysokého

sloupku.

Mohlo by se zdát, že památka

je j iž v plné kondici. Chybí však

jej í důležitá součást – zvon. Zvon

o hmotnosti 11 ,5 kg byl zabaven

již během první světové války pro

účely zhotovení válečného mate-

riálu a dodnes nebyl nahrazen.

Kochánovští se proto rozhodli, že

mezi sebou uspořádají sbírku a

výrobu nového zvonu uhradí.

Držme jim palce, aby se v příštím

roce, tedy téměř po 100 letech,

vrátil hlas zvonu na Kochánov.
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Zámecká sezóna 2013
Dveře zámku se pro veřejnost

otevřely 1. května 2013 a hned

jsme mohli přivítat první zá-

jemce o historii našeho městyse

a okolí.

Během celé sezóny si zámek
prohlédlo celkem 881 návštěvní-
ků. Je vidět, že zájem o prohlídku
zrekonstruované části zámku po-
malu roste.

Návštěvníci letos mohli
shlédnout výstavu obrazů od mla-
dých autorů pocházejících přímo
z Ratají či blízkého okolí, muze-
um dřevorubectví, ale také část
věnovanou historii Ratají a histo-
rii řemesel. Velký zájem byl též
o prohlídky zámecké kaple, půdy
a lochu.

Informační centrum bylo hojně
využíváno turisty, kteří si zakupo-
vali upomínkové předměty, jako
jsou turistické vizitky a známky.
Dále se zajímali o okolí Ratají,
ubytování, společenské akce, do-
pravu apod.

Přímo na zámku se letos ko-
nalo hned několik společenských
událostí. Jako první proběhl j iž
druhý ročník ratajského dřevoso-
chání, které pořádal Ing. Jiří Vorlí-
ček. Tentokrát bylo dřevosochání
rozšířeno i o řezbářství na téma
„Včela medonosná“. Kromě soch
tak vznikly i krásné vyřezávané
obrazy. V sobotu 11 . května 2013
pak bylo slavnostní zakončení této
akce, které opět uváděl Standa
Berkovec. Ve stejný den proběhla
na zámku ještě vernisáž obrazů
výše uvedené výstavy, která při-
lákala velké množství zájemců
o umění mladých autorů.

Na nádvoří zámku se v červnu
uskutečnil historicky první šper-
kařský jarmark, který pořádal

městys Rataje nad Sázavou. Zde
se se svými šperkařskými díly
pochlubilo téměř dvacet vy-
stavovatelů, kteří nabízeli ke kou-
pi šperky zhotovené různými
technikami.

V měsících červenec a srpen se
v rytířském sále konala Letní fa-
gotová akademie a Škola histo-
rického tance. Na závěr obou
těchto akcí bylo vystoupení pro
veřejnost.

Na konci sezóny se 28. září
2013 uskutečnil druhý ročník Po-
svícenské ratajské sekery. Soutě-
žilo zde celkem 22 účastníků.

Kromě soutěže v hodu sekerou
proběhla i soutěž o nejlepší me-
dovník, která měla velký úspěch.
Letos naposledy se dveře rataj-
ského zámku otevřeli 30. listopa-
du, kdy v Rytířském sále a na zá-
meckých chodbách proběhl první
předvánoční řemeslný jarmark.

Všechny společenské události
letošního roku přilákaly spoustu
návštěvníků a my doufáme, že
příští sezóna bude na akce i počet
návštěvníků ještě bohatší.
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VI. ročník Drakiády v Podvekách
V neděli 27. října 2013 od 14
hodin proběhlo v Podvekách
u kostela oblíbené zábavné od-
poledne při pouštění draků. Děti
měly draky doma vyrobené nebo
i koupené. Počasí přálo, byl příz-

nivý vítr a draci nám tak vylétli až
k nebesům. Na závěr jsme, jako
pasáčci, upekli brambory, na kte-
rých si všichni pochutnali.

Víkend v duchu malířském

O druhém listopadovém víken-

du probíhaly v uhlíř-

skojanovické knihovně kurzy

olejomalby technikou Boba

Rosse.

Přiznám se, že ukázky obrazů
byly na můj vkus příliš kýčovité,
ale poznání neznámé techniky
bylo silnější a na kurz jsem se při-
hlásila. Zájem byl veliký a oba
kurzy byly ihned zaplněny.

Nedělní počasí bylo chladné a
nevlídně deštivé, no zkrátka jako
stvořené pro to, zavřít se doma
v teple a něco si namalovat. Sešlo
se nás 12 malbychtivých žen a dí-
vek různých věkových kategorií.
Na začátku kurzu jsme si mohly
zvolit, zda budeme malovat kraji-
nu s horami anebo zátiší -
koš s květinami. Lektor Pavel Mi-
chalica byl velice vstřícný, pří-
jemný a plný optimismu. Kurz za-
čal pečlivou přípravou štětců před
samotnou malbou. Přístup pana
Michalici byl profesionální, ale
současně byly jeho instrukce
snadno vstřebatelné a pro všechny
pochopitelné.

Společně jsme strávily pře-
krásný den plný povídání a smí-
chu, něco nového jsme se naučily
a každá z nás si odnesla obraz,
který troufám si říci, estetickým

dojmem i kvalitou provedení od-
povídal předloze. Žádný obraz ne-
byl "nepovedený", tuto techniku
opravdu zvládne úplně každý.
A řeknu vám, ten pocit, když ráno
vcházíte do dveří s přesvědčením,
že smrk v životě nenamalujete a
v podvečer si odnášíte krajinomal-
bu, ze které smrk pozná každý
hned na první pohled, to je pocit
k nezaplacení.

Troufnu si mluvit za všechny

účastnice kurzu a poděkovat jmé-
nem svým i jej ich panu Pavlu Mi-
chalicovi, za úžasnou trpělivost a
skvělé vedení kurzu, paní kni-
hovnici Renatě Bartákové za
uspořádání takové skvělé akce a
samozřejmě vedení města Uhlíř-
ské Janovice za finanční podporu
a umožnění konání tohoto kurzu.
Doufejme, že zdaleka nebyl po-
slední.
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Dopis z ratajského Klubu Čtrnáctka
No co Ti budu povídat, Kačenko,

můj kámoš Martin mne pozval do své vísky na jižní
Moravě na hlt vína. Neb víno jest mléko starců. Jez-
dím k němu už asi 40 let, nejen při burčáku, jak to
bylo tentokrát, ale vždy, když mám kamkoli cestu
přes Brno, no a samozřejmě také když mám čas. To
bývá horší. Protože zastavit se za Martinem je buď
zdržení dva dny, anebo když musím odjet hned
druhý den, jede se mnou ještě můj kámoš zbytkový
alkohol. A tenhle Martin v tý vesničce dělá starostu a
proto mu všichni házej klacky pod nohy, protože si
myslej , že to dělá jen pro ty prachy. Taky není v té
správné straně, takže nemá podporu svýho hejtmana,
kterej se scházel se svým prezidentem, až se
doscházel, bůhví proč jsem si vzpomněl na toho po-
hádkovýho dědka, jak měnil, až vyměnil… Tak
tenhle můj kámoš starosta se snaží léta opravovat
místní vodní tvrz, o který jsou první zmínky už ve
12. století. A nic na to nedostává. Poněvadž když
předložil projekt na dotace, vzal si ho stranou jeden
ministerskej a povídá mu: „Jo, Ty máš šanci ty pra-
chy dostat, ale musíš zdvojnásobit rozpočet a já to
pak dám našemu odbornému partnerovi, kterej to
spočítá, navrhne a předloží a my ty prachy
dostanem.“ Ano, neřekl, Ty ty prachy dostaneš, ale
My je dostanem. A pak ještě povídá: „A zvedni tu
cenu tak, aby zbylo i na Tebe.“

A to můj kámoš nerozdejchal. Projekt předložil
tak, jak byl napsanej a spočítanej , a samozřejmě mu
tam našli naprosto banální chyby, a úplně ho vyřadi-
li. A ten ministerskej mu pak povídal: „Dyť sem Ti
říkal, jak to máš udělat! To víš, teď Tě doma nebu-
dou mít rádi! “

Ale tenhle Martin udělal spoustu věcí doma ve
vsi, jako třeba věčně prodělečnej místní obecní krám
pronajal Vietnamcovi a hned měla obec stálej pří-
jem. A navíc místní, když něco někomu došlo v de-
set večer, zazvonili na Vietnamce a ten jim
to s úsměvem prodal. Ano, fakt s úsměvem!

No a takhle získaný prachy pak po docela ma-
lejch kousíčkách cpal do tý tvrze.

Tak o takovejch věcech jsme se bavili ve sklepě
jeho souseda, pak jsme vylezli ven a vono svítalo,
místní benzínka otvírala a já jsem si tam koupil ta-
kový dvě trubičky ze skla, v nich jsou skoro čirý

krystalky dichromanu draselného, a fakt jsem odjel
až večer, když ty krystalky vůbec nezměnily barvu.

No to sem trochu odbočil od letoška v Ratajích.
V Pivovárku proběhla hromada představení počínaje
Hasičským plesem a od května to pak jelo každou
sobotu až do začátku října, kdy letošní maratón za-
končilo Zrní - kultovní kapela, která v televizi
dostala Českého lva. Nejvyšší to ocenění za přínos
do české kultury. A ještě před nimi se v Ratajích za-
stavily hvězdy jako třeba Naďa Urbánková, Michal
Prokop, Martin Kraus, staří dobří Šlapeťáci a mnoho
skvělých dalších kapel. A taky jsme viděli výtečná
představení několika Uhlířsko-Matoušovských se-
stav a jej ich divadelních her, kdy jsem mnohdy
žasnul, jak se divadlům podařil skvěle zahrát lehce
banální text světových autorů. Teď jsem to řekl vel-
mi jemně, po posledním představení jsem Uhlířům-
Matoušům v euforii, která mne vždy bere po diva-
dle, řekl místo lehce banální text „obdivuji vás, jak
takhle hloupej text dokážete tak skvěle zahrát“.

A poslední akcí letoška bylo Sto let baráku, kde
sídlí Klub Čtrnáctka. Baráku, který byl postaven a
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Na otázku z minulého čísla odpověděli jako první, no hádejte kdo? Přeci Kovačkovi! Správnou odpověď se jménem
velebného pána Soukupa volalo potom ještě 12 lidí, ale jak je známo - nestačí být jen chytrý, ale musíš být i rychlý!
Jenže jen prvnímu patří vavříny: Ivan a Alena Kovačkovi dostanou 2 čestné vstupenky na Hasičský ples 2014.

A otázka na tento měsíc zní:
Kdo financoval stavbu Obecné školy v dolní části ratajského Náměstí, postavené v letech 1913 - 1920?
První, kdo zavolá správnou odpověď na tel 602 292 832, se stane majitelem dvou čestných vstupenek na Hasičský
ples, který se koná 22. března 2014.

zkolaudován v roce 1913 jako truhlářství - výroba a
prodej rakví. Sešla se zde společnost, která v posledních
třiceti letech měla s tímto domem něco do činění.
Společnost, která bez výjimky přišla v kostýmech pře-
lomu 19. a 20. století, ač jej í věkový průměr byl kolem
25 let. To nepočítám sebe, neb průměry, zejména vě-
kové, už spoustu let kazím. Také se omlouvám pánovi,
který přišel v teplákách a nebyl vpuštěn. Ale v teplá-
kách se k nám nepouští nikdy.

No co Ti budu povídat, Kačenko!

Výlov v Žíšově
I letos se konal tradiční výlov
rybníka v Žíšově. Ač počasí příliš
nepřálo, bylo chladno, pod mra-
kem a občas i sprchlo, návštěvníci
se nenechali odradit a v okolí
rybníka se to hemžilo dospělými
i dětmi pozorujícími práci rybářů.
U prodeje kaprů se neustále tvoři-
la fronta a zájem byl také
o stánky s nejrůznějšími pochuti-
nami, jako rybí polévkou, klobás-
kami, medovinou či hřej ivým
"svařákem".

Atmosféra byla příjemná, lidé
se zdravili s přáteli a známými a
měli příležitost na chvilku se za-
stavit od všedního shonu a jen tak
si popovídat.

Práce šla rybářům pěkně od ru-
ky a bylo na co se dívat. Jediné,
co kazilo dojem, byl žalostný po-
hled na malé rybičky, které se
bezmocně plácaly všude kolem

kádí s kapry, v prostoru kde rybáři
chodili, a nikdo si j ich - z pro mne
nepochopitelných důvodů - nevší-

mal. Snad by šlo propříště najít
nějaký šetrnější přístup.
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Tvořivý jarmark v Čestíně
V Čestíně se 22. a 23. listopadu
konal tradiční a velmi oblíbený
jarmark s tvořením. Návštěvníci si
mohli nejen nakoupit vánoční
přání a dekorace, ale hlavně si sa-
mi vyzkoušet a vyrobit různé
drobné dárečky, dekorace, svícny
či adventní věnce. Za mírný po-
platek byl přímo v místě k dispo-
zici všechen potřebný materiál a
tápajícím návštěvníkům ochotně
radily a pomáhaly šikovné lek-
torky.

Celý prostor sokolovny byl
krásně provoněn jehličím a z kaž-
dého koutu sálala kvapem se blí-
žící vánoční atmosféra. Prostředí
bylo příjemně domácké a vstřícné

a není divu, že se lidé na tuto akci
rádi každý rok vracejí. Na další
takovou ale nemusíme čekat ce-
lých 12 měsíců, j iž na jaře nás

v Čestíně čeká tvoření a jarmark
velikonoční.

Mikulášská ve Vavřinci
Trochu s předstihem se uskutečni-
la Mikulášská pro děti ve Vavřin-
ci. V sobotu 23. listopadu se míst-
ní hostinec U Sokola, který má od
října letošního roku nového ná-
jemce, zaplnil dětmi i jej ich rodi-
či. Těšit se všichni mohli na po-
hádku „Všude dobře, doma
nejlépe“ v podání členek klubu
Pohoda z Bečvár.

Čertovská pohádka se všem

moc líbila a jej í protagonistky
sklidily zasloužený potlesk. Po
pohádce se k čertům přidal
Mikuláš a dva andílci a všechny
děti, které se nebály, dostaly balí-
ček dobrot a pexeso. Celkem
Mikuláš a čerti obdarovali 41 dětí.

Čisté a příjemné prostředí
hostince, rozdávání dárků a
vánoční koledy. To vše navodilo
tak trochu vánoční atmosféru. Na

závěr mi nezbývá než za tuto akci
poděkovat. Obecnímu úřadu
Vavřinec, který Mikulášskou
uspořádal a věnoval dětem balíč-
ky s dobrotami, manželům Adám-
kovým za příjemnou obsluhu a
členkám klubu Pohoda z Bečvár
za pěknou čertovskou pohádku.
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Dům u cesty
V sobotu 16. listopadu se konal

den otevřených dveří v dětském

hospicovém domě v Malejovi-

cích.

Pod slovem „hospic“ si
v dnešní době každý představí ně-
co jako nemocnici pro nevyléči-
telně nemocné lidi a při spojení
„dětský hospic“ málokoho ne-
zamrazí. Kdo ale vejde do dveří
hospice v Malejovicích, bude asi
šokován. A to v dobrém slova
smyslu.

Velká jídelna je příjemně vy-
topena, v krbu praská dřevo, u pi-
ana, které doprovází ještě kytara a
basa se zpívá, všude se to hemží
dětmi i dospělými, na stole voní
čaj , káva, domácí perník a koláče,
no zkrátka celou místností se nese
až překvapivý klid a pohoda.
Domácí atmosféru ještě umocňuje
pokojné vrnění početné kočičí ro-
diny.

Během dne otevřených dveří
mohli návštěvníci nahlédnout do-
slova až do kuchyně hospice. Se-
známili se se zázemím a fungo-
váním hospice i s velkolepými
plány do budoucna, které jsou
však bohužel také velice nákladné
a jej ich realizace tak bude záviset
na finančním rozpočtu tohoto ne-

státního zařízení.
Objekt je dvouposchoďový,

přízemí a první patro jsou bezba-
riérové. V přízemí je krom velké
společenské místnosti s krbem a
kuchyně také cvičná kuchyně, kde
mohou vařit děti. V patře je krás-
ná herna, kaple, tělocvična a uby-
tovací zázemí. To se nachází také
v obytném podkroví s teráskou,
vybudovaném ze školní půdy.
Kapacita domu je pro cca 30
osob. Budova zároveň slouží jako
zázemí pro vzdělávací programy a
další nadační aktivity.

Původní význam slova
„hospic“ je dům u cesty, který po-
skytuje posilu poutníkům.
A přesně tak jej v Malejovicích
provozují. Ač jsou vybaveni i pro
pacienty velmi vážně nemocné,
lékařská zařízení nejsou nikde vi-
dět. Cílem je, aby dům působil
opravdu jako DŮM. Místo na
vesnici, kde si celá rodina odpo-
čine, kde na děti chvilku dohlédne
někdo jiný a rodiče se zatím vy-
spí, kde mohou všichni společně
vařit, zpívat, štípat dříví, okopávat
záhonky, krmit zvířata, chodit na
houby a na výlety, zkrátka místo,
kde si mohou všichni na chvíli
odpočinout od náročného každo-
denního ošetřování a léčby dětí a
nabrat nové, tolik potřebné síly.
Posláním dětského hospice je cel-
kové zlepšování kvality života
nemocného člověka a jeho blíz-
kých. A vzhledem k tomu, jak rádi
se lidé do Malejovic vracejí, své
poslání očividně splňuje velmi
dobře.
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Žehnání zvířat v Sudějově
Sportovní klub Cíl ve spolu-

práci s Římskokatolickou
farností Uhlířské Janovice
uspořádal dne 28. října 2013 na
louce u dětského hřiště v Sudě-
jově milé setkání pro všechny
malé i velké milovníky zvířat.

Konalo se zde žehnání zvířat a
lovecká jízda sv. Huberta. Sešlo
se celkem 9 koní z blízkého okolí,
několik psů, kozel a dokonce
i husa. Všechny němé tváře do-
provázeli jej ich majitelé.

Úvodním bodem programu by-
la bohoslužba slova, poté pan
Kryštof Henriko z Uhlířských
Janovic požehnal zvířatům. Ne-
chyběl ani živý hudební do-
provod. Následovalo krátké před-
stavení přítomných zvířecích
kamarádů a také připomenutí
světců, kteří jsou patrony přírody
a zvířat a na podzim slavíme
jej ich svátek – sv. Františka
z Asissi, sv. Huberta a sv. Martina.

Program pokračoval ukázkou
lovecké jízdy, kdy jezdci na ko-
ních překonávali přírodní pře-
kážky, napínavý závěrečný dostih
o tradiční liščí ocas a slavnostní
dekorování stužkami. Překáž-
kovou trasu také zdárně překonali
poník, kozel a dokonce i husa

v doprovodu svých pánů. Přidali
se nakonec i pejsci se svými maji-
teli. Schopnosti jezdců poté
prověřila netradiční soutěž v jízdě
na koni s vajíčkem na vařečce.
Tuto zdánlivě těžkou disciplínu
zvládli všichni jezdci na jedničku
a totéž si mohli vyzkoušet i další
zájemci.

Samozřejmě nechyběla
možnost svézt se na koních, kte-
rou využily nejen děti, ale i mnozí
dospělí. Pro malé návštěvníky by-
la připravena soutěž v poznávání
zvuků a hlasů lesních zvířat, která
měla velký úspěch. Děti dostaly
odměny v podobě drobných cen a

mohly si naposledy v letošním ro-
ce zařádit na vzduchové trampolí-
ně a dalších atrakcích na hřišti.

Občerstvení v podobě vý-
borných perníčků a opečených
buřtů si nechal ujít jen málokdo.
Celé odpoledne ukončilo
slavnostní zamčení dětského hři-
ště.

Věříme, že všichni, kdo do Su-
dějova dorazili, nelitovali, určitě
i díky krásnému počasí a přátelské
atmosféře celé této akce. Rádi
bychom v této tradici pokračovali
i v následujících letech.
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Soutěž základních škol ve zpěvu „Zpívá celý okres“

Uhlířskojanovická základní

škola zorganizovala soutěž ve

zpěvu pro třídní kolektivy škol

našeho okresu.

Na základní školy byly roze-
slány začátkem školního roku
podmínky soutěže, jej íž základní
myšlenka, tedy to, že nebudou
soutěžit školní pěvecké sbory, ale
naopak třídní kolektivy, vznikla
na základě zkušenosti se soutěží,
která na naší škole probíhá již
několik let.

V současné době, kdy nás na
každém kroku obklopuje stále se
zdokonalující technika, je potřeba
využít každé možnosti, jak oboha-
tit dětský život krásou a este-
tickým projevem. Takovou
možnost poskytuje právě zpěv ja-
ko přirozený lidský projev.

Samotná soutěž se konala ve
čtvrtek 14. listopadu 2013 v sále
Kooperativy. Každou soutěžící tří-
du čekala interpretace tří písní
před odbornou porotou, které
předsedal ředitel ZUŠ Ivan Fišer.
Členkami poroty byly dále
Mgr. Eliška Šeráková, zpěvačka
kolínského Big Bandu a učitelka

HV na Gymnáziu v Kolíně a Ma-
rie Romanovská, studentka gym-
názia a sólového zpěvu. Byl při-
praven i doprovodný program.
O zahájení se postaral pěvecký
sbor Červánek pod vedením pana
učitele Květoslava Červeného.
Svým zpěvem zaujala soutěžící
i diváky členka poroty Marie Ro-
manovská.

Ve společnosti dětí a jej ich
zpěvu jsme strávili příjemné do-
poledne. Velmi hezká a milá byla
setkání s kolegy z ostatních škol,
bylo zajímavé sledovat výsledky
práce s dětmi různého věku.
Svým nadšením a bezprostředním
vystoupením strhly diváky děti ze
čtvrté třídy žehušické základní
školy (Mgr. Lenka Hradecká),
vlastním hudebním doprovodem
překvapili starší žáci a žákyně
z kácovské základní školy
(Mgr. Ondřej Kolařík), velkým
konkurentem pro soutěžící byli
žáci 9. ročníku ze ZŠ a MŠ Po-
těhy (MgA. Lucie Kavánková).
ZŠ Uhlířské Janovice zastupovala
třída VII. B, která vybojovala 1 .
místo. Vystoupení se žáky při-
pravil pan učitel Květoslav Čer-

vený.
Soutěžící třídy si odvezly za

svoje vystoupení diplomy a pěkné
ceny (DVD přehrávače, flash dis-
ky, zpěvníky, sladké odměny). Pro
účastníky bylo také připraveno
občerstvení. Zúčastněné školy
obdržely od pořadatele soutěže
příspěvek na dopravu dětí.

Všem, kteří nám pomohli se
zajištěním soutěže, velmi děkuje-
me. Bez zdarma poskytnutého sá-
lu Kooperativy, sponzorských fi-
nančních či věcných darů bychom
nemohli tuto soutěž zrealizovat.
Vystoupení žáků bylo profesio-
nálně ozvučeno a byl zároveň po-
řízen záznam celého dopoledne.
Jména našich sponzorů najdete na
našem webu: www.zsuj .cz. Za
bezchybný průběh celé soutěže
včetně celého organizačního za-
j ištění soutěže patří uznání eko-
nomce naší školy paní Aleně Jí-
chové, DiS.

Naším přáním je, aby myš-
lenka vzájemného setkávání dětí
z různých škol našla pokračování.
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Ledečko
Ledečko se nachází v malebném
údolí řeky Sázavy, pouhých
50 km od Prahy.

První zprávy o obci pocházejí
j iž z roku 1280, kdy je zmiňován
Hroznata z Husic a Úžic, pán na
Ratajích, který postoupil jednomu
ze svých synů mlýn v Ledeč-
ku s jedním rybářem a druhému
statek v Ledečku s druhým
mlýnem zvaným Chuchelník.

K obci patří od nepaměti také
osada Vraník, položená na kopci
vysoko nad vesnicí. Bývalo zde
dříve slovanské hradiště, jehož
pozůstatky jsou ještě patrné.

V obci bylo k 1 . lednu 2013
evidováno 185 stálých obyvatel
(98 mužů a 87 žen) a na 350 chat
i chalup, jej ichž počet dále roste.
V zimě obec přináší klid svým

obyvatelům, v létě zázemí mnoha
chatařům, výletníkům a pře-
devším vodákům. Řeka
Sázava s bohatými zákruty a me-
andry přímo vybízí k rybolovu,
lesnatá krajina po obou březích

řeky zve k houbaření, procházkám
nebo cyklistickým výletům.
V obci se nacházejí tři restaurace
a tábořiště U Mostu, které mo-
mentálně spravuje místní obecní
úřad.

Spolky, kultura, sport

Téměř každá zdejší rodina má ně-
jakého svého zástupce v místním
oficiálním spolku Sboru
dobrovolných hasičů. Kromě
požárů, které v Ledečku nejsou
naštěstí moc časté, se SDH věnuje
především organizování různých
kulturních akcí, jakými jsou např.
zimní hasičský ples, dětský den,
zájezdy do divadel a na Zemi živi-

telku, dětský maškarní ples,
mikulášská nadílka a další.

V letošním roce došlo k posu-
nutí dětského dne z 1 . června až
na 24. srpen, jelikož v době
plánované akce zasáhla Ledečko
povodeň, která zhatila plány jak
hasičů a dobrovolníků, kteří se na
akci podíleli, tak samozřejmě pře-
devším dětí, jež se na připravené

úkoly již nedočkavě těšily a tou-
žily získat zaslouženou odměnu
v podobě bonbonů či hraček.

Vedle SDH se v Ledečku
schází i neoficiální skupinky,
např. každé pondělí a čtvrtek se
koná trénink ve stolním tenisu,
dále se ženy (nejen z Ledečka, ale
i např. z Talmberka) scházejí kaž-
dou středu při zdravotním cvičení
tai-či, téměř pravidelná je i účast
při utkáních v šipkách.

Ledečko je známé svým
nohejbalovým turnajem, jenž se
koná každoročně během letních
prázdnin. Letos proběhl j iž XIV.
ročník tohoto klání, v němž se
pohár pro vítěze tentokrát dostal
do rukou sázavského týmu. Celo-
denní zápasy mají značný ohlas
u diváků, kterých se vždy sejde
veliké množství.
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Plány, inovace, projekty

V příštím roce uplyne 20 let od

začátku výstavby čističky od-

padních vod. V současné době

jsou na ni napojeny přibližně dvě

třetiny obyvatel. Do následujících

let je v plánu napojit i zbytek

vesnice – především pak část obce

na druhé straně řeky než je čistič-

ka.

Dále letos došlo k opravě silni-

ce vedoucí od mostu směrem

k nádraží. Velikou finanční zátěží

a především dlouhodobou starostí

je lesem vedená pozemní komu-

nikace směřující z Ledečka do

Bělokozel. Jedná se o nejbližší

spojení jak pro obyvatele Ledeč-

ka, tak i Přívlak, patřících pod

obec Samopše, i pro mnoho

obyvatel sousedních Rataj nad

Sázavou, kteří (především nyní,

když je uzavřena silnice přes

Talmberk) využívají kratší spojení

k dálnici i k městu Sázava. Tuto

komunikaci spravuje obec Ledeč-

ko, tudíž i zodpovídá za jej í stav.

Do budoucna je tedy zájem o to,

aby se dostala pod správu kraje.

V procesu je také spor

o vlastnictví jezu, který se nachází

u místního koupaliště. Jde o jez,

na němž došlo v předchozích le-

tech k mnoha zraněním, a to pře-

devším z toho důvodu, že není

udržován. Jeho majitel se o něj ,

ani po výzvě místního obecního

úřadu, nepřihlásil, tudíž je zájem,

aby jez připadl pod správu obce

Ledečko, která by ho uvedla do

„životu bezpečnějšího“ stavu.

Co se týče dalších plánů, uvi-

díme, co nám následující měsíce a

roky přinesou.
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Ples školy v Kácově
V sobotu 16. listopadu odstar-

tovala plesová sezona v Kácově

2. školním plesem.

Úvodní slovo přednesl ředitel
školy František Procházka. Násle-
dovalo předtančení, během kte-
rého absolventi univerzity 3.
věku, paní Zemanová a pan Adri-
an, ukázali, že naučit se tancovat
lze v ka věku. Publiku zatančili
čtyři irské tance. Pak již hrála
hudba k volnému tanci. Během
večera si návštěvníci mohli za-
koupit lístky do tomboly.

Organizace a zajištění celého
večera bylo v režii Komunitní
školy Kácov, která pracuje pod
místní Základní školou. Výtěžek

z této akce bude věnován na
modernizaci jedné školní učebny
na prvním stupni ZŠ. Ples se letos
velmi vydařil, zúčastnilo se ho

více než 120 návštěvníků a všich-
ni odcházeli spokojeni.

Zprávičky vodníčka Vavřinečka
Ahoj všichni, tak už se nám po-
malu ale j istě blíží čas Vánoc. Já
jako tradičně tenhle čas trávím
u přítele v Itálii, ale zprávy z Ma-
teřské školy Vavřinec stále
dostávám.

Ještě před svým odjezdem
jsem se se svými kamarády
osobně rozloučil. Ve středu 30.
října se od Mateřské školky vydal
lampiónový průvod a podle světý-

lek, které mi bludičky pomohly
kolem rybníka roznést, došel až
ke mně. Velkou radost jsem měl
z toho, že s lampiónky přišly
nejen děti ze školky, ale i ty, které
už trochu povyrostly a navštěvují
školu. Stejně jako v loňském roce
jsem pro všechny děti přichystal
na rozloučenou sladkou odměnu.
Teď už se jistě pilně připravují na
své vánoční koncerty. I letos se

děti naučily, jak se dělá těsto na
perníčky, a vykrájely spoustu me-
dových perníčků, které ozdobí a
budou rozdávat všem ná-
vštěvníkům svých koncertů.

Moc bych jim přál, aby se
všechny plánované akce vydařily
a aby se na celou zimu usadila ve
školce dobrá nálada.
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MC Uhlíček - S lampiony za Kanafáskem
Rok se s rokem sešel a my se ve
středu 24. října 2013 znovu setka-
li s krásnými lampiony v rukou
před Mateřským centrem Uhlíček
v Uhlířských Janovicích.

Počasí nám tentokrát přálo,
sluníčko svítilo, teploměr
ukazoval příjemných 15 stupňů, a
tak jsme s úsměvem na tváři oče-
kávali, co nám tento večer babího
léta přinese. V uplynulých letech
jsme se seznámili se třemi místní-
mi bubáčky, a tak jsme byli napja-
ti, kam a za kým naše kroky pove-
dou letos.

Hned první svítící Dýňáček
nám vše odtajnil. V ukrytém
vzkazu jsme si přečetli, že se ka-
marádovi bubáčkovi Kanafáskovi
po nás stýská, a že by byl moc
rád, kdybychom ho po roce
navštívili. A tak jsme se vydali na
místní koupaliště, kde by měl být
Kanafásek doma. Cesta nám utek-
la, a když jsme dorazili do cíle,
zj istili jsme, že si s námi Kanafá-
sek trochu pohrává.

Druhý rozsvícený Dýňáček
věstil další ukrytou zprávu, ve
které nám Kanafásek sdělil, že je
moc rád, že jsme za ním dorazili,
ale zjeví se, až po vyřknutí kou-
zelné přivolávací formule. Vydali
jsme se tedy po svíčkách kolem
koupaliště zj istit ta správná
slůvka. Z putování jsme se vráti-
li s těmito pěti – KANAFÁSKU,
BUBÁČKU, UKAŽ SE NÁM.
Jeho zjevení bylo na dosah.

Jenže po vyřknutí této kou-
zelné věty se nic nedělo. Napadlo
nás, že zaříkadlo není celé. Zkusi-
li jsme ho tedy doplnit slůvkem
PROSÍM – nic. ŇUFÁČKU – nic.
HLUPÁČKU – zase nic. CHLU-
PÁČKU – nic. Pomalu jsme pře-

stávali věřit, že bubáčka spatříme.
Díky malé nápovědě jsme přišli
ještě na slůvko STRAŠÁČKU.
Nadechli jsme se a s nadějí vy-
slovili: „ Kanafásku, bubáčku,

ukaž se nám, strašáčku.“ Brzy se
ukázalo, že to je ta správná kou-
zelná věta.

V křoví cosi zašustilo a
Kanafásek před námi stál v celé
své kráse. Měli jsme obrovskou
radost ze shledání. Kanafásek
nám přinesl koš se sladkostmi a
pro každého svítící náramek, kte-
rý nám měl posvítit na cestu do-
mů, do našich kanafasů. Pozvali
jsme Kanafáska k ohni a pustili se
do opékání buřtů, pití teplého čaje
a svařáku. Naše pekařka a cuk-
rářka Věra, přichystala vynikající
sladké i slané dobroty, za což jí

moc děkují naše chuťové pohárky,
které si opravdu přišly na své.
Strávili jsme společně velmi pří-
jemné chvíle, bohužel ale nastal
čas loučení. Pomalu jsme se, j iž
za pořádné tmy, s rozsvícenými
lampiony a náramky začali ode-
bírat do svých domovů.

Putování za Kanafáskem se le-
tos vydařilo a myslím, že si na něj
večer před spaním každý vzpo-
mněl. Děkujeme všem malým
i velkým za účast a uvidíme, zda
se s Kanafáskem příští rok opět
shledáme.

Do té doby zveme všechny do
herny Mateřského centra Uhlíček,
která je otevřena v úterý a čtvrtek
od 9.30 do 11 .30 v budově bývalé
ZUŠ v areálu MŠ.
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ADVENT

Advent – zrcadlo Vánoc

Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle,

já posílám svého posla před te-

bou, on ti připraví cestu. Hlas vo-

lajícího na poušti: Připravte cestu

Pánu, vyrovnejte mu stezky!"

Když Jan Křtitel vystoupil na

poušti, hlásal křest pokání, aby

byly odpuštěny hříchy. (Mk 1,2-4)

Doba adventní, je dobou oče-
kávání, dobou těšení se, že něco
nového přijde, něco nového na-
stane. Těšení je tak vždy spo-
jeno s čekáním na něco nebo na
někoho.

Lidé čekají třeba na návštěvu,
na dopis, na to, že si někdo vzpo-
mene, čeká se ve frontě u poklad-
ny, někdy se čeká na výplatu, na
důchod, na vlak, na autobus. Kdo
nemůže spát, čeká na nový den,
kdo je nemocný, čeká, až se
uzdraví, a to, co ho bolí, že jej bo-
let přestane.

Čeká se obvykle na to, co
člověk nemá, nebo se čeká na
toho, kdo tady ještě není. Čekat je
mnohdy těžké, zvlášť když jsem
netrpělivý a nemám to, co po-
třebuji.

Čekat na něco je však ještě ně-
co úplně jiného než čekat na
někoho. Když čekáme někoho,
koho máme rádi a nemůžeme se
dočkat, člověk ani neposedí, ne-
může dospat, jak počítá dny, běhá,
vyhlíží z okna, rychle ještě chystá
a urovnává věci, a vždy se snaží
připravit něco na uvítanou. Mys-
lím, že to známe. Když má přij ít
návštěva, uklidíme byt a nachys-
táte něco dobrého k jídlu. Když je
slavnost, tak vše hezky nazdobí-
me a připravíme se.

Děláme to, protože pro toho,
kdo přijde, chceme to nejlepší.

V době adventní zaznívá něco

podobného. Prorok Jan Křtitel po-
znal, že se blíží někdo důležitý a
tolik se těšil, že o tom mluvil a
začal se připravovat. Urovnával
věci v sobě, urovnával věci kolem
sebe a vybízel k tomu i ostatní.
Přál si, aby se celý svět také těšil
a připravil, aby byl co
nejkrásnější. Vyjádřil to slovy sta-
rozákonního proroka Izaiáše, že
údolí se mají zasypat, stezky vy-
rovnat, hory srovnat, křivé napří-
mit a hrbolaté uhladit tak, aby vše
bylo rovné a hladké… Říkal tím:
Čekejte, připravte se, každou
chvíli přijde někdo důležitý a já se
moc těším.

Ten na koho čekal, byl Ježíš,
Boží Syn, který nese lidem zá-
chranu. Ten, kdo je mocný a silný,
že umí přinést život na poušť,
nemocným uzdravení, viníkům
odpuštění a umírajícím život.

Celé generace lidí na něj če-
kaly celá staletí. Rodiče možná
říkali svým dětem: „My se toho

možná nedožijeme, ale snad vy se

toho dožijete! Nepřestávejte če-

kat! Záchrana přijde!“ A děti,

když vyrostly, pak zase říkaly
svým dětem: „ Ani my se toho už

neožijeme, ale snad vy. Nepře-

stávejte čekat! Ten, kdo nás za-

chrání, určitě přijde!“ A pak se
stalo…

Budou Vánoce a my si příchod
Božího Syna na svět budeme za
několik dní připomínat. Teď če-
káme a vyhlížíme, vyrovnáváme
mu cestu, urovnáváme věci,
spravujeme a narovnáváme, co se
dá a co je v našich silách, protože
pak se stane…

Advent je zrcadlo srdce. Na
konci adventu narodí se to, co no-
síme pod srdcem.

Přeji nám, ať se nejen dokáže-
me těšit a mít radost z přípravy na
tak velkou oslavu příchodu Boží-
ho Syna, který se stal v naro-
zeném betlémském dítěti
člověkem. Ale ať se předně doká-
žeme těšit z daru svého lidství.
Daru, který znamená, že si jako
lidé umíme říci a slyšet: „Mám Tě

rád, jsi pro mě darem nej-

cennějším, jsi pro mě člověkem“.

Redakční rada novin „Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Po-
sázaví“ přeje všem našim čtenářům pohodový a poklidný adventní
čas, prosycený vůní pečeného cukroví, příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.
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VÝROČÍ

Dne 1. prosince 2013 uplyne 20 let
ode dne, kdy nás navždy opustil pan
František Fejfar - řidič autobusu
z Uhlířských Janovic. Vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Havránek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka, děti a
vnoučata.

Dne 3. 12. uplyne 20 let od úmrtí mého otce Josefa Konvalinky z Vavřince a
18. 12. uplyne 6 let od úmrtí mého bratra Josefa Konvalinky z Vavřince.
Za celou rodinu vzpomíná dcera a sestra Ivana.

Dne 23. prosince vzpomeneme 100.
výročí narození naší milé maminky
Antonie Novotné z Čestína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S úctou vzpomíná syn
Zdeněk s rodinou.

Dne 13. prosince 2013 se dožívá
významného životního jubilea
poslední kovboj pan Pavel
Kanárczuk. Touto cestou mu do
dalších let přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví. Kamarádi

Dne 2. prosince 2013 oslaví 63.
výročí sňatku Ladislav a Marie
Zouplnovi z Mitrova.
Všechno nejlepší a hodně zdraví do
dalších společných let jim přeje syn
Josef s celou 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.

Zlatá svatba
9. listopadu před 50 léty se
v obřadní síni vzali z lásky, jak
jinak, Jaroslava a František
Veselí z Kácova, naši rodiče.
Žili tak, jak se má, špetka bouřky,
trocha rámusu a dost lásky a
kompromisu.
A z toho všeho povili 8 dětí a ty jim
daly 14 vnoučat a 2 pravnoučata.
Píše se rok 2013 a 9. listopadu
v obřadní síni městyse Kácov paní
starostka ZLATĚ obnovuje stejně
pohodové manželství.
Řeč a vše okolo proběhlo v duchu
krásna a moc milého odpoledne.
Všem, kteří se zúčastnili, za celou
pohodovou rodinu moc děkuji.
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Hokejistům Uhlířských Janovic začala
nová sezona NHLH Benešov
Tým AHC Rebels hrající 2. ligu

NHLH Benešov odehrál na za-

čátek sezony v rámci prolínací

části soutěže 10 utkání s týmy

ze 3. ligy.

Rebelové vstoupili do sezony

vysokou výhrou.

V prvním utkání sezony se

utkali AHC Rebels s týmem AHC

Hoštice který deklasovali vy-

sokým rozdílem 18:1 .

Nad skvělý týmový výkon se

dají snad jedině vyzvednout dva

pětibodoví borci Jakub Frodl

(3+2) a Jiří Rišlink(1+4). Na hrá-

čích Janovic byla viditelná skvělá

letní příprava a trenérský rukopis

Františka Turka.

Ve druhém kole navázali

Janovičtí hokejisté na kvalitní vý-

kon a přehráli tým Zbytek Světa

6:1 . Opatrná první třetina nabídla

jen jednu branku z hokejky

Patrika Hladíka. Ve druhé třetině

se soupeři podařilo vyrovnat stav,

ale konec třetiny patřil opět

hráčům Janovic. Brankami Radi-

ma Semanca a Marka Kosiny od-

skočili soupeři a ve třetí třetině Ji-

ří Rišlink, Vladimír Vacík a

Ladislav Bášti potvrdili vítězství.

Další utkání Janovice sehrály

opět vítězně. Tentokrát byl soupeř

HC JM. Zápas byl od začátku

v režii třech hráčů. Radim Seman-

co (2+4), David Pala (2+3) a Vla-

dimír Bášti (3+0) dali sami 7

branek. Po jedné přidali Radek

Plechatý a Michal Jindra. Takže

konečný výsledek byl 9:1 . Třetí

zápas v řadě Rebelové vyhráli, ale

zatím se hraje prolínací část se

třetí (nejslabší) ligou. Takže silní

soupeři teprve přijdou.

Desátou brankou mohl vylepšit

výsledek střelec hattricku Ladi-

slav Bášti ale jak sám po zápase

řekl: „Radši jsem už nevystřelil,

abych nemusel platit do kasy za

desátého góla."

Ani ve čtvrtém utkání janovičtí

Rebels nezaváhali a porazili tým

HC Agave výsledkem 7:1 . Skóre

zápasu otevřel střelou zápěstím již

ve třetí minutě Martin Rejhon, ale

to bylo v první třetině dost málo.

HC Agave hrálo výborně a za-

slouženě ve dvanácté minutě vy-

rovnalo.

Druhou třetinu začal výstavní

střelou Radim Semanco hned

Výsledky utkání mezi AHC Rebel a třetí ligou.

HC Maršovice AHC REBELS 0:8
AHC REBELS FireDeamons 9:0
ELAK AHC REBELS 2:4
AHC REBELS HC Olbramovice „B“ 10:2
AGRO Přestavlky AHC REBELS 3:12
AHC REBELS W+D Benešov 9:3
HC AGAVE AHC REBELS 1:7
AHC REBELS HC JM 9:1
Zbytek Světa AHC REBELS 1:6
AHC REBELS AHC Hoštice 18:1
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Druhý ročník turnaje v Úžicích
Úžo Club Úžice pod vedením
Alexandry Svobodové a Heleny
Gabrielové pořádal v sobotu 2.
listopadu 2. ročník turnaje ve
stolním tenise pro dospělé. Zú-
častnilo se 14 hráčů.

Výherci:
1. místo: Pavel Švarc, Praha-Úžice
2. místo: Mirek Macháček, Kolín
3. místo: Jarda Bednář, Samopše
Bramborová: Petr Komárek st., Úžice
Gratulujeme!

Atmosféra byla příjemná, při-
šlo na 40 fandících návštěvníků,

pro které bylo připraveno bohaté
občerstvení. Nechyběla ani česká
klasika – pivo a držková polévka.
Po skončení turnaje ještě hráči
i fanoušci poseděli a popovídali

u j iž zmíněného občerstvení.
Všichni se shodli na tom, že se j iž
těší na třetí ročník turnaje a
doufají, že bude stejně povedený.

v první minutě. Jistotu na hokejky
Rebelů dostaly góly Radka Ple-
chatého a Mirka Drahoty během
druhé části. Třetí třetina patřila
jasně Janovickým a konečnou
podobu výsledku upravili dvěma
brankami Michal Jindra a jednou
Vladimír Vacík.

Rebelové navázali na první

čtyři utkání a zbylých šest zápa-
sů s třetí ligou vyhráli.

Ve skvělé formě se předvedla
nová posila Rebelů, útočník Ra-
dim Semanco, který za 8 zápasu
nasbíral 32 bodů za 14 gólů a 18
asistencí. Se 14 góly se dělí s La-
dislavem Báštim o nejlepšího
střelce týmu. Výborný vstup do

soutěže měli i oba Janovičtí bran-
kaři, Milan Procházka a Petr Pe-
routka, kteří po první části soutě-
že patřili mezi nejlepší brankaře
soutěže v počtu nejméně obdr-
žených gólů.

Kanadské bodování týmu AHC Rebels:

# jméno Z G A KB
1. R. Semanco 8 14 18 32
2. L. Bášti 10 14 8 22
3. M. Jindra 12 9 8 17
4. M. Kosina 7 7 10 17
5. R. Mlika 5 12 3 15
6. R. Plechatý 13 5 9 14
7. M. Rejhon 11 4 10 14
8. V. Vacík 12 9 4 13
9. M. Drahota 7 6 4 10
10. Dav. Pala 6 5 4 9
11. Š. Rezek 9 5 4 9
12. J. Rišlink 8 3 6 9
13. P. Hladík 11 3 6 9
14. J. Frodl 2 4 3 7
15. J. Balík 9 0 3 3
16. P. Kulhánek 2 1 1 2
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A-týmu FK Uhlířských Janovic se závěr podzimní

části nepovedl a přezimuje tak na 5. místě tabulky

Přinášíme vám tradiční shrnutí

posledních odehraných zápasu

A-týmu FK Uhlířských Janovic.

Uhlíři nejprve deklasovali Mi-
řetice, poté ovšem přišel útlum, a
z posledních tří kol získali pouze
jeden bod.

Miřetice (27. 1 0.) – Fotbalisté
Uhlířských Janovic v dalším kole
I. B třídy jednoznačně zvítězili na
půdě předposledních Miřetic.

Miřetice – Uhl. Janovice 0:5
(0:3)

„ Jednalo se o specifické
utkání, protože v Miřeticích se
hraje na hodně malém hřišti, “
podotkl trenér uhlířů František
Machurka a pokračoval: „Úvod
utkání byl dost rozháraný, ale
v deváté minutě jsme dali branku,
a to nás uklidnilo. Poté jsme hráli
dost jednoduše, protože na malém
hřišti nešlo kombinovat.
Z dlouhých balónů a vyhraných
soubojů jsme se ale dostávali do
šancí,“ popisoval Machurka.
„ Soupeř naši branku neohrozil.
Od poloviny druhého poločasu se
nám dařila i kombinace a měli
jsme i kromě branek další šance.
Bohužel jsme je neproměnili, “
uzavřel.

Branky UJ: 9. Jelínek, 20. N.
Marek, 30. Černík, 59. Wolf, 83.
Kulhánek. Sestava UJ: Hromádka
– Černík (79. Dotlačil), Zadražil,
T. Kulhánek, Hrbek – Wolf, D.
Randlíszek (57. Veliký), Uher, N.
Marek (71 . Novotný) – Srba (79.
P. Kulhánek), Jelínek (74. D. Kul-
hánek). Trenér František Ma-
churka.

Uhlířské Janovice (2. 11 .) –
Fotbalisté FK Uhlířské Janovice

nesehráli dobré utkání. V 11 . kole
I. B třídy – skupiny D přivítali
Kondrac a v zápase si po remíze
2:2 připsali jen jeden bod.

U. Janovice – Kondrac 2:2
(1 :1 )

„ Zápas byl z kategorie těch
méně povedených. Dvacet minut
jsme hráli vyloženě špatně,” při-
znal Machurka a upřesnil: „ Ne-
udrželi jsme míč a špatně se pohy-
bovali. Ani nasazení nebylo na
patřičné úrovni.”

Hosté se dostali do vedení už
v 6. minutě, vyrovnávací branka
Srby hlavou z 14. minuty domácí
přece jen trochu povzbudila. „ Pak
jsme se trochu zvedli, měli jsme
po celé utkání územní převahu,
ale soupeř měl dva výborné a
rychlé útočníky, a ti nám dělali
obrovské starosti. Kromě gólů se
za zápas dostali ještě asi do čtyř
vyložených šancí,” řekl František
Machurka.

Ve druhém poločase uhlířům

územní převaha přinesla i nějaké
šance. „ Tu největší měl asi Denis
Kulhánek, když z malého vápna
sám před bránou dal vedle,”
pokrčil rameny kouč a dodal:
„ Byli jsme nakonec rádi, když
Kopecký v 79. minutě alespoň vy-
rovnal na 2:2.”

Branky UJ: 14. Srba, 79.
Kopecký. Sestava UJ: Hromádka
– Černík, Zadražil, T. Kulhánek,
Hrbek – Wolf, D. Randlíszek,
Uher, N. Marek (69. Kopecký) –
Srba, Jelínek (46. D. Kulhánek).
Trenér František Machurka.

Teplýšovice (10. 11 .) – Fotba-
listé Uhlířských Janovic v dalším
kole I. B třídy podlehli celku Tep-
lýšovic.

Teplýšovice – Uhl. Janovice
3:1 (1 :1 )

„ Dá se říct, že jsme v prvním
poločase měli převahu, ale bohu-
žel jsme se nedostávali do šancí,“
litoval trenér. „ Branku jsme dali
už v deváté minutě, kdy Černík
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krásně vystřelil a přes malinkou

teč skóroval,“ popisoval Ma-
churka úvodní zásah zápasu a
pokračoval: „ Ve 23. minutě

dokonce Hromádka chytil penaltu.

Poté Srba nastřelil tyč, ale bohu-

žel pět minut před poločasem jsme

vyrobili další penaltu, kterou už

domácí potrestali,“ řekl.
„ Ve druhém poločase jsme za-

čali velmi dobře. Hráli jsme

patnáct minut na polovině soupe-

ře. Jenže pak jsme třikrát za se-

bou v jasných pozicích nepřesně

přihráli a domácí se dostali do

herní pohody,“ připomněl Ma-
churka a navázal: „ Po chybě jsme

inkasovali na dva jedna, kdy

hlavičkující hráč poslal míč od

břevna do brány. Poté už jsme hru

otevřeli a minutu před koncem

ještě jednou inkasovali,“ uvedl
trenér, který závěrem chválil
i hlavního sudího zápasu.

Branka UJ: 9. Černík. Sestava
UJ: Hromádka – Černík, Zadražil,
T. Kulhánek, Hrbek – Wolf, D.
Randlíszek, Uher, N. Marek (63.
Veliký) – Srba, Jelínek (74. Tan-
cer). Trenér František Machurka.

Uhlířské Janovice (16. 11 .) –
Fotbalisté Uhlířských Janovic
uzavřeli podzimní část sezóny
prohrou na domácím hřišti.

Uhl. Janovice – Tuchoraz 0:1
(0:1 )

„ Oproti posledním dvěma zá-

pasům jsme předvedli lepší výkon.

Byl hodně těžký terén, tak se hrálo

hodně jednoduše. Nicméně fotbal

měl poměrně úroveň. Bohužel

Tuchoraz hrála na tři stopery.

Dva byli hostující hráči a jeden

byl rozhodčí,“ řekl nadsazeně Ma-
churka. „ Branku jsme dostali

z penalty, kdy nikdo neví, co se

událo. Bylo to ve 29. minutě.“

Uhlířské Janovice doplatily na
jalovou koncovku. „Měli jsme

celkem čtyři vyložené šance, ale

branku jsme bohužel nedali,“ po-
vzdechl si Machurka.

„ Co jsme se dostali na špici

tabulky, tak na nás bylo odpís-

káno sedm pokutových kopů. Ten-

to zápas byl doslova prapodivný.

Nedá se ale nic dělat,“ pokrčil ra-
meny.

Uhl. Janovice: Hromádka –
Černík, Zadražil, T. Kulhánek,
Hrbek – D. Kulhánek, D. Randlý-
sek, Uher, Novotný (61 . Dotlačil)
– Wolf, Jelínek. Trenér František
Machurka.

Fotbalový klub Uhlířských
Janovic disponuje skvělou mlá-
deží, dobrým zázemím a po-
hodovou partou. Více informací
naleznete na internetových strán-
kách www.fkuhlirskejanovice.cz.

Přidejte se také na naše face-
bookové stránky: www.face-
book.com/fkuhlirskejanovice.
Kvalita těchto FB stránek byla
v listopadu odměněna. Uhlíři díky
svým fanouškům vyhráli v soutěži
pořádané Členstvím FAČR o nej-
lepší Facebook stránky fotbalové-
ho klubu. V této soutěži se uhlíři
dostali mezi pět nejlepších týmů a
byli odměněni cenou 7 míčů Pu-
ma Powercat, se kterými trénuje
i česká reprezentace.

Jménem FK Uhlířských
Janovic chceme také poděkovat
všem členům, sponzorům a příz-
nivcům FKUJ. Přejeme vám všem
úspěšný, pohodový a také fot-
balový nový rok 2014.

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.
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Čestín
8. prosince 2013 od 15 hod.
„Divadlo a mikulášská nadílka“
TJ Sokol Čestín ve spolupráci s obcí Čestín a se Spolkem
(ne)ochotných amatérů Čestín pořádají v místní sokolovně
zábavné kulturní odpoledne. Zahájeno bude v 15:00
každoročním divadelním představením, tentokrát
dojemným příběhem „Romeo, Julie a Veleslavín“. Hned po
skončení divadelního představení se všichni návštěvníci
mohou těšit na příchod Mikuláše, čertů a anděla a ti hodní
možná i na nějakou tu nadílku.

Uhlířské Janovice
7. prosince od 14:00
„Mikulášská nadílka pro nejmenší“
Milan Kopecký pod záštitou města Uhlířské Janovice
pořádá v sále Kooperativy „Mikulášskou nadílku“, na
kterou jsou srdečně zváni všechny děti i rodiče. Můžete se
těšit na pohádku Bětuška a Kleofášek, vystoupení
Zumbíků paní Ilony Jindrové, krátké pásmo, Klub Cíl paní
Houdové, vystoupení mažoretek paní uč. Ladrové,
Mikulášskou nadílku, soutěže, hry a disco pro nejmenší.

Uhlířské Janovice
7. prosince 2013 od 20:00
„Po Mikulášské rockování“
Všichni jste srdečně zváni do sálu Kooperativy na
Mikulášský koncert benešovských hudebních skupin.

Uhlířské Janovice
6. 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.

Uhlířské Janovice
8. a 22. prosince 2013 od 10:00
„Duchovní péče – bohoslužby“
Církev československá husitská zve na adventní
bohoslužby do Husova sboru CČSH, Zdravotnická 111
v Uhlířských Janovicích.

Uhlířské Janovice
1. – 24. prosince 2013
„Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí“
Římskokatolická farnost Uhlířské
Janovice zve v době adventní na
rorátní mše svaté v kostele sv.
Jiljí. Vždy ve čtvrtek v 6:00, dále
4. neděle adventní (22. prosince)
v 8:00 Po mši svaté následuje
v Komunitním centru sv. Jiljí
společná snídaně.

Zásmuky Košice Ostatní

Sobota 28.12. 16:00

24:00 24:00 22:00 15:00

8:00 9:30 10:00 11:00 12:00

Jindice 15:00

9:30

17:30

4. adventní
Úterý 24.12.               

8:00

Malejovice 15:00 
Žíšov 15:00

10:00 11:00 12:00

Úterý 31.12.               
Sv. Silvestra

8:00Matky Boží, Panny Marie

23:00

Drahobudice 15:00

Malejovice 15:00

Pátek 27. 12.              
Sv. Jana Apoštola

Svaté Rodiny

16:00 16:00

8:00 9:30 10:00 11:00 12:00

12:0011:0010:009:30

Rozpis vánočních bohoslužeb Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice 2013
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Sudějov
14. prosince 2013 v 5:00
„Cesta sedmi kostelů“
S lucernami v rukou se vydáme z poutního místa sv. Anny
v Sudějově ke kostelu sv. Jana Křtitele v Krsovicích, kde
v 6:30 bude slavena rorátní mše svatá, po které následuje
společná snídaně. Tématem nám bude dětství sv.
Ludmily. Dá se odvodit, že vyrůstala v době pohanské,
kdy se vše, co dělali dospělí, vyžadovalo od dětí. Určité
základní rysy té doby si můžeme připomenout tím, že si
vyzkoušíme ručně vytvořit třeba kus dobové tkaniny.
Putujte s námi do Krsovic a vezměte s sebou tlusté pletací
jehlice. Více na www.farnostjanovice.cz.

Rataje nad Sázavou
22. prosince 2013 od 17:00
„Vánoční koncert“
Městys Rataje nad Sázavou srdečně zve na vánoční
koncert. Přijďte si společně s námi poslechnout a zazpívat
vánoční koledy do příjemného prostředí zámecké kaple.

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.

Uhlířské Janovice
vždy 2. a 4. neděle v měsíci od 10:00
„Bohoslužba“
Církev československá husitská zve na bohoslužby do
Husova sboru CČSH, Zdravotnická 111 v Uhlířských
Janovicích.

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

Uhlířské Janovice
26. prosince 2013 v 9:30
„Vánoční bohoslužba“
Církev československá husitská zve na „Vánoční
bohoslužbu“, která se uskuteční v Husově sboru CČSH
v Uhlířských Janovicích, Zdravotnická 111.

Uhlířské Janovice
22. prosince 2013 od 16:00
„Betlémské putování“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice a janovičtí
skauti zvou v adventu do kostela sv. Jiljí na malé hudebně
– dramatické představení s rozdáváním Betlémského
světla.

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
25. prosince 2013 od 15:30
„Zpívání u jesliček“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice zve všechny
na Boží hod vánoční k jesličkám do kostela sv. Aloise na
zpívání koled.

Podveky
24. prosince 2013 ve 24:00
„Půlnoční mše svatá“
Všichni jste
srdečně zváni na
půlnoční mši svatou
do kostela sv.
Havla v Podvekách,
kterou celebruje
Otec Vladimír.

Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Rataje nad Sázavou
27. prosince 2013 od 17 hod.
„O princezně, která snášela zlatá vejce“
Ochotnický spolek Matouš zve všechny malé i velké na
podvečerní pohádku do kaple ratajského zámku.
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Má to smysl
Asi každý si už všiml útlých

modrých kontejnerů, které se

stále častěj i objevují na frek-

ventovaných místech v našich

obcích. Jsou to další pomocní-

ci, kteří nám radí, jak správně a

smysluplně třídit odpad. Jedná

se o kontejnery na použitý tex-

til.

Vytřídění použitého textilu

do speciálních kontejnerů sníží

množství netříděného komu-

nálního odpadu, a také nám

umožní ekologicky a spole-

čensky zlepšovat naše životy.

Oblečení, které pro nás je j iž

odpadem, navíc může být opět

využito a posloužit někomu ji-

nému.

Do kontejneru patří použité

oblečení, tj . kabáty, kusy

spodního a vrchního oblečení,

páry bot svázané k sobě, použi-

té textilní výrobky, např. deky,

závěsy, povlečení. Veškeré zde

uložené textilie musí být čisté,

suché, v dobrém stavu, složené

a uložené v igelitových pytlích.

Do kontejneru naopak ne-

patří krejčovský odpad, špi-

navé, roztrhané, nepoužitelné

oblečení, koberce nebo matra-

ce.

Shromážděné věci jsou skla-

dovány v pytlích na suchém

místě, odváženy v kamionech a

prodávány firmě specia-

lizované na třídění. Jednotlivé

kusy, které lze nosit, se

dostanou zpátky na trh jako

zboží „z druhé ruky“. Zbytek,

který svou původní funkci j iž

plnit nemůže, je nastříhán na

menší kusy a recyklován jako

pomůcky pro úklid, nebo je

recyklován pro opětovné pou-

žití v textilním průmyslu a

v neposlední řadě slouží jako

zdroj energie. Z peněz zís-

kaných z prodeje použitého

oblečení společnost .A.S.A.

hradí náklady spojené se sbě-

rem a přepravou a dále přispívá

na charitativní účely.

Již od roku 2011 spolu-

pracuje společnost

.A.S.A. s Diecézní charitou

Brno. Za tuto dobu se podařilo

využít přes 141 000 kg použi-

tého oblečení z Jihomoravské-

ho kraje.


