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Vážení čtenáři,
sotva jsme se stačili nabažit

volnějšího režimu, výletů
a dovolených a už je tady ko
nec léta. Snad nám ještě chvíli
vydrží slunečné počasí, než
nastane takový ten lezavý
podzim.

Konec prázdnin naštěstí
neznamená konec kulturních
a společenských akcí.
Nenechte si ujít putovní vý
stavu kresleného humoru
v Klubu Čtrnáctka, ukázky
činnosti a techniky zá
chranných jednotek a vojáků
v areálu bývalých uhelných
skladů nebo oblíbenou soutěž
v hodu oboustrannou sekerou
a v pečení medovníků. A jistě
se během září objeví ještě další
zajímavé společenské příleži
tosti.

V letošním roce měsíc září
není významný jen pro
školkáčky a školáky, ale pro
nás všechny. Volíme si totiž
nová zastupitelstva našich ob
cí. Nezapomeňte tedy, že
23. a 24. září se otevírají dveře
volebních místností a přijďte
volit. Přeji nám všem šťastnou
ruku.

A dětem, které čeká nová
životní etapa – vstup do školky,
do první třídy, na novou školu –
přeji hodně štěstí a radosti a ať
prvního září vykročí pravou
nohou, s odvahou a hlavně
s úsměvem na tváři.



































Hudebník a býk







Dne 9. srpna by se dožil 100 let tatínek,
dědeček, pradědeček, fanda sportu a fotbalu
pan Stanislav Olt. Na výborného, lidsky
krásného člověka s láskou a úctou vzpomíná
rodina a přátelé.

Dne 17. září 2022 by se dožil 90 let pan
Vlastimil Kekl z Uhlířských Janovic.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Marie
s rodinami.

Dne 2. října 2022 uplyne 15 let ode dne, kdy
nás navždy opustila naše maminka a babička
paní Jana Novotná z Uhlířských Janovic. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Dne 1. září by se naše babička, prababička,
maminka paní Božena Pokorová z Vavřince
dožila 92 let. A dne 26. října uplyne rok od jejího
úmrtí.
Babičko, moc nám tu chybíš. S láskou na Tebe
vzpomíná celá rodina.
Kdo jste babičku znali, vzpomeňte prosím
s námi. Děkuje vnučka Alenka, dcera Mirka
a celá rodina.

Dne 17. září uplyne rok ode dne, kdy nás
navždy opustil tatínek, manžel, bratr, kamarád
pan Jan Pokora z Vavřince.
Tati, moc nám tu chybíš. S láskou na Tebe
vzpomíná celá rodina.
Taťka měl spoustu kamarádů a známých. Proto
prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte společně
s námi. Děkuje dcera Alenka, manželka Ála,
sestra Mirka a celá rodina.











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

Rataje nad Sázavou
24. září 2022 od 14.00
„Ratajský medovník“
Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční na nádvoří
ratajského zámku.
Součástí akce bude i tradiční soutěž v házení oboustrannou
sekerou a doprovodný program na hřišti u zámku.
Zájemkyně a zájemci o účast v pečení medovníků a házení
sekerou se mohou hlásit na adrese:
ceskydrevorubec@seznam.cz.

Rataje nad Sázavou
23. září 2022 od 16.30
„Sázení pamětní lípy“
Součástí akce Ratajský medovník, která se koná při
příležitosti ratajského posvícení (kostel sv. Matouše), bude
letos i sázení pamětní lípy u pomníčku pod rybníčkem.
Po sázení lípy bude následovat od 17.00 hodin na ratajském
zámku včelařská přednáška Dr. Kamlera z výzkumného
ústavu včelařského v Dole  na téma moderní úly a včelaření
v 21. století.

Kolín, Karlovo náměstí, 17. září 2022
Kutná Hora, Palackého náměstí, 1. října 2022
„Ochutnej Evropu“
Pořádá Středočeský kraj ve spolupráci se svými partnery
a středočeskými městy pod záštitou ministra pro evropské
záležitosti ČR pana Mikuláše Beka.
Akce se koná vždy v čase 10.00  18.00.

Vážení čtenáři,
nedorozuměním došlo v srpnovém vydání
k chybnému otištění pozvánky, kdy byly
v jeden text spojeny dvě různé akce.
Za pochybení se velice omlouvám a níže
uvádím údaje na pravou míru.

Uhlířské Janovice
3. září 2022, 10.30  21.00
V areálu bývalých uhelných skladů se můžete těšit na
ukázky činnosti a techniky hasičů, záchranářů, policie
a vojáků. Skákací hrad, malování na obličej a další
zábava pro děti. Občerstvení zajištěno. Od 15.00 bude
hudba k poslechu i tanci. Těšíme se na vás.

Slavnostní otevření rekonstruované
hasičské zbrojnice je přesunuté na podzim.
Datum bude upřesněno.

Uhlířské Janovice
13. září 2022 od 14.00
„1. ročník semifinálového turnaje Sportovní den
mládeže s TAJV v Uhlířských Janovicích“
1. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže
s TAJV v Uhlířských Janovicích se uskuteční na venkovním
multifunkčním sportovišti ZŠ. V současnosti se jedná
o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích
České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury
a radního Krajského úřadu Středočeského kraje.
Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v 5 sportovních
aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy
následně 3 nejúspěšnější finalisté z Uhlířských Janovic
obdrží nominaci na prosincové Národní finále
v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní hráči
z Uhlířských Janovic soupeřit o pozici národního vítěze
a o putovní pohár TAJV pro město Uhlířské Janovice.
Sportovní akce TAJV v Uhlířských Janovicích je realizována
za podpory města Uhlířské Janovice.

Rataje nad Sázavou
19. listopadu 2022, 10.00  15.00
„Předvánoční jarmark“
Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční jarmark
na nádvoří ratajského zámku. V případě nepříznivého poča
sí akce proběhne v přízemí zámku v místnostech vedle
Šenku

Rataje nad Sázavou
3. září 2022 od 15.00
„Život je jen náhoda“
Klub Čtrnáctka ve spolupráci s Českou unií karikaturistů
pořádá výstavu asi dvaceti kreslířů, karikaturistů a vůbec
veselých lidí!
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Otiskneme také řádkovou inzerci
Řádková inzerce firemní je zpoplatněna 1,/úhoz, řádková inzerce
soukromá 0,50,/úhoz. Své inzeráty můžete zasílat na email:
redakce.mikroregion@gmail.com pod označením „řádková inzerce“.

Řádková inzerce

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 blízkým 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 ke svým článkům připojovali jména
autorů textu a fotografií, případně i popisky k fotografiím. Děkujeme.

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

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

Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl s doklady i bez.
Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

Obecní úřad Rataje nad Sázavou hledá nového zaměstnance na
pozici traktoristy na HPP nebo VPP. Více informací na OÚ.
Tel.: 327 322 169, 725021496

š 185 mm
v 275 mm
3000 Kč

V našich novinách 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

750 Kč

š 185 mm
v 135,5 mm

1500 Kč






