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Je za námi měsíc duben, který
nám přinesl jak teplé a slu-
nečné dny, tak nám i připo-
menul, že je dobré ještě za
kamny zůstat.

Duben byl především ve
znamení úklidu obce a jejího
okolí po zimních měsících. Za-
metli jsme ulice, vyhrabali
trávníky, vypleli chodníky a
jsme připraveni na letní sezónu.
Jelikož naše obec leží na bře-
zích řeky Sázavy, již podeváté,
v rámci projektu „Čistá řeka
Sázava“, jsme uklidili s dětmi a
žáky ZŠ a MŠ Kácov a mnoha
dalšími dobrovolníky oba břehy
Sázavy až do Malovid.

Na pomyslný trůn nastoupil
měsíc květen, se kterým při-
cházejí krásné slunečné dny.
Krajinu zdobí rozkvetlé stromy
a do našich obcí a městeček se
vrací chataři i turisté, a po řece
Sázavě připlouvají rodiny s dět-
mi a studenti. Všichni se těšíme
na ten čilý ruch. Návštěvníci na
zážitky, pohodu a klid, místní
podnikatelé na své zákazníky a
organizace, pořádající různé
aktivity, na své návštěvníky.
Obě strany dobře vědí, že to
nejde bez vzájemné spoluprá-
ce.

Do nadcházející letní sezó-
ny přeji jak místním obyvate-
lům, tak návštěvníkům, aby i le-
tošní květen byl slibným
předvojem celé sezóny, která
splní jejich očekávání.

pokračování na str. 17

Zleva: Ladislav Bášti, Milan Procházka, Radim Semanco





Nové služby VZP pro občany
KDE: Městská knihovna Uhlířské Janovice, Pečírkova 168
KDY: Každou první středu v měsíci, od 7. 5. 2014, vždy v čase 13:30 – 16:30

PRACOVNÍCI VZP ČR JSOU PŘIPRAVENI ZAJIŠŤOVAT NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- informační servis o zdravotním pojištění
- zajištění průkazu pojištěnce
- přebírání dokladů, jako je např. Přehled OSVČ, podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce
- přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT (pomůcky zdravotnické techniky) a dokladů k proplacení
cestovních náhrad pacientů

- vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči
- informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR





Více foto na:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/









Na soutěžní otázku z minulého čísla ani jeden z volají-
cích neodpověděl správně. Ale skutečně šlo o uzavření
místní školy, což považuji v celonárodním kontextu
uzavření malých škol za zločin proti národu. Viníky za to
nikdo nevsadí do basy. Protože si na to udělali zákon.

A otázka na tento měsíc inspirovaná letošními výročími:
před 110 lety se narodil dělnický prezident, který byl
přes hospodu U Kolářů občasným hostem Rataj nad
Sázavou. Kdo první zavolá na známý telefon
602292832 jeho jméno, obdrží dvě čestné vstupenky na
koncert Ivana Hlase do Pivovárku v Ratajích nad
Sázavou 3. května.







Veteran Rallye Dětské rybářské závody



Noční rybářské závody Zámecké slavnosti

Pohádkový okruh







Dne 26. května 2014
uplyne 17 let ode dne, kdy
nás navždy opustil pan
Bohumil Procházka
z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomínají
syn s rodinou a
dcera s rodinou.

Dne 17. května 2014
uplyne 1 rok ode dne, kdy
nás navždy opustila paní
Ivana Procházková
z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomínají
syn s rodinou a
dcera s rodinou.

Dne 23. května uplyne 15
let ode dne, kdy nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček
pan Jaromír Pytloun
z Mirošovic. Stále
vzpomínají manželka a
dcery s rodinami.

Dne 16. května 2014
uplyne 10 let ode dne, kdy
navždy odešel můj drahý a
milovaný manžel, náš
tatínek a dědeček, pan
Václav Pytloun
z Mirošovic u Ratají nad
Sázavou. Stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

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 e-mail – redakce.mikroregion@gmail.com.



pokračování z úvodní strany

Stojící zleva: David Pala, Martin Rejhon, Jan Topinka, Miroslav Drahota,
Vladimír Vacík, Vít Čmejrek, Patrik Hladík, Marek Kosina, Michal Korous,
Martin Křeček
Klečící zleva: Radim Semanco, Jakob Frodl, Milan Procházka, Jiří Rišlink,
Michal Jindra, Ladislav Bášti, Radek Plechatý

Zprava: Patrik Hladík, Jakub Frodl, Vladimír Vacík, Marek Kosina, Michal
Jindra, Jan Topinka
Stojící na lavičce trenér František Turek a v zadní řadě sedí David Pala



Kapitán A-týmu Michal Černík házející aut v utkání Uhl. Janovice – Liblice







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

Rataje nad Sázavou
1. května – 31. srpna 2014
„Čarodějné obrázkování“
Všichni jste srdečně zváni na výstavu „Čarodějné
obrázkování“ s podtitulem Petr Zeman a přátelé. Vystavují
Petr Zeman, Stanislava Koucká Nodlová, Norbi Kovacz,
Tomáš Berka a Petr Navrátil. Prodejní výstava bude
veřejnosti přístupná v rámci prohlídek ratajského zámku.

Rataje nad Sázavou
10. května 2014 od 17 hodin
„Ratajské dřevosochání - vernisáž“
V týdnu od 5. do 10. května opět ovládnou ratajské
sportoviště u zámku dřevosochaři a řezbáři. V sobotu 10.
května odpoledne pak na zámku proběhne vernisáž
vzniklých exponátů a vyhlášení vítězů. Hodnotit budou jak
návštěvníci vernisáže, tak i pětičlenná odborná komise.
Nejlepší dřevosochaři a řezbáři získají hodnotné ceny od
partnerů akce, kterou bude moderovat Stanislav
Berkovec. Soutěžní sochy pak zůstanou vystaveny
v prostorách ratajského zámku.
Po vyhlášení výsledků, zhruba v 17:45, proběhne
otevření rozšířené expozice muzea motorových pil.

Čestín
10. května 2014 od 15:00
„Den matek“
V čestínské sokolovně se tradičně dne 10. května
uskuteční „Den matek“. I letos si pro vás opět připravily
program děti z čestínského kroužku, které vám zahrají
představení „Staré pověsti české“. Všechny srdečně zvou
a těší se na viděnou Klára, Vláďa a spousta šikovných
dětí.

Uhlířské Janovice
10. května 2014 od 17:00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Nespeky, 22. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – N. Dvory 11. 5. od 17:00
St. žáci: UJ – Poděbrady 11. 5. od 9:30
Ml. žáci: UJ – Poděbrady 11. 5. od 11:10

Uhlířské Janovice
8. května 2014 od 10:30
„O svátku na fotbal“
FK Uhlířské Janovice zve na zápas starších žáků Uhlířské
Janovice – Zeleneč, 17. kolo Krajského přeboru.
Další domácí zápasy:
Ml. žáci: UJ – Zeleneč 8. 5. od 11:40
Ml. Přípravka: Turnaj 8. 5. od 14:30

Uhlířské Janovice
1. května 2014 od 10:00
„Dětský den“
SDH Uhlířské Janovice srdečně zve na tradiční
prvomájové posezení u hasičárny. Pro děti budou
připraveny hry a soutěže o pěkné ceny, pro dospělé
vychlazené pivo, teplé klobásky a výborné uzené.

Kácov
3. května 2014 od 14 hodin
„Otevření muzea a vernisáž“
Již pátým rokem se na kácovském zámku otevře
muzeum, a to první květnovou sobotu vernisáží fotografií
zvířat a přírody od fotografa Miroslava Zítka. Těšíme se,
že společně s vámi zahájíme letní sezonu 2014.

Kácov
9. května 2014 od 17:00
„Den matek“
V pátek 9. května se mohou všechny maminky a babičky
těšit na tradiční oslavu „Dne matek“, která proběhne
v kácovské sokolovně. O program se postarají děti z MŠ a
ZŠ Kácov. Jako host vystoupí Pěvecký sbor z Nového
Města nad Metují. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na
Vás.

Rataje nad Sázavou
3. května 2014 od 20:00
„Ivan Hlas Trio“
Klub Čtrnáctka vás srdečně zve na koncert Ivana Hlase,
který proběhne v sále Klubu Pivovárek. Vstupné 150 Kč v
předprodeji, 200 Kč na místě.

Rataje nad Sázavou
9. května 2014 od 15:00
"Výstava kresleného humoru"
Jste srdečně zváni na výstavu kresleného humoru, jejíž
vernisáž proběhne v Ratajích nad Sázavou v Klubu
Čtrnáctka. Přijďte za kulturou a dobrým vínem, těšíme se.



Uhlířské Janovice
31. května 2014 od 14:30
„Koncert dětského pěveckého sboru
Rolnička“
Srdečně zveme do kostela sv. Aloise na koncert
pražského pěveckého sboru Rolnička. Sbor tvoří 50 dětí
ve věku 10 – 19 let. Repertoár pěveckého sboru zahrnuje
světskou i duchovní hudbu od gotiky po současnost. Sbor
je členem Unie českých pěveckých sborů, získal řadu
ocenění i na mezinárodních sborových soutěžích. Členové
sboru navštívili Dánsko, Estonsko, Francii, Itálii, Island,
Kanadu, Litvu, Lotyšsko, Maroko, Německo, Polsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a USA. Nenechte si ujít
tuto velkou příležitost v našem malém městě.

Rataje nad Sázavou
31. května 2014 od 19:00
„Všichni v tom jedou, aneb Jen žádný sex
prosím, jsme přece Britové!“
Ochotnický spolek Matouš a Klub Pivovárek srdečně zvou
na premiéru nově nastudované komedie. Vstupné 70 Kč.

Uhlířské Janovice
23. května 2014
„Program Noci kostelů“
Srdečně zveme do kostela sv. Jiljí na
16:30 – 17:30 První česká světice aneb Bába Ludmila –
divadelní představení o sv. Ludmile
17:30 – 18:30 Mši svatou s hudebním doprovodem rodičů
a dětí z farnosti
a do kostela sv. Aloise na
19:00 – 20:00 Barevné akordy varhanních píšťal – malbu
žáků výtvarného oboru ZUŠ a prezentaci výtvarných prací
20:30 – 21:30 Varhanní koncert mladého nadějného var-
haníka Martina Vošvrdy
21:45 – 22:00 Slavnostní zazvonění na kostelní zvon
22:00 – 23:00 Nešpory – večerní modlitbu církve a výstav
Nejsvětější Svátosti

Sbor Církve československé husitské, Zdravotnická 110
pořádá v pátek 23. května v době 18 – 20 hodin v rámci
Noci kostelů výstavu výtvarných prací žáků ZŠ v Uhlíř-
ských Janovicích a Stříbrné Skalici na téma „Velikonoční
beránek“ a koncert žáků ZUŠ Uhlířské Janovice.

Uhlířské Janovice
24. května 2014 od 17:00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Miřetice, 24. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Kaňk 25. 5. od 17:00
St. žáci: UJ – Tn. Rakovník 25. 5. od 9:30
Ml. žáci: UJ – Tn. Rakovník 25. 5. od 11:10

Kácov
24. května 2014 od 13:30
„Pohádkový okruh“
I letos zveme všechny děti a rodiče na oblíbený
„Pohádkový okruh“ k oslavě dne dětí. Přijďte s námi prožít
pohádkové odpoledne v okolí zámku Kácov.

Kácov
24. května 2014
„Noční rybářské závody“
Velmi oblíbené kácovské závody se letos uskuteční v noci
z 24. na 25. května v lokalitě „Pustý hrad“. Startovné je
300 Kč. Zápis startujících začíná v sobotu v 9 hodin v
prostorách organizačního centra, u potůčku pod Pustým
hradem. Začátek závodů je v sobotu v 16 hodin, konec v
neděli v 8:00. Bližší informace vám sdělí: p. Josef
Klimpera na tel.: 604 610 909 nebo p. František Petrásek
na tel. 607 260 762.

Církvice
17. května 2014
„Rybářské závody“
Rybářské sdružení obce Církvice „CANDÁT“ pořádá
v sobotu 17. 5. 2014 pro veřejnost i rybáře rybářské
závody na rybníce „ŠUSŤÁK“. Prezentace začíná v 6.45,
začátek závodu v 7.30. Startovné včetně občerstvení je
150 Kč. Na vítěze čekají hodnotné ceny.

Uhlířské Janovice
18. května 2014 od 8:00
„Běh na draka“
Všichni jste srdečně zváni na IV. ročník orientačního běhu.
Sraz v Uhlířských Janovicích u komína. Kategorie: 3
běžecké tratě + 1 cyklotrať. Startovné dobrovolné.
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 728 644 821 nebo na
e-mailu menas@centrum.cz. Více info na
www.uhlirskejanovice.cz
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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 – redakce.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 přijatých textů.

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

Staňkovice
5. a 6. července 2014, 8:00 – 16:00
„Okresní výstava“
ZOČSCH Staňkovice, okres Kutná Hora, pořádá ve Staňkovicích
u obecního úřadu okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže s ukázkou
expozice exotů a drobného ptactva. Součástí programu bude bohatá
tombola a občerstvení.
Srdečně vás zveme. ZOČSCH Staňkovice.

Uhlířské Janovice
květen – červen 2014
„Výstava obrazů Pavla Michalici“
Zveme vás na výstavu obrazů Pavla Michalici, rodáka z Uhlířských
Janovic. Výstava se bude konat v prostorách KIC a přístupná bude ve-
řejnosti během května a června v otvírací době KIC.
Pavel Michalica je v České republice průkopníkem metody světozná-
mého malíře Boba Rosse, pořádá kurzy olejomalby "krok za krokem" a
říká, že malování je pro každého. Na svých kurzech učí malovat hlavně
ty, co si o sobě myslí, že na to nemají, a že malovat neumí. Po takovém
kurzu si však všichni odnášejí krásné obrazy namalované svou vlastní
rukou. Přijďte se podívat na ty malované jeho rukou.

š 185 mm
v 275 mm
3000Kč

Na zadní straně novin 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

750Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500Kč




