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Vážení čtenáři,
konečně nám přišlo
jaro. Je tepleji, stmí-
vá se později a my
tak můžeme častěji a
déle trávit čas venku.
Všechno má ale i
svá úskalí. Déle a
častěji bývají venku
také malé děti, které
nezřídka své herní
aktivity směřují mimo
hřiště, případně
jejich hra začíná už
cestou na hřiště,
hned po odchodu z
domova. Proto ne-
překvapí, že již nyní
narůstají upozornění
na děti hrající si na
parkovištích či ve-
řejných komunika-
cích. Rodiče, věnujte
prosím zvýšenou
pozornost pohybu
svých dětí a ne-
zapomeňte jim vy-
světlit, že komunika-
ce a parkoviště
slouží především
automobilové do-
pravě, nikoli dová-
dění s kamarády.
Je přecijen lepší
úrazům předcházet,
než posléze přemítat
nad jejich příčinou a
zaviněním.
Krásné a bezsta-
rostné jaro!více foto: www.petrovice2.cz



Domov seniorů Uhlířské Janovice – vybavení
Dostavba domova seniorů v Uhlíř-

ských Janovicích se blíží ke svému kon-
ci a s tím souvisí i zajištění celkového
vybavení budovy. V únoru 2015 byla
uzavřena smlouva s dodavatelem
vnitřního vybavení, společností HOSPI-
MED, spol. s r. o., která bude kompletní
dodávku vnitřního vybavení zajišťovat.
V rámci dodávky budou kompletně vy-
baveny pokoje pro seniory i pro klienty
trpící Alzheimerovou chorobou, gastro-
nomický provoz, jídelny, prádelna, ordi-
nace lékařů, sesterny či zázemí pro za-
městnance. Celkem bude pořízeno
vybavení za 56 mil. Kč. Zahájení provo-
zu domova seniorů se předpokládá bě-
hem července či začátkem srpna tohoto
roku. Do této doby musí být celá budova
řádně vybavena, vše musí být odzkou-
šeno a připraveno pro nové klienty. Na
financování vybavení budovy domova
seniorů se podílí Evropská unie
prostřednictvím Regionálního operační-
ho programu Střední Čechy, a to
částkou až do výše 46 mil. Kč, zbylých
10 mil. Kč poskytne Středočeský kraj.
Celkem zde najde nový domov 154 se-
niorů ze Středočeského kraje. Kapacity
domovů pro seniory v celém Středočes-
kém kraji jsou totiž značně nedosta-
tečné a neodpovídají poptávce. Rovněž
dojde k vytvoření řady nových pra-
covních míst – v novém domově pro se-
niory v Uhlířských Janovicích najde
nové zaměstnání cca 70 osob.



Na fotografii čapí rodinka na
komínu u dětského hřiště.
Tentokrát se doba návratu
z teplých krajin uskutečnila 7.
dubna 2015 po 19. hodině. Ihned
začala kontrola stavu hnízda.
Komín v Uhlířských Janovicích je
pravidelně využíván čápy více než
50 let.

Poslední únorový víkend
uspořádala firma VOBOSYSTÉM,
s. r. o. pro své zákazníky přehlídku
zemědělské techniky firem
Kverneland, Case, Zetor, Krone a
dalších. Pro děti byly v prostorách
firmy v Uhlířských Janovicích
připraveny soutěže a občerstvení.
Pro zájemce pak absolvování
projížďky v nových traktorech.



Více foto z plesu zde:
http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/4.4.2015_Kacov_-
ples_Sdruzeni_pro_obnovu_Kacova/



Více foto ze Šibřinek zde: http://ko-
lopetr.rajce.idnes.cz/28.3.2015_Ka-
cov_sokolske_sibrinky/







Příběh poutě do Žíšova
„Mám-li druhému důkladně odpovědět na otázku, kdo
jsem, potřebuji mu vyprávět svůj příběh, svou minu-
lost. Každý osobní příběh, je součástí širšího kontex-
tu, mnoha vrstev minulosti a samozřejmě jednu je
těžké pochopit bez druhé. Minulost, naše osobní mi-
nulost i hlubší vrstvy minulosti, které se do našich pří-
běhů promítají a ovlivnily je, může být zdrojem hrdosti,
inspirace, poučení, ale také pramenem traumat, kraji-
nou nezhojených jizev, zbrázděnou vlekoucí se zátěží
a nesmířených dluhů.“

Těmito slovy P. Tomáše Halíka bych vyjádřil myš-
lenku poutě Cesty sedmi kostelů, která v sobotu 28.
března 2015 zamířila do malebného kostela sv.
Mikuláše v Žíšově. Výjimečné bylo, že nás navštívil
kardinál Miloslav Vlk a účastnil se vyprávění příběhů
naší seniorské generace. Velmi se mi líbil jeho pří-
stup. Povzbudil nás ve vyprávění příběhů, zvláště pří-
běhů naší víry. Naše vyprávění se neslo v duchu
vzpomínek na lidi, na které rádi vzpomínáme, ale i na
neklidnou dobu konce války, kterou jsme zažili.

Pan kardinál Miloslav je člověk naší generace, ví a
zná dobu a atmosféru, v které jsme vyrůstali, co bylo
a je našimi radostmi, těžkostmi i bolestmi. Chci mu
proto poděkovat, že sloužil mši za všechny občany
vesničky Žíšov a v tom týdnu za tragicky zesnulého
Martina Kuřete.

Bylo to velmi příjemné setkání nás všech. Pouť
začala v 8 h ráno u kostela sv. Jiljí v Uhlířských
Janovicích a byla provázena tématem „Blahoslavení
tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“. Do Žíšova
doputovali lidé z Janovic i ze vzdálenějšího okolí. Za-
vítala mezi nás také pani starostka Jana Semerádová.
Milé bylo setkání pana kardinála Miloslava s rodinou
Hrubých z Morán, s kterou se zná ještě z dob, kdy ja-
ko kněz působil na Šumavě. Před mší svatou, která
byla sloužena v 10 h, proběhlo již zmíněné vzpomín-
kové pásmo Pátečníků, tedy těch, kdo se jednou za
čtrnáct dnů schází s panem farářem a Jájou
Trojanovou v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských
Janovicích.

Jako poděkování za milou návštěvu jsme panu
kardinálovi Miloslavovi předali kytku a čerstvě uple-
tený košík s plody našich zahrádek. A možná jsme tak
vyjádřili, že církev je společenstvím osob a není jen
„organizací“, nýbrž spíše organismem, který je prople-
ten našimi příběhy, a který má v sobě život.



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 18. března 2015 oslavil sedmdesáté narozeniny pan Josef
Batelka z Uhlířských Janovic.

Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a životního elánu.
Manželka Alena, dcery Iveta a Markéta s manžely, vnoučata Ondra,
Klára, Jakub a Matěj.

Kdo žije v srdcích a ve
vzpomínkách, ten neumírá.
Dne 21. dubna 2015 tomu bylo
15 let, co nás navždy opustil náš
tatínek, dědeček a pradědeček
Zdeněk Buchar.

Děkujeme všem, kteří ho měli
rádi a vzpomněli s námi.
Vzpomínají Mirka a Zdeněk s
rodinami.

Dne 28. května 2015 by oslavil své
80. narozeniny náš milovaný, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Josef
Heřman z Chmeliště, rodák z
Makolusk, který nás v únoru
předčasně opustil. S láskou
vzpomínají manželka, dcera s rodinou
a pravnoučátka.

Dne 11. dubna tohoto roku
uplynulo 5 let od náhlé smrti
našeho milovaného syna a bratra
Josefa Lojka. Stále na něj
vzpomínáme a děkujeme těm,
kteří na něj nezapomněli.

Odchod těch nejbližších nikdy nepřestane bolet - již 20 let uplynulo od smrti
pana Vladimíra Moravy a 31. 5. to bude dlouhých 35 let od smrti paní Marie
Moravové. Stále vzpomínáme.



V době okupace bylo 2 088 českých hasičů uvězněno a na válečné útrapy (popraveno, umučeno) zahynulo 954
členů hasičstva.
Připomínka známých vlastenců z našeho regionu, kteří položili životy v době protektorátu za obnovení svobody naší
vlasti, Československé republiky. Bohužel možná, že někteří další jsou již zapomenuti.
Je obdivuhodné, že v odporu proti německým okupantům byli v popředí dobrovolní hasiči a učitelé.
Neměli bychom zapomenout ani na židovské spoluobčany z našeho regionu, kteří zahynuli v době holokaustu v
německých koncentračních táborech. Jedná se asi o 160 lidí, včetně dětí.

Jaroslav Ptáček
Starosta župy č. 42,
starosta okresní hasičské
jednoty Kutnohorska, člen
předsednictva Hasičské
záložny, ředitel národní
školy v Uhl. Janovicích
1918 – 1939.
Umučen nacisty 24. 4. 1945
v Terezíně.

Vladimír Ptáček
8. 10. 1922, Mirošovice – 5. 5. 1945, Sázava
Syn řídícího učitele Jaroslava Ptáčka.
Absolvoval Obchodní akademii v Kolíně a po
maturitě byl nasazen na manuální práce do
sázavských skláren. Žil v Uhlířských
Janovicích. V květnu 1945 padl u Sázavy v
boji proti německým okupantům. In
memoriam byl vyznamenán Čs. válečným
křížem.

František Procházka
16. 11. 1887, Polička – 2. 3. 1945, Terezín
Vystudoval učitelský ústav v Poličce (1902 – 1907). Téměř celý život učil na obecné škole
v Čestíně, kde se nakonec stal řídícím učitelem. Zde také v letech 1919 – 1925 zastával
funkci starosty obce. Byl též starostou České zemské hasičské župy. Za války byl zapojen
v hasičském odboji, za což byl vězněn a umučen v březnu 1945 v Terezíně. V roce 1946
mu byla odhalena na čestínské škole (dnes obecní úřad) pamětní deska.
Na celostátním kurzu starostů OHJ v dubnu 1944 prohlásil: „Učte se a buďte připraveni.
Čeká Vás veliká práce. Bude to práce zvlášť záslužná, neboť nebudete bojovat jen s
ohněm, ale i s jiným, daleko horším nepřítelem. Věřím, že jako dobří Češi nezklamete.“



P. Jan Procházka
19. 1. 1871, Stará Kamenice u Poličky – 23. 3. 1943,
Bruchsaale u Karlsruhe
Byl farářem 19 let v Petrovicích II, poté byl farářem v
Košicích a Sudějově. Byl také členem OHJ a náměstkem
starosty hasičské župy Uhlířsko-Janovické. Odsouzen byl
za pobuřující kázání jako nepřítel německého národa. Po
osvobození obdržel in memoriam Československý válečný
kříž. Jeho synovec František Procházka z Čestína byl
umučen nacisty 2. 3. 1945 v Terezíně.

Jaroslav Košvanec
6. 8. 1908, Bolehošť – 5. 5. 1945, Jindice
Úředník, protifašistický odbojář. Vystudoval obor meliorace na lukařské škole
ve Vysokém Mýtě, poté pracoval jako stavbyvedoucí na úpravách řek. Po
příchodu do Uhl. Janovic v r. 1935 byl zaměstnán jako inspektor hasičské
pojišťovny. Žil společenským životem a byl i funkcionářem např. hasičského
sboru, ochotnického spolku Uhlíř a pracoval v radě starších Čs. církve. V
květnu 1945 padl se zbraní v ruce v boji s fašisty u Jindic. In memoriam
obdržel Čs. válečný kříž.

Břetislav Kohora
3. 4. 1896, Soběšín – 20. 12. 1943, Buchenwald
Byl řídícím učitelem na obecné škole v Ledečku a působil v okresní hasičské jednotě. Jako kapitán v záloze vedl
ilegální odboj skupiny čs. záložních důstojníků, která měla 52 členů. Skupinu později převedl do odboje učitelského,
který vedl na Uhlířskojanovicku J. Balvín. Kohora byl za svou činnost zatčen a v únoru 1943 umučen v Buchenwaldu.

Josef Balvín
14. 12. 1889, Onomyšl – 2. 8. 1944, Budyšín
Po absolvování učitelského ústavu v Kutné Hoře působil na několika školách
Kutnohorska. V roce 1939 se stal řídícím učitelem v Uhl. Janovicích. Byl nejen
znamenitým pedagogem (psal pedagogické příručky), obětavým organizátorem
společenského života (pracoval v pěveckých, hudebních a divadelních
ochotnických souborech), ale i oblíbeným společníkem. Za německé okupace
organizoval a vedl na Uhlířskojanovicku ilegální učitelský protifašistický odboj,
za který byl zatčen a v Drážďanech odsouzen k trestu smrti.

Ferdinand Pokorný
V ruských legiích byl příslušníkem 1. pluku
Mistra Jana Husa. Umučen 30. 6. 1942 v
Sachsenhausenu. Připomíná jej pamětní
deska v Barákově ulici.

Další členové OHJ č. 42 umučení nacisty:
Jaroslav Laušman – řídící učitel ze Zderadin, člen sboru
Josef Svoboda – z Milotic, člen sboru
František Matoušek – z Kralic, člen sboru
Josef Mikyna – 2. 1. 1892 – 14. 11. 1943, dělník





Kontaktní informace
Spolek pro Skvrňov,
Skvrňov 30, 281 44
www.spolekproskvrnov.cz
www.facebook.com/spolekproskvrnov
spolek@spolekproskvrnov.cz











FK Uhlířské Janovice stále shání historické fotografie
Už to je rok, co Fotbalový klub Uhlířské Janovice začal sbírat historické fotografie. Od obyvatel našeho města jsme jich
získali již více jak sto! Tímto za ně chceme poděkovat. I nadále nám můžete historické fotografie posílat, nebo půjčovat
na oskenování. Budeme rádi za každou fotografii do roku 2005. Samozřejmě čím starší, tím jsou pro nás cennější.
Pokud se rozhodnete nám pomoci, můžete nás kdykoliv kontaktovat na cizek.luk@seznam.cz
nebo na tel. č. 602 604 732.



Aktuální informace o ostatních tý-
mech FKUJ naleznete na interne-
tových stránkách Fotbalového klubu
Uhlířských Janovic: www.fkuhlir-
skejanovice.cz.



Čestín
30. dubna 2015 od 17.00
„Pálení čarodějnic“
Sbor dobrovolných hasičů z Čestína si Vás dovoluje
pozvat na PÁLENÍ ČARODĚJNIC a STAVĚNÍ MÁJE.
Zahájení celé akce proběhne od 17.00 na čestínském
hřišti, kde nebude chybět bohatý čarodějnický program
pro děti. Masky jsou vítány, občerstvení zajištěno. O
hudbu se postará náš místní DJ Michal. Všichni jste zváni.

Rataje nad Sázavou
4. – 9. května 2015
„Ratajské Dřevosochání a Řezbářství 2015“
4. ročník Ratajského Dřevosochání s Řezbářství se
uskuteční na hřišti u zámku v Ratajích nad Sázavou.
Celkem 11 aktérů bude tvořit díla na téma Ratajský betlém
a Páni na Ratajích.
Vyvrcholením akce bude vernisáž vzniklých dřevěných
soch a řezbářských děl dne 9. 5. od 15.00 hodin v místě
konání akce (moderuje Stanislav Berkovec). Srdečně jsou
zváni všichni přátelé dřeva, lesa a přírody.

Zbraslavice – Hodkov
8. května 2015 od 15.30
„Cesta sedmi kostelů“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice zve na pouť do
kostela sv. Václava v Hodkově. Vychází se v 15.30 od
kostela ve Zbraslavicích. V 18.00 mše svatá. Téma v
Roce sv. Anežky České: Blahoslavení, kdo lační a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Patroni: rodina
Houdova.

Uhlířské Janovice
4. – 29. května 2015, 8.00 – 16.00 hod.
„Život člověka v básních“
Srdečně vás zveme na výstavu Tomáše Vacky do prostor
KIC Uhl. Janovice.

Uhlířské Janovice
2. květen 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Kondrac, 20. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápas:
St. přípravka: Turnaj UJ 2. 5. od 10.00
St. žáci: UJ – AFK Pečky 3. 5. od 10.00
Ml. přípravka: Turnaj UJ 3. 5. od 13.00
Muži B: UJ – Paběnice 3. 5. od 17.00

Rataje nad Sázavou
8. května 2015 od 7.30
„Dětské rybářské závody“
Tradiční závody v plavané pro děti do 15 let se uskuteční
na ratajském rybníčku v pátek 8. 5. Prezentace začíná v
7.30, zahájení závodů proběhne v 8.00. Počet startujících
je omezen - max. 24 závodníků. Přihláška a informace o
pravidlech jsou k dispozici v kanceláři úřadu městyse.
Startovné 50 Kč. Po dobu závodů zajištěno občerstvení.

Církvice
2. května 2015 od 6.45
„Rybářské závody“
Rybářské sdružení Candát pořádá na rybníce Šusťák
závody pro rybáře i veřejnost. Prezentace od 6.45 hod.,
začátek závodu v 7.30 hod. Startovné 150 Kč (včetně
občerstvení). Hodnotné ceny.

Uhlířské Janovice
30. dubna 2015 od 18.30
„Pálení čarodějnic“
Všichni jste srdečně zváni na pálení čarodějnic, které
proběhne za velkým fotbalovým hřištěm. Pořádají
Valdemar Šusta a Město Uhlířské Janovice. Připraveny
jsou soutěže pro děti, ohňostroj, občerstvení, hudbu zajistí
Jan Kment. Kostýmy čarodějnic a čarodějů jsou vítány.

Rataje nad Sázavou
30. dubna 2015 od 19.30
„Pálení čarodějnic“
Sbor dobrovolných hasičů v Ratajích nad Sázavou si Vás
dovoluje pozvat na lampiónový průvod a pálení
čarodějnic. Sraz se koná v 19.30 hod. na autobusové
zastávce pod zámkem,
odkud půjde lampiónový průvod na hřiště. Občerstvení
zajištěno, pro děti zdarma. Opékání špekáčků, po setmění
tradiční ohňostroj.

Uhlířské Janovice
1. května 2015 od 10.00
„Prvomájové slavnosti“
Všichni jste srdečně zváni na tradiční Prvomájové
slavnosti do Uhlířských Janovic. Slavnosti budou zahájeny
v 10.00 u Finančního úřadu koncertem pěveckého sboru
pod vedením Květoslava Červeného.



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

Rataje nad Sázavou
23. května 2015 od 20.00
„Pábitelé“
Klub Pivovárek a Anebdivadlo srdečně zvou na divadelní
představení. Vstupné 150 Kč

Čestín
9. května 2015 od 14.00
„Svátek matek“
Čestínský dětský kroužek si připravil ke SVÁTKU MATEK
divadelní představení s názvem „Jak víly přelstily čerty“.
Přijďte se pobavit a podpořit nás do místní sokolovny.

29. května 2015
„Noc kostelů“
Srdečně Vás zveme k večerní návštěvě kostelů v našem
okolí, které se otevřou v rámci celostátní akce Noc
kostelů. V kostelích budou probíhat komentované
prohlídky a další kulturní programy:
Horní Kruty, kostel sv. Václava
18.00 – 23.00 hod.
22.30 – 23.00 hod. ohňová show
Malotice, kostel sv. Matouše
20.00 – 22.00 hod.
Petrovice II, kostel sv. Martina
17.00 – 22.00 hod.
17.30 – 18.00 hod. vystoupení dětí ZUŠ Uhlířské Janovice
Programy jsou dále doplňovány, více informací a
upřesnění k programu: www.nockostelu.cz.

Kácov
29. května 2015 od 8.00
„Běh naděje“
ZŠ a MŠ Kácov pořádá 11. ročník Běhu naděje. Jedná se
o sportovně-společenskou humanitární akci, běh je
symbolem boje s rakovinou. Dobrovolné finanční
prostředky slouží na podporu výzkumu rakoviny. Nejedná
se o závod. Trasu mohou účastníci proběhnout, projet na
kole, projít pěšky, s kočárkem atd.
Program: 8.00 – zahájení na asfaltovém hřišti u budovy II.
stupně ZŠ, netradiční disciplíny pro žáky, 10.00 – start
běhu. Pokladničky: ZŠ (1. – 2. stupeň), MŠ, ŠJ, Městys
Kácov, Potraviny Jaro.

Rataje nad Sázavou
9. května 2015 od 20.00
„Skafandr + Morčata na útěku“
Klub Pivovárek zve na první koncert sezony 2015 –
dvojkoncert kapel Skafandr a Morčata na útěku.
Vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Rataje nad Sázavou
16. května 2015 od 16.05
„Jak se rodí baroni“
Všichni jste srdečně zváni na vernisáž prodejní výstavy
fotografií do prostor ratajského zámku. Hudební zahájení
Tomáš Kody Zeman. Vystavují: Ondřej Kyjonka, Petr
Prcek Zeman, Kateřina Kubátová. Výstava bude přístupná
od začátku května do konce září v rámci prohlídek
ratajského zámku.

Uhlířské Janovice
16. květen 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – FK Viktoria Velký Osek, 22. kolo I. B třídy
skupiny D.
Další domácí zápasy:
St. přípravka: Turnaj UJ 16. 5. od 10.00
Muži B: UJ – Zruč n. S. 17. 5. od 17.00

Uhlířské Janovice
20. květen 2015 od 17.30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice B – Sokol Malín, Semifinále poháru OFS.

Rataje nad Sázavou
9. května 2015 od 15.00
„Vernisáž výstavy kresleného humoru“
Klub Čtrnáctka zve na vernisáž první letošní výstavy, která
proběhne den po 70. výročí konce 2. světové války.
Reaguje na to, co se v tento den odehraje na Rudém
náměstí a jmenuje se příznačně „Putin – Zeman“.

Kácov
16. května 2015, 9.00 - 17.00 hod.
„Výročí 140 let od založení SDH“
SDH Kácov pořádá oslavy u příležitosti 140. výročí za-
ložení. Těšíme se na vás na hasičském hřišti pod fot-
balovým stadionem.



š 185 mm
v 275 mm

3000 Kč

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

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750 Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500 Kč

Skvrňov
29. května 2015, 19 – 23 hod.
„Noc kostelů ve Skvrňově“
Skvrňov se svým ojedinělým kostelem sv. Havla se letos
připojí k celoevropské akci Noc kostelů 2015. Na
programu bude od 20 hodin vystoupení kolínského
pěveckého sboru Continuo pod vedením Davida Lesáka, v
průběhu celého večera noční prohlídka běžně
nepřístupného románského kostela a přátelské posezení s
dobrým vínem u rybníka vedle kostela. Jste srdečně
zváni, těšíme se na vás!

Uhlířské Janovice
30. květen 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – FK Říčany, 24. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
St. žáci: UJ – Týnec n. S. 31. 5. od 10.00
Muži B: UJ – Kaňk 31. 5. od 17.00

Staňkovice
4. července 2015, 8.00 – 18.00 hod.
5. července 2015, 8.00 – 16.00 hod.
„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.

Uhlířské Janovice
31. května 2015 od 8.00
„Běh na draka“
V. ročník orientačního závoru. Kategorie: 3 běžecké tratě
+ 1 cyklotrať. Startovné dobrovolné. Novinka závodu –
Dračí Den. Přihlášení na tel.: 728 64 821 nebo na e-mailu
menas@centrum.cz. Více info na
www.uhlirskejanovice.cz.
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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 či neotištění přijatých textů.

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



Tipy na výlet
Zámek Kácov
- expozice historie Kácova
- obrazová galerie
- expozice historických radiopřijímačů
- expozice historických motocyklů a zámecká kavárna
- návštěvní doba:
KVĚTEN: SO + NE 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
ČERVEN – ZÁŘÍ: Prohlídky s průvodcem denně kromě
pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Poslední
prohlídka začíná v 15.30.
Prohlídku mimo tuto dobu lze domluvit na tel. 327 324
204 (Městys Kácov) nebo tel. 601 346 039. Zájezdy a
školní výlety vítány.
- Vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč (penzisté,
žáci ZŠ), děti do 6 let zdarma.

Zámek Rataje nad Sázavou
- muzeum historie Posázaví
- dřevorubecké muzeum
- obrazová galerie
- návštěvní doba:
KVĚTEN – ZÁŘÍ: Prohlídky s průvodcem denně kromě
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Prohlídky začínají
vždy v celou hodinu. V případě větší skupiny je
prohlídka zahájena i mimo stanovenou dobu.
- Vstupné: základní 50 Kč, snížené 25 Kč (děti,
studenti, důchodci), rodinné 120 Kč (2x plné a 2x
snížené)
ŘÍJEN – DUBEN jsou prohlídky možné po předchozí
objednávce: tel. 725 021 496, ou@obecrataje.cz,
infocentrumratajenadsazavou@seznam.cz

Kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
- přístupný po domluvě 728 775 536,
www.farnostjanovice.cz

Kostel sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích
- přístupný po domluvě 728 775 536,
www.farnostjanovice.cz

KIC Uhlířské Janovice
- Pečírkova 48, 285 04 Uhlířské Janovice,
327 542 197, kic@uhljan.cz
- Úřední hodiny:
Po, Út, Čt: 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00
St: 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.30
Pá: 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30






