MIKRO REGION
Milí čtenáři,
začíná nám prosinec, měsíc „klidu a
pohody“. To pro většinu z nás
znamená, že se můžeme přetrhnout,
abychom stihli honem nakoupit a
zabalit všechny dárky, napéct a
nazdobit cukroví, uklidit domácnost,
naleštit sklo, sehnat stromeček – ten
nejhezčí samozřejmě… a v klidu a
pohodě je jen málokdo z nás.
Je jasné, že dárky se samy
nenakoupí a byt neuklidí, ale přesto
Vás prosím – zastavte se na chvíli!
Vždyť kvůli tomu by přece ty blížící
se Vánoce měly být. Abychom si na
chvíli vydechli, sešli se s rodinou a
přáteli, v klidu si dali čaj nebo kávu,
popovídali a popřáli si jen to nejlepší
do dalšího roku.
Příležitostí, na to, chvilku si
odpočinout od povinností, budete mít
bohatě – vždyť mnoho obcí v našem
mikroregionu pořádá „Rozsvěcení
vánočního stromečku“, „Vánoční
jarmark“, „Vánoční koncert“ či nějaká
divadelní představení.
Tak odložte těsta, zdobičky,
prachovky a balicí papíry, vezměte
kulicha a rukavice a přijďte si ty
svátky „pohody“ aspoň na chviličku
opravdu v klidu vychutnat a užít.
Vážení čtenáři, přeji Vám
překrásné, pohodové a klidné prožití
svátků vánočních!
Děkuji za Vaši přízeň a doufám,
že si ji zasloužíme i v roce 2015.

Projekt
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Uhlířské Janovice
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01977
Tisková zpráva

V Uhlířských Janovicích dne 20. 11. 2014

V létě a na podzim probíhala v našem městě rekonstrukce čtyř místních komunikací – a to ulice Štursova, M.
Švabinského, Prokopa Holého a Husova. Tyto komunikace byly ve velmi špatném technickém stavu, vyskytovaly se na
nich hluboké výmoly a jiná poškození, což často bránilo plynulému průjezdu. Rekonstrukce byla provedena s důrazem
na zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu.
Rekonstrukce byla v listopadu dokončena a myslíme, že se velmi povedla a zároveň doufáme, že všem občanům
města i okolních obcí umožní lepší využití objektů ve městě, zejména mateřské školky.
Realizace tohoto projektu jistě přinese zkvalitnění dopravy, zlepší přístupnost objektů v okolí dotčených komunikací
a přispěje k řešení dopravní a bezpečnostní situace v centrální části města. Při rekonstrukci komunikací došlo k zesílení
krytu vozovky, ke zvýšení užitkových vlastností komunikací doplněním obrubníků, odvodnění a dopravně
bezpečnostních prvků. Stavební práce prováděla firma SILMEX s.r.o. a průběh rekonstrukce si vyžádal toleranci
obyvatel v dotčených místech. Tímto všem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné užívání nových komunikací.
Projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, prostřednictvím kterého Evropská
unie na realizaci projektu poskytne až 4,5 mil. Kč.
Mgr. Jiří Buchta

starosta města Uhlířské Janovice

Na snímcích jsou záběry na ulice Prokopa Holého a Husova, kde byla provedena pokládka asfaltového koberce
včetně úpravy souvisejících pozemků. Takto provedené opravy poslouží nejen občanům pro lepší přístup k nemovitostem, ale umožní i daleko snadnější údržbu během celého roku.

Více foto z rybářských slavností zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/25.10.2014_Kacov_rybarske_slavnosti/

Dokrmovaní jedinci s hustou světlou srstí

Více foto zde: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/21.11.2014_Kacov_studenti_ozivuji_pamatky

Kapela Skafandr

Soustředění Filmové filharmonie

Na otázku, jak se jmenovala ratajská kapela, která hrávala každý víkend v hospodě U Kolářů v 70. letech si již nikdo
odpověď nepamatoval, Byli to Prospektoři, z počátku nazývaní The Prospektors. Nejbližší odpověď byla "Šmidliboys",
což mne docela pobavilo, neboť kapela prý kdysi o tomto názvu uvažovala. Tedy Aleno, v podstatě se tak jmenovat
mohli. Máš u nás jeden lístek na Rejžka, taťka si bude muset zaplatit kilčo.
A dnešní otázka: název kapely již víte. Znáte jméno alespoň jednoho z hudebníků této kapely, kteří jsou stále o
víkendech naložení v Ratajích?
Správnou odpověď volejte na známý telefon Klubu Čtrnáctka 602292832, třeba stihnete ještě volňasy na Rejžka.

Zde je seznam plesů letošní zimy: 24. 1. 2015 Ples hasičů, 14. 2. 2015 Sportovní ples, 24. 2. 2015 Dětský a dospělácký
karneval, 14. 3. 2015 Rybářský ples, 28. 3.2015 Sokolské šibřinky

Přání

Skutečnost

VYSVĚTLIVKY:

Tabulka 2. Ligy NHLH Benešov
# TÝM
1. SOKOL Senohraby
2. HC Bystřice
3. AHC REBELS
4. HC Průhonice
5. HC ATTL 2011
6. HC TýnecSTARS
7. HC Semtamťuk
8. Kabaret Sázava

Z
14
14
13
14
14
14
14
14

B
24
21
18
18
16
14
13
9

V
12
9
8
9
8
6
6
3

R
0
3
2
0
0
2
1
3

P
2
2
3
5
6
6
7
8

G+
103
69
77
59
74
50
89
49

G56
42
41
42
70
71
102
92

G +/47
27
36
17
4
-21
-13
-43

TM
50
62
65
82
86
74
74
121

Z = odehrané zápasy
V = výhry
R = remízy
P = porážky
B = body
G+ = vstřelené br.
G– = inkasované br.
G± = rozdíl branek
TM = trestné minuty

FK Uhlířské Janovice stále shání historické fotografie
Už to bude rok, co Fotbalový klub
Uhlířské Janovice začal sbírat
historické fotografie. Od obyvatel
našeho města jsme jich získali již více
jak sto! Tímto za ně chceme
poděkovat. I nadále nám můžete
historické fotografie posílat, nebo
půjčovat na oskenování. 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.

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.
Tvé vlasy kvetly maminko,
tak jako louka z jara
a když ses usmála malinko,
nebylas vůbec stará.
U Tebe vždycky, maminko,
nejhezčí chvilka byla.
V srdcích našich žiješ stále
maminko naše milá.
Dne 10. 12. 2014 uplyne již 10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, paní Marie
Křelinová z Nepoměřic. Prosíme o tichou vzpomínku.
Děti s rodinami.

Dne 10. 10. 2014 se konalo rozloučení s naším tatínkem,
panem Josefem Křelinou z Nepoměřic. Děkujeme
všem, kteří ho přišli vyprovodit na jeho poslední cestě.
Děti s rodinami.

Dne 14. prosince 2014 uplyne 7 let od úmrtí paní Boženy
Svobodové z Církvice a 12. října 2014 nás navždy opustil pan
Josef Svoboda z Církvice. S láskou vzpomíná rodina.
Dne 8. 12. 2014 uplyne 10 let od úmrtí manželky, maminky, babičky
Jitky Rytinové ze Chmeliště 27. Vzpomíná manžel a syn s rodinou.

Dne 28. listopadu 2014 uplynul smutný rok
od úmrtí naší milované manželky, maminky,
babičky a prababičky paní Ludmily
Hrabánkové ze Zalíbené. S láskou a
zármutkem v srdci stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Projekt Probační a mediační
služby pomáhá obětem
trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč
se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity
smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam
přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo
pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu projekt
„Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem
trestné činnosti.
Není totiž prázdnou frází, že obětí trestného činu se
každý může stát nečekaně, náhodně, ale může se jednat i
o dlouhodobý jev bez otevřeného násilí, jehož pachatelé
mohou být i známí či dokonce příbuzní. I v těchto
případech jsou pocity strachu, bezradnosti, úzkosti či
zmaru přirozené, je však důležité nastalou situaci řešit a
znovu se postavit na vlastní nohy. Nejen při těchto
situacích Vám může pomoci projekt „Proč zrovna já?“.
„Tento projekt, financovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační
službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a
je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a
pomoc všem těm, kteří se obětí trestného činu třeba i cítí.
Je důležité zdůraznit, že veškeré služby jsou poskytovány
naprosto bezplatně a jsou určeny všem, nehledě na věk,
pohlaví, intenzitu způsobené újmy či fázi trestního řízení.
Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si totiž
zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání
újmy může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš
Kellner, regionální koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také i v Kutné
Hoře a to ve středisku Probační a mediační služby ČR na
Náměstí Národního odboje 58/6 (budova soudu) a v
pobočce Respondeo, o.s. v ulici Česká 235. Poradenství
poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se
snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální
přístup. Poradny lze kontaktovat telefonicky na číslech
+420 734 362 959, +420 776 561 895, +420 731 588 632,
elektronicky skrze emaily jkomarkova@pms.justice.cz,
stekla@pomocobetem.cz, stuchlikova@opnymburk.cz
nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin
a to v pondělí a čtvrtek od 8:30 do 15:30 a v pátek od 9 do
11 hodin.

Žíšov
29. listopadu 2014 od 13:30
„Vánoční koncert“
Mateřská škola Vavřinec zve na Vánoční koncert dětí do
kostela sv. Mikuláše v Žíšově.

Rataje nad Sázavou
29. listopadu 2014, 10:00 – 15:00
„Předvánoční jarmark“
Městys Rataje n/S. vás zve na 2. předvánoční jarmark do
prostor Klubu Pivovárek. Přijďte se pokochat ručně vyráběným zbožím, adventními svícny, ochutnat perníčky, medovinu, nakoupit dárečky nebo jen tak si popovídat.
V rámci jarmaru proběhnou výjimečné prohlídky zámku "Strašidelný zámek". Prohlídky se uskuteční ve 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, počet účastníků je omezený,
rezervace vstupenek na ou@obecrataje.cz, 327322169,
nebo osobně v kanceláři úřadu městyse. Vstupné 50 Kč,
děti, důchodci 25 Kč.

Skvrňov
29. listopadu 2014 od 18 hodin
„Adventní světlo - první rozsvěcení vánočního
stromu ve Skvrňově“
Nově založený Spolek pro Skvrňov vás srdečně zve na
zahájení Adventu. Společně rozsvítíme první vánoční
strom ve Skvrňově na návsi a založíme novou tradici.

Uhlířské Janovice
30. listopadu 2014 od 8:00
4., 11. a 18. prosince 2014 od 6:00
5. prosince 2014 od 12:15 do 13:30
21. prosince 2014 od 16:00
„Advent v kostelech sv. Aloise a sv. Jiljí“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice zve všechny:
-Do kostela sv. Aloise 1. neděli adventní na bohoslužbu od
8:00, s sebou adventní věnce k požehnání.
-Do kostela sv. Jiljí vždy ve čt 4., 11. a 18. 12 od 6:00 na
rorátní mši sv. při svíčkách a snídani v Kom. centru sv. Jiljí
-V pátek 5. 12. se mohou děti v kostele sv. Aloise
seznámit se s adventem, s příběhem sv. Mikuláše a složit
si mikulášskou mitru z papíru.
-Na hudebně dramatické představení Betlémské putování
s rozdáváním Betlémského světla v neděli 21. prosince.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Onomyšl
6. prosince 2014, 14 – 17 hod.
„Mikulášské veselí“
SDH Onomyšl a Křečovice spolu s OÚ Onomyšl zvou
všechny děti a jejich rodiče na Mikulášské veselí do
pohostinství U Nováků. Pro děti bohatá nadílka. Vstupné
dobrovolné.

Čestín
6. prosince 2014 od 15:00
„Mikulášské divadelní představení v Čestíně“
Tradiční mikulášské divadelní představení v Čestíně se
uskuteční 6. 12. v místní sokolovně. Těšit se můžete na
pohádku ČERT A KÁČA. Posléze se program přesune
k obecnímu úřadu, kde bude rozsvícen vánoční
stromeček, a děti obdrží od Mikuláše nadílku.

Rataje nad Sázavou
6. prosince 2014 od 17:00
„První rozsvěcení vánočního stromku“
Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na společné
rozsvěcení vánočního stromku, které proběhne před
ratajským obchodem. Těšit se můžete na milé vystoupení
dětí z MŠ Rataje nad Sázavou, něco sladkého na zub a
horkého na zahřátí a samozřejmě rozsvícení vánočního
stromku. Těšíme se na Vás.

Rataje nad Sázavou
6. prosince 2014 od 20:00
„Debata – Jan Rejžek“
Klub Čtrnáctka Rataje nad Sázavou zve do svých prostor
na debatu „Jak to bylo, je a bude“ s Janem Rejžkem,
významným reportérem, kritikem a publicistou. Kapacita
Klubu omezena – rezervace míst nutná klubctrnactka@gmail.com.

Skvrňov
13. prosince 2014 od 16:00
„Pojďme spolu do Betléma – vánoční pohádka
s tvořením betlému“
Obec Skvrňov a Spolek pro Skvrňov vás srdečně zvou na
vánoční pohádku o narození Ježíška. Po představení
proběhne výtvarná dílna, ve které společně vyrobíme
vánoční papírový betlém. Představení se koná v bývalé
škole (1. patro) ve Skvrňově. Hrají a zpívají: Tomáš a
Tereza Machkovi (o. s. Umění mění).

Uhlířské Janovice
14. prosince 2014 od 15:00
„Vánoční koncert“
Církev československá husitská, Husův sbor –
Zdravotnická 110-111, Uhl. Janovice pořádá pro veřejnost
Vánoční koncert pěveckého komorního sboru CHRISTI.
Vstupné dobrovolné.

Skvrňov
23. prosince 2014 od 18:00
„Vánoční setkání v kostele sv. Havla“
Obec Skvrňov a Spolek pro Skvrňov vás srdečně zvou na
tradiční vánoční setkání u kostela sv. Havla ve Skvrňově.
V rámci programu proběhne vánoční mše svatá se
zpíváním koled. Po mnoha letech bude v kostele k vidění
křížová cesta a betlém. Před kostelem bude zajištěno
občerstvení pro dospělé i děti. Těšíme se na vás!

Uhlířské Janovice
25. prosince 2014 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.

Vavřinec
13. prosince 2014 od 13:00
„Vánoční koncert“

Rataje nad Sázavou
30. prosince 2014 od 17:00
„O princezně ratajské“

Mateřská škola Vavřinec zve na Vánoční koncert dětí a
jejich hostů do kostela sv. Vavřince ve Vavřinci.

Ochotnický spolek Matouš všechny srdečně zve na
pohádku, kterou představí v kapli ratajského zámku.

Uhlířské Janovice
13. prosince 2014 od 16:00
„Čert nikdy nespí“

Uhlířské Janovice
4. - 15. ledna 2015
„Výstava betlémů“

Ochotnický spolek Uhlíř vás srdečně zve do
uhlířskojanovické sokolovny na veselou čertovskou
pohádku.

Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve na
výstavu betlémů do kostela sv. Jiljí. Zahájení výstavy 4.
ledna v 15:00.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014/2015
DATUM

ČAS MÍSTO

POZNÁMKA

24. 12.2014
24. 12.2014
24. 12.2014
24. 12.2014
24. 12.2014
25. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
28. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
1. 1. 2015
4. 1. 2015
4. 1. 2015

16:00
22:00
22:30
24:00
24:00
8:30
10:30
18:00
8:30
10:30
18:00
16:00
8:30
10:30
8:30
10:30

Mše sv. pro rodiny s dětmi
Půlnoční mše svatá
Vánoční bohoslužba slova
Vánoční bohoslužba slova
Půlnoční mše svatá
Mše svatá
Rybova Česká mše vánoční
Mše svatá
Mše svatá
Mše sv. s obnovou manželských slibů
Mše svatá
Mše svatá a „Te Deum“
Mše svatá
Mše svatá
Mše sv. s žeh. vody, kadidla a křídy
Mše sv. s žeh. vody, kadidla a křídy

Sázava
Rataje
Úžice
Podveky
Sázava
Rataje
Sázava
Sázava
Rataje
Sázava
Sázava
Sázava
Rataje
Sázava
Rataje
Sázava

Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
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 185 mm
v 275 mm
3000Kč

š 185 mm
v 135,5mm
1500Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750Kč

Máte na srdci něco zajímavého o Vaší obci a chtěli byste to sdělit
spoluobčanům? Pořádáte besedu, výstavu, koncert či kurz a chtěli
byste otisknout pozvánku? Chcete popřát mnoho zdraví svým bližním
nebo uctít výročí těch, kteří tu již s námi nejsou? Neváhejte nás
kontaktovat – redakce.mikroregion@gmail.com
Děkujeme za Váš zájem.
Prosíme zasilatele příspěvků, aby nezapomněli ke svým článkům
připojit jméno autora textu, případně i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. Děkujeme.
Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu či neotištění přijatých textů.
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