MIKRO REGION
Vážení čtenáři,
konečně tu máme léto se vším,
co k němu patří. Ať už jsou to
prosluněné dny, prázdniny,
dovolené, výlety, koupání nebo
čas trávený s rodinou a přáteli.
Vlastně je to cokoliv, co v létě
rádi děláme a prožíváme.
Doma anebo někde jinde.
Někdo rád poznává místa v
cizině, vychutnává si moře,
někdo zase rád cestuje po
České republice. Máme to
štěstí, že naše krajina je
krásná a rozmanitá. Máme v
naší zemi tolik hezkých míst,
kde můžeme odpočívat nebo
se odreagovat aktivně.
Můžeme vyrazit do přírody
nebo za nějakou památkou.
Měla bych pro Vás hned jeden
tip na výlet. Navštivte zámek v
Ratajích nad Sázavou. Byla
dokončena třetí etapa
rekonstrukce a všichni, kdo se
na tom podíleli, odvedli
mistrovskou práci. Rytířský sál,
nové expozice a prostory jsou
nejen pro nás, kteří máme
ratajský zámek ve svém srdci,
ale i pro ostatní návštěvníky,
nezapomenutelná podívaná.
Stejně jako každé roční
období, tak i léto, každé místo,
každý výlet, má svou vůni a
atmosféru. A nezapomeňte, že
není ani tak důležité, kde léto
trávíme, ale s kým. Přeji Vám
pohodové léto plné sluníčka a
krásných zážitků.

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

Obvodní oddělení Uhlířské Janovice

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

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

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.

Vážení spoluobčané,
prosíme vás, dbejte při venčení svých psích mazlíčků na to, aby po nich na chodnících, trávnících a v parcích
nic nezůstávalo. Myslete na to, že za vámi jdou další lidé a po svých pejscích uklízejte.

Vážení čtenáři,
v červnovém vydání jsme v příspěvku z Prvomájových slavností uvedli několik nepřesností, s omluvou vám tedy nyní
přinášíme ještě krátký příspěvek, který předchozí článek doplňuje a zpřesňuje:

Více fotografií na:
www.obecmirosovice.cz

Dne 9. července 2015 uplyne již 5 let ode dne,
kdy nás náhle opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a dobrovolný hasič pan
Stanislav Procházka z Uhlířských Janovic.
Zároveň by minulý měsíc oslavil 60. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka Lenka a synové
s rodinami.

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.

Kachna na pomerančích

Všichni v tom jedou

O princezně ratajské

www.matous.estranky.cz
www.facebook.com/ochotnickyspolekmatous.

Prohlídky zámku - minipohádky

Blboun

http://kolopetr.rajce.idnes.cz/12.6.2015_Kacov_skolni_akademie/

Zásmuky
19. června – 31. srpna 2015
„Dopis nevinnému“

Rataje nad Sázavou
10. července 2015 od 18.00
„Závěrečný koncert absolventů LFA“

Dopis nevinnému je téma výstavy pro zásmucký klášter, které
zpracovávají žáci, studenti a jejich pedagogové ze dvou
základních, dvou středních a jedné vysoké školy. Ti všichni se
podíleli již na únorové výstavě v zásmuckém klášteře. Výstavu
je možné shlédnout po domluvě s organizátorkou sympozia
Jájou Trojanovou (kontakt: trojanovajaja@seznam.cz; 606 683 690).

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.

Kácov
červenec 2015
„Krajina“
Volné sdružení amatérských výtvarníků Bez rámu srdečně
zve do prostor kácovského zámku na výstavu obrazů,
kreseb a keramiky. Výstava potrvá do 31. července.

Uhlířské Janovice
Červenec, srpen 2015
„Kostel sv. Jiljí“
O prázdninách srdečně zveme do kostela sv. Jiljí každou
sobotu v čase 13.00 – 14.00 na komentované prohlídky s
výkladem historie kostela a v neděli 30. srpna 2015 od 8.00
na poutní mši sv. ke cti sv. Jiljí.

Rataje nad Sázavou
11. července 2015 od 9.00
„Rataják“
Dovolujeme si vás pozvat na jubilejní pátý ročník jízdy
veteránů do vrchu. V 9.00 přejímka vozidel v Předzámčí,
11.00 start prvního kola pod hradem, 13.00 start druhého
kola pod hradem, 15.00 vyhlášení výsledků. Po celou dobu
je u Klubu Pivovárek grilování. www.klubpivovarek.cz

Rataje nad Sázavou
18. července 2015 od 20.00
„Taxmeni a hosté“
Klub Pivovárek srdečně zve do svých prostor na další z letošních
koncertů. Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.

Mitrov
4. července 2015
Sudějov
„Třetí ročník vzpomínkových slavností k 600. výročí 21. – 24. července 2015, 9.00 – 16.00
„Komentovaná prohlídka kapličky, kostela, ambitů
upálení Mistra Jana Husa“
Výbor pro rozvoj obcí, část Mitrov, srdečně zve všechny spoluobčany, a fary“
rodinné příslušníky, příbuzné a známé na připomínkové slavnosti
k výročí upálení M. J. Husa. Součástí oslav bude také připomínka
příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, výročí J, Á.
Komenského, 70. výročí osvobození Československa a 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.

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.

Víte, jak vznikla osada Sudějov? Jak se poutní místa změnila
v průběhu staletí? Víte, kde stála původní kaplička se
studánkou? Kdo kdysi zachránil sudějovské zvony? Proč se
daly postavit ambity? Odkud se vzalo jméno Sudějov? Poutníci,
kteří přicházíte na poutní místo sv. Anny, přijměte komentovanou
prohlídku. V týdnu od 21. do 24. července od 9.00 do 16.00
v každou celou hodinu u kapličky se studánkou začíná
komentovaná prohlídka kapličky, kostela, ambitů a fary.
Prohlídka trvá přibližně půl hodiny. V sobotu a v neděli 25. a
26. července bude v prostorách ambitů kostela vystavená
expozice o historii poutního místa.
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova 898,
285 04 Uhlířské Janovice, tel.: 728 775 536, e-mail:
kc.jilji@gmail.com, www.farnostjanovice.cz.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Sudějov
25. a 26. července 2015
„Poutní slavnosti u sv. Anny v Sudějově 2015“
25. července
5.30 – pěší pouť ze Zásmuk
10.00 – mše svatá k výročí posvěcení kostela
26. července
8.30 – mše svatá
10.15 – požehnání dvou nově renovovaných zvonů
10.30 – mše svatá
11.30 – požehnání nově opravené kaple sudějovské studánky
15.00 – slavnostní zazvonění sudějovských zvonů
Po dobu poutě bude v prostorách ambitů kostela vystavená expozice o
historii poutního místa.
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova 898, 285 04
Uhlířské Janovice, tel.: 728 775 536, e-mail: kc.jilji@gmail.com,
www.farnostjanovice.cz

Mirošovice
22. srpna 2015 od 8.00
„Nohejbalový turnaj“
Všichni jste srdečně zváni na XII. ročník MiroCUPu. Startovné 300 Kč,
travnatý povrch „wimbledon“, dovednostní soutěže, věcné ceny, večerní
program – „tanec s vlky“. Občerstvení zajištěno, živá i repro hudba, dětský
koutek, možnost stanování – vlastní spacák. Bližší informace a registrace
týmů na 608 023 782, 777 730 845, mirocup@outlook.cz
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Mirošovice
12. září 2015 od 13.00
„Setkání rodáků“

Redakční rada
Mgr. Jiří Buchta (předseda)
Ing. Luboš Kubát
Bc. Kateřina Kubátová
Ing. Eva Petrásková
Jana Semerádová
Miroslava Sýkorová

Obec Mirošovice srdečně zve na první setkání rodáků v Mirošovicích u
Ratají nad Sázavou. Rodinní příslušníci vítáni, program a občerstvení
zajištěno.
Informace: 723 887 757 Ivana Zahradníčková, 602 392 946 Jaroslava
Hlubinková.

Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora

Uhlířské Janovice
„Přihláška do tanečního kurzu“

Náklad: 2120 ks

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.
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