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Milí čtenáři,
léto a prázdniny jsou za námi.

Většina z nás si užívala
letních dní a díky dovoleným
i více volného času, který
jsme využívali pro regeneraci
pracovní síly. Někdo si pod
tím představuje zahálení či
lenošení, prostě fyzický
odpočinek všeho druhu.
Mnozí z nás ale tráví volný
čas aktivním odpočinkem,
který v nás rozvíjí vlastní
schopnosti, vědomosti či
dovednosti. Je to aktivní
i pasivní účast na kulturním a
společenském životě, při
pěstování vlastních koníčků,
jako například zahrádky či
sportu.

Mezi nejoblíbenější letní
sporty patří míčové hry.
Většina obcí v minulosti
vybudovala řadu sportovních
hřišť a dnes mnohdy čekají na
svá využití. Ten, kdo zrovna
nevyhledává kolektivní sporty,
určitě mohl obdivovat naši
krásnou přírodu, ať na
turistických či cyklistických
výletech.

Tak věřím, že naše mládež
neztrácela čas u počítače, ale
co nejvíce s kamarády
využívala sportovní aktivity
pro posílení svého zdraví.

Vážení čtenáři, přeji Vám
hodně úspěchů a krásné
vzpomínky na toto léto.

Místo pro čističku odpadních vod



Projekt
„Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice“,

reg. č. CZ.1.15/3.3.00/77.01781
Tisková zpráva V Uhlířských Janovicích dne 21.08.2014

Město Uhlířské Janovice dokončilo rekonstrukci nové třídy mateřské školy v Uhlířských Janovicích. Město vybudovalo
novou třídu z nevyužívaných prostor bývalé základní umělecké školy v hospodářském pavilonu mateřské školy. Tímto
došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 24 míst. Potřebnost a nutnost realizace tohoto projektu ukazuje i zájem
rodičů o zápis do mateřské školy. Kapacita včetně nové třídy je již plně vyčerpána a všechna místa v mateřské škole
jsou zaplněna. Noví žáčci přijdou do nové třídy poprvé v září tohoto roku.

Město Uhlířské Janovice zahájilo rekonstrukci na jaře tohoto roku a stavební práce byly ukončeny v červenci 2014. V
srpnu 2014 došlo k vybavení třídy novým nábytkem, hračkami a novými didaktickými pomůckami. Součástí realizace
projektu bylo i vybudování venkovního pískoviště a dalších venkovních úprav.

Realizace projektu byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl
realizován v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, prostřednictvím kterého Evropská unie na
realizaci projektu poskytla 3.167.126,85 Kč.

Mgr. Jiří Buchta
starosta města Uhlířské Janovices é Ja o ce









http://kolopetr.rajce.idnes.cz/17-8-
2014_Kacov_pout_a_zavody_sneku



http://kolopetr.rajce.idnes.cz/





Na otázku z minulého čísla nikdo neodpověděl správně, odpověď zněla: Tragické drama faráře Toufara se odehrálo v
Čihošti, kde na zdejší farnosti působil. Možná všechny trochu zmátlo, že jsem napsal kousek od Rataj. Kousek to je, ale
asi padesátiminutový. Autem.

A na co se ptáme tentokrát? V souvislosti s Toufarem?
Jak se jmenoval náš ratajský spoluobčan, popravený komunisty koncem 40. let?
První, kdo správně odpoví, získává 2 čestné vstupenky na operu Toufar 20. září do ratajského Pivovárku. Správnou
odpověď volejte na známé číslo Klubu Čtrnáctka 602292832



Budova bývalé školy - pravděpodobně rok 1928



Jindice

Rašovice

kaplička v Mančicích



http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/10.8.2014_Kacov_-
_vernisaz_Bedricha_Bartaka/



Kristýnka Viznerová povyrostla
Jménem obecního úřadu Podveky jsme byli 21. 8. 2014 přivítat
Kristýnku Viznerovou doma. Narodila se 19. 4. 2014 v Čáslavi, vážila
2950 g a měřila 49 cm, po čtyřech měsících má již 5500 g a 62 cm. Je
krásná jako panenka! Rodiče Hana Kulhánková a Rostislav Vizner se o
děvčátko vzorně starají a OÚ Podveky přeje celé rodině hodně zdraví,
štěstí, radosti a spokojenosti.

Dne 17. září oslaví své 65.
narozeniny pan Miroslav Zeman
z Uhlířských Janovic. Do dalších
let mu hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody přejí Ivana a vnuci
Filípek a Ondra.

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,

osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

Dne 10. září uplyne 10 let ode dne,
kdy tragicky zemřelAlois Cypra. S
láskou vzpomínají taťka, bráška
Martin a Vlasta.

Dne 10. srpna 2014 uplynuly 2 roky
ode dne, kdy nás navždy opustil pan
Miroslav Jansa. S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

Dne 27. srpna 2014 by se dožila
100 let naše maminka a babička
paní Růžena Heřmanová z
Uhlířských Janovic. Zároveň 20.
srpna uplynuly tři roky od doby, co
nás navždy opustila. S láskou
vzpomínají děti s rodinami.

Dne 30. září se dožívá krásných
70 let pan Ladislav Slavíček.
Hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti mu společně přejí
manželka Marie, dcery Ivana a
Renata s manželem Petrem a
vnuci Filípek, Ondra, Adam a Petr.

Dne 2. srpna 2014 uplynulo 100 let
od narození paní Marie Kamešové
z Ledečka. Vzpomínají děti s
rodinami.

Na této stránce zdarma otiskneme
oznámení Vašich životních výročí
a vzpomínek na blízké. Příspěvky
můžete odevzdávat v Kulturním
informačním centru v Uhlířských
Janovicích nebo naskenované
posílat přímo na redakční e-mail –
redakce.mikroregion@gmail.com.







www.fkuhlirskejanovice.cz

Všechny výsledky přátelských utkání v letní přípravě MUŽŮ FKUJ 2014:
Den Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Poznámka
SO 19.7. 17:00 UJ A Sázava 2:3 (0:2) -
SO 26.7. 17:00 UJ A Červené Pečky 2:0 (1:0) -
SO 2.8. 18:00 Litohoř UJ A + B 2:5 (0:3) -
ST 6.8. 18:00 Polepy UJ A 2:5 (2:2) -
SO 9.8. 17:00 UJ A Zásmuky 8:1 (2:0) -
NE 10.8. 17:00 Jestřábí Lhota UJ B 2:0 (2:0) -
ST 13.8. 17:30 UJ B Vrdy 4:2 (0:0) 1. kolo poháru OFS
SO 16.8. 17:00 UJ B Bečváry 3:1 (1:0) -
NE 17.8. 17:00 Sokoleč UJ A 1:1 (0:1) -

Denis Kulhánek v utkání UJ A – Červené Pečky Miroslav Kopecký v utkání UJ A – Červené Pečky



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

Sudějov
září – říjen 2014
„Sudějovská fara“
Srdečně Vás zveme každou 1. a 3. sobotu v září a říjnu
na sudějovskou faru. Tato sobotní odpoledne, vždy 14 -
17:30, budou určena pro ty, kteří se chtějí ztišit, duchovně
naladit, zavzpomínat a zaposlouchat do moudrých slov
starší generace. Třetí generace vás bude provázet sudě-
jovskými odpoledni, kdy příchozím bude nabídnut čaj a
čtení u kamen z krásné a duchovní literatury, taktéž poví-
dání o historii sudějovské fary. Od 17:00 bude seznámení
s texty nedělních čtení - tzv. lekcio divina - rozjímání nad
Božím slovem. Poutníci a návštěvníci se na konec mohou
zúčastnit mše svaté od 18 hod v kostele sv. Anny.

Uhlířské Janovice
6. a 7. září 2014
„Slavíme posvícení – duchovní propojení
srdce kostela a parku“
Sobota 6. září 2014
17:00 - Požehnání opraveného křížku na skále v
městském parku Tyršovy sady u cesty do Rašovic,
seznámení s historickými a přírodními souvislostmi místa,
procházka parkem s doprovodným výkladem, plavba
svíček po Výrovce, výroba lodiček, prohlídka výtvarných
prací žáků ZUŠ a ZŠ Uhl. Janovice,
19:30 – Modlitba za Uhlířské Janovice v kostele sv. Aloise.
Zkoušeli jste už někdy svou modlitbu namalovat? Přijďte
to zkusit.
Neděle 7. září 2014
8:00 – Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Aloise k 220.
výročí vysvěcení chrámu.

Uhlířské Janovice
6. a 7. září 2014
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápasy mládeže.
Dorost: UJ – Poříčí 6. 9. od 10:15
St. žáci: UJ – Č. Brod 7. 9. od 10:00
Ml. žáci: UJ – Sedlec 7. 9. od 11:45



Rataje nad Sázavou
20. září 2014 od 14:00
„Posvícenská ratajská sekera“
Všichni jste srdečně zváni na soutěž v hodu oboustrannou
sekerou na terč, která proběhne na sportovišti u
ratajského zámku.
Zahájení soutěže proběhne ve 14:00. Součástí akce bude
také soutěž „Ratajský medovník 2014“.
Přihláška, podmínky a pravidla soutěže: www.ceskydrevo-
rubec.cz, ceskydrevorubec@seznam.cz
Termín pro zaslání přihlášky: 19. 9. 2014 do 13 hod.

Uhlířské Janovice
20. a 21. září 2014
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápasy mládeže.
Dorost: UJ – Čechtice 20. 9. od 10:15
St. přípravka: Turnaj 20. 9. od 14:00
St. žáci: UJ – Straky 21. 9. od 10:00
Ml. žáci: UJ – Záboří 21. 9. od 11:45

Uhlířské Janovice
27. září 2014 od 16:30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – TJ Sokol Zdislavice, 6. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – K. Hora B 28. 9. od 16:30
St. žáci: UJ – Jesenice 28. 9. od 10:00

Rataje nad Sázavou
20. září 2014 od 13 hodin
„Ratajské sousedské posvícení“
Zveme vás na ochutnání dobrot, které si Ratajáci
vlastnoručně připravili ku příležitosti ratajského posvícení.
Přijďte do zámecké aleje posoudit, jak jsme v Ratajích
šikovní, ochutnat něco dobrého a hlavně společně
popovídat a strávit příjemné chvilky sobotního odpoledne.

Uhlířské Janovice
8. září 2014
„Ukázkové lekce Hudební školičky Yamaha“
Hudební školička Yamaha v MC Uhlíček přijímá od září
nové zpěváčky do dvou hudebních programů:
První krůčky k hudbě – pro děti od 1,5 roku do 4 let – od
16 hodin
Rytmické krůčky – pro děti od 4 do 6 let – od 17 hodin
Ukázkové lekce pro všechny zdarma!
Bližší info na tel. 724832515, mail: aklundev@seznam.cz
nebo v MC Uhlíček. Těšíme se na Vás!

Čestín
14. září 2014
„Znovuotevření kostela“
Dovolujeme si Vás pozvat na znovuotevření kostela sv.
Petra a Pavla.
Program: 9:30 otevření kostela za vyzvánění zvonů a
fanfár trubačů; 10:00 mše sv., celebruje P. Michael Josef
Pojezdný, O.Praem, opat Strahovského kláštera; 11:00
zahájena výstava o historii čestínského kostela; 12:00
slavnostní zazvonění a fanfáry trubačů při modlitbě Anděl
Páně; 12:10 pozvání na společný oběd, pro děti připraven
program na farní zahradě; 14:00 koncert sboru
Arcibiskupského gymnázia v Praze: V. A. Mozart: Te
Deum, A. Vivaldi: Gloria pro sbor sóla a orchestr. Dirigent:
Igor Angelov.
Všechny srdečně zve Římskokatolická farnost Uhlířské
Janovice ve spolupráci s obcí Čestín.

Rataje nad Sázavou
13. září 2014 od 20:00
„Lenka Dusilová“
Klub Čtrnáctka, městys Rataje nad Sázavou a
Malostranská Beseda vás srdečně zvou na další koncert
do tančírny ratajského Pivovárku. Přijďte s námi strávit
příjemný večer s hudbou a zpěvem.

Uhlířské Janovice
13. září 2014 od 17:00
„Fotbalové derby“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – AFK Kácov, 4. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápas:
Muži B: UJ – Malešov 14. 9. od 17:00

Rataje nad Sázavou
20. září 2014 od 20:00
„Toufar“
Klub Pivovárek srdečně zve do svých prostor na
představení Národního divadla. Přijďte se spolu s námi
seznámit s příběhem jedné z obětí novodobých českých
dějin – kněze Josefa Toufara. Vstupné 300 Kč, v
předprodeji 280 Kč, po začátku představení nebude nikdo
vpuštěn!
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Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora

Náklad: 2110 ks

Četnost: 12 čísel za rok

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
17. 9. 2014

Předpokládané vydání novin
26. 9. 2014

MK ČR E 18157

Máte na srdci něco zajímavého o Vaší obci a chtěli byste to sdělit
spoluobčanům? Pořádáte besedu, výstavu, koncert či kurz a chtěli
byste otisknout pozvánku? Chcete popřát mnoho zdraví svým bližním
nebo uctít výročí těch, kteří tu již s námi nejsou? Neváhejte nás
kontaktovat – redakce.mikroregion@gmail.com
Děkujeme za Váš zájem.

Prosíme zasilatele příspěvků, aby nezapomněli ke svým článkům
připojit jméno autora textu, případně i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. Děkujeme.

Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu přijatých textů.

Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.

š 185 mm
v 275 mm
3000Kč

Na zadní straně novin otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500Kč

Skvrňov
27. září 2014
„Cesta sedmi kostelů“
Zveme vás na pouť do kostela sv. Václava v Horních Krutech. Vychází-
me ze Skvrňova ve 13 hod. Příchod poutníků ke kostelu v 15 hod. Ná-
sleduje seznámení s kostelem, který je po většinu roku zavřený a
opuštěný. Vystavíme plody letošní úrody, takže si sebou přineste něco z
toho, co jste zavařili, usušili… a budete se moci ve výměnném trhu obo-
hatit tím, co přinesli jiní. V 16:00 je slavena mše svatá. Tématem Cesty
je nám sv. Ludmila - babička sv. Václava, patroni jsou senioři.

Uhlířské Janovice
28. září 2014 od 9:00 na Václavském náměstí
„Obnovení sochy sv. Václava“
Město Uhlířské Janovice ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Uhlířské Janovice srdečně zvou všechny spoluobčany na slavnostní akt:
„Obnovení sochy sv. Václava“. Součástí programu bude požehnání
obnovené sochy sv. Václava, doprovodné slovo a koncert
Uhlířskojanovické kapely.




