
MIKRO REGION
U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í

ZDARMA ZÁŘÍ 2015

Tak a je to tady zase, 1.
září. Pro některé
„nenáviděný“ datum, pro
jiné zase „velebené“.
Každopádně to značí, že
opět zazní zvonění ve
školách. Ze sladkého
prázdninového nic nedě-
lání, opalování, koupání,
výletů, dovolených a ji-
ných radovánek zase do
školy, školky, učení.
Prvňáčci určitě s velkým
nadšením se budou tísnit
u školy, ostatní školáci s
mírným zklamáním, že
prázdniny končí a začí-
nají povinnosti, ale zase
budou určitě rádi, že se
vidí zase s kamarády.

Pro nás amatérské
režiséry, herce, osvět-
lovače, zvukaře… je 1.
září taky magické datum.
Začíná nám nová diva-
delní sezona, období
nejdříve hledání nové hry
a následně zkoušení a
zkoušení než se s tím
můžeme pochlubit obe-
censtvu.

Věřím, že 1. září ať
už značí konec prázdnin,
začátek školy či začátek
divadelní sezony, je
krásné datum, kde něco
hezkého končí a i začíná.
Takže ať se daří ve škole
a divadelníci zlomte vaz.



Projekt

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Uhlířské Janovice – ulice Topolová, Mánesova

reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85a.02054

Tisková zpráva V Uhlířských Janovicích dne 17. 8. 2015

V srpnu 2015 město Uhlířské Janovice zahájilo rekonstrukci dvou místních komunikací – jedná se o komunikace Topolová
a Mánesova. 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 října tohoto
roku. Vzhledem k tomu, že komunikace tvoří příjezd k rodinným domům i k objektu Domova seniorů Uhlířské Janovice, je
realizace tohoto projektu jednou z priorit města Uhlířské Janovice. Cílem je zajištění bezpečného průjezdu i vytvoření
dostatečných parkovacích míst pro občany i návštěvníky Domova seniorů.

Zároveň občany prosíme o trpělivost během realizace stavebních prací a věříme, že rekonstrukce proběhne v co
nejkratším možném čase.

Projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, prostřednictvím kterého Evropská unie
na realizaci projektu poskytne až 7,5 mil. Kč.

Mgr. Jiří Buchta Starosta města Uhlířské Janovice









Čert nikdy nespí Bohuslav Sajvera

Ve škole je bomba



1+1=3 (Jeden a jedna jsou tři)

Jak se do království vrátilo štěstí Dámský krejčí



Umístění:

1. - 2.: Alena Jíchová a Ladislav Brandejský
Jana Vosáhlová a Jan Jícha

3. - 4.: Marcela Grundová a Michal Drápela
Jana Försterová a Radek Förster

5.: Míša Svobodová a Ladislav Janda

6.: Lukáš Verner a Josef Verner

7.: Barbora Strnadová a Martin Strnad

8.: Martina Truksová a Jiří Jáchym



z leva: Martin Svoboda, Vojta Verner, Luboš Klouda



Rataje nad Sázavou
12. září 2015 od 15.00
„Václav Havel v představách světových karika-
turistů“
Klub Čtrnáctka srdečně zve všechny své příznivce na verni-
sáž další výstavy kresleného humoru.

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

Uhlířské Janovice
19. září 2015 od 16.30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 5. kolo I. B třídy sku-
piny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhlířské Janovice – Paběnice v neděli 20. září od
16.30 hod.
Mladší žáci: Uhlířské Janovice – Zruč v neděli 20. září od
10.00 hod.

Rataje nad Sázavou
10. října 2015 od 20.00
„Prago Union“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda zvou všechny příznivce hip-hopu do Klubu Pivová-
rek na poslední koncert letošní sezony. Vstupné v předpro-
deji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Rataje nad Sázavou
10. října 2015 od 15.00
„Vtip“
Klub Čtrnáctka zve do svých prostor na vernisáž výstavy
prací nejnadanějších vysokoškolských studentů ateliéru
Performance, který vede doc. Jiří Kovanda. Přijďte se
pobavit!

Rataje nad Sázavou
12. září 2015 od 20.00
„The Plastic People of the Universe“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda vás zvou do prostor ratajského Klubu Pivovárek na
koncert legendární undergroundové hudební skupiny.
Vstupné v předprodeji 150 Kč na místě 200 Kč.

Mirošovice
12. září 2015 od 13.00
„Setkání rodáků“
Obec Mirošovice srdečně zve na první setkání rodáků v Mi-
rošovicích u Ratají nad Sázavou. Rodinní příslušníci vítáni,
program a občerstvení zajištěno.
Informace: 723 887 757 Ivana Zahradníčková, 602 392 946
Jaroslava Hlubinková.

Uhlířské Janovice
26. září 2015 od 10.15 a 12.30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápasy mladšího a
staršího dorostu Uhlířské Janovice – Sokol Libiš, 6. kolo
Krajského přeboru skupiny B.
Další domácí zápasy:
Mladší přípravka: Turnaj UJ v neděli 27. září od 14.00 hod.
- soupeři: Suchdol, Močovice.

Navštivte rozhlednu v Petrovicích II, poznejte
okolí z jiné perspektivy
Rozhledna se nachází na kopci nedaleko obce Petrovice II.
Věž byla postavena v roce 2004 jako vysílač, pro veřejnost
byla zpřístupněna na jaře roku 2005. Věž je vysoká 45,5
metrů a hlavní ochoz se nachází v 30 metrech. K ochozu
vede 158 točitých schodů, výstup je bezpečný.
Provozní doba:
Po telefonické domluvě s paní Dudkovou, tel.: 724 256 011,
Petrovice II, čp. 22 (proti obecnímu úřadu).
Vstupné:
Děti do 15 let a důchodci 5 Kč Ostatní 20 Kč

Uhlířské Janovice
5. září 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – FK Říčany, 3. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhlířské Janovice – Kutná Hora B v neděli 6. září
od 17.00 hod.
Mladší žáci: Uhlířské Janovice – Kutná Hora v neděli 6. zá-
ří od 10.00 hod.

POZOR ZMĚNA!
Posvícenské posezení se soutěží, které se mělo konat v
Uhlířských Janovicích 5. září, se NEKONÁ.
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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 – redak-
ce.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.




