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Vážení čtenáři,
říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na
druhém již mrazí. První dny ještě regulérně
spadají do babího léta, přesto je v něm cítit
neoddiskutovatelná blízkost zimy. Barvy léta
se mísí s barvami podzimu, dny se krátí a
pomalu nastává čas bilancování toho, co se
nám v průběhu roku podařilo nebo naopak.

Ve dnech 10. a 11. 10. se konají komu-
nální volby a tak hodnocení právě končícího
volebního období probíhá ve všech
obecních samosprávách. Ve většině obcí
spočívá úspěšné plnění volebního programu
na tom, jaké měla obec štěstí při podávání
žádostí o dotace. Bez dotace nelze v ma-
lých obcích kromě běžné údržby obecního
majetku a úhrady různých povinných po-
platků provádět větší investiční akce. S při-
bližujícími se volbami se ve společnosti,
která do té doby byla relativně v klidu, začí-
ná pomalu zvedat adrenalin a to převážně
díky jedincům, kteří vždy a za všech
okolností vědí, co a jak se má dělat. Po-
chopitelně za vše, co se nepodařilo, může
starosta a to, co se podařilo, je samozřej-
most.

Při volbách do zastupitelstev obcí by
měly jít emoce stranou a s chladnou hlavou
si zvolme své zástupce na další čtyři roky.
Vždyť v těchto volbách máme tu výhodu, že
ve většině případů známe kandidáty
osobně.

Říjen má pro nás připravený také jeden
státní svátek, kterým je, Den vzniku samo-
statného československého státu (28. 10.
1918). Samostatný stát v dnešní době bere-
me jako samozřejmost, ale nebylo tomu vž-
dy tak. Naši předci o něj museli usilovně
bojovat, tak si ho važme.

Vážení čtenáři, přeji Vám pevné zdraví,
pohodu a optimismus.pokračovámí na str. 12



Domov pro seniory Uhlířské Janovice
Senioři z Kutnohorska už nebudou muset bydlet v pronajatých prostorech. Po více než deseti letech od původního
záměru se začalo se stavebními pracemi na rozestavěném objektu Domova seniorů v Uhlířských Janovicích. Objekt,
který dostaví společnost HOCHTIEF CZ, poskytne celkem 154 lůžek. Nedokončená hrubá stavba se v příštích dvanácti
měsících přemění na moderní zařízení splňující veškerá kritéria pro péči o seniory.

Dlouho očekávaná dostavba domova pro seniory v Uhlířských Janovicích byla zahájena 21. července 2014,
slavnostním poklepem na základní kámen za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, náměstka
pro sociální věci Bc. Zdeněka Syblíka, vedoucího odboru sociálních služeb Ing. Václava Váni, zástupce ROPu
Ing. Tomáše Olivy, starosty Uhlířských Janovic Mgr. Jiřího Buchty, ředitelky Domova na Terasách Ing. Jany Pivoňkové a
zástupců dodavatele společnosti HOCHTIEF CZ.

Dokončení projektu pod oficiálním názvem „Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy“ významně
zvýší lůžkovou kapacitu sociálních zařízení ve spádové oblasti Středočeského kraje, zejména na Kutnohorsku, Kolínsku
a Benešovsku. Na Kutnohorsku je např. 8 477 obyvatel starších 65 let a současná kapacita pěti zařízení pro seniory je
pouhých 266 lůžek. Po dostavění budou Domov pro seniory v Uhlířských Janovicích využívat klienti z domova „Na
Terasách“ v Ratajích, který v současnosti sídlí v pronajatých prostorách. V Ratajích jsou v současnosti schopni
z kapacitních důvodů poskytnout péči jen 24 seniorům, z nich 14 mohou být klienti s tzv. zvláštním režimem – tj. klienti
trpící Alzheimerovou chorobou. Po přestěhování do nových prostor Domova pro seniory Uhlířské Janovice se kapacita
zešestinásobí na celkový počet 154 lůžek. Na Kutnohorsku tak rázem stoupne lůžková kapacita v domovech pro
seniory na 424.

Nová budova domova pro seniory bude respektovat všechny potřeby pro osoby se sníženou pohyblivostí. Objekt bude
vybaven celkem pěti výtahy, z nichž dva budou lůžkové, dva nákladní a jeden osobní. K dispozici navíc bude schodolez
do nejvyššího patra. Část prvního a celé druhé patro bude určeno pro osoby s Alzheimerovou nemocí. Třetí podlaží
bude vyhrazeno pro seniory. V každém z křídel bude k dispozici místnost pro obsluhující personál. V suterénní části
budou pro seniory, jejichž průměrný věk je 82 let, k dispozici prostory pro rehabilitaci a masáže, tělocvična a prostory
pro pracovní terapii. V centrální části budovy budou umístěny vyšetřovny a místnosti pro sestry a lékaře. Navíc zde
budou moci klienti využít služeb kadeřnictví a pedikúry. Chod celého domova bude veden z kanceláří provozního úseku,
které budou umístěny v podkroví budovy.

Projekt domova seniorů v Uhlířských Janovicích je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Středočeským krajem.
Celkové náklady na dostavbu domova seniorů jsou ve výši 137 mil. Kč. Část těchto nákladů ve výši 87 mil. Kč bude
hrazena prostřednictvím dotace, jež Domov „Na Terasách“ Rataje obdržel od Regionálního operačního programu
Střední Čechy.

Ing. Jana Pivoňková, ředitelka Domova „Na Terasách“ Rataje, poskytovatel sociálních služeb
Michal Talián, tiskový mluvčí společnosti HOCHTIEF CZ



Vstupní odpočinkové prostory

Dvoulůžkový pokoj

Vizualizace budoucího stavu po dokončení
stavebních prací a vybavení Domova
seniorů:

Současný stav:



Projekt
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Uhlířské Janovice

reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01977
Tisková zpráva V Uhlířských Janovicích dne 10. 9. 2014
V červenci 2014 město Uhlířské Janovice zahájilo rekonstrukci čtyř místních komunikací – jedná se o komunikace
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 bude
provedena s důrazem na zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu. Doufáme, že realizace tohoto projektu
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 dojde jak k zesílení krytu vozovky, tak ke
zvýšení užitkových vlastností komunikací doplněním obrubníků, odvodnění a dopravně bezpečnostních prvků. Všechny
práce budou ukončeny nejpozději do konce tohoto roku.

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











Tradiční soutěžní otázku o volné vstupy do Klubu Pivovárek najdete na další straně.



Jak se původně jmenovala kapela, ze které vznikl Děda Mládek Illegal band?
První, kdo zavolá správnou odpověď, vyhrává dvě vstupenky na 4. října, a tentokrát výjimečně - kdo správnou odpověď
zavolá jako druhý, získá jeden lístek na Činoherák Ústí.

Na minulou otázku věděli správnou odpověď jako první manželé Kovačkovi. Ano, byl to Vratislav Polesný. S jeho synem
jsem se jako kluk znával. Pokud o něm někdo ví, zavolejte nebo napište.





pokračování z úvodní strany



http://ko-
lopetr.rajce.idnes.cz/13.9.2014_Ka-
cov_posvicensky_jarmark/











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.

Podvecká dvojčátkaAdélka a Zuzanka Novotných oslavila 6. 9.
2014 druhé narozeniny.
Váží již 12 kg, běhají a skotačí jako dráčkové. Hezky žvatlají máma,
táta, děda, babička.
Napodobují zvířátka - prasátko chrochro, kravička bú, pejsek haf,
kozička mé, ovečka bé.
Auto, traktor - brmbrm. A na prstíčkách ukazují kolik je jim roků.
Jsou to malé neposedy. Rodiče Štěpánka a Zdeněk mají z děvčátek
velkou radost a vzorně se o ně starají.
Obecní úřad Podveky přeje celé milé rodince hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Dne 18. září oslavila moje maminka, paní Marie Vítová, významné
jubileum - 90. narozeniny. Narodila se ve Slavošově manželům Marii
a Františkovi Císařovým, provdala se za Bedřicha Víta do Nových
Nespeřic. Narodily se jí čtyři děti, pomáhala s výchovou sedmi
vnoučat a raduje se z pěti krásných pravnoučat. Podzim života tráví
u mě v Podvekách. Hodně zdraví do dalších let jí přeje dcera Eva a
celá její velká rodina.

Uplynulo desáté výročí od úmrtní pana
Josefa Prokeše z Uhlířských Janovic.
Vzpomínají Prokešovi, Nouzákovi, Vocelovi.

22. října uplyne 1 rok ode dne, kdy nás
navždy opustil náš tatínek, dědeček, manžel
a pradědeček – pan Josef Šibrava
z Uhlířských Janovic. Všem, kteří s námi
vzpomenou, patří náš dík. Rodina

Dne 10. září uplynulo 10 let od doby, kdy
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a
otecAlois Cypra. S láskou v srdcích
vzpomínají maminka, Anička, Nikola a
neteře Terezka, Verunka. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 10. října 2014 uplyne 20 let od úmrtí
pana Karla Janů z Uhlířských Janovic.
Vzpomíná rodina a přátelé.



Více foto z akcí na
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/
Více o Kácovském běhu na
http://www.kacovskybeh.cz/
Více o Veteran rallye na
http://www.pkhv.cz/







# tým Z V R P B G + G - G ± TM
1. SOKOL Senohraby 4 4 0 0 8 34 12 22 14
2. AHC REBELS 4 3 1 0 7 32 8 24 12
3. HC Bystřice 5 2 1 2 5 22 23 -1 16
4. HC Týnec STARS 3 2 0 1 4 18 10 8 10
5. HC Průhonice 4 2 0 2 4 15 12 3 46
6. HC ATTL 2011 4 2 0 2 4 15 18 -3 30
7. HC Semtamťuk 3 2 0 1 4 28 23 5 18
8. Kabaret Sázava 5 1 1 3 3 11 28 -17 24

VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | Z = odehrané zápasy | V = výhry | R = remízy | P = porážky | B = body |
G+ = vstřelené branky | G– = inkasované branky | G± = rozdíl branek | TM = trestné minuty







http://www.czechenduro.cz/in-
dex.php/european-enduro-champion-
ship-2014/

Lukáš Kocourek chytil první dvě penalty Zbraslavic



Rataje nad Sázavou
4. října 2014 od 20:00
„Děda Mládek Illegal Band; Poletíme?“
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.

Vavřinecký rybník
4. října 2014 v 7:30
Tradiční festival ptactva
Sraz v sobotu 4. 10. 2014 v 7:30 na parkovišti před
hřbitovem v obci Vavřinec. Uskuteční se vycházka po
jižním břehu rybníka, spojená s pozorováním a určováním
ptactva.
Za příznivých podmínek ukázka odchytu a kroužkování
ptáků. Budou připraveny soutěže pro děti, úspěšní budou
odměněni drobnými cenami.
S sebou: boty a oblečení do terénu, dalekohled,
fotoaparát a svačinu. Vede Jan Křivský.

Uhlířské Janovice
24. října 2014 od 18 hodin
„JUDAISMUS – náboženství neboli životní
filosofie“
Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích
pořádá pro veřejnost přednášku na téma JUDAISMUS –
náboženství neboli životní filosofie. Místo konání: Sbor
CČSH (bývalá synagoga). Zdravotní 110, Uhlířské
Janovice. Jste srdečně zváni!

Uhlířské Janovice
14. prosince 2014 od 15 hodin
„Vánoční koncert“
Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích
připravuje pro veřejnost Vánoční koncert ve Sboru CČSH
– bývalá synagoga, Zdravotní 110, Uhlířské Janovice. Jste
srdečně zváni!

Uhlířské Janovice
11. října 2014 od 16:00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas UJ – TJ
Sokol Sedlec-Prčice, 8. kolo „Fair Credit“ I. B třídy skup. D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Vrdy 12. 10. od 16:00
St. žáci: UJ – Votice 12. 10. od 10:00

Uhlířské Janovice
25. října 2014 od 14:30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas UJ – Sokol
Miřetice, 10. kolo „Fair Credit“ I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Sedlec 26. 10. od 14:30
St. žáci: UJ – J. Lhota 26. 10. od 10:00

Uhlířské Janovice
15. října 2014 od 8:00 do 18:00
16. října 2014 od 8:00 do 16:00
„Podzimní bazárek“
MC Uhlíček zve na prodej dětského a těhotenského
oblečení, obuvi, hraček a nejrůznějších potřeb pro děti do
sálu hasičské zbrojnice.
Zájemci o prodej získají bližší informace a evidenční čísla
k prodeji na telefonních číslech 724 596 629, 775 595 503
nebo na mailové adrese bazarekUJ@seznam.cz.

Sudějov
27. října 2014 od 14:00
„Podzimní odpoledne u dětského hřiště“
Sportovní klub Cíl srdečně zve na Malou loveckou jízdu
sv. Huberta na koních a ponících, žehnání koní, psů a
lesní a polní zvěře a od 18:00 na Svatomartinský
lampionový průvod Sudějovem.

Vavřinec
27. - 28. října 2014
„Výlov Vavřineckého rybníka“
Tradiční výlov Vavřineckého rybníka se uskuteční poslední
říjnové pondělí a úterý. Přijďte si zakoupit čerstvé ryby a
ochutnat dobroty ze stánků na hrázi.

Rataje nad Sázavou
4. října 2014 od 15:00
„Po vrcholcích Fanských hor a ze Sumatry“
Ratajští dobrodruzi Vás zvou do prostor Klubu Pivovárek
na další promítání fotografií ze svých cest, spojené se
zajímavým povídáním. Tentokrát se můžete těšit na
fotografie z Tádžikistánu a Sumatry. Těšíme se na vás.

Rataje nad Sázavou
29. listopadu 2014, 10:00 - 15:00
„Předvánoční jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na druhý
Předvánoční jarmark, tentokrát do prostor do Klubu
Pivovárek. Těšíme se na Vás.
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Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora

Náklad: 2110 ks

Četnost: 12 čísel za rok

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
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Předpokládané vydání novin
31. 10. 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




