MIKRO REGION
Vážení čtenáři,
při pohledu do kalendáře mi přišla
na mysl básnička: „Řezám proutky
u potoka, hastrmanka na mě kouká,
hastrman se rmoutí, že mu řezám
proutí…“. I vám jistě spočine zrak
na datu 6. dubna. Na tento den
připadá letošní Velikonoční pondělí.
Pro křesťany jsou Velikonoce
nejvýznamnější svátek v roce,
neboť jsou oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Pro nás ženy
Velikonoce znamenají připravit se
na každoroční „výprask“, za který
koledníkům ještě poděkujeme a
obdarujeme je vajíčkem, pentlí na
pomlázku nebo v případě těch
plnoletých i malou štamprličkou.
Velikonoce jsou ale hlavně
poslem jara, na které se všichni
těšíme. Pro mnohé je jaro impulzem
pro velký jarní úklid. Pořádně
vyvětrat celý dům či byt, pustit si
domů vůni jara a případně se dát i
do úklidu skříní. Především
maminky z Janovic a blízkého okolí
pak mají v rámci jarního úklidu
skvělou možnost zbavit se věcí,
které už jejich dítka neupotřebí. V
Uhlířských Janovicích se totiž bude
opět konat Bazárek. Tentokrát to
bude 15. a 16. dubna a vzhledem k
velkému zájmu se stěhuje do sálu
VOD Kooperativa.
S přicházejícím jarem bude
přibývat různých akcí – kulturních i
sportovních. Všem pořadatelům
přeji mnoho zdaru a všem čtenářům
Mikroregionu KRÁSNÉ JARO…

Úřad práce informuje
Finanční příspěvek na zaměstnávání nových pracovníků
Pokud zvažujete zaměstnat nové pracovníky, zkuste se nejdříve dotázat na úřadu práce, zda vám může
poskytnout finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů nového zaměstnance.
Nejčastějším nástrojem, který již mnoho zaměstnavatelů v kutnohorském regionu využívá, je příspěvek na
společensky účelné pracovní místo. Tento příspěvek může získat zaměstnavatel, který zaměstná uchazeče
registrovaného na úřadu práce, který má ztížený vstup na trh práce. Jedná se například o mladé uchazeče do 30 let,
rodiče po rodičovské dovolené, osoby nad 50 let, osoby se zdravotním postižením nebo uchazeče, kteří jsou evidováni
na ÚP déle než 5 měsíců. Výše dotace je v současné době 12.000 Kč měsíčně. Obvyklá doba, na kterou se příspěvek
poskytuje, je 6 měsíců.
Pracovníci úřadu práce Vám poskytnou všechny potřebné informace a pomohou s podáním žádosti a vyřízením
dalších dokladů.
Ing. Václav Kaše: vaclav.kase@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 460, vedoucí odd. trhu práce,
Bc. Barbora Nešporová: barbora.nesporova@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 472,
Ing. Miroslav Richter, CSc.: miroslav.richter@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 321.

Finanční příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců
V současné době ÚP ČR kontaktní pracoviště v Kutné Hoře administruje 2 projekty zaměřené na podporu
odborného vzdělávání zaměstnanců.
Tyto projekty umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců.
Současně je možné poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na mzdové náklady vzdělávaných pracovníků za dobu
jejich vzdělávání, kdy nejsou pro zaměstnavatele produktivní.
Podrobné informace k projektům naleznete na:
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci/rip/vzdelavejte_se_pro_rust_ve_stredoceskem_kraji_ii_
Další informace Vám poskytnou:
Ing. Jaroslava Kopská: jaroslava.kopska@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 476,
Martin Sojka: martin.sojka@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 474,
Ing. Lenka Dotlačilová: lenka.dotlacilova@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 461.

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice děkuje všem obecním úřadům a hasičským sborům mikroregionu za
pomoc při sbírce nepoužívaných autolékárniček pro naše krajany v rumunském Banátu. Celkem bylo sebráno přes
220 ks.

Ordinační hodiny:
Pondělí 07.30 – 12.00 12.30 – 14.30
Úterý 07.00 – 13.00
Středa 08.30 – 13.00 14.00 – 18.00
Čtvrtek 08.00 – 13.00
Pátek 07.30 – 13.00
Gynada 2 s.r.o.
Zdravotní středisko
Zdravotní 108
285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 327 542 224
E- mail: info@gynada.cz

Soutěže se
zúčastnil i z
poloviny místní pár
Adéla a Matěj.
Tento taneční pár
soutěžil v
postupové soutěži
Dospělí C-latina.
Podařilo se jim
porazit 13
tanečních párů a
tím se o 15 bodů
posunuli k postupu
do třídy B.

Více foto na www.podveky.cz

Více foto z dětského karnevalu zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/212.2015_Kacov_-_detsky_karneval_hasici/
Z večerního karnevalu zde: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/21.2.2015_Kacov_karneval_dospeli/

Dne 19. března 2015 by oslavil své
85. narozeniny náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček pan Josef
Beneš ze Žíšova. S láskou
vzpomínají manželka a dcery s
rodinami.

Dne 27. března 2015 jsme si
připomněli nedožité 80. narozeniny
pana učitele Miloše Donáta, který
nás v listopadu 2014 po dlouhé
nemoci opustil.
Děkujeme všem, kteří ho znali, měli
rádi a vzpomněli si s námi. Manželka
a děti s rodinami.

Dne 15. dubna 2015 uplynou 2 roky ode dne, kdy nás
navždy opustila naše drahá a milovaná manželka,
maminka a babička paní Jiřina Říhová z Čekanova. S
láskou a velkou bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.

Dne 14. dubna 2015 uplynou již 3
roky ode dne, kdy nás nečekaně
opustila dcera Ivanka Gabrielová,
roz. Novotná z Uhlířských Janovic.
Stále vzpomínají rodiče, děti Jiřík a
Ivanka a sestry Marie a Jitka s
rodinami.

Dne 15. dubna 2015 uplyne 20 let ode dne, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Zouplna z Vlkové. Stále vzpomínají manželka
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.
Mnohokrát děkujeme vám všem, kteří
jste se v Ratajích nad Sázavou zúčastnili novoroční materiální sbírky
pro Srdcem pro kočky, z. s. Díky vám
jsme v pátek 27. února 2015 zaslali
na adresu útulku 21 kg materiálu
(ručníky, povlečení, papírové utěrky,
gumové rukavice, jar, mýdlo, savo,
papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, perlan, náplasti, kapsičky). Děkujeme, že s námi pomáháte.

MŠ Uhl. Janovice – Den otevřených dveří
Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, zve na Den otevřených dveří, který se bude konat
ve dnech 8. a 9. 4. 2015 v čase 7.30 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Děti i rodiče si mohou prohlédnout areál školy a seznámit se s výchovnou prací a činnostmi dětí na jednotlivých
třídách. Zároveň zde obdrží Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Evidenční list pro dítě v MŠ.
Zápis dětí do MŠ v Uhlířských Janovicích, Třebízského 770 pro školní rok 2015/2016 se bude konat 21. 4. 2015
v čase 9.00 – 15.00 v ředitelně MŠ Uhl. Janovice. Děti do mateřské školy budou přijímány dle zveřejněných kritérií ze
dne 31. 3. 2014.

Tabulka 2. Ligy po základní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TÝM
SOKOL Senohraby
HC Bystřice
HC Průhonice
AHC REBELS
HC Týnec STARS
HC ATTL 2011
HC Semtamťuk
Kabaret Sázava

Z
27
27
27
27
27
27
27
27

B
43
33
29
27
26
20
18
12

V
21
15
14
12
12
8
7
4

R
1
3
1
3
2
4
4
4

P
5
9
12
12
13
15
16
19

G+
190
115
97
115
105
112
141
80

G113
99
88
140
150
169
206
184

G +/
77
16
9
-25
-45
-57
-65
-104

TM
155
125
178
170
136
174
167
213

VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | Z = odehrané zápasy | V = výhry | R = remízy | P = porážky | B = body | G+ = vstřelené branky
G– = inkasované branky | G± = rozdíl branek | TM = trestné minuty

Podívejte se, jak se v zimní přípravě výsledkově dařilo A-týmu, B-týmu a Dorostu.
Kompletní výsledky zimní přípravy MUŽŮ 2015:
Den Datum Domácí
Hosté
Výsledek
SO
24.1. Červené Pečky (UMT) UJ
2:3 (0:1)
SO
31.1. Bílé Podolí
UJ (UMT Č. Pečky)
0:6 (0:3)
ST
4.2.
Kovanice
UJ B (UMT Č. Pečky)
1:1 (1:0)
SO
7.2.
Kutná Hora B (UMT)
UJ B
2:3 (1:0)
NE
8.2.
Libodřice
UJ (UMT Č. Pečky)
0:8 (0:3)
NE
22.2. Sl. Poděbrady
UJ (UMT Č. Pečky)
0:2 (0:1)
SO
28.2. Malešov
UJ (UMT Č. Pečky)
0:6 (0:3)
NE
1.3.
Rataje n. S.
UJ B
3:1 (1:1)
SO
7.3.
Polepy
UJ (UMT Č. Pečky)
2:3 (2:0)
SO
8.3.
Zásmuky (hř. Kořenice.) UJ
1:3
SO
15.3. Tuchoraz
UJ
1:1 (0:1)
Kompletní výsledky zimní přípravy DOROSTU 2014:
Den Datum Domácí
Hosté Výs. Branky
NE
25.1. Velim
- UJ 1:3
Kopp T. 2, Marek N.
NE
1.2.
J. Lhota
- UJ 0:8
Kopp T. 2, Nouzák, Vinický, Bílek, J. Kopp, Tancer, Marek N.
SO
7.2.
Nymburk
- UJ 4:3
Kopp T. 2, Tancer
SO
21.2. AFK Pečky
- UJ 2:6
Kopp T. 2, Marek 2, Nouzák (pen.), Vyhnánek
SO
7.3.
Poděbrady
- UJ 2:4
Marek N. 2, Kopp T., Tancer
SO
14.3. Č. Pečky
- UJ 1:11 Kopp T. 5, Marek N. 4, Beneš, Vinický
Více naleznete na internetových stránkách Fotbalového klubu Uhlířských Janovic: www.fkuhlirskejanovice.cz.

Uhlířské Janovice
4. dubna 2015 od 16.30
„Fotbalový zápas“

Uhlířské Janovice
18. dubna 2015 od 14.00
„Expedice Altiplano“

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Městská knihovna Uhlířské Janovice zve do svých prostor
Janovice – Týnec n. Sázavou, 16. kolo I. B třídy skupiny D. na cestopisnou přednášku s projekcí obrázků cestovatelů
Další domácí zápas:
Moniky a Jiřího Vackových.
Muži B: UJ – Tupadly 5. 4. od 16.30

Uhlířské Janovice
4. dubna 2015 od 19.00
„Kachna na pomerančích“

Uhlířské Janovice
18. dubna 2015 od 17.00
„Fotbalový zápas“

Ochotnický spolek Matouš vás srdečně zve na komedii
Kachna na pomerančích do uhlířskojanovické sokolovny.
Vstupné 70 Kč.

Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápas Uhlířské
Janovice – Sokol Teplýšovice, 18. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: UJ – Zbraslavice 18. 4. od 16.30
Ml. Přípravka: Turnaj UJ 19. 4. od 13.00

Rataje nad Sázavou
5. dubna 2015 od 15.00
„Koncert na opravu varhan“

Skvrňov
Sázavská farnost pořádá na Velikonoce koncert na opravu 29. května 2015
varhan v kostele sv. Matouše v Ratajích nad Sázavou.
„Noc kostelů ve Skvrňově“
Vystoupí zde hostující umělci z Prahy: rodačka z Rataj,
dnes známá houslistka Zdeňka Pelikánová, varhaník
Přemysl Kšica, Oldřiška Richter Musilová a Jiří Richter.

Uhlířské Janovice
6. dubna 2015 od 9.30
„Velikonoční bohoslužby“
Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích,
Zdravotnická 110 (bývalá synagoga) zve na Pondělí
velikonoční na Velikonoční bohoslužby.
Velikonoce jsou radostným poselstvím o spáse Ježíše
Krista, o vykoupení z otroctví hříchu a smrti! Velikonoční
událost otevírá srdce, je stále živá, stále oslovující.

Uhlířské Janovice
15. dubna 2015, 8.00 – 18.00
16. dubna 2015, 8.00 – 16.00
„Jarní bazárek“
MC Uhlíček zve na prodej dětského (do vel. 170) a
těhotenského oblečení, obuvi, hraček, kočárků,
autosedaček, lehátek, bruslí, kol a dalších potřeb pro děti
do sálu Kooperativa v Uhlířských Janovicích.
Zájemci o prodej získají bližší informace a evidenční čísla
k prodeji na telefonních číslech 724 596 629, 775 595 503
nebo na mailové adrese bazarekUJ@seznam.cz.

Spolek pro Skvrňov vás srdečně zve na netradiční a
tajemnou noční návštěvu skvrňovského kostela, který se
letos poprvé zapojí do celostátní akce „Noc kostelů“. Na
programu bude prohlídka kostela, kulturní program a
přátelské posezení u rybníka.

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 na autobusové zastávce
pod zámkem. Odtud půjde lampiónový průvod na hřiště.
Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma. Opékání
špekáčků, po setmění tradiční ohňostroj.

Na zadní straně novin otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, redakci:
redakce.mikroregion@gmail.com
š 185 mm
v 275 mm
3000Kč

š 185 mm
v 135,5mm
1500Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750Kč

Velikonoce a setkání u stolu agapé
Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem Pavlem těmito
slovy: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží“ (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou
činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy.
Po čtyřiceti dnech půstu bude tak opět možné si nechat požehnat velikonoční pokrmy. V Uhlířských Janovicích na Hod
Boží velikonoční na konci mše sv. (začátek v 8 hod), po které následuje pozvání k společnému posezení v Komunitním
centru sv. Jiljí u stolu agapé. Společně rozkrájíme a posnídáme velikonoční mazanec, beránka, nádivku, prostě vše, co
kdo přinese.
Podobně jste zváni po skončení vigilie Vzkříšení v Čestíně (začátek ve 4 hod) k požehnání pokrmů a následnému
pohoštění na faru.
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Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
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.
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.
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