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Červenec se nám překuluje do
srpna a to pro mnohé znamená, že
je pryč půlka léta, prosluněného a
pohodového času dovolených a
děti mají za sebou půlku prázdnin.

Pro nás to však ještě znamená,
že Vám přinášíme již dvanácté
číslo novin Mikroregion. Ano, už
jsme s Vámi rok!

Za ten rok jste nám poslali ne-
spočet zajímavých článků, po-
střehů a pozvánek. Mohli jsme
společně s Vámi navštívit nejrůz-
nější akce, kterých je u nás požeh-
naně, a to nejen v letních měsících,
kdy do našich končin nachází cestu
mnoho turistů, vodáků a cyklistů.

Díky Vám jsme mohli oslavit
úspěchy našich hasičů, hokejistů,
fotbalistů i tanečníků, přivítali jsme
nové občánky, informovali o dů-
ležitých aktualitách z obecních
úřadů či o kulturním dění v našich
obcích.

Abychom mohli oslovit širší ve-
řejnost, založili jsme novinový profil
na facebooku, www.face-
book.com/mikroregion, kde můžete
sledovat aktuální pozvánky na ak-
ce či shlédnout nějaké fotografie.

Nově fungují také webové
stránky www.uhlirskojanovicko.cz,
kde si můžete prolistovat všechna
vydání novin a najdete zde také
odkazy na webové stránky jednot-
livých obcí.

Přejeme Vám slunečný, klidný a
pohodový srpen, děkujeme za
spolupráci a doufáme, že nám za-
chováte přízeň i nadále.





Důležitá novinka v našem
okrese – nový babybox
8. července instaloval Zdeněk Juřica na budovu
Zdravotnické záchranné služby Kutná Hora ve Voj-
těšské ulici 687 nový babybox. Jedná se již o 62.
český babybox. Je vyrobený z nerezu, jeho dvoukříd-
lá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka
se zcela samočinně zavřou. Interiér není pouze vytá-
pěný, ale klimatizovaný, takže udrží teplotu 28 stup-
ňů, i když na něj bude v létě svítit sluníčko. Všechny
babyboxy za devět let své existence u nás pomohly
již 107 dětem.











Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/1.7.2014_Kacov_verni-
saz_vystavy_strasidel/





Více foto z hudebního večera zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/12.7.2014_Kacov_
hudebni_vecer_U_Skalky/







Na otázku z minulého vydání odpověděl jako první Standa Šálený z Rataj nad Sázavou. Sice si vyhrané vstupenky ne-
vyzvedává, ale o to poctivěji je mění za svoji tradiční basu piva. Nejen, že všechno z historie Rataj nad Sázavou ví, ale
ještě je nejrychlejší. Na tuto otázku volalo šestnáct čtenářů, tedy nejvíce za celou historii soutěže. A pozor, všichni znali
správnou odpověď! Standa však je profík a zavolal první.

Otázka na tento měsíc:
Ve které vsi kousek od Rataj se odehrává tragické drama faráře Toufara?

První volající obdrží dvě čestné vstupenky na představení Národního divadla Toufar.
Upozorňuji však, že tyto vstupenky tentokrát nejsou směnitelné.
Volejte na známé telefonní číslo Klubu Čtrnáctka 602292832







Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/6.7.2014_Kacov_verni-
saz_obrazu_Petra_Benese/









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.

V osadě Útěchvosty se po 36 letech
narodil nový občánek
Jménem obecního úřadu Podveky jsme byly 2. července 2014 přivítat
Aničku Knitlovou doma v Útěchvostech. Narodila se 4. března v Kolíně,
vážila 3600 g a měřila 50 cm, po čtyřech měsících váží již 6700 g a měří
64 cm. Je to krásná princezna! Rodiče Hana a Miloslav Knitlovi se
o děvčátko vzorně starají.
OÚ Podveky přeje krásné mladé rodince hodně zdraví, štěstí, radosti a
spokojenosti.

Zlatá svatba v Podvekách
Dne 4. července 2014 oslavili Růžena a Miloslav Almerovi
z Podvek zlatou svatbu. V manželství vychovali dceru Hanu
a těší se z jejích úspěchů. Navštěvují společně kulturní a
sportovní akce, neboť v penzi mají více volného času.
Obecní úřad Podveky přeje manželům Almerovým hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let společného
života.



1. Jakub Veselý (650 bodů)
2. Jakub Jícha (464 bodů)
3. Radek Pazdera (283 bodů)

Více foto na : http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/19.7.2014_Kacov-Spla-
seny_Kacov/



V minulém čísle jste si mohli prohlédnout týmové fotografie hráčů A-týmu, B-týmu a Dorostu. V tomto výtisku Vám při-
nášíme další týmové fotografie FKUJ:

Starší přípravka FK Uhlířských Janovic

Mladší žáci FK Uhlířských JanovicStarší žáci FK Uhlířských Janovic

Stará garda FK Uhlířských Janovic

Mladší přípravka FK Uhlířských Janovic

Minipřípravka FK Uhlířských Janovic





Přátelská utkání v letní přípravě MUŽŮ FKUJ 2014:

Den Datum Čas Domácí Hosté
SO 19.7. 17:00 UJ Sázava
SO 26.7. 17:00 Červené Pečky UJ
SO 2.8. ??:?? Litohoř UJ
ST 6.8. 17:00 Polepy UJ
SO 9.8. 17:00 UJ Býchory
NE 10.8. 17:00 Jestřábí Lhota UJ B
SO 16.8. 17:00 Sokoleč UJ
NE 17.8. 17:00 UJ B Bečváry

Více, nejen o letní přípravě, naleznete na internetových stránkách Fotbalového klubu Uhlířských Janovic:
www.fkuhlirskejanovice.cz.



Celkové pořadí:
1. Baskeťáci (Michal Skořepa a Mirek Hubáček)
2. Párci (Artur Pana, Josef Berky)
3. Novotňáci (Michal Novotný, Honza Novotný)
4. Rafani (Standa Coubal, Tomáš Verner)
5. Ivošáci (Ivo Rozsypal, Ivo Koryčánek)
6. Bombeři (Jiří Uher, Tomáš Wolf)
7. UVP (Petr Hladík, Martin Hromádka)
8. Podvečáci (Miluška Mizerová, Josef Sojka)
9. Rumíci (Petr Jirků, Ondra Peroutka)
10. BEER tým (Jaroslav Verner, Michal Verner)
11. Hrša (Bára Šaňková, Standa Hrbek)
12. Mokrý Banditi (David Šauer, Honza Šíma)
13. Vokul (Markéta Vokřálová, Pavel Kulhánek)
14.-15. LAL (Alena Jíchová, Ladislav Brandejský)
14.-15. A+Z (Štěpánka a Zdeněk Novotní)
16. Bumbínové (Jiří Michal, Jindřich Michal)

Sportovní areál ve Vlkové nabízí široké veřejnosti využití pro růz-
né sportovní aktivity, jako je tenis, nohejbal, beachvolejbal apod.
Kontakty pro rezervaci nebo domluvení si termínu je možno na
www.tjvlkova.webnode.cz.



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

Kácov
15. – 17. srpna 2014
„Kácovské hudební harašení“
Rádi bychom vás pozvali na Kácovské hudební harašení,
které je pořádáno u příležitosti tradiční Kácovské pouti.
Tento festival je jediný svého druhu - orientovaný na celé
rodiny s dětmi. Více informací: www.kulturnikacov.cz

Rataje nad Sázavou
1. srpna 2014 od 19:00
„1 + 1 = 3 (Jeden a jedna jsou tři)“
Ochotnický spolek Uhlíř srdečně zve na reprízu nově na-
studované komedie do Klubu Pivovárek. Vstupné 70 Kč.

Uhlířské Janovice
září 2014
„Hudební školička Yamaha“
Od září budeme opět zpívat a hudebně si hrát v MC
Uhlíček. Přijímáme nové zpěváčky. Bližší info: 724832515,
aklundev@seznam.cz nebo v MC Uhlíček.

Rataje nad Sázavou
1. května – 31. srpna 2014
„Čarodějné obrázkování“
Všichni jste srdečně zváni na výstavu „Čarodějné
obrázkování“ s podtitulem Petr Zeman a přátelé. Prodejní
výstava bude veřejnosti přístupná v rámci prohlídek
ratajského zámku do 31. srpna.

Rataje nad Sázavou
9. srpna 2014 od 20:00
„Bluesberry a Petar Introvič“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a
Malostranská Beseda Vás srdečně zvou na další z letních
koncertů do tančírny ratajského Klubu Pivovárek. Vstupné
150,- v předprodej, 200,- na místě.

Kácov
10. srpna 2014 od 14:00
„Bedřich Barták – Výběr z divadelní tvorby“
Galerie kácovského zámku Vás zve na výstavu malíře,
scénografa a kostýmního výtvarníka Bedřicha Bartáka,
tentokrát zaměřenou na jeho divadelní tvorbu.

Kácov
17. srpna 2014
„Kácovská pouť“
Městys Kácov srdečně zve na tradiční „Kácovskou pouť“.
Přijďte strávit příjemný den s lidovou zábavou, praženými
mandlemi a mnohým dalším.

Uhlířské Janovice
6. září 2014 od 8:00
„Posvícenské posezení“
Klub tvořivých žen vás srdečně zve na Posvícenské
posezení do Pečírkovy ulice. Od 8 hodin si můžete na
jarmarku zakoupit výrobky Tvořilek, od 11 do 12 hodin
probíhá příjem štrůdlů do soutěže, hodnocení poroty
proběhne od 12 do 13 hodin, na vítěze čekají ceny. Od 13
do 15 hodin zahraje k poslechu Kapela bez not. Těšíme
se na vás.

Mirošovice
23. srpna 2014 od 8:00
„Nohejbalový turnaj“
Mirošovice u Ratají nad Sázavou srdečně zvou na XI.
ročník MiroCUPu. Tradiční turnaj proběhne na návsi,
startovné 300 Kč. Bližší info a registrace týmů na 608 023
782, 777 730 845, vitamin@centrum.cz,
masek@pekass.eu

Uhlířské Janovice
Srpen 2014
„Kostel sv. Jiljí“
V měsíci srpnu srdečně zveme do kostela sv. Jiljí každou
sobotu 13:00 – 14:00 na komentované prohlídky
s výkladem historie kostela. V neděli 31. srpna 2014 od
8:00 na poutní bohoslužbu.

Rašovice
16. srpna 2014 od 18:00
„Pouť k Nanebevzetí Panny Marie“
Srdečně zveme na poutní mši svatou do Rašovic. Při mši
sv. budou požehnány byliny a květiny, které si můžete
přinést s sebou. Z Uhlířských Janovic můžete jít s námi na
pouť pěšky, vycházíme v 16:00 od křížku v parku.

Rataje nad Sázavou
23. srpna 2014 od 19:00
„Všichni v tom jedou…“
Ochotnický spolek Matouš zve na reprízu komedie
„Všichni v tom jedou, aneb Jen žádný sex prosím, jsme
přece Britové“. V Klubu Pivovárek, vstupné 70 Kč.
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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.

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

š 185 mm
v 275 mm
3000Kč

V případě Vašeho zájmu v novinách otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou reklamu a inzerci v níže uvedených rozmě-
rech. Objednávky: redakce.mikroregion@gmail.com

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500Kč

Košice
6. září 2014 od 12:00
„Koláč pro kostel v Košicích“
Obec Košice ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov o. s.,
Římskokatolickou farností Uhlířské Janovice a Agenturou pro
zemědělství a venkov Kutná Hora si Vás dovoluje pozvat na třetí
benefiční jarmark. Program: 12:00 slavnostní bohoslužba, 13:00 přivítání
účastníků, 13:15 zahájení jarmarku Košickým zvoněním, 14:30 vyhlášení
vítězů soutěže o „Košický koláč“, kulturní program a pohoštění, od 17:30
volná zábava. Pro zájemce bude od 14:00 do 16:00 připravena prohlídka
kostela Narození Panny Marie v Košicích s odborným výkladem. Akci
moderuje Petr Brožík z Rádia Blaník. Hraje country kapela „Trampoty“.
Dále se můžete těšit na vystoupení mažoretek „Rebelky“, pro děti je
přichystána výtvarná dílna, jízda na ponících a další zajímavosti.
Přihlášky do soutěže o Košický koláč naleznete na www.kosice.kh.cz.

Uhlířské Janovice
6. a 7. září 2014
„Slavíme posvícení“
V sobotu na vás čeká od 17:00 Program v místním parku –
požehnání obnoveného křížku na skále, povídání o historii křížku a
zajímavostech místa, za příznivého počasí s MC Uhlíček hry a výroba
lodiček z papíru, prohlídka výtvarných prací žáků ZUŠ a ZŠ Uhl.
Janovice k 220. výročí vysvěcení kostela sv. Aloise, se SK Cíl pouštění
vyrobených lodiček a 220 svíček po vodě.
Od 19:30 Duchovní program v kostele sv. Aloise - ve večerní modlitbě
a tiché adoraci poděkujeme za 220 let duchovního a společenského
života v místním kostele.
V neděli od 8:00 proběhne Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Aloise
k 220. výročí vysvěcení chrámu.




