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ZDARMA DUBEN 2023

Vážení čtenáři,

březen se přehoupl do
druhé poloviny a za námi je le
tos už spousta akcí. Noviny
dokončujeme po velice zdaři
lém ratajském jarmarku a já
musím ještě jednou poděkovat
všem návštěvníkům – bez Vás
by jarmark nebyl. Děkuji, že
jste přišli podpořit všechny,
kteří se na organizaci, přípravě
a průběhu akce podíleli. Bylo
to skvělé.

Do konce měsíce března
ještě stihneme celorepubli
kovou akci „Ukliďme Česko“,
která bude doufám na účast
stejně bohatá.

Kdo se nestihne zúčastnit
kolektivního úklidu, nevadí.
Rukavice a pytel se přece dají
vzít na procházku kdykoli
během roku, no ne?

Blíží se nám duben a s ním
nejen aprílový den (buďte ve
střehu), ale v závěru měsíce
také oblíbené pálení čaro
dějnic. V mnoha obcích v době
uzávěrky tohoto vydání ještě
nebyly domluveny všechny
detaily akcí, proto co se týká
pálení čarodějnic a prvomá
jových oslav, sledujte vývěsky
obcí.

Těším se, že se na nějaké
báječné aprílové akci potkáme.
Třeba hned 1. dubna v soko
lovně v Čestíně!

Přeji Vám radostný duben.



FCC HP, s. r. o., provozovna U. Janovice, ul. 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. fax 327 543 093 a MěÚ U. Janovice

Nabídka občanům: Sběr nebezpečných odpadů

Městský úřad Uhlířské Janovice ve spolupráci s firmou FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice, pořádají sběr
nebezpečných odpadů od občanů. Sběr se uskuteční v sobotu dne: 25. 3. 2023 podle následujícího harmonogramu:

Číslo stanoviště Doba odběru Místo stanoviště
01 09.55 – 10.10 Janovická Lhota
02 10.30 – 10.40 Silvánka
03 10.45 – 10.55 Mitrov
04 11.00 – 11.10 Kochánov
05 11.15 – 11.25 Malejovice
06 11.30 – 11.40 Opatovice II
07 11.50 – 12.00 Bláto

Nabídka občanům: Bezplatný sběr velkoobjemného odpadu

Městský úřad Uhlířské Janovice ve spolupráci s firmou FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice,
uskuteční sběr velkoobjemného odpadu od občanů.

Sběr se uskuteční v jednotlivých obcích podle následujícího harmonogramu

Číslo stanoviště Přistavení kontejneru Místo stanoviště
01
02
03
04
05
06
07

1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022
1. 4.  2. 4. 2022

Bláto
Janovická Lhota
Kochánov
Mitrov
Malejovice
Opatovice II
Silvánka

Na uvedená místa a v určený den budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, které slouží k odkládání velkého odpadu,
který se nevejde do běžných popelnic a nemá tento odpad nebezpečné vlastnosti.

• matrace, koberce, starý a poškozený nábytek, lina, zdravotní keramika, bedny aj.

Na uvedená stanoviště a v daný čas bude přistaveno
vozidlo FCC HP, s. r. o., a pracovníci firmy budou od občanů
přijímat nebezpečné odpady, které musí být v dobře
těsnících obalech.
Odpady musí každý předat osobně!!!

Přijímány jsou následující druhy odpadů:
• olověné akumulátory (včetně elektrolytu) baterie,
monočlánky
• použité olejové filtry, zbytky olejů, tuků
• brzdová kapalina, ředidla, rozpouštědla
• zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, odpady s obsahem rtuti
• televize, rádia, počítače, tiskárny, monitory a jiné použité
elektrospotřebiče
• ledničky, mrazáky (v systému zpětného odběru budou
uznána jen kompletní el. zařízení – tj. s kompresorem).
• zbytky domácí chemie, zbytky ztvrdlých barev, lepidel,
pryskyřice, ředidel a rozpouštědel, olejů, tuků
• kyseliny, hydroxidy, pesticidy
• pneumatiky od osobních automobilů (není nebezpečný
odpad) max. 4 ks na občana

V případě zájmu podnikatelů je nutná dohoda s pracovníky MěÚ nebo FCC HP, s. r. o.







Město Uhlířské Janovice nabízí uzavření pracovního poměru pro pracovní

místo pracovník v sociálních službách – pečovatelka/pečovatel

Charakteristika vykonávané práce: poskytování terénní a ambulantní pečovatelské služby (úkony v domácnostech
klientů a v Domě s pečovatelskou službou, rozvoz obědů, poskytování služeb ve středisku osobní hygieny, nákupy pro
klienty, dovoz klientů k lékaři či na úřady...)
Zaměstnavatel: město Uhlířské Janonovice
Místo výkonu práce: město Uhlířské Janovice a jeho části Bláto, Janovická Lhota, Kochánov, Mitrov, Silvánka,
Opatovice II, Malejovice
Předpokládaný nástup: dohodou, nejbližší možný termín
Pracovní poměr: pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou
Výkon práce: poskytování služeb dle požadavků klientů
Rozsah výkonu práce: 8 hodin denně
Požadavky:
 řidičské oprávnění skupiny B
 základní nebo střední vzdělání
 podmínkou výkonu činnosti je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 odborná způsobilost podle zák.108/2006 Sb., o sociálních službách
 výhodou alespoň jeden rok praxe v sociálních službách
 schopnost jednání s lidmi
Platové podmínky: 5. platová třída dle vládního nařízení č. 341/2017 Sb., v platném znění
Bližší informace poskytne na telefonním čísle 327 55 10 63 nebo 725 950 395 tajemnice Městského úřadu Uhlířské Janovice
Ing. Eva Petrásková.



























Přípravná třída 2023/2024

Přemýšlíte o odkladu školní docházky?
Chcete intenzivní přípravu na školu?

Zápis do přípravné třídy proběhne
21. 4. 2023.

Online zápis do školy bude
od 3. do 14. 4. 2023.

Je třeba na zápis přijít s vyjádřením od
lékaře a od Pedagogickopsychologické
poradny.

 Menší kolektiv dětí
 Rozvoj řečových dovedností
 Důkladná příprava na školu
 Individuální přístup pedagoga
 Rozvoj samostatnosti dítěte
 Režim školy – výuka od 7.50 do 11.25
 Zaměření na konkrétní potřeby žáka
 Obědy ve školní jídelně
 Možnost chodit do družiny i na kroužky
 Seznámení s prostory ZŠ









fotografie bývalého mlýna od paní Jany Pivoňkové



Paměťové okénko
Vážení čtenáři, díky paní Mgr. Veronice Nešporové vám budeme přinášet krátká
cvičení na trénink paměti, pozornosti, slovní zásoby či fantazie z knihy Dobrá myslivna.

„Sousedi si koupili nové embéčko, kde na něj vzali? My se tu tlačíme v hadrákovi
a jsme rádi, že jsme rádi.“ Embéčko byl lidový název automobilu, který měl však
naprosto jiný oficiální název. Dáte dohromady všechny níže napsané?

1. Moskvič a) spartak
2. Tatra 57 b) žigulík
3. Trabant c) vejtřaska
4. Wartburg d) ragulín
5. Škoda 1000 e) hadimrška
6. Velorex f) bakeliťák
7. Hanomag 2/10 ps g) varťas
8. Škoda 440 h) hadrák
9. Praga v3s ch) komisárek
10. Vaz 2101 i) embéčko/embeso

Řešení:1–d,2–e,3–f,4–g,5–i,6–h,7–ch,8–a,9–c,10–b



Dne 18. března 2023 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Marie Jakubálová
z Vavřince.
S láskou vzpomíná za celou rodinu
dcera Alena.

Vážení čtenáři,
v minulém vydání bylo otištěno jedno
výročí s chybou, která vznikla během
přepisu textu.
Velice se omlouvám rodině Vilímkově
za způsobené nepříjemnosti a výročí
otiskujeme ještě jednou, opravené.
Děkuji za pochopení.

Dne 11. dubna 2023 uplynou 4 roky
ode dne, kdy jsi odešel.
Podivné ticho zůstalo.
A proto všichni tajně doufali,
že budeš tam kde tě čekali.
Ale tvoje křeslo bylo prázdné dál,
už nebyl tam ten, kdo v něm sedával.
Tvůj zvučný hlas a srdečný smích
už nikdy nezazněl v uších mých.
Chybíš nám…

S láskou vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a pravnučky.

23. února 2023 by se dožila 100 let
naše maminka Ludmila Vilímková.
S láskou vzpomínají syn a dcery
s rodinami.

Dne 13. března 2023 uplynulo páté
výročí od úmrtí našeho syna pana
Jaroslava Mejstříka z Uhlířských
Janovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi, děkujeme. Milující rodiče.

Dne 1. dubna 2023 uplynou 3 roky
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Marie Zouplnová
z Mitrova.
S láskou vzpomíná manžel Ladislav
a syn s celou rodinou.

Dne 22. března 2023 by se dožil 90
let Jan Jelínek z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 15. dubna 2023 uplyne smutných
10 let ode dne, kdy nás navždy
opustila paní Jiřina Říhová
z Čekanova. S láskou a úctou stále
vzpomínají manžel Josef, dcera Iveta,
vnoučata Jiřina, Josef a švagrová
Jarmila s rodinou.

Dne 22. dubna 2023 uplyne 5 let od
úmrtí mého bratra Josefa Jakubála
z Vavřince. Za celou rodinu vzpomíná
sestra Alena.

Dne 9. března 2023 oslavil 95 let
pan Josef Krutský ze Smrku.
Přejeme mu hlavně zdraví, pohodu
a životní elán.

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



Rataje nad Sázavou
Galerie Klubu Čtrnáctka
duben – září 2023, vždy od 15.00
„Vernisáže výstav kresleného humoru“
1. 4. Josef Blecha
6. 5. Jiří Bernard
3. 6. Olexij Kustovskij (videopřenos)
1. 7. Libor Giebl
5. 8. Seyran Caferli Azerbajdžan
2. 9. SORRY společná výstava přispěvovatelů a majitelů
časopisu Sorry

Změna akcí vyhrazena!
Mgr Ota Kmínek, 602292832, kminek.ota@gmail.com

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

Uhlířské Janovice
duben 2023
„fotbalové zápasy“
1. 4. 16.30 FK UJ A  Sokol Sedlec
2. 4. 16.30 FK UJ B  Rataje nad Sázavou
8. 4. 16.30 FK UJ A  TJ Jawa Divišov
9. 4. 16.30 FK UJ B  Záboří nad Labem
22. 4. 17.00 FK UJ A  FC Křivsoudov
23. 4. 17.00 FK UJ B  Vrdy B
30. 4. 17.00 FK UJ B  Suchdol



Rataje nad Sázavou
8. dubna 2023 od 20.00
„Hasičská zábava“
SDH vás zve na taneční zábavu do místní sokolovny. K tanci
a poslechu bude hrát Studio 95. Přijďte se pobavit, zatančit,
popovídat, něco dobrého pojíst a popít. Vstupné je 150 Kč.

Uhlířské Janovice
1. dubna 2023, 9.00 – 16.00
„Kurz olejomalby metodou Bob Ross“
Pavel Michalica ve spolupráci s Městskou knihovnou Uhl.
Janovice pořádá kurz olejomalby. Vhodné pro dospělé a děti
od 10 let. Více info: www.michalicapavel.cz. Zvýhodněná
cena 1800 Kč. Rezervace na: 605 355 527,
pavelmichalica@seznam.cz

Čestín
1. dubna 2023 od 9.00
„Jarní tvoření“
TJ Sokol Čestín pod záštitou obecního úřadu pořádá
v čestínské sokolovně oblíbené Jarní tvoření s jarmarkem.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, část materiálu
za úhradu na místě.

Bláto
8. dubna 2023, 11.00 – 15.00
„Velikonoce na Blátě“
Velikonoční tvořivé dílny pro děti i dospělé. Budeme vyrábět
velikonoční dekorace a voskem malovat vejce. Dílny budou
probíhat v bistru Maštal či na dvoře Farmy Bláto.

Uhlířské Janovice
20. května 2023, 8.00 – 13.00
„Den otevřených dveří“
V sobotu dne 20. 5. 2023 proběhne Den otevřených dveří
na všech budovách ZŠ v Uhlířských Janovicích.
Součástí bude výstava výtvarných děl bývalých žáků pana
učitele z umělecké školy Jiřího Černého, která se uskuteční
na 2. st. ZŠ, ul. Třebízského 268.

Uhlířské Janovice
1. května 2023 od 11.00
„Den otevřených dveří“
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice srdečně zve na
Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici II (bývalé uhelné
sklady). Opět se uskuteční soutěže pro děti s odměnami pro
všechny. Občerstvení zajištěno.

Kutná Hora
4. května 2023, 8.00 – 18.00
„Den otevřených dveří na stanici HZS K. Hora“
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní
odbor Kutná Hora a Hasičský sportovní klub Kutná Hora Vás
srdečně zvou na Den otevřených dveří u příležitosti svátku
svatého Floriána, patrona hasičů, do areálu stanice HZS
Kutná Hora – Sedlec, U Zastávky 280.
Pro návštěvníky jsou připraveny ucelené bloky akčních
ukázek činnosti profesionálních hasičů. Bloky ukázek budou
probíhat v době 9.00 – 10.30 a 15.30 – 17.00. Dále budou
po celý den statické ukázky techniky a vybavení HZS
s možností prohlídky celé stanice. Plánována je také
prezentace ostatních složek IZS (Policie ČR, Zdravotnická
záchranná služba, Městská policie Kutná Hora a Český
červený kříž).
V rámci této akce bude vyhlášena soutěž „Hasiči očima dětí“
(termín doručení prací 31. května 2023).

Rataje nad Sázavou, MŠ
5. dubna 2023, od 8.30
„Den otevřených dveří“
Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří do naší
mateřské školy, který proběhne 5. 4. 2023 od 8.3010.00
a od 14.3016.00.

Rataje nad Sázavou, MŠ
27. dubna 2023, 15.30 – 18.00
„Čarodějnice“
Těšíme se na společnou akci, kdy nás čeká spousta úkolů,
uvaříme si lektvar, ochutnáme hadí ocásky a prsty staré
čarodějnice a pořádně si zasoutěžíme. Moc se na vás
těšíme.

Rataje nad Sázavou
30. dubna 2023 od 19.30
„Pálení čarodějnic“
SDH Rataje nad Sázavou a městys Rataje nad Sázavou vás
srdečně zvou na lampionový průvod a pálení čarodějnic.
Průvod bude vycházet od autobusové zastávky pod
zámkem, samotné pálení proběhne u hasičské zbrojnice
u obchodu. Čarodějné masky vítány.
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Tisk
LABEL, spol. s r. o.
Česká 1
284 01 Kutná Hora
www.label.cz

Náklad: 2200 ks

Četnost: 12 čísel za rok

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
15. 4. 2023

Předpokládané vydání novin
28. 4. 2023

MK ČR E 18157

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

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.

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

Koupím RD, chatu, chalupu, v obci Kácov, Uhlířské Janovice,
Vavřinec, městě Sázava a okolí. Stav nerozhoduje, jsem přímý
zájemce. 604215677

Koupím byt v OV ve městě Sázava a okolí. Jsem přímý zájemce.
604215677

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů, i jednotlivé kusy.
Tel: 732170454, sběratel.






