
MIKRO REGION

Vážení čtenáři,
květen uplynul jako

voda a už tu máme
červen, měsíc, který
nám ohlašuje blížící
se léto. Měsíc, kdy
dozrávají jahody,
přibývá prosluněných
dnů a teplých večerů.
Měsíc, který láká k
častějším a delším
procházkám, výletům
a nabízí větší
množství sportovního
a kulturního vyžití.

I tentokrát vám
přinášíme několik tipů,
kam můžete v našem
mikroregionu zavítat.
Mnohé z obcí jsou ale
krásné i samy o sobě,
stačí jen vyrazit na
procházku, dívat se
kolem sebe a vnímat
to kouzlo okolí.

Přeji vám červen
po všech stránkách
krásný, dětem šťastné
završení školní
docházky a úspěšné
složení zkoušek, které
je ještě čekají a nám
všem, ať nám tento
měsíc dopřeje
dostatek slunečných
dní, abychom si z těch
procházek a výletů
přinesli co
nejkrásnější zážitky.



Město Uhlířské Janovice umožní občanům soukromou inzerci typu koupím/prodám, daruji/přenechám atd.
Inzertní plocha je umístěna v ulici Pečírkova před knihovnou a Kulturním informačním centrem.
Inzeráty je možné podat v Kulturním informační centru nebo v knihovně.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové
uchazeče.

Máme především zájem o uchazeče, kteří žijí v našem regionu, tedy ve Středočeském kraji, a kteří vnímají práci
policisty jako své celoživotní poslání.
Základní požadavky

- starší 18 let
- státní občanství ČR
- bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- fyzické předpoklady
- není členem politické strany nebo politického hnutí
- ukončené střední vzdělání s maturitou
- nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů

právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Uchazeči budou podrobeni náročnému přijímacímu řízení, které se skládá z psychologických testů, zdravotních
prohlídek a testů fyzické zdatnosti.

Nově přijatí policisté absolvují základní odbornou přípravu pro výkon svého budoucího povolání v rezortních zařízeních
Ministerstva vnitra, během níž získají odborné policejní vzdělání potřebné pro přímý výkon služby.

Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové
zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu.

vedoucí územního odboru

plk. JUDr. Blanka Matějů
adresa: Na Náměti 421,
284 01 Kutná Hora
tel.: 974 875 221
mobil: 724 115 242

Obvodní oddělení Uhlířské Janovice

Adresa: Kolínská 269, 285 04 Uhlířské Janovice
Telelefonní číslo: 974875720, 602263430
Fax: 974870680
E-mail: kh.oo.janovice@pcr.cz



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 zápůjček 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 zápůjčky, si mohou podat žádost do výběrového řízení nejpozději do 10.
června 2015 na Městský úřad Uhlířské Janovice.

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

Uhlířské Janovice dne 12. května 2015

Kontaktní osoba:
Slavíčková Ivana

MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 064
e-mail: urad@uhljan.cz
Odbor finanční

Více foto z akcí v Kácově:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/



Na levé fotografii je zachycena budova 1. stupně základní školy, kde právě probíhá rekonstrukce vytápění a zatep-
lení. Poté škola získá novou fasádu. Rekonstrukce probíhá s využitím dotace.
Pravá fotografie zachycuje probíhající dostavbu domova důchodců, která se kvapem blíží k dokončení.









Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/7.5.2015_Kacov_den_-
matek/









Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/30.4.2015_Kacov_carodky/



Více foto na webu sdh.obecrataje.cz v sekci fotogalerie









š 185 mm
v 275 mm

3000 Kč

Na zadní straně novin
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci v uve-
dených 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









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 22. června 2015 uplynou 4
roky ode dne, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, manžel,
dědeček Jaroslav Blecha ze
Zbizub.
Se vzpomínkou v srdci manželka a
synové s rodinami.

Pan Josef Tvrdík byl v době Květnové
revoluce 1945 velitelem místního
vojenského velitelství v Uhlířských
Janovicích. Svým odpovědným přístupem
zachránil občany města před řáděním
ustupujících německých vojáků. Byl
ochoten obětovat svůj život, mnoho
mužů před Němci prchlo do okolních
lesů. Po válce pracoval na ředitelství
Čs. státních lesů v Kácově. V roce 1950
byl pro obvinění z protikomunistické
činnosti odsouzen na 3 roky do vězení.
Zemřel 6. 8. 1990 v Praze.
Vzpomínají místní pamětnice.

Dne 11. června 2015 oslaví krásné
životní jubileum paní Zdenka
Daňková z Uhlířských Janovic.
Hodně zdraví, štěstí, osobní
pohody do dalších let jí přeje dcera
Ivana, vnučka Nikolka a zeť
Bohouš.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Marii Vašíčkové z Čáslavi a její rodině, MUDr. Křivskému a starostce obce
Čestín p. Sýkorové za pomoc v těžké životní situaci.









Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/10.5.2015_Kacov_vy-
stava_intarzii_Antonina_Brozka/









Čestín
30. května 2015 od 14.00
„Den dětí“
Obec Čestín, TJ sokol, hasiči a myslivecké sdružení
Čestín vás zvou na Den dětí. Tentokrát v duchu
námořnickém. Celá akce proběhne v okolí čestínské
sokolovny. Čeká Vás kácení 36 metrové máje s tombolou
a dražbou krále, hry a spousta zábavy. Pro každého
námořníka či piráta je odměna zajištěna.

Čestín
20. června 2015 od 18.00
„Tchýně“
Divadelní spolek z Čestína si Vás dovoluje pozvat na
divadelní přestavení ke Dni otců. Těšíme se na Vás v
čestínské sokolovně. Občerstvení je zajištěno.

Uhlířské Janovice
14. června 2015 od 9.30
„Koncert žáků ZUŠ“
Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích
zve na koncert žáků Základní umělecké školy Uhl.
Janovice v Husově sboru (synagoga) – Zdravotní 111.

Uhlířské Janovice
4. června 2015, 8.00 – 9.00
„Pasování prvňáčků na čtenáře“
Žáčci, kteří v září 2014 nastoupili do 1. třídy ZŠ budou mít
za sebou již celý slabikář a tak zaslouženě budou rytířem
oficiálně pasováni na čtenáře. Chcete-li tuto krásnou
novou tradici vidět, budete mít příležitost 4. 6. v obřadní
síni městského úřadu.

Kamenná Lhota
13. června 2015 od 15.00
„Kamenolhotský cep“
Srdečně vás zveme na 6. ročník bluegrassového festivalu
Kamenolhotský cep, který opět proběhne v areálu místní
vyhlášené hospůdky U Doudy.
Zahrají skupiny: BENEFIT, FORK ROAD, SUNNY SIDE,
UTREJCH, RUSTY STRINGS, CEPÁCI. Vstup zdarma.

Makolusky
6. června 2015 od 14.00
„Osmé setkání rodáků a přátel Makolusk“
Srdečně zveme všechny rodáky a přátele vesničky
Makolusky na 8. setkání, které se koná za každého počasí
„U hasičárny“.
Od 13.30 proběhne svěcení kříže

Žíšov
6. června 2015 od 9.00
„Soptík“
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice pořádá III.
kolo ligy Mladých hasičů Soptík v požárních útocích.
Soutěž se koná v Žíšově na koupališti.

Uhlířské Janovice
4. června 2015 od 17.30
„Slavnost Těla a Krve Páně“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve k
oslavě slavnosti Těla a Krve Páně - 17.30 mše svatá v
kostele sv. Aloise, po mši sv. eucharistický průvod se
zastavením u sochy sv. Václava ukončený slavnostním
požehnáním v kostele sv. Jiljí

Uhlířské Janovice
13. červen 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Zvole, 26. kolo I. B třídy skupiny D.

Uhlířské Janovice
20. června 2015, 14.00 – 20.00
„Uhlířské slavnosti“
Od 14 do 16 hodin bude na Václavském náměstí na
parkovišti autobusů otevřena výstava zemědělské
techniky s překvapením pro děti.
14.00 – 16.30 Proběhne v prostoru před radnicí Show
Fešáka Pína, vystoupení kouzelníka Pavla Dolejšky a
vystoupení klauna.
16.30 – 18.00 Koncert Uhlířskojanovické kapely.
18.00 – 20.00 hudební vystoupení Honzy Kmenta.
Více informací na www.uhlirskejanovice.cz

Uhlířské Janovice
19. června 2015 od 19.00
„Ve škole je bomba“
Ochotnický spolek Uhlíř letos programově zahájí
Uhlířskojanovické slavnosti v předvečer jejich konání
divadelním představením v místní sokolovně. Přijďte se
pobavit. Repríza představení proběhne v sobotu 20.
června ve stejném čase.



Staňkovice
4. července 2015, 8.00 – 18.00
5. července 2015, 8.00 – 16.00
„Okresní výstava“
ČSCH ZO Staňkovice Vás zve na třetí okresní výstavu
chovatelů králíků, holubů a drůbeže s ukázkou exotického
ptactva, která se koná ve dnech 4. a 5. 7. 2015 ve
Staňkovicích u budovy obecního úřadu, občerstvení a
tombola zajištěna.

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

Mitrov
4. července 2015
„Třetí ročník vzpomínkových slavností k 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa“
Výbor pro rozvoj obcí, část Mitrov, srdečně zve všechny
spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, příbuzné a známé na
připomínkové slavnosti k výročí upálení M. J. Husa.
Součástí oslav bude kromě připomínky upálení Mistra Jana
Husa, příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
výročí Jana Ámose Komenského a 70. výročí osvobození
Československa také DĚTSKÝ DEN s ukázkami a soutěžemi
hasičského sportu, motorismu, střelectví, jízdy na koni, drobného
chovatelství, skautských dovedností a jiných soutěžních her.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. K poslechu hraje hudba
pana Honzy Kmenta. Všichni spoluobčané, jejich rodinní
příslušníci, příbuzní a známí jsou srdečně zváni.

Rataje nad Sázavou
27. června 2015, 13.00 – 16.00
„Blešák“
Máte-li plný byt oblečení, bot, knih, sportovního náčiní,
dekorací a dalších věcí, které již neupotřebíte, a jen vám
překáží, přijďte je nabídnout/prodat na první ratajský
Blešák, který proběhne na hřišti u zámku. Pozor –
omezený počet míst. Přihlášky: ratajske.akce@gmail.com.
Co ještě potřebujete? Vlastní stoleček, plachtu nebo deku,
na kterou své věci na blešáku budete moci vystavit.
Drobný deštík či přeprška nás neodradí, ale v případě
velmi nepříznivého počasí se akce PŘESUNE NA JINÝ
TERMÍN.

Skvrňov
27. června 2015, 15.00 – 19.00
„Den koní Skvrňov“
Jezdecká stáj Skvrňov a Spolek pro Skvrňov vás srdečně
zvou na Den koní s exhibičním programem (ukázky
drezury, skoků, výcvikové hodiny) a bohatými
doprovodnými aktivitami (svezení dětí, občerstvení,
informační stánek atd.). Vstup volný, více na
www.jizdynakonich.cz

Rataje nad Sázavou
10. července 2015 od 18.00
„Závěrečný koncert absolventů LFA“
Zveme všechny milovníky klasické hudby na závěrečný
koncert absolventů třetího ročníku Letní fagotové
akademie, který se bude konat v Rytířském sále
ratajského zámku. Na posluchače bude čekat bohatý
program plný děl pro hoboj a fagot od doby baroka až po
současnost, příjemná atmosféra a především „Ratajská
suita“ pro dechový ansámbl hobojů a fagotů, kterou pro
nás složil Martin Petrák.

Staňkovice - Metz
13. – 14. listopadu 2015
„Zájezd na Evropskou výstavu.“
ZO ČSCH Staňkovice pořádá zájezd na Evropskou
výstavu drobného zvířectva v Metz – Francie. Odjezd ze
Staňkovic 13. 11. 2015 večer, výstava 14. 11. 2015 v
Metz, večer odjezd zpět. Cena zájezdu 850 – 900 Kč.
Vstupné 8 euro, děti do 12 let zdarma.
Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2015. Kontakt: e-mail
chovatele.stankovice@seznam.cz, tel.: 603261894 – p.
Plavajka, pí Růžičková.

Uhlířské Janovice
„Přihláška do tanečního kurzu“
Zahájení tanečního kurzu pro absolventy 9. tříd ZŠ je 12.
září 2015 v 19.30 pod vedením tanečních mistrů Jitky a
Karla Maršálkových – Taneční škola SALTA, ve
společenském sále hasičské zbrojnice v Uhlířských
Janovicích. Cena kurzu je 1600 Kč. Přihlášky a informace
jsou k dispozici v KIC Uhlířské Janovice, na
kic@uhljan.cz, tel.: 327 542 197, a dále na www.agentura-
mkp.cz, tel.: 602 666 102.

Rataje nad Sázavou
2. července 2015 od 19.00
„Zahajovací koncert LFA“
Na zahajovacím koncertě Letní fagotové akademie, který
se bude konat v Rytířském sále zámku, uslyšíte fagotisty
a hobojisty, kteří zvítězí v soutěži LFA, a také osobnosti,
které budou na letošní akademii učit.
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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 či neotištění přijatých textů.

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



Velká prosba z Malejovic
Obracíme se na čtenáře Mikroregionu s velkou prosbou: v
neděli 10. května kolem páté hodiny odpoledne ze zahra-
dy našeho dětského hospicového domu v Malejovicích
odlétl jednomu našemu jedenáctiletému hostovi malý
čtyřvrtulový model vrtulníku (tzv. “dron”) - zřejmě došlo k
chybě vnitřní navigace, která byla nastavena pouze pro
létání nad naším pozemkem. Model odletěl směrem k lesu
a zřejmě spadl někde kolem silnice - či pole, lesa - mezi
Malejovicemi a Mitrovem. Ačkoli jsme v tu chvíli stihli udě-
lat pár fotografií (včetně pádu vrtulníku) a okamžitě jsme
se vydali model hledat, nebyli jsme úspěšní. Buď model
mezitím někdo našel a odnesl, nebo jsme jej přehlédli -
není jednoduché určit přesné místo pádu. Vrtulník (viz ob-
rázek) má lehký polystyrenový trup a plastové vrtule, měří
přibližně 35 cm. Pokud byste model (třeba i poničený) na-

šli nebo o něm měli nějakou zprávu, prosíme Vás o infor-
maci na tel.: 775 204 109. Děkujeme. Majitel vrtulníku po-
ctivého nálezce rád odmění.

Betynka hledá domov
Sedmiletá kříženka malého vzrůstu je milá, čistotná, laskavá a zvyklá na
společnost. Nedávno jí zemřeli oba páníčkové a ona zůstala sama. (Uhlířské
Janovice)

Současná majitelka si ji nemůže nechat a tak by ji ráda darovala - POUZE DO
DOBRÝCH RUKOU! Pokud se najde člověk, který si ji vezme, nabízí zajišťování
krmení, očkování a platbu ročních poplatků. Fenku daruje i s psí boudou.

Kontakt pro zájemce: dana.veprkova@centrum.cz,tel: 723 531 639.

Kamenný stůl
V blízkém okolí Ratají nad Sázavou a Ježovic, v lese na
kopci Stařechov, se nachází asi dva metry vysoký stůl, který
je tvořen čtyřmi kamennými nohami a deskou o rozměru 2x
2,6 metru z amfibolické krystalické břidlice zvané modrák.
Na stole je nápis Česká lesnická jednota 10. VII. 1905 a
tenkrát se na něm skutečně hodovalo.

Vyhlídka v Ratajích
Když se v Ratajích nad Sázavou dáte nad hřbitovem ulicí
“Na Vyhlídku”, naleznete v lesíku schované malebné místo s
výhledem na řeku Sázavu a Ledečko. Od Vyhlídky se pak
dá za pár minut dojít lesem až na náměstíčko pod zámkem.

Vyhlídka v Kácově
O tom, že ne vždy je nutno stavět rozhledny, ale je možno
využít přírodu je možno se přesvědčit na Vyhlídce v Kácově.
LČR zde citlivě využily skály nad Sázavou, z kterých se
otvírá nádherný výhled na městečko a vybudovaly zde
altánek s vyhlídkou, fotografickou mapou a panelem o
místní geologii. Rozhodně stojí za to vystoupat sem po nově
vybudovaných schodech z přírodních materiálů a pak se již
jen kochat.


