
MIKRO REGION
Vá ení tená i,

novoro ní veselí je za námi,
se T emi králi jsme odzdobili
strome ky a sklidili váno ní
v zdoby a v t ina z nás u asi
stihla poru it, odlo it i pro
jistotu úpln zapomenout
novoro ní p edsevzetí.
S dvoum sí ním zpo d ním k
nám také zavítal pov stn
„Martin na bílém koni“ a vypadá
to, e se jej jen tak nezbavíme.
I kdy – m síc únor se pr
jmenuje podle toho, e se v této
dob objevují ob asné oblevy,
sníh a led polevuje a dosud
ztuhlá zem se uno í, tj. za ne se
no it ve vodu a bláto. Tak
uvidíme, jestli nám únor p inese
dal í sníh anebo bláto. Co ale
p inese s jistotou, to jsou plesy.
T it se m ete t eba na
Fotbalov ples ve Chmeli ti
nebo Hasi sk bál v janovickém
sálu Kooperativy. A kdo si není
úpln jist v kramflecích, stihne
mo ná je t volné místo v
tane ním kurzu pro dosp lé a
mírn pokro ilé, kter b hem
února za ne v Uhlí sk ch
Janovicích. A aby to nebylo líto
d tem, i ony si mohou zatan it –
t eba na karnevale v Onomy li.
Na dal í plesy se v na em
mikroregionu m eme t it i v
b eznu. Tak kdo si ádné
p edsevzetí letos nedal, a cht l
by, m e si t eba slíbit, e
leto ním rokem protan í…
Hezk únor vám v em.

Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz
/22.12.2015_Kacov_slavnostni_o-
tevreni_cistirny_odpadnich_vod/













Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz/21.12.2015_Ka-
cov_vanocni_koncert_ZU/







Více na www.farnostjanovice.cz

redak n upraveno









Více foto z akce: http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/30.12.2015_Ka-
cov_spolecne_foceni_na_Vyhlidce/







Va ík Marhan a paní u itelkaMgr. Olga Ladrová

Dvoj ata Viktorie erná a Hugo ern u zápisu



Na této stránce zdarma otiskneme
oznámení Va ich ivotních v ro í
a vzpomínek na blízké. P ísp vky
m ete odevzdávat v Kulturním
informa ním centru v Uhlí sk ch
Janovicích nebo naskenované
posílat p ímo na redak ní e-mail:
redakce.mikroregion@gmail.com.

Dne 16. února 2016 uplyne 5 let ode
dne, kdy nás nav dy opustil man el,
tatínek a d de ek pan Franti ek
Barták z Uhlí sk ch Janovic.
Kdo jste ho znali, vzpome te s námi.
S láskou nikdy nezapomenou
man elka Vlasta,
syn Milan s man elkou Ivanou, syn
Ivo s man elkou árkou a vnou ata
árka, Ivo, Ondra.

Dne 12. února 2016 uplyne 10 let od
tragického úmrtí pana Vladimíra
Moravy, aktivního lena aeroklubu
Zbraslavice.
Stále vzpomínají man elka Renata,
dcery a sestry s rodinami a v ichni
lenové aeroklubu.

Dne 4. února oslaví krásné 85.
narozeniny ná tatínek, d de ek a
prad de ek pan Franti ek Hrabánek
ze Zalíbené . 11. V e nejlep í, hlavn
pevné zdraví, osobní pohodu a
spokojenost p ejí dcera Ludmila a syn
Milan s rodinami.

Dne 13. ledna 2016 oslavila 26. naro-
zeniny Mire ka Vránová z Kácova.
A t v ivot potká jen to nejkrásn j í,
a neustále ve tvé tvá i t stí, smích a
radost zá í, a splní si své sny a ivot
má perfektní! V echno nejlep í ti ze
srdce p eje Kv ta, Ji ík, táta, Honzík a
v ichni ostatní.



Více foto zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/-
26.12.2015_Kacov_ping_pong/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/-
27.12.2015_Kacov_nohejbal/

Turnaje se zú astnila ty i mu stva:
1. Podveky star í: Bene Jirka, Penk Jenda, Vinick Jeny, Ho ek Ondra
2. Mla asové: Bene Tony, Vinick Jeny ml., Mejst ík Máca, Mejst ík Filda
3. Je ováci: Lanc Pavel, Sojka Pino, Lanc Adam, Hrabánek Tom
4. St edogenerace: Bure Pavel, Novotn Zdenda, Karban Rob, Vizner Ros a

PO ADÍ:
1. St edogenerace 9:5 5 bod
2. Mla asové 7:2 4 body
3. Je ováci 5:9 2 body
4. Podve áci 4:9 1 bod



vít zné dru stvo ze Zru e



Zásmuky13. února 2016 od 14.00„Uvnit a vn “
V ichni jste srde n zváni do zásmuckého klá tera na v stavu asosb rné-
ho projektu ák Z Zásmuky, ZU Kolín, ZU Sedl any, Gymnázia Petra
Bezru e Fr dek Místek a katedry v tvarné v chovy Pedagogické fakulty JU
B. Vernisá v stavy prob hne 13. února od 14.00. V stava bude p ístupná

do 19. b ezna 2016 v dy v sobotu od 9.00 do 11.00 a ve st edu od 14.00 do
16.00.

Uhlí ské Janoviceod února 2016„Tane ní kurz pro dosp lé a mírn pokro ilé“
Agentura Milana Kopeckého oznamuje, e od února 2016 budou v sále
hasi ské zbrojnice probíhat tane ní pro dosp lé a mírn pokro ilé. P ihlá-
sit se mohou tane níci v páru. Kurzovné pro pár je 3 200 K a zahrnuje 9
lekcí. Zájemci se mohou hlásit na KIC Uhlí ské Janovice, tel.: 327 542 197,
kic@uhljan.cz, dále kopecky@agentura-mkp.cz, dingo@mybox.cz, tel.: 602
666 102

Rataje nad Sázavouleden - únor 2016„Druhá sbírka materiálu pro útulek“
I letos vyhla ujeme sbírku v cí, kter mi pom eme ko i ímu útulku Srdcem
pro ko ky, z. s. - www.srdcemprokocky.cz
Co sbíráme? D tské plenky velikosti 2 a 3; podkladové pleny; jar; prací
prá ek; avivá ; dezinfekci; tekuté m dlo; papírové ut rky.
Dále také krmiva, steliva, hra ky a jiné pot eby pro ko ky.
V ci, které byste rádi v novali, prosím odevzdávejte na ú adu m styse.
V p ípad dotaz pi te na e-mail: ratajske.akce@gmail.com

Uhlí ské Janovice19. února 2016 od 20.00„Hasi sk bál“
SDH Uhlí ské Janovice si vás dovoluje pozvat na Hasi sk bál do sálu Ko-
operativy. K tanci a poslechu hraje B ezovanka. Bohatá tombola, doprava
zaji t na, vstup jen ve spole enském oble ení. Místenky v cen 180 K jsou
v p edprodeji na nám stí, TEXTIL, pí Jechová od 25. ledna 2016.

Chmeli t13. února 2015 od 20.00„Fotbalov ples“
Fotbalov klub Uhlí ské Janovice Vás zve na Fotbalov ples, kter se bude
konat ve Chmeli ti v penzionu Beru ka. K tanci a poslechu bude hrát ou-
rasband. Bohatá tombola! Vstupné 100 K .



Na této stránce zve ejníme Va e pozvánky nakoncerty, obecní slavnosti, divadla i v stavy.V p ípad zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Uhlí ské Janovice19. b ezna 2016, 8.30 – 18.00„Uhlí skojanovická parketa“
Uhlí skojanovická parketa prob hne ji po 22. za finan ní-
ho p isp ní M sta Uhlí ské Janovice a drobn ch firem
z m sta a okolí. Tane níci od d tí po seniory zde p edvedou
to nejlep í ze svého um ní. V ichni milovníci tance jsou ví-
táni. Ob erstvení zaji t no.

185 mm
v 275 mm3000K

90,5 mm
v 135,5 mm750K

185 mm
v 135,5mm1500K

Onomy l20. února 2016 od 13.30„D tsk indiánsk karneval“
Nenechte si ujít D tsk indiánsk karneval v pohostinství „U
Novák “ v Onomy li. „Neváhej a p ij , odm nou ti budou
p kné ceny a veselá zábava“. Po ádají: OÚ Onomy l, SDH
Onomy l a K e ovice. Vstupné: dosp lí 50 K ; d ti 30 K

Rataje nad Sázavou25. b ezna 2016 od 20.00„Hasi ská zábava“
SDH Rataje nad Sázavou srde n zve do prostor Klubu
Pivovárek na hasi skou zábavu. K tanci a poslechu hraje
Studio 95. Tombola zaji t na. Vstupné 150 K .

V na ich novinách otiskneme Va i reklamu i inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uveden ch rozm rech.
V p ípad Va eho zájmu kontaktujte, prosím, redakci,

Rataje nad Sázavou12. b ezna 2016, 10.00 – 15.00„Jarní emesln jarmark“
M stys Rataje nad Sázavou a SDH Rataje nad Sázavou sr-
de n zvou do prostor ratajského zámku na tradi ní eme-
sln jarmark. U p íle itosti jarmarku budou probíhat v ji-
me né prohlídky ratajského zámku.
Prohlídky mají omezenou kapacitu, doporu ujeme tedy se
p edem objednat: ou@obecrataje.cz, tel. 327322169 nebo
osobn v kancelá i ú adu m styse.
Vstupné na prohlídku zámku: 50 K , d ti a d chodci 25 K .
Vstup na jarmark zdarma. Ob erstvení zaji t no.

Uhlí ské Janovice25. – 27. února 2016 od 9.00„Dny otev en ch dve í“
Firma VOBOSYSTÉM, s. r. o., zve na tradi ní Dny
otev en ch dve í do areálu v Uhlí sk ch Janovicích (Na Pi-
le 877).

Rataje nad Sázavou23. dubna 2016 od 17.00„Vernisá v stavy fotografií“
Srde n vás zveme do Rytí ského sálu ratajského zámku
na vernisá v stavy fotografií. Vystavovat bude Jakub
Moravec - cestovatel, texta a fotograf, Lenka Lojová -
fotografka a Petr Prcek Zeman - fotograf. T it se m ete
také na hudební doprovod a ob erstvení.
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Máte na srdci n co zajímavého o Va í obci a cht li byste to sd lit
spoluob an m? Po ádáte besedu, v stavu, koncert i kurz a cht li bysteotisknout pozvánku? Chcete pop át mnoho zdraví sv m bli ním nebo uctít
v ro í t ch, kte í tu ji s námi nejsou? Neváhejte nás kontaktovat –
redakce.mikroregion@gmail.com
D kujeme za Vá zájem.
Prosíme zasilatele p ísp vk , aby nezapomn li ke sv m lánk m p ipojit
jméno autora textu, p ípadn i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. D kujeme.
Za v cnou správnost text odpovídají jejich auto i.
Uve ejn né p ísp vky nemusí vyjad ovat názory redak ní rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu i neoti t ní p ijat ch text .

Aktuální informace a pozvánky m ete nyní sledovat i na na emfacebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.




