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ZDARMA LEDEN 2023

Vážení čtenáři,

v době, kdy jsme pro Vás
dokončovali lednové vydání,
jsme byli zasypáni sněhem
a kolem nás finišovaly pří
pravy na Vánoce. Ze všech
koutů zněly vánoční koledy,
pohádky, vonělo cukroví,
blikala světýlka, lidé se po
tkávali u rozsvícených stro
mečků a betlémků, zpívali na
adventních koncertech, přáli
si hodně zdraví, a všude sá
lalo takové to vánoční
spokojeno. Závěje sněhu to
mu všemu dodávaly to
správné adventní kouzlo.
Nejen ve školách a školkách,
ale také v zaměstnáních či
hospůdkách probíhaly
vánoční besídky a domlou
valy se silvestrovské oslavy.

Až se noviny dostanou do
oběhu mezi Vás, naše čtená
ře, bude už pravděpodobně
leden.

Doufám, že do něj vstou
píte tou pravou nohou.

Ať Vás celým rokem 2023
provází štěstí, zdraví, radost,
osobní i pracovní úspěchy
a stránky našich novin.

Přeji Vám pevné zdraví
a těším se s mnohými z vás
na další spolupráci a na vidě
nou při mnoha báječných pří
ležitostech, které nám
(doufám) rok 2023 přinese.





Město Uhlířské Janovice nabízí uzavření pracovního poměru dohodou o provedení práce pro pracovní místo
pracovník v sociálních službách – pečovatelka

Charakteristika vykonávané práce: poskytování sociálních služeb klientům Pečovatelské služby města Uhlířské
Janovice – úkony v domácnostech občanů a v Domě s pečovatelskou službou v Uhlířských Janovicích, rozvoz obědů
o víkendech a svátcích, poskytování služeb ve středisku osobní hygieny, nákupy...

Místo výkonu práce: město Uhlířské Janovice a jeho části
Předpokládaný nástup: dohodou, nejbližší možný termín
Pracovní poměr: dohoda o provedení práce – 175 Kč/hod.
Výkon práce: poskytování sociálních služeb dle požadavků klientů o víkendech a svátcích, v pracovních dnech v době
od 15.00 do 19.00 hod.
Rozsah výkonu práce: maximálně 300 hodin za rok
Požadavky:
 Řidičské oprávnění skupiny B
 Základní nebo střední vzdělání
 podmínkou výkonu činnosti je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle

zák.108/2006 Sb., o sociálních službách
 Výhodou alespoň jeden rok praxe v sociálních službách
 Schopnost jednání s lidmi

Vhodné pro zájemce, kteří hledají druhý pracovní poměr jako přivýdělek nebo pro zájemce o přivýdělek při mateřské
dovolené či starobním důchodu.
Bližší informace poskytne na telefonním čísle 327 55 10 63 nebo 725 950 395 tajemnice Městského úřadu Uhlířské
Janovice Ing. Eva Petrásková.





























Dne 11. ledna 2023 by se dožil
90 let pan Josef Konvalinka
z Vavřince.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery Ivana a Dana s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem
děkujeme.

Dne 10. ledna uplynou dva roky od
úmrtí pana Václava Jozka,
bývalého učitele z Uhlířských
Janovic. Vzpomíná dcera Libuše
a příbuzní. Děkujeme všem, kteří
mu věnují tichou vzpomínku.

16. prosince 2022 by se dožil 60
let. 17. prosince 2022 to bylo 10
let, co nás navždy opustil Josef
Horvát ze Chmeliště, drahý
manžel, strýc, dědeček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Historie osídlení
V jednom z minulých vydání „Mikro
regionu“ jsem se zmínil o vydání Ma
lých dějin jedné dědiny Opatovic II
u Mitrova, které zpracovala za podpory
spoluobčanů Opatovic II paní
PhDr. Eva Maximovičová.
Počátkem listopadu 2022 jsem oslovil
paní Maximovičovou s prosbou, zdali
by byla ochotna stejným způsobem ja
ko Opatovice II zpracovat historii domů
a jejich obyvatel i v obci Kochánov. Se
tkal jsem se s neobyčejnou ochotou
a paní Maximovičová přislíbila, že by
v průběhu prvního pololetí roku 2023
začala shromažďovat podklady ke
zpracování dějin Kochánova.
Prozradím, proč mám zájem právě
o Kochánov. Můj praděda František
Zouplna pocházel z rodiny Zouplnových
z této obce, do Janovic na Zámostí se

přistěhoval okolo roku 1870.
Pro shromažďování podkladů k dějinám
Kochánova nejsou potřebné jen výpisy
z pozemkových knih a dalších archivá
lií, ale i vzpomínky pamětníků, písem
nosti a fotografie, vztahující se
k jednotlivým stavením i k obci takové.
Obracím se proto na současné obyva
tele i na potomky lidí, kteří mají jakýko
liv vztah ke Kochánovu. Namátkou
vzpomenu rodiny: Brožkova, Zou
plnova, Pokornova,Černíkova, Bechy
ňova, Benešova, Stoupova a další.
Pokud máte jakoukoliv písemnost ne
bo fotografii,vztahující se ke Kochánovu
a jste ochotni ji poskytnout k okopí
rování, stavte se, prosím, v KIC v Pe
čírkově ulici u pana Trávníčka.
Předem Vám děkuji

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 email:
redakce.mikroregion@gmail.com



Uhlířské janovice
3. března 2023 od 19.00
„Fotbalový ples“
FK Uhlířské Janovice, z. s., si Vás dovoluje pozvat na
Fotbalový ples do restaurace U Berušky ve Chmelišti.
K tanci a poslechu hraje Šouras & Nikolas. 19.00 zahájení,
20.00 taneční vystoupení Taneční Akademie Shadow,
o půlnoci tombola. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Vstupné 180 Kč. Předprodej lístků v KIC Uhl. Janovice.

Uhlířské Janovice
8. ledna 2023 od 15.00
Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve do
kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích na koncert dětí ze
Základní umělecké školy Uhlířské Janovice

Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice
„Pozvání na vánoční a novoroční bohoslužby“

sobota 24. 12. Vigilie slavnosti Narození Páně
15.00 kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
22.00 kostel Narození Panny Marie v Košicích

neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně
00.00 kostel sv. Aloise v Uhl. Janovicích  půlnoční mše sv.
8.00 kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

10.00 kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
12.00 kostel Narození Panny Marie v Košicích

pondělí 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.00 kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

sobota 31. 12. Zakončení občanského roku –
Na poděkování Bohu s prosbou o požehnání
16.00 kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

neděle 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
8.00 kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

10.00 kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
12.00 kostel Narození Panny Marie v Košicích

neděle 8. 1. Slavnost Zjevení Páně
– žehnání vody, kadidla a křídy
16.00 kostel sv. Vavřince ve Vavřinci (v so. s nedělní platností)
18.00 kostel sv. Anny v Sudějově (v so. s nedělní platností)
8.00 kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

10.00 kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
12.00 kostel Narození Panny Marie v Košicích

Uhlířské Janovice, Košice, Čestín
1.15. ledna 2023
„Tříkrálová sbírka“
Stejně jako každý rok i tentokrát se Římskokatolická farnost
UJ zapojuje do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká
republika a která je v naší republice největší dobročinnou
sbírkovou akcí. Pojďte s námi koledovat! Kdo by měl zájem,
přihlaste se na telefonním čísle 731 482 898 (Miriam Houdová)
nebo na emailu houdova.m@seznam.cz.

Uhlířské Janovice
29. prosince 2022 od 19.00
Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros
„Den přeslavný jest k nám přišel“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve do
kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích na
vánoční koncert vokální skupiny KrisKros, zazní vánoční
skladby české i světové v originálních úpravách za
doprovodu beatboxu.

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

Rataje nad Sázavou
11. února 2023 od 12.00
„Masopustní průvod“
Hasiči Rataje nad Sázavou zvou do masopustního průvodu
v maskách i bez. Sraz a občerstvení je od 12.00 na nádvoří
zámku. Ve 13.00 vychází průvod masek, který bude
procházet horní částí Ratají a vrátí se na zámek, kde bude
pokračovat zábava a občerstvení v zámeckém Šenku.

Uhlířské Janovice
13. a 14. ledna 2023 od 19.00
„Knihovna“
Ochotnický spolek Uhlíř zve do sokolovny na hru Scott Z.
Burnse. Drama věnující se aktuálnímu tématu šílených
střelců.
Do poklidné středoškolské knihovny v 10.59 vstoupí
Marshall Bauer a zahájí palbu… Nevhodné pro děti do
12 let.
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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
15. 1. 2023

Předpokládané vydání novin
31. 1. 2023

MK ČR E 18157

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 památku 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 textů 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.

Dům domácí péče v Samopších, Domov se zvláštním režimem pro
osoby s chronickým duševním onemocněním, hledá do svého
kolektivu nové kolegy.

VŠEOBECNÁ SESTRA (příp. PRAKTICKÁ SESTRA)
Mzda: 33 000 Kč/měsíc, příplatky za svátky, noční
Nepřetržitý provoz: 24/7, 12/hod služby, možnost i ranní směna
Pracovní poměr: práce na plný i částečný úvazek

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA
Mzda: 26 500 Kč/měsíc, příplatky za svátky, noční
Nepřetržitý provoz: 24/7, 12/hod služby
Pracovní poměr: práce na plný i částečný úvazek

POMOCNÝ KUCHAŘ/KA
Mzda: 21.000 Kč
– připravuje jídla studené kuchyně
– připravuje pokrmy dle pokynů kuchaře podle jídelního lístku
– ručí a odpovídá za zachování čistoty

Nástup u všech pozic možný ihned!
– Pro pracovní pozice dle domluvy možnost přespání.
– Směnný provoz s přihlédnutím k jízdnímu řádu vlaků.

Dům domácí péče Samopše 15, 285 06 Sázava
www.ddpsamopse.cz
kontakt: Věra Kalašová, info@ddpsamopse.cz,
tel. 314 314 585, 314 314 588






