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Měsíc červen – jaro v plném proudu. Jaro, které nás letos
zachvátilo intenzivní silou. Příroda se krásně zazelenala,
ptáčata vylétla z hnízd a my se pomalu rozhlížíme po létě.
Červen totiž vnímáme jako jakýsi přechod jara a léta, ale
spíše jako měsíc letní. Je optimistický pro školáky – jen
krok a před nimi jsou letní prázdniny, ovšem ještě dohnat
poslední resty, opravit si známky a doučit se k maturitě.
Maturita, vysvědčení – to vše k červnu patří. Děti a
studenti již plánují program na prázdniny, rodiny plánují
cesty k mořím, podívat se do míst, která ještě neviděly,
uvažují, jak si nejlépe užít zasloužené dovolené. Ale
nakonec se mnozí nejraději vrací do svých oblíbených
chat a chalup do údolí Sázavy, kde si vlastně odpočinou
nejlépe.

V regionu samopešském jich v minulosti vzniklo přes
500 a v létě se většinou zaplní. Bude čas zušlechtit
zahrádku, opravit chatu – ideální činnost pro aktivní
odpočinek, a za klidem pak k řece na rybaření. Řeka nám
skýtá klid, krásná zákoutí, romantiku, možnost koupání,
ale také dovede ukázat svoji sílu a nezkrotnost při
povodních. Moc si přejeme, aby se tak často nestávalo.

Malebná krajina v údolí sázavském každoročně přiláká
své sezónní příznivce, turisty, cyklisty a řeka Sázava
mnoho vodáků. Přála bych všem těmto návštěvníkům
našeho regionu, ale i domorodým obyvatelům a chatařům,
aby trávili léto v klidu a spokojeně v krásné posázavské
krajině, aby byli ohleduplní ke svým sousedům i přírodě,
která je obklopuje, vážili si její krásy a pohody, kterou jim
skýtá. Přeji tedy krásné začínající léto, hodně sluníčka a
školákům hezké prázdniny.



Projekt
„Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice“,

reg. č. CZ.1.15/3.3.00/77.01781
Tisková zpráva V Uhlířských Janovicích dne 06.05.2014

Město Uhlířské Janovice získalo téměř 3,2 miliónu korun na rekonstrukci a vybavení nové třídy mateřské školy
v Uhlířských Janovicích. Realizací projektu se zlepší kvalita a dostupnost předškolního vzdělávání ve městě a blízkém
okolí.

Město Uhlířské Janovice v roce 2014 zahájilo realizaci projektu „Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice“, registrační
číslo CZ.1.15/3.3.00/77.01781, který je realizován v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy a je
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V květnu tohoto roku byla zahájena stavební rekonstrukce hospodářského pavilonu, jež bude přebudován na novou
třídu mateřské školy. Stavební práce provádí firma Wigast 2000, s.r.o., jejíž nabídka v rámci výběrového řízení byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější. Zahájení provozu nové třídy v rekonstruovaných a vybavených prostorech je
naplánováno na září 2014.

V rámci projektu „Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice“ bude za téměř 3,5 mil. Kč zrekonstruováno v současnosti
nevyužívané první patro hospodářského pavilonu mateřské školy (bývalá základní umělecká škola) na novou třídu
mateřské školy. Zároveň dojde k pořízení nového vnitřního vybavení včetně moderních výukových technologií a
didaktických pomůcek, které výrazně zvýší kvalitu výuky a vzdělávání dětí. Nově bude pořízena interaktivní tabule,
projektor a digitální kamera pro záznamy vystoupení dětí. Rovněž budou pořízeny kvalitní didaktické pomůcky, které
výrazně přispějí ke zvýšení kvality výuky. Prostory nové mateřské školy budou vybaveny tak, aby plně zajišťovaly dětem
prostředí s dostatkem podnětů k jejich rozvoji a učení. Současně s tímto bude pro děti vybudováno nové venkovní
pískoviště.

Na realizaci tohoto projektu se z 80 % podílí Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mgr. Jiří Buchta

starosta města Uhlířské Janovice



Tisková zpráva
„Rekonstrukce zámku Rataje nad Sázavou - III. etapa“

Dne 07. 04. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci dlouho očekávané III. etapy rekonstrukce ratajského
zámku. Společnost LARENO s.r.o., IČ: 264 47 002 se zavázala provést plánovaný rozsah prací do konce tohoto roku za
částku 13 746 773,- Kč bez DPH. Rekonstrukce III. etapy navazuje na úspěšné realizace I. a II. etapy rekonstrukce
zámku, které jsou součástí postupné komplexní regenerace celého zámeckého areálu.

Trojkřídlý zámek se zbytky ohradní zdi kolem parku jsou v majetku městyse. Zámek je vystavěn na místě původně
gotického hradu (zbytky v severním křídle). Prodělal renesanční přestavbu koncem 16. století a barokní přestavbu
kolem roku 1672 (Andrea de Quarde). Později byla provedena řada dílčích úprav klasicistních a ve 20. století úpravy
pro provoz školy. Ve 2. polovině 20. století byly zrealizovány dílčí akce pro obnovu objektu.

Stávající stav objektu zámku, mimo prostor zrekonstruovaných v I. a II. etapě rekonstrukce zámku, je zchátralý a
vyžaduje rozsáhlou postupnou obnovu a rehabilitaci. V nejhorším stavu je střešní plášť s dožilou krytinou a
klempířskými prvky. Ve špatném stavu jsou fasády, kde opadává omítka i se zdobnými prvky článkování ploch. Ve
špatném stavu jsou vnější okna, jimiž do místností zatéká. Pod rozpadlou krytinou jsou na mnoha místech poškozené
části zděných říms. S tím souvisí i poruchy v krovu a v dřevěných konstrukcích některých stropů nad 1. patrem.

III. etapa rekonstrukce ratajského zámku je zaměřena na rekonstrukci vnitřních prostor 1. patra, krovu a střešního
pláště, přízemních místností nacházejících se pod rytířským sálem přístupné z otevřené arkády severního křídla zámku,
dále na terasu přístupnou z Rytířského sálu v 1. patře.

Realizace výše uvedeného projektu bude spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední
Čechy, prioritní osy 15.2 Cestovní ruch, oblasti podpory 15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu, kde byl
Městys Rataje nad Sázavou, IČ: 00236381 úspěšným žadatelem o dotaci ve výzvě 72.

Ing. Luboš Kubát

starosta městyse Rataje nad Sázavou



Město Uhlířské Janovice na základě
„Zásad používání peněžních fondů obce“

vyhlašuje

v ý b ě r o v é ř í z e n í

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení určené na zvelebení bytových a rodinných domů včetně jejich
napojení na sítě technického vybavení.

Občané, kteří mají zájem o poskytnutí této půjčky, si mohou podat žádost do výběrového řízení nejpozději do 10.
června 2014 na Městský úřad Uhlířské Janovice.

Žádost je možno vyzvednout na městském úřadě, přízemí – finanční odbor nebo na www.uhlirskejanovice.cz

Uhlířské Janovice dne 5. května 2014 Bližší informace: Slavíčková Ivana



Noc kostelů

23. 5. proběhla v Uhl. Jan. Noc kostelů. V kostele sv. Jiljí
se hrálo divadlo o sv. Ludmile, v kostele sv. Aloise byl
prostor k setkání hudby a výtvarného umění. Dívky z
výtvarného oboru základní umělecké školy společně s
dalšími přenášely na své obrazy akordy rozezvučených
varhanních píšťal. Více o celém programu Noci kostelů se
dozvíte v příštím čísle Mikroregionu.

Záběr z voleb do Evropského

parlamentu v Uhlířských Janovicích

Tak jako v celé ČR i v našem mikroregionu byla účast
voličů velice nízká.
V Uhlířských Janovicích se k volebním urnám dostavilo
pouze cca 15% ze zapsaných voličů.



http://kolopetr.rajce.idnes.cz/23.4.201
4_Kacov_vitani_obcanku/







Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/9.5.2014_Kacov_Den_-
matek/





Na otázku z minulého čísla odpověděl správně Standa Šálený. Náš věrný čtenář. Ale jen tak tak jsem si to pamatoval.
Volal mi někdy v noci kolem šestý, vzbudil jsem se a do toho Standa: Já to vím, byl to přeci Tonda Novotnej! Sakra co
mi to povídáš, jakej Tonda, já na to. No přeci Novotnej, ten prezident! Pak mi to docvaklo.
Vysoutěžené vstupenky promptně vyměnil za basu piva. Nazdraví, Stando!
A otázka na další měsíc:
Kdy zemřel Josef Toufar po mučení v komunistickém kriminále?
Máte výběr ze tří možností: 25. února 1948, 25. února 1950, 25. února 1967

Kdo první zavolá správnou odpověď na otázku, obdrží dvě volné vstupenky na letošní představení v Pivovárku dle
vlastního výběru.

Veteránisti! Jízda do vrchu Rataják je již 12. července!







Křížek BudínKamenný muž Mrchojedy

Obecní úřad Samopše



Hrad Talmberk - v 15. Století Hrad Talmberk - vstupní brána

Meandr Přívlaky



Více fotografií z uhlířskojanovického
pálení čarodějnic najdete na webu
městského úřadu
www.uhlirskejanovice.cz

Více fotografií na webu
http://www.obecrataje.cz v sekci
hasiči.



http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/30.4.2014_Kacov_-ca-
rodky/

Na fotografie se můžete podívat
na webu obce: www.ou-vavrinec.cz





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.

Dne 17. června 2014 by oslavila
100. narozeniny paní Františka
Slavičková ze Starých Nespeřic.
Stále vzpomíná syn
Ladislav s rodinou.

Dne 4. června 2014 by se dožila
100 let paní Marie Víceníková ze
Zderadin. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. S úctou
vzpomínají dcera a
synové s rodinami.

Dne 16. června oslaví pan
Ladislav Zouplna z Mitrova 90.
narozeniny. Přejeme mu hodně
zdraví, štěstí a lásky. Manželka
Maruška a syn Josef s celou
rodinou.

Vzpomínka na významného vranického rodáka
V obci Vranice se narodil 16. června roku 1916 hrdina protinacistického odboje,
četař letectva zahraniční československé armády, panAntonín Králík. Tento
náš významný občan se narodil panu Josefu Králíkovi a paní Marii Králíkové -
rozené Maškové ve Vranicích v domě číslo 30. Do svých 23 let žil spolu se
svými rodiči a bratrem Josefem ve Vranicích v nově postaveném domku,
kterému bylo přiděleno číslo popisné 50.
Pan Antonín Králík roku 1939 uprchl z vlasti do Francie přes Polsko a
Jugoslávii. Zúčastnil se bojů o Francii, kde sestřelil Me-110. Zahynul jako
vojenský letec v boji dne 27. 5. 1940 v prostoru u Diepe a Amiensu ve Francii.
Jeho ostatky jsou uloženy na čs. vojenském hřbitově ve francouzském městě La
Targette v hrobě č. 177. Pan Antonín Králík byl vyznamenán nejvyšším
francouzským vyznamenáním Řádem čestné legie a od prezidenta Dr. Edvarda
Beneše válečným křížem In memoriam.

Nový podvecký občánek
V sobotu 19. dubna 2014 se v Čáslavi
narodila Kristýnka Viznerová mamince
Haně Kulhánkové a tatínkovi
Rostislavovi Viznerovi. Kristýnka vážila
2950 g a měřila 49 cm.
Obecní úřad Podveky přeje Kristýnce a
šťastným rodičům hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. Eva Mottlová

Helena Buriánková



http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/3.5.2014_Kacov_verni-
saz_fotografii_Miroslava_Zitka/

http://www.mzphoto.cz/







Milí čtenáři, rádi bychom Vás požá-
dali o vyplnění dotazníku pro stránky
FKUJ, který naleznete na našich in-
ternetových stránkách www.fkuhlir-

skejanovice.cz. Děkujeme.





Výsledky dalších zápasů:
FK Uhlířské Janovice- SK Český Brod
4:0 (0:0)
TJ Liblice- FK Uhlířské Janovice 2:0
(2:0)
FK Uhlířské Janovice- Sokol Čechtice
1:1 (1:0)
FK Říčany – FK Uhlířské Janovice
2:3 (2:2)
FK Uhlířské Janovice- Týnec 0:3 (0:1)



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 veřejnosti během května a června
v otvírací době KIC.

Uhlířské Janovice
24. a 25. června 2014 od 8:00 do 17:00
„Letní bazárek“
MC Uhlíček zve na prodej dětského a těhotenského
oblečení, hraček a nejrůznějších potřeb pro děti do sálu
hasičské zbrojnice.
Zájemci o prodej získají bližší informace a evidenční čísla
k prodeji na telefonních číslech 724 596 629, 775 595 503
nebo na mailové adrese bazarekUJ@seznam.cz.

Uhlířské Janovice
27. června 2014 od 19:00
„1+1=3 (Jeden a jedna jsou tři)“
Ochotnický spolek Uhlíř zve všechny své příznivce na
divadelní představení, které se uskuteční v sále
Kooperativy. Vstupné je 70,- Kč.

Chlístovice
7. června 2014, 12:30 - 15:00
„Pohádkový les“
TJ Sokol Chlístovice Vás zve do Pohádkového lesa pod
hrad Sion. Start je u kostela sv. Ondřeje. Občerstvení na
trase i v cíli. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 50 Kč. Těšíme se
na Vás.

Čestín
14. června 2014 od 14:00
„Setkání rodáků“
Srdečně Vás zveme na setkání rodáků, které se koná
v Čestíně v hostinci U Janatů. Dary do tomboly vítány.
Těšíme se na Vaši účast.

Uhlířské Janovice
28. června 2014, 10:30 – 20:00
„Uhlířské slavnosti“
Město Uhlířské Janovice zve na XV. ročník Uhlířských
slavností.
Od 10 do 12 hodin budou v okolí kostela sv. Jiljí probíhat
hry a soutěže pro děti. Oba kostely budou otevřené, sv.
Jiljí s výkladem historie kostela a sv. Aloise s možností
shlédnout výstavu prací dětí ZUŠ a ZŠ k 220. výročí jeho
vysvěcení.
Od 13 hodin bude na Václavském náměstí otevřeno
dobové tržiště (ražba mincí, koření, keramika, šperky,
dřevěné hračky, repliky zbraní, dekorace…)
14:00 – 18:00 Skupina historického šermu a dobové
hudby Páni z Kolína předvede ukázky tance, hudby,
šermu a zbraní.
18:00 – 20:00 Hudební vystoupení skupiny „Šou – Hanz“
Band (Jan Kment)
Více informací na www.uhlirskejanovice.cz

Uhlířské Janovice
7. června 2014 od 17:00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Teplýšovice, 25. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Malín 8. 6. od 17:00
St. žáci: UJ – Velim 8. 6. od 9:30
Ml. žáci: UJ – Velim 8. 6. od 11:10

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
od 1. května do 31. srpna.

Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.
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Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora

Náklad: 2110 ks

Četnost: 12 čísel za rok

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
19. 6. 2014

Předpokládané vydání novin
27. 6. 2014

MK ČR E 18157

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.

š 185 mm
v 275 mm
3000 Kč

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

750 Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500 Kč

Mitrov
5. července 2014 od 13:00
„Vzpomínková slavnost k upálení Mistra Jana Husa“
Výbor pro rozvoj Města Uhlířské Janovice, část Mitrov, zve všechny
občany a přátele na vzpomínkovou slavnost, která se uskuteční
v Mitrově u Husova kamene.
Součástí oslav je připomenutí významu příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Dále si připomeneme 80. výročí osazení Husova kamene a neméně
důležité 100. výročí zahájení 1. světové války.
Součástí slavností bude i Dětský den, který přinese zábavu našim
nejmenším návštěvníkům v rámci soutěží.
Pro pobavení a poučení všech bude možné rozhlédnout se po okolí
z požární plošiny a zhlédnout ukázky práce policie, výcviku policejních
psů a chovu a výcviku poštovních holubů.
Občerstvení zajištěno. Hrát bude hudba pana Förstra.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro ty, kteří budou chtít přijít procházkou od Uhlířských Janovic či od
železniční stanice Mitrov/Silvánka/ bude upravena cesta podle lesa
Obora do areálu u Husova kamene.




