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Vážení čtenáři,

přehoupli jsme se do
druhé poloviny ledna, opět
nás zasypal sníh a na dveře
už pomalu klepe únor, po
slední zimní měsíc. Původně
byl prý posledním měsícem
roku – proto má proměnlivý
počet dní.

V únoru jako by se roztrhl
pytel s masopustními reji. Ty
mají v Čechách a na Moravě
dlouhou tradici, dle záznamů
již od 13. století. V po
sledních letech začala znovu
stoupat jejich obliba
a mnoho obcí tradici ma
sopustních průvodů obnovu
je. My Vám přinášíme po
zvánku na ratajský (11. 2.)
a uhlířskojanovický (17. 2.)
a moc se těšíme s Vámi na
viděnou v maskách, ale
klidně i bez nich. Masopust
ní reje jsou veselé, plné
smíchu, hudby a tance.
Nenechte si je proto ujít
a přijďte se pobavit. Kdo by
hledal inspiraci, tak mezi
tradiční masopustní masky
patří medvěd a medvědář,
kobyla, bába s nůší, komi
ník, rychtář, ženich s ne
věstou, ras, laufr, policajt,
žid, Turek, šašek a další.

Ať už se masopustního
veselí zúčastníte, nebo ne,
přeji Vám veselý a láskyplný
únor.











Oznámení Městského úřadu
Uhlířské Janovice

Město Uhlířské Janovice hledá uchazeče
na obsazení volného pracovního místa na
oddělení Technické služby města Uhlířské
Janovice: Pracovník Technických služeb

Nástup dohodou, nejdříve 1. 3. 2023

Bližší informace tajemnice MěÚ
Ing. Eva Petrásková,
tel.: 725 950 395







Město Uhlířské Janovice vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma MASOPUST

Hotová díla odevzdejte v knihovně do 10. února 2023.
Na zadní stranu uveďte jméno autora, kategorii a kontakt pro případ výhry.

Vyhlášení nejlepších prací proběhne na Václavském náměstí dne 17. února 2023 v 16 hod v rámci masopustních slavností.
Díla budou poté vystavena v Minigalerii KIC od 1. 3. do 31. 3. 2023. Vítězné práce budou odměněny.

Soutěžní kategorie: I. Předškoláci, II. 1. – 2. třída ZŠ, III. 3. – 4. třída ZŠ, IV. 5. – 6. třída ZŠ, V. 7. – 9. třída ZŠ,
VI. žáci ZUŠ – výtvarný obor, VII. 16 a více let









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









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

22. února by se dožila 100 let naše
babička Anežka Holečková
z Mirošovic.
Vzpomíná celá rodina.

V měsíci únoru uplyne již 20 let ode dne, kdy nás opustila maminka Marta
Makalová a v dubnu 18 let, co nás opustil tatínek František Makal ze Smilovic.
Vzpomínají synové Josef, Miloslav a František s rodinami

Dne 8. ledna uplynuly 4 roky ode
dne, kdy nás opustil náš milovaný
Ing. Milan Švarc. S láskou
vzpomínají Jana a kamarádi.

Čtyřicet pět šťastných let,
žijem spolu my už teď.
Tady na té krásné zemi,
užíváme štěstí s vámi.
Láska nás tu provází,
nic nám tady neschází.
Je to tak jak jsme to chtěli,
naše sny se vyplnily.
Vždyť se nám to povedlo,
štěstí u nás zavládlo.
Užíváme si tu dobu,
že můžem být pěkně spolu.
Není hezčí na světě,

než když láska rozkvete.
Pak si dobře rozumíte,
svá srdíčka potěšíte.
Proto tady přece jsme,
tak si život užijme.
V lásce, štěstí každý den,
to je náš vzkaz vám všem jen.
Jednadvacátého ledna přišlo
štěstí k nám hned zrána.
Jaroslava s Miloslavem
Kalašovi jsou domovem
z těch Uhlířských Janovic,
kterých není nikde víc.



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

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.

Pozvánka na valnou hromadu
Honebního společenstva
Uhlířské Janovice která se koná dne 11. 2. 2023.
Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a stanov
honebního společenstva (dále jen HS) zveme členy HS
Uhlířské Janovice a majitele přičleněných pozemků na
valnou hromadu, která se koná dne 11. 2. 2023 ve
12.30 hod. v chatě MS „Diana“ v Uhlířských Janovicích
(z Uhl. Janovic směr na Janovskou Lhotu – poslední chata
vlevo).

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele valné hromady a sčitatelů hlasů

Volba mandátové, volební a návrhové komise
Volba ověřovatelů

3. Schválení jednacího řádu, volebního řádu a stanov HS
4. Zpráva starosty HS
5. Zpráva finančního hospodáře HS
6. Zpráva hospodáře MS Diana Uhl. Janovice
7. Návrh a volba výboru HS Uhlířské Janovice (starosty,
místostarosty, členů)
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Poučení: Pokud se majitel pozemku nemůže zúčastnit, je
možné zplnomocnit k zastupování za účelem hlasování na
valné hromadě HS jím zvolenou osobu a to na základě
udělení plné moci. Nájem z vlastnictví pozemků za rok 2022
bude vyplácet přítomný pokladník HS v době od 12.30 hod
do 16.00 hod. proti předloženým výpisům z katastru
nemovitostí v hranicích honitby (stačí prostá kopie nebo
internetový výpis k datu konání valné hromady). Případné
změny ve vlastnictví pozemků prosíme oznámit starostovi
HS na email: zuzana.urbanova@centrum.cz k 10. 2. 2023.
Nesejdeli se potřebný počet členů s požadovaným počtem
hlasů, tak po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku
valné hromady může se valná hromada platně usnášet za
jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.
V Uhlířských Janovicích dne 12. 1. 2023

Uhlířské Janovice
17. února 2023 od 15.00
„Masopustní slavnosti“
Město Uhlířské Janovice vás srdečně zve na Masopustní
slavnosti s průvodem masek. Občerstvení zajištěno.
Podrobný program na stránkách města.

Uhlířské Janovice
12. ledna – 28. února 2023
„Zajímavosti Jordánska“
MiniGalerie KIC Vás zve na výstavu fotografií Jana Mühldorfa.

Uhlířské Janovice
pátky v 18.00
„Setkání nad Biblí“
Každý pátek od 18 hodin probíhá studium Bible, které
může být inspirací pro každého člověka. Zajímá Vás, zda
má Bible nějaký přínos i pro dnešní svět? Dá se Bibli
důvěřovat? Proč je Bible nejrozšířenější knihou na světě?
Tyto a mnohé další otázky zodpoví Setkání nad Biblí. Jste
srdečně zváni. Kde: Obchod ovoce a zelenina u Šarkyho,
Jungmannova 122, U. Janovice.

Rataje nad Sázavou
18. března 2023, 10.00 – 15.00
„Jarní jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na tradiční
jarní jarmark na zámecké nádvoří. Přijďte si popovídat,
nakoupit jarní dekorace a dárky. Občerstvení zajištěno.
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Náklad: 2200 ks

Četnost: 12 čísel za rok

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
15. 2. 2023

Předpokládané vydání novin
28. 2. 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.

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.

Obec Církvice nabízí do pronájmu nebytový prostor za účelem
provozování hostinské činnosti. Bližší informace poskytne
Miroslav Nepraš  starosta obce Církvice, tel.: 725021005






