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Čeká nás rok Dřevěné Kozy

Dle čínského horoskopu je rok
2015 ve znamení Dřevěné Kozy.
A jaký by tedy tento rok měl být?
Rok Kozy by se měl nést ve
znamení mírumilovnosti a klidu.
Na druhou stranu jistá
tvrdohlavost Kozy zaručuje, že
konflikty dříve vzniklé se
pravděpodobně neskončí. Koza
totiž symbolizuje i jakousi
zatvrzelost a neochotu ke
kompromisům.
Prvek dřeva působí takovým
způsobem, že zaručuje v roce
Kozy úspěchy lidem pracujícím v
oblastech věd a uměleckých
směrů. V tomto roce mohou
vzniknout úžasná umělecká díla
a objevit se skvělé a významné
vědecké objevy, vedoucí k
pokroku celého lidstva, a to
zejména v chemii a lékařství.
Dřevo je symbolem růstu,
vytrvalosti, síly a rozvoje.
Na rozdíl od předešlých let je
pravděpodobné, že rok Dřevěné
Kozy poplyne v příjemném a
pohodovém tempu. Ubude
rozrušení, nervových poruch,
depresivních stavů a s nimi
spojených nemocí. Co se týká
zdraví, měl by být rok Kozy
spíše pozitivní, mnoho lidí začne
na své zdraví myslet a tak je
možné, že si vylepší stravovací
návyky, přestanou kouřit či
omezí pití alkoholických nápojů.
Takže hodně zdraví, vytrvalosti a
klidu do roku 2015 vám všem.

http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/10.12.2014_Kacov-
Cesko_zpiva_koledy/





Informace pro rodiče předškoláků
Základní škola Uhlířské Janovice
okres Kutná Hora, Třebízského 268, 285 04 Uhl. Janovice, IČO 75 032 911, IZO 102 226 776, tel: 327 300 000,
fax: 327 300 002, e-mail: zs@zsuj.cz, www.zsuj.cz

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
řádný zápis do první třídy pro školní rok 2015/2016 proběhne v pátek 16. 1. 2015 od 13:00 – 17:00 v budově 1. stupně.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pátek 13. 2. 2015 od 13:00 – 17:00 v budově 1. stupně ZŠ.
Co je třeba k zápisu

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz. S dítětem musí přijít alespoň jeden ze zákonných zástupců, který
podá písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tuto žádost obdrží při zápisu. Zapsány budou děti s datem
narození od 01. 9. 2008 do 31. 8. 2009 bez ohledu na místo bydliště.
Děti, které měly pro školní rok 2014/2015 odklad, se musí dostavit k zápisu také.

Nemůžete-li se v uvedeném termínu k řádnému zápisu dostavit (nemoc, jiné vážné důvody), ohlaste tuto skutečnost
na tel. čísle 327 300 000 (kancelář) nejpozději do 23. 1. 2015.
Odklad plnění povinné školní docházky, § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu
zápisu. Zde obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, který musí být předán zpět na vedení ZŠ do 31.
5. 2015.
Upozorňujeme na novelu školského zákona (platnost od 01. 1. 2012). V této novele došlo ke změně u dokládání
doporučujícího posudku. Opět musí být žádost o odklad povinné školní docházky doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře, tzn. jsou potřeba obě doporučení.
Předškoláček, kterému bude 6 let až po 01. 09. 2015

Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2015/2016. Musí být doloženo doporučení:
1) pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2014 doporučení z PPP
2) pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12. 2014 doporučení z PPP a od pediatra.
Při zápisu se věnujeme každému dítěti individuálně. Vycházíme z materiálů, které zveřejnilo MSMT na svých stránkách
(www.msmt.cz), tedy z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku a z dalších materiálů v souladu se současným
trendem předškolního a školního vzdělávání.

V případě dotazů můžete využít e-mailovou adresu školy nebo vznést dotaz na výše uvedené tel číslo.









Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/22.11.2014_Kacov_divadlo_Kachna_-
na_medu/



Výsledky byly následující:

I. kategorie: 1. ZŠ Žehušice
2. ZŠ Potěhy
3. ZŠ Kácov

II. kategorie: 1. Gymnázium Říčany
2. ZŠ Potěhy
3. ZŠ Uhlířské Janovice
4. ZŠ Kácov

Více foto na:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/15.12.2014_Kacov_-
vanocni_koncert_ZUS/







Nebudeš věřit, kdo tentokrát vyhrál otázku měsíce! No brzy té rubrice budeme říkat „Kovačkovo“. Ti zatelefonovali, že v
kapele byli Jarik Kára, Tonda Blažanin, a nebožtík Honza Lachmanů. A moje maličkost. Stejná jména nám pak zavolalo
ještě pět soutěžících. Ale jen jeden může vyhrát. Tedy Kovačkovi byli oba na Rejžkovi zadara.

A otázka na tento měsíc?
I v Ratajích nad Sázavou se za komunistů vyrábělo střelivo. Víte kde, do jakých zbraní, a jaký typ střeliva se zde
vyráběl?
Odpovědi volejte na známé telefonní číslo 602292832. První volající dostane poukázku na jakékoli občerstvení v Klubu
Čtrnáctka v hodnotě 200 Kč.









http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/6.12.2014_Kacov_-
Kopretinka_mikulasska_nadilka/
http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/6.12.2014_Kacov_roz-
sveceni_vanocniho_stromu/







Více foto ze školních trhů zde:
http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/28.11.2014_Ka-
cov_skolni_trhy/





Dne 8. ledna 2015 uplynou 2 roky ode
dne, kdy nás navždy opustil tatínek,
manžel, dědeček, pan Ladislav Šauer
z Uhl. Janovic. S láskou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

31. prosince 2014 uplynulo
10 let od úmrtí naší maminky
Milušky Urbanové z Janovic
– Zámostí. Vzpomínají
synové s rodinami.

Dne 11. ledna 2015 uplyne 10 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Miloslav
Veselý z Uhlířských Janovic. S láskou
vzpomíná rodina.



TABULKA 2. LIGY
# TÝM Z B V R P G + G - G +/- TM
1. SOKOL Senohraby 18 30 15 0 3 139 73 66 70
2. HC Bystřice 17 23 10 3 4 74 52 22 90
3. HC Průhonice 18 21 10 1 7 65 61 4 114
4. AHC REBELS 17 18 8 2 7 84 66 18 85
5. HC ATTL 2011 17 16 8 0 9 85 108 -23 104
6. HC Týnec STARS 16 14 6 2 8 58 88 -30 88
7. HC Semtamťuk 17 13 6 1 10 97 140 -43 78
8. Kabaret Sázava 17 9 3 3 11 53 119 -66 143



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

Uhlířské Janovice
4. - 15. ledna 2015
„Výstava betlémů“
Římskokatolická farnost Uhlířské
Janovice srdečně zve na výstavu
betlémů do kostela sv. Jiljí. Zahájení
výstavy 4. ledna v 15:00.

Rataje nad Sázavou
30. prosince 2014 od 17:00
„O princezně ratajské“
Ochotnický spolek Matouš všechny
srdečně zve na pohádku, kterou
představí v kapli ratajského zámku.

Uhlířské Janovice
16. ledna 2015, 20:00 – 02:00
„Ples Kooperativy“
Srdečně Vás zveme na Ples
Kooperativy do společenského sálu
Kooperativa v Uhlířských
Janovicích. K tanci a poslechu bude
hrát skupina Laura a Šourasband.
Kvalitní obsluhu a občerstvení zajistí
pan Jaroslav Fanta z Jindic.
Předprodej vstupenek od 2. ledna u
paní Stoupové v Sandy – prodej
novin. Vstupné 150 Kč.

Uhlířské Janovice
24. ledna 2015 od 19:30
„Moravanka v Uhlířských
Janovicích“
Agentura MKP zve na vystoupení
populární Moravanky Jana Slabáka,
které se uskuteční v sokolovně v
Uhlířských Janovicích. Předprodej
vstupenek ve vzorkové prodejně
Dingo nebo na Kulturním a
informačním centru.
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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
21. 1. 2014

Předpokládané vydání novin
30. 1. 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 či neotištění přijatých textů.

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

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014/2015

DATUM ČAS MÍSTO POZNÁMKA
24. 12.2014 16:00 Sázava Mše sv. pro rodiny s dětmi
24. 12.2014 22:00 Rataje Půlnoční mše svatá
24. 12.2014 22:30 Úžice Vánoční bohoslužba slova
24. 12.2014 24:00 Podveky Vánoční bohoslužba slova
24. 12.2014 24:00 Sázava Půlnoční mše svatá
25. 12. 2014 8:30 Rataje Mše svatá
25. 12. 2014 10:30 Sázava Rybova Česká mše vánoční
26. 12. 2014 18:00 Sázava Mše svatá
28. 12. 2014 8:30 Rataje Mše svatá
28. 12. 2014 10:30 Sázava Mše sv. s obnovou manželských slibů
30. 12. 2014 18:00 Sázava Mše svatá
31. 12. 2014 16:00 Sázava Mše svatá a „Te Deum“
1. 1. 2015 8:30 Rataje Mše svatá
1. 1. 2015 10:30 Sázava Mše svatá
4. 1. 2015 8:30 Rataje Mše sv. s žeh. vody, kadidla a křídy
4. 1. 2015 10:30 Sázava Mše sv. s žeh. vody, kadidla a křídy

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.



š 185 mm
v 275 mm

3000 Kč

Na zadní straně novin
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci v uve-
dených rozměrech.

V případě Vašeho
zájmu kontaktujte,
prosím, redakci:
redakce.mikroregion@
gmail.com

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750 Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500 Kč


