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ZDARMA BŘEZEN 2023

Vážení čtenáři,
máme za sebou únor, mě

síc masopustních rejů. Osobně
jsem se zúčastnila toho rataj
ského a nejlépe to vystihl jeden
z účastníků: „To je tak skvělé,
když si parta lidí dokáže jen tak
pro sebe a své sousedy
uspořádat tak veselou akci!“
Přesně tak! Bylo to veselé
a pohodové. Ratajským hasi
čům patří velké poděkování
a doufám, že se příští rok zase
na masopustním pochodu po
tkáme.

Stejně vydařený prý byl
i masopust uhlířskojanovický,
který proběhl o týden později,
Díky vám všem, kteří pro nás
(nejen) tyto slavnosti pořádáte!

Další úžasná akce proběhla
v době uzávěrky tohoto vydání
ve Chmelišti, kde se konaly
dny otevřených dveří firmy
VOBOSYSTÉM, s. r. o., v so
botu spojené s programem pro
děti. Kdo jste letos dny
otevřených dveří promeškal,
příští rok si určitě pohlídejte
termín, stojí to opravdu za to!

V tomto vydání Vám poprvé
přinášíme krátký úkol na pro
cvičení mozkových závitů.
Jedná se o cvičení z knihy
Dobrá myslivna od Mgr. et Mgr.
Veroniky Nešporové. Na další
cvičení se můžete těšit v příš
tích vydáních.

Přeji Vám radostný březen,
plný skvělých zážitků.



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.













Sedm,tři,osm,čtyři,devět,pět,dva,šest

jedna,deset.







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







Dne 22. února 2023 uplynulo 45 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše dráha maminka, babička a teta
paní Anna Slavíčková ze Staňkovic.
S láskou vzpomíná syn Petr
s rodinou.

Dne 23. ledna 2023 uplynulo 40 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Anna Králová z Chlumu.
Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou
vzpomínku. S láskou vzpomínají děti
a bratr s rodinami.

Dne 24. března 2023 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil pan
Josef Bělina z Mirošovic. S láskou
vzpomíná celá rodina.

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

Dne 29. ledna 2023 uplynulo 48 let od
úmrtí naší milované maminky
a babičky paní Eleonory Srbové
z Chlumu.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.
S láskou vzpomínají syn a vnoučata
s rodinami.

Dne 24. února 2023 by se dožil pan
Josef Prokeš z Uhlířských Janovic
sta let. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 27. března 2023 uplyne 5 let
ode dne, kdy nás opustila naše
drahá maminka, babička paní
Věra Bůžková z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomínají dcery Romana
a Lenka, vnuci Radek a Denis.

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.



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
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.

Rataje nad Sázavou
25. března 2023
„Ukliďme Česko“
V rámci akce ukliďme Česko vyhlašuje OÚ brigádu na úklid
našich obcí a jejich okolí. Bližší informace o chystané akci
budou zveřejněny na vývěskách, stránkách OÚ nebo na
facebookových stránkách městysu.

Rataje nad Sázavou
4. března 2023, 10.00 – 12.00
„Den otevřených dveří ve škole“
Škola Ratolest vás zve na Den otevřených dveří. Program
pro děti, prostor pro besedování s rodiči, představení
konceptu waldorfské pedagogiky. Pokud vás waldorfská
pedagogika a činnost Školy Ratolest zajímá, přijďte se
k nám podívat. Dveře jsou otevřené pro všechny rodiče
i zvídavé zájemce z řad veřejnosti.

Rataje nad Sázavou
8. dubna 2023 od 20.00
„Hasičská zábava“
Sbor dobrovolných hasičů 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.

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. Pivrnec Petr Urban
5. 8. Seyran Caferli Azerbajdžan
2. 9. Vojtěch Juřík  V hrsti (?)

Čestín
25. března 2023 od 20.00
„Čestínský ples“
K tanci a poslechu v čestínské sokolovně hraje skupina
LAURA Bohuslava Ryšánka. Těšit se můžete na vystoupení
tanečního páru  Eliška Čermáková a Jan Kmoch. Bohatá
tombola, vstupné 150 Kč.

Uhlířské Janovice
16. března 2023 od 18.00
„Ti, kteří utíkají pěšky“
Městská knihovna pořádá cestopisnou přednášku s projekcí
fotografií v zasedací místnosti v Pečírkově ulici.
Přednášející: Milan Daněk, běžec a autor knížky Ti, kteří
utíkají pěšky.
O mexických indiánech, kteří závodí v sandálech
vyrobených z gumy starých pneumatik a poráží nejlepší
ultramaratonce planety. Jsou opravdu zázrační běžci
chránící svůj tajemný recept na šťastný život? Nebo
obyčejní lidé, kteří jsou spíše nuceni utíkat než jen běhat?

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
z aúhradu na místě.

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



MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA
A STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ

Vydává
město Uhlířské Janovice

Adresa:
Václavské nám. 6
285 04 Uhlířské Janovice

Šéfredaktorka
Bc. Kateřina Kyjonková
Tel.: 774 851 838
Email: redakce.mikroregion@gmail.com

Grafická úprava
Ondřej Kyjonka

Autor hlavičky novin
Bc. Karel Ondra

Redakční rada
Petr Barták (předseda)
Mgr. Soňa Křenová
Ing. Luboš Kubát
Bc. Kateřina Kyjonková
Jana Semerádová
Miroslava Sýkorová

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. 3. 2023

Předpokládané vydání novin
31. 3. 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

š 185 mm
v 275 mm
3000 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750 Kč

š 185 mm
v 135,5 mm

1500 Kč

V našich novinách otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

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.

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.

Prodám tří růžové bez polštáře a dvě modré s polštářem nové
péřové prošívané deky. Pište SMS na telefon 733 151 628. Cena
dohodou.

NABÍZÍM DŘEVO K VYTĚŽENÍ ZDARMA V RATAJÍCH n. S.
602521626






