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Vážení čtenáři,
léto je v plném proudu a za
chvíli se přehoupne polovina
prázdnin. Zatím je to léto, jako
z učebnice. Slunce pálí, okolo
vodních ploch se to jen hemží,
provozovatelé zmrzlinových stán
ků se nezastaví, dozrávají maliny,
rostou houby, všude je to samý
turista a výletník. Prostě léto, jak
má být, jak by řekl Karel Zich.
Ač počet nakažených
Covidem zase stoupá, zatím se
můžeme bavit a scházet bez
omezení. Mezi pozvánkami tedy
najdete mnoho zajímavých tipů
na sportovní i kulturní akce. Užijte
si je, ale přeci jen  myslete co
nejvíce na své zdraví.
Nevím, zda jste zaznamenali
nový Park Berosini nedaleko
Onomyšle nabo třeba před ne
dávnem instalovaný Poesiomat
u ratajského hradu Pirkenštejna.
Obojí by jistě stálo za prozkou
mání.
Pokud přemýšlíte, kam s dětmi
za zvířátky, osvědčené jsou Far
ma Bláto nebo třeba ParaZoo ve
Vlašimi. Spolehlivě se zase vyřá
dí třeba v Herolandu. A pokud si
budete chtít odpočinout a na
čerpat energii, navštivte Arbo
retum a meditační zahradu Iris
v Kácově nebo si třeba udělejte
procházku kolem Vavřineckého
rybníka. Máme tu v okolí tolik
krás...
Zdravé léto nám všem.

Dne 3. července 2022 oslavila
krásných 95 let paní Marie Kosinová
z Onomyšle. K tomuto úctyhodnému
věku jí poblahopřáli i zástupci obce
Onomyšl.

Dne 10. července 2022 uplynul rok ode
dne, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička paní
Jaroslava Váchová z Uhlířských
Janovic. Stále vzpomínají děti
s rodinami.

5. srpna 2022 uplyne 100 let
od narození paní Věry Táborské
(†12. ledna 2010)
20. listopadu uplyne 111 let
od narození pana Jiřího Táborského
(†22. srpna 1981).
S láskou vzpomíná syn Zdeněk
s rodinou.

Dne 10. srpna 2022 uplyne 10 let ode
dne, kdy nás navždy opustil pan
Miroslav Jansa z Uhlířských Janovic.
S láskou vzpomíná rodina.

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 email: redakce.mikroregion@gmail.com.

Farma Bláto
červenec a srpen 2022
„Letní otevírací doba“
Po celé léto se na Vás těšíme
v pátek 14  18 hod.
v sobotu 10  17 hod.
v neděli 11  15 hod.

Rataje nad Sázavou
30. července 2022 od 19.00
„Letní škola starého tance“

Uhlířské Janovice
3. září 2022, 10.3021.00
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice zve na
slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice.
V areálu bývalých uhelných skladů se můžete těšit na
ukázky činnosti a techniky hasičů, záchranářů, policie
a vojáků. Skákací hrad, malování na obličej a další zábava
pro děti. Občerstvení zajištěno. Od 15.00 bude hudba
k poslechu i tanci. Těšíme se na vás.

Uhlířské Janovice

Všichni jste srdečně zváni na Slavnostní závěrečný koncert září  prosinec 2022
absolventů 23. ročníku letního semináře středověkého
Taneční škola Salta bude pořádat od 10. září taneční kurz
a renesančního tance.
pro mládež v sále hasičské zbrojnice v Uhlířských
Janovicích. Přihlášky jsou k vyzvednutí v prodejně
Rataje nad Sázavou
chovatelských potřeb u pana Kopeckého, na KIC u pana
30. července 2022 od 21.30
Trávníčka nebo jsou ke stažení ze stránek města Uhlířské
„Letní kino“
Janovice. Páry jsou vítány!
Jste srdečně zváni na promítání letního kina na hřiště
u zámku. Vstupné dobrovolné.
Kolín, Karlovo náměstí, 17. září 2022
Promítat se bude film Gump  pes, který naučil lidi žít.
Kutná Hora, Palackého náměstí, 1. října 2022

Rataje nad Sázavou
6. srpna 2022
„Gaučos“

„Ochutnej Evropu“

Hospůdka U Pinců Vás zve na Gaučos na dvoře.

Pořádá Středočeský kraj ve spolupráci se svými partnery
a středočeskými městy pod záštitou ministra pro evropské
záležitosti ČR pana Mikuláše Beka. Akce se koná vždy
v čase 10.00  18.00.

Farma Bláto
6. srpna 2022 od 21.00
„Letní lesní kino“

Rataje nad Sázavou
23. září 2022 od 16.30
„Sázení pamětní lípy“

Jste srdečně zváni do letního lesního kina na Farmu Bláto
na film Betlémské světlo.

Součástí akce Ratajský medovník, která se koná při
příležitosti ratajského posvícení (kostel sv. Matouše), bude
letos i sázení pamětní lípy u pomníčku pod rybníčkem.
Po sázení lípy bude následovat od 17.00 hodin na ratajském
zámku včelařská přednáška Dr. Kamlera z výzkumného
ústavu včelařského v Dole  na téma moderní úly a včelaření
v 21. století.

Rataje nad Sázavou
6. srpna 2022 od 8.00
„Běh na kamenný stůl“
6. ročních tradičního závodu odstartuje ze zámeckého
nádvoří. Nově tři trasy dětského běhu.

Mirošovice
20. srpna 2022 od 8.00
„MiroCup“

Rataje nad Sázavou
24. září 2022 od 14.00
„Ratajský medovník“

Tradiční nohejbalový turnaj je zpět.

Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční na nádvoří
ratajského zámku. Součástí akce bude i tradiční soutěž
v házení oboustrannou sekerou a doprovodný program na
hřišti u zámku. Zájemkyně a zájemci o účast v pečení
medovníků a házení sekerou se mohou hlásit na adrese:
ceskydrevorubec@seznam.cz.

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

Řádková inzerce
Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl s doklady i bez.
Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58
Hledám paní na úklid bytu a částečnou výpomoc. Uhl. Jan.
731 159 307
Obecní úřad Rataje nad Sázavou hledá nového zaměstnance na
pozici traktoristy na HPP nebo VPP. Více informací na OÚ.
Tel.: 327 322 169, 725021496
V našich novinách 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
3000 Kč

š 185 mm
v 135,5 mm
1500 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750 Kč

Otiskneme také řádkovou inzerci
Řádková inzerce firemní je zpoplatněna 1,/úhoz, řádková inzerce
soukromá 0,50,/úhoz. Své inzeráty můžete zasílat na email:
redakce.mikroregion@gmail.com pod označením „řádková inzerce“.
Aktuální informace a pozvánky můžete sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
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 blízkým 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 ke svým článkům připojovali jména
autorů textu a fotografií, případně i 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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