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Vážení čtenáři,
jeden z nejkrásnějších
měsíců v roce je tady! Říjen!
Já vím, už se neohřejeme,
ale stejně  i v říjnu nás ještě
může překvapit to krásné slu
nečné babí léto.
Měsíc říjen nebývá takový
ten lezavě šedivý, bývá plný
zvláštního podzimního kouzla
a všude se vznáší atmosféra
pomalu ale jistě přicházející
zimy. Možná je to těmi barva
mi, kterými zkrásní příroda
všude kolem nás, anebo tím
všudypřítomným padajícím
listím, možná těmi kaštany,
které nacházíme při procház
kách, anebo to kouzlo vy
zařuje z nás, když najednou
stále častěji myslíme na
horkou čokoládu a jablečný
koláč se skořicí, když s dětmi
dlabeme dýně a obědváme
dýňovou polévku, když za
teplujeme zahrady, chaty
a chalupy a ze skříní vy
tahujeme šály a čepice...
Pro někoho otravné
chladné období, pro někoho
nádhera.
Zkusme vidět na podzimu
jen to pěkné. A že toho je!
Popovídat o tom můžeme
třeba 28. října na výlovu
Vavřineckého rybníka při
šálku horkého punče.
Užijte si krásný a voňavý
podzim.

FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice,
ul. 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. fax 327543093
a MěÚ Uhlířské Janovice

Nabídka občanům
Sběr nebezpečných odpadů
Městský úřad Uhlířské Janovice ve spolupráci s firmou FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice, pořádají sběr
nebezpečných odpadů od občanů.

Sběr se uskuteční v sobotu dne: 1. 10. 2022
podle následujícího harmonogramu
Číslo stanoviště
01
02
03
04
05
06
07

Doba odběru
09.55 – 10.10
10.30 – 10.40
10.45 – 10.55
11.00 – 11.10
11.15 – 11.25
11.30 – 11.40
11.50 – 12.00

Místo stanoviště
Janovická Lhota
Silvánka
Mitrov
Kochánov
Malejovice
Opatovice II
Bláto

Na uvedená stanoviště a v daný čas bude přistaveno vozidlo FCC HP, s. r. o., a pracovníci firmy budou od občanů přijímat
nebezpečné odpady, které musí být v dobře těsnících obalech.

Odpady musí každý předat osobně!!!
Přijímány jsou následující druhy odpadů:
 olověné akumulátory (včetně elektrolytu) baterie, monočlánky
 použité olejové filtry, zbytky olejů, tuků
 brzdová kapalina, ředidla, rozpouštědla
 zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, odpady s obsahem rtuti
 televize, rádia, počítače, tiskárny, monitory a jiné použité elektrospotřebiče
 ledničky, mrazáky (v systému zpětného odběru budou uznána jen kompletní el. zařízení – tj. s kompresorem)
 zbytky domácí chemie, zbytky ztvrdlých barev, lepidel, pryskyřice, ředidel a rozpouštědel, olejů, tuků
 kyseliny, hydroxidy, pesticidy
 pneumatiky od osobních automobilů (není nebezpečný odpad) max. 4 ks na občana
V případě zájmu podnikatelů je nutná dohoda s pracovníky MěÚ nebo FCC HP, s. r. o.

FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice,
ul. 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. fax 327543093
a MěÚ Uhlířské Janovice

Nabídka občanům
Bezplatný sběr velkoobjemného odpadu
Městský úřad Uhlířské Janovice ve spolupráci s firmou FCC HP, s. r. o., provozovna Uhlířské Janovice, uskuteční sběr
velkoobjemného odpadu od občanů.

Sběr se uskuteční v jednotlivých obcích podle následujícího harmonogramu
Číslo stanoviště
01
02
03
04
05
06
07

Přistavení kontejneru
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022
27. 10.  31. 10. 2022

Místo stanoviště
Bláto
Janovická Lhota
Kochánov
Mitrov
Malejovice
Opatovice II
Silvánka

Na uvedená místa a v určený den budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, které slouží k odkládání velkého odpadu,
který se nevejde do běžných popelnic a nemá tento odpad nebezpečné vlastnosti.
Matrace, koberce, starý a poškozený nábytek, lina, zdravotní keramika, bedny aj.

Dne 2. září 2022 uplynulo 39 let ode dne, kdy
nás opustil navždy náš tatínek a dědeček pan
Jiří Slavíček ze Staňkovic. Kdo jste ho znali,
vzpomínejte s námi. Syn Petr s rodinou

Již je to 10 let, co nás opustila paní Eva Zadražilová a 7 let,
co navždy odešel pan František Zadražil, oba z Onomyšle.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 13. října 2022 uplyne rok ode dne kdy nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička Věra Špičková ze Chmeliště.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

V letošním roce je to 20 let, co nás opustili naši rodiče Zdeňka
a Václav Uhrovi ze Zbizub. Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 20. října 2022 je tomu 20 let co nás
navždy opustila paní Drahomíra Neťuková
z Uhlířských Janovic. S láskou vzpomíná
manžel Vlastimil, dcera Irena s rodinami
a dcera Vlasta s rodinami. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Moje milá sestřičko, přeji Ti všechno nejlepší k 25. narozeninám!
Všechno zvládneš a jsi úžasná! M.

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.

Uhlířské Janovice
3. října – 30. listopadu 2022
„Výstava obrazů“

Uhlířské Janovice
15. října 2022, 15.00 – 18.00
„Dětská diskotéka“

Všichni jste srdečně zváni do KIC Uhlířské Janovice na
výstavu obrazů Amatérské skupiny výtvarníků „Bez rámu“.

Cvičení pro nejmenší, z. s., pořádá Dětskou diskotéku
v Country Clubu Weststar Uhlířské Janovice. Hraje Dj Láďa
Lukucz, vstupné dobrovolné. Zábava zajištěna – hudba,
soutěže, tombola.

Rataje nad Sázavou
4. října 2022, 15.30 – 17.30
„Brigáda“
MŠ Rataje n/S. zve všechny rodiče, děti i další dobrovolníky
na brigádu, při které se uklidí zahrada, natřou potřebné
herní prvky, domeček, lavičky okolo pískoviště, které nové
připraví pan Veselý. Společně strávíme odpoledne plné
zahradních prací, ale pevně věříme, že si ho maximálně
užijeme a na závěr společně posedíme u ohně. Pokud
můžete, prosíme, přineste si své vlastní nářadí.

Uhlířské Janovice
15. října 2022, od 20.00
„Živá hudba k tanci a poslechu“

Uhlířské Janovice
7., 14., 21. října 2022
4., 11., 18. listopadu 2022
2., 9., 16. prosince 2022
„Setkání nad Biblí“

Rataje nad Sázavou
17. října 2022, 10.30 – 11.30
„Divadélko Kůzle“

Zasedací místnost, Pečírkova ul. Uhl. Janovice. Vždy od
18.00. Všichni jste srdečně zváni. Kontakt: 737 820 318

Uhlířské Janovice
13. října 2022, 13.00 – 18.00
14. října 2022, 10.00 – 18.00
15. října 2022, 10.00 – 15.00
„Specialized Test Days  Kola Čálek“
Při příležitosti otevření nové prodejny Kola Čálek v Uhl.
Janovicích pro vás připravujeme Test Days, kde si budete
moci otestovat to nejlepší z modelových řad kol a elektrokol
Specialized. Detaily akce na www.testhebest.bike
roh ulic Kolínská a Tylova, 285 04 Uhlířské Janovice

Uhlířské Janovice
14. října 2022, 10.00 – 16.00
„Den zdraví v Uhlířských Janovicích“
V pátek 14. října v 1016 hodin na náměstí v Uhlířských
Janovicích proběhne Den zdraví, zaměřený na prevenci
civilizačních chorob. Na jednotlivých stanovištích si můžete
nechat změřit krevní tlak, BMI, podkožní a viscerální tuk,
vyzkoušet step test, vyplnit test životního stylu, vybrat
z bohaté nabídky literatury. Akce se koná pod záštitou
starosty města Uhlířské Janovice.

Cvičení pro nejmenší, z. s., Vás srdečně zve na Živou hudbu
k tanci a poslechu do Country Clubu Weststar Uhlířské
Janovice. Hraje kapela ESO, vstupné dobrovolné.

Mateřská škola Rataje nad Sázavou zve do svých prostor
na pohádku Potrestaná lakota.

Vavřinec
28. října 2022
„Výlov Vavřineckého rybníka“
Všichni jste srdečně zváni na hráz Vavřineckého rybníka na
tradiční výlov.

Čestín
18. listopadu 2022 od 14.0
19. listopadu 2022, od 9.00
„Adventní jarmark a tvoření“
TJ Sokol Čestín spolu s OÚ Čestín Vás zvou na tradiční
oblíbenou akci. Přijďte si vyrobit adventní věnec a spoustu
dalších dekorací a ozdob a nakoupit něco pro radost.
Vstupné dobrovolné, část materiálu k tvorbě za úhradu.

Rataje nad Sázavou
19. listopadu 2022, 10.00  15.00
„Předvánoční jarmark“
Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční jarmark
na nádvoří ratajského zámku. V případě nepříznivého poča
sí akce proběhne v přízemí zámku v místnostech vedle
Šenku anebo v sokolovně.

Řádková inzerce
Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl s doklady i bez.
Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA
A STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ
Vydává
město Uhlířské Janovice

Koupím RD, chatu, chalupu, v obci Kácov, Uhlířské Janovice,
Vavřinec, Sázava a okolí. Stav nerozhoduje, jsem přímý zájemce.
604215677
Prodávám krbová kamna FJORD 8U TV s výměníkem 4 kW.
Rozměr 1035*581*486 mm. Jmenovitý výkon 12 kW. max. délka
polen 390 mm. Pořizovací cena 23000 Kč. Technická
dokumentace.
Výkon do vody 4 kW, výkon do vzduchu 8 kW. Objem vodního
výměníku 1,40 l.
Vhodné pro ústřední topení.
Prodám za cenu 10.000 Kč.

Adresa:
Václavské nám. 6
285 04 Uhlířské Janovice
Šéfredaktorka
Bc. Kateřina Kyjonková
Tel.: 774 851 838
Email: redakce.mikroregion@gmail.com
Grafická úprava
Ondřej Kyjonka
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Obecní úřad Rataje nad Sázavou hledá nového zaměstnance na
pozici traktoristy na HPP nebo VPP. Více informací na OÚ.
Tel.: 327 322 169, 725021496
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.

Redakční rada
Petr Barták (předseda)
Mgr. Soňa Křenová
Ing. Luboš Kubát
Bc. Kateřina Kyjonková
Jana Semerádová
Miroslava Sýkorová
Tisk
LABEL, spol. s r. o.
Česká 1
284 01 Kutná Hora
www.label.cz
Náklad: 2200 ks
Četnost: 12 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
15. 10. 2022
Předpokládané vydání novin
28. 10. 2022
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