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Vá ení tená i,

ani jsme se nenadáli a je tu
erven. Léto za íná, kola kon í.
S prázdninami p ichází spousta
dlouho o ekávan ch venkovních
akcí – d tsk ch dn , koncert ,
festival , divadel a kin, které si
po nezvykle dlouhé dob m e-
me u ít, a to bez jak chkoli
omezení, rozestup apod.

Jak si m ete p e íst v tomto
vydání, u v dubnu a kv tnu se
po adatelé inili a mnoho lánk
v prvním odstavci obsahuje v tu
typu „po dvou letech kone n “.
Moc mne t í, jak to v celém
mikroregionu spole ensky o ívá.
A je vid t, e na mo nost po á-
dat kulturní a spole enské akce
se t ili nejen po adatelé, ale
i náv t vníci. V ude, kde jsem
zatím m la mo nost b t, ná-
v t vnost p ed ila o ekávání.
Mo nost potkat se s p áteli, na-
koupit si, zasout it si, i se kul-
turn obohatit nám v em u
chyb la. A zatím konání ven-
kovních akcí bylo naklon no
i po así. Jako by snad v d lo,
jak la ni po spole enském ivo-
t jsme. V ude tak bylo plno
spokojen ch náv t vník a at-
mosféra byla veselá a po-
hodová.

P eji Vám erven pln kultury,
radosti, smíchu a p átel. U ívej-
te si ho pln mi dou ky a opatruj-
te se. T ím se s Vámi na vid -
nou.
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Dne 4. ervna 2022 je tomu rok, co
nás nav dy opustil ná milovan
man el, tatínek a d de ek pan Josef
Rejhon z Uhlí sk ch Janovic.
S láskou vzpomínají man elka, syn
s rodinou a dcera s rodinou. Kdo jste
ho m li rádi, vzpome te s námi.

Dne 27. kv tna 2022 uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás nav dy opustila
na e milovaná maminka, babi ka,
prababi ka a tch n paníAnna
íhová z ekánova. S láskou stále

vzpomínají syn Josef, snacha
Jarmila, vnu ky Iveta, Ivana, Jitka
a pravnou ata, Ji ina, Josef, Filip,
Patrik, Pavlína a Kamil. 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 8. ervna 2022 uplyne p t let ode
dne, kdy nás nav dy opustil man el,
tatínek, d de ek a prad de ek pan
Pavel Ribár ze Chmeli t . Kdo jste ho
znali, vzpome te s námi. S láskou
vzpomíná celá rodina.

Dne 1. ervence 2022 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás nav dy opustila
paní Marta Nováková z Malejovic.
S láskou vzpomíná man el a synové
s rodinami.

Dne 27. kv tna by se do il 65. let
man el, tatínek, d de ek pan
Jaroslav Blecha ze Zbizub.
A dne 22. ervna uplyne jedenáct let
od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali,
vzpome te s námi.
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Na této stránce zdarma zve ejníme va e pozvánky
na koncerty, obecní slavnosti, divadla i v stavy.
V p ípad zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Pozvánka na podvecké sportovní akce 2022
Zdravíme v echny fotbalisty z okolí. Hasi i Podvek oznamu-
jí, e dne 2. ervence 2022 uspo ádají kulat X. ro ník
nohejbalového turnaje trojic na h i ti v Podvekách ‚u koly‘.
Dva t dny nato, tj. 16. ervence 2022 prob hne turnaj
v malém fotbale na travnatém h i ti ‚u rybníka‘. Jedná se o
II. ro ník, loni se nehrálo kv li covidové nákaze.
Hasi i v em hrá m a divák m nabízí hezké prost edí obou
akcí, celodenní ob erstvení a i n jaká ta cena za umíst ní
bude. T íme se na vás.

Skvr ov
ka d pátek od 16.00 do 18.00
„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
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.

Rataje nad Sázavou
Hosp dka U Pinc Vás zve 4. ervna na Country na dvo e
a 6. srpna na Gau os na dvo e.

Uhlí ské Janovice
11. ervna 2022 od 13.00
„Rodinn den“
P ij te si u ít rodinn den na uhlí skojanovické nám stí.
Sout e, divadlo Kolob ka, zumba bublinová show a dal í.
Ob erstvení zaji t no, vstupné dobrovolné.

Mitrov
5. ervence 2022 od 13.00
„P ipomínka Mistra Jana Husa a D tsk den“
Ob ansk v bor Mitrov srde n zve v echny spoluob any
z blízkého i vzdáleného okolí na obnovené setkání u Husova
kamene spojené s d tsk m dnem.

Uhlí ské Janovice
24. a 25. ervna od 19.00
„Mirákl v Andalusii“
Divadelní spolek Uhlí Vás srde n zve do uhlí skojanovické
sokolovny na divadelní p edstavení. Komedie
s temperamentní atmosférou ji ního pan lska, v ní
o zázraky není nouze.

Kácov
IRIS - Miniarboretum a medita ní zahrada
24. ervna 2022 od 19.00
„Svatojánské ohn “
Pálení 3 svatojánsk ch oh s povídáním o tradicích,
bylinkách a trvalkách (naproti k í ku poblí domu 316).

Sta kovice
9. ervence 2022 od 8.00 do 19.00
10. ervence 2022 od 8.00 do 15.00
„10. okresní prodejní v stava drobného
zví ectva“
ZO SCH Sta kovice po ádá v areálu obecního ú adu ve
Sta kovicích (u autobusové zastávky) 10. okresní prodejní
v stavu drobného zví ectva - králík , holub a dr be e,
s expozicí exotického ptactva, a v elího úlu.
P íjemné posezení s ob erstvením je zaji t no,
samoz ejmostí je i bohatá tombola. Zaji t ny jsou hry
a sout e pro nejmen í. T íme se na vás.

Rataje nad Sázavou
23. - 30. ervence 2022
„Letní kola starého tance“
V ichni jste srde n zváni na tane ní vystoupení ú astník
Letní koly starého tance. Program bude up esn n v p í tím
vydání.

estín
4. ervna 2022 od 14.00
„Den d tí“
TJ Sokol estín, obec estín, myslivecké sdru ení a hasi i
estín po ádají tradi ní Den d tí v okolí sokolovny. Veselé

odpoledne plné her, zkou ek dovednosti a legrace.
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“.

185 mm
v 275 mm
3000 K

90,5 mm
v 135,5 mm
750 K

185 mm
v 135,5 mm
1500 K

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.

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 .

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

Domov senior Uhlí ské Janovice hledá zam stnance na pozice
Pracovník v sociálních slu bách, nástup mo n ihned, forma:
pracovní smlouva, DPP i DP , mo n je i zkrácen pracovní
úvazek. Bli í informace na www.domovjanovice.cz/o-
nas/pracovni-mista. V p ípad zájmu volejte na tel. 311444242.




