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Vá ení tená i,
je polovina dubna a práv vr-

cholí p ípravy na velikono ní ko-
ledování. Domácnosti se zdobí
jarními a velikono ními motivy,
st íhají se proutky, pletou pomláz-
ky, malují vají ka, d ti se u í
básni ky. Letos, po dvou letech,
budou kone n moct vzít pomláz-
ku a ko í ek a za ít Velikono ní
pond lí takové, jaké má b t.
S celodopoledním obcházením
soused v obci, zpíváním, tro kou
nervozity a spoustou radosti z vy-
koledovan ch kraslic, pentlí,
perní k a sladkostí. Jsem ráda,
e kone n o tuto veselou tradici
nebudou ochuzeny.

Po dlouhé nucené pauze jsme
se op t mohli zú astnit ples ,
karneval , jarních tvo ení a jar-
mark . Prob hl také dal í ro ník
akce Ukli me esko - velké díky
pat í v em, kte í se zapojili.

S májem p ichází nejen lásky
as, (nezapome te najít 1. kv tna
rozkvetlou t e e ), ale také hlavní
sezóna muzeí, hrad a zámk ,
tak e se jist máme zase na co
t it. Nebude chyb t ani tradi ní
prvomájov koncert v Uhlí sk ch
Janovicích, a 7. kv tna se m ete
p ijít odreagovat do Ratají na lout-
ková p edstavení pro d ti i dosp -
lé. Je t p ed p edstavením pro
d ti stihnete ú asnou akci Kotlíky
na Blát - tu si nenechte ujít, pro-
to e jak známo, láska prochází
aludkem.
Láskypln kv ten!



Oznámení
pro ob any

M stys Rataje nad Sázavou
p ijme do HPP nebo na VPP
pracovníka do technick ch
slu eb obce.

Podmínkou je idi ské oprávn ní
skupiny "T".

Více informací:
725 021 496



















M stská knihovna bude v sobotu
21. kv tna 2022 od 9. hodin po ádat
oblíben kurz malování pod vedením
lektora Pavla Michalici. Kdyby si cht l
n kdo zkusit, jak se stát malí em,
bli í informace na tel. 324 544 181,
mail: knihovna@uhljan.cz.











Dne 2. kv tna 2022 uplyne 5 let ode
dne, kdy nás opustila na e maminka
a babi ka paní Jaroslava
Pytlounová z Miro ovic . p. 35.
S láskou vzpomíná Jana a Jirka
s rodinou.

as letí a vzpomínky z stávají,
brá ko…
Dne 22. dubna p ed 15 roky nás náhle
opustil syn, kamarád Old ich Vesel
z Kácova.
Kdo jste ho znali, vzpome te s námi.
Stále T máme v srdí ku.
D kují tatínek a sourozenci s rodinami.

Tolik jsi cht l s námi b t,
ale osud tomu nedop ál.
V na ich srdcích jsi stále s námi,
ve vzpomínkách ije dál…

Dne 11. dubna to bylo 3 roky, co nás
nav dy opustil man el, tatínek,
d de ek, prad de ek a kamarád Ji í
Litterbach z Uhlí sk ch Janovic.
Touto cestou na n j vzpomíná
man elka a d ti s rodinami.

Dne 6. kv tna 2022 by se do il sta let
pan Josef Moravec, editel základní
koly v Uhlí sk ch Janovicích.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Dagmar a Eva s rodinami. Za tichou
vzpomínku v em d kujeme.

Na této stránce zdarma otiskneme oznámení Va ich ivotních v ro í
a vzpomínek na blízké.
P ísp vky m ete odevzdávat v Kulturním informa ním centru
v Uhlí sk ch Janovicích nebo naskenované posílat p ímo na redak ní
e-mail: redakce.mikroregion@gmail.com

Dne 16. kv tna by se do il 70 let pan
Václav Ot ená ek z Opatovic II.
S láskou vzpomíná dcera Hana
s rodinou a synové Va ek a Tomá

Dne 23. kv tna 2022 uplyne deset let
ode dne, kdy nás opustila milovaná
ena, maminka a pe ující babi ka paní
Zde ka Trávní ková
z Uhlí sk ch Janovic.
S láskou vzpomíná rodina.

V ned li 8. kv tna uplyne 20 let ode
dne, kdy nás nav dy opustila na e
maminka, paní Petronila Karasová
z Uhlí sk ch Janovic.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.



Vá ení p átelé a podporovatelé koly Ratolest,
obracíme se na vás s prosbou o podporu pro na í komunitní waldorfskou malot ídku v Ratajích nad Sázavou.
My lenky na její zalo ení zrály v srdcích mnoh ch z nás adu let a do lo ského jara, kdy nastaly okolnosti vhodné
k jejich realizaci. Jak to dopadlo v t ina z vás jist ví. Díky odhodlání, stovkám hodin dobrovolni ení len Spolku pro
svobodné vzd lávání Michael, kter kolu z izuje i finan ní podpo e ve ejnosti, se nám poda ilo kolu v zá í lo ského
roku otev ít. V sou asné dob nejsme v rejst íku M MT. Jedin m zdrojem p íjmu jsou lenské p ísp vky/ kolné, a proto
sháníme finan ní podporu na rozvoj koly i cestou ve ejné sbírky.
V lét pot ebujeme zrekonstruovat dal í u ebnu a dále vybudovat zázemí na pozemku budoucí kolní zahrady nedaleko
ratajského zámku. U te je tam krásn a co teprve s jurtou a pecí na chleba.
Za ve kerou podporu i sdílení sbírky vám srde n d kujeme.
https://www.donio.cz/skola-ratolest
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na ws.rataje@gmail.com, 775664181.



Na této stránce zdarma zve ejníme va e
pozvánky na koncerty, obecní slavnosti,
divadla i v stavy. V p ípad zájmu
kontaktujte, prosím, redakci.

Skvr ov
ka d pátek od 16 do 18
„Skvr ov v obrazech“
Obecní knihovna po ádá v stavu obrázk
Magdaleny Michelfeitové a místních d tí pod
názvem „Skvr ov v obrazech“. V stava probíhá
v prostorách knihovny. Srde n vás zveme

Rataje nad Sázavou
14. kv tna 2022 od 7.30
„D tské rybá ské závody“
Na ratajském rybní ku prob hne dal í ro ník
tradi ních rybá sk ch závod pro d ti do 15 let.
Startovné 50 K , prezentace od 7.30, start 8.00.
Po et startovních míst omezen, rezervace
p edem: ou@obecrataje.cz

Rataje nad Sázavou
30. ervence 2022 od 21.30
„Kino“
M stys Rataje nad Sázavou Vás srde n zve na
promítání letního kina na h i t u zámku. Vstupné
dobrovolné. Program promítání bude je t
up esn n.

Farma Bláto
7. kv tna 2022 od 11.00
„Kotlíky na Blát “
Tradi ní sout o nejlep í polévku v kotlíku.
P ij te ochutnávat a hlasovat.

Uhlí ské Janovice
1. kv tna 2022 od 11.00
„Den otev en ch dve í“
Sbor dobrovoln ch hasi Uhlí ské Janovice
srde n zve na Den otev en ch dve í v Hasi ské
zbrojnici II (b valé uhelné sklady). Sout e pro
d ti s odm nami pro v echny. Ob erstvení
zaji t no!!!
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Otiskneme také ádkovou inzerci
ádková inzerce firemní je zpoplatn na 1,-/úhoz, ádková inzerce sou-

kromá 0,50,-/úhoz.
Své inzeráty m ete zasílat na e-mail: redakce.mikroregion@gmail.com
pod ozna ením „ ádková inzerce“.

ádková inzerce

Máte na srdci n co zajímavého o va í obci a cht li byste to sd lit
spoluob an m? Po ádáte besedu, v stavu, koncert i kurz a cht li byste
otisknout pozvánku? Chcete pop át mnoho zdraví sv m blízk m nebo
uctít v ro í t ch, kte í tu ji s námi nejsou? Neváhejte nás kontaktovat:
redakce.mikroregion@gmail.com
D kujeme za Vá zájem.

Prosíme zasilatele p ísp vk , aby ke sv m lánk m p ipojovali jména
autor textu a fotografií, p ípadn i popisky k fotografiím. D kujeme.

Aktuální informace a pozvánky m ete sledovat i na na em
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.

Za v cnou správnost text odpovídají jejich auto i.
Uve ejn né p ísp vky nemusí vyjad ovat názory redak ní rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu i neoti t ní p ijat ch text .

185 mm
v 275 mm

3000 K

90,5 mm
v 135,5 mm

750 K

185 mm
v 135,5mm

1500 K

Koupím JAWA, Z: moped, skútr, motocykl s doklady i bez.
Mo no i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

V na ich novinách otiskneme Va i reklamu i inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uveden ch rozm rech.
V p ípad Va eho zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com




