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Máte rádi podzim? Čas, kdy jsou ráno
mlhy, je trochu chladno a není to už úplně
na sandály. Čas, kdy dozrávají jablka a
hrušky. Na kamnech se vaří povidla. A ve-
čer je příjemné zatopit v kamnech a dát si
teplý jablečný mošt s hřebíčkem a skořicí.
Pustit se do pletení šály na zimu.

Babí léto a podzim mám ráda. Příroda
kolem nás pomalu začíná hrát všemi
barvami a vzduch jinak voní. Dokonce v
lese už konečně rostou houby!

Je to čas jako stvořený na procházky,
na natrhání šípků na čaj nebo bezinek na
likér.

Syna Prokopa, našeho rodinného
básníka, jsem poprosila o podzimní
básničku.

Rozhání vítr bílé mlhy k ránu,
po roce otevřu zas starou zimní skříň.
Zima zas po troškách otvírá svou bránu,
bude dnes pršet hodně? Nebo trochu
míň?

Z bezinek sirup, a hrozny v burčák kvasí,
a vítr v korunách už má zas jiný hlas.
A zima ke slovu se zas po roce hlásí,
na pustém poli už nevlní se klas.

Lesy a louky už chystají se k spánku,
na pozdrav ukáží nám barev mnohem víc.
Učí se po večerech od červánků
a zrnka máku se sypou z makovic.

Přejeme vám všem krásný baboletní čas!



.A.S.A. HP, spol. 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 .A.S.A. HP, spol. s r. o., provozovna Uhlířské Janovice uskuteční
sběr velkoobjemného odpadu od občanů.

Sběr se uskuteční v jednotlivých obcích podle následujícího harmonogramu
Číslo stanoviště Přistavení kontejneru Místo stanoviště
01 31. 10.- 01. 11.2015 Janovická Lhota
02 31. 10.- 01. 11.2015 Mitrov
03 31. 10.- 01. 11.2015 Kochánov
04 31. 10.- 01. 11.2015 Opatovice II
05 31. 10.- 01. 11.2015 Malejovice
06 31. 10.- 01. 11.2015 Silvánka
07 31. 10.- 01. 11.2015 Bláto

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.



.A.S.A. HP, spol. 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 .A.S.A. HP, spol. s r. o., provozovna Uhlířské Janovice, pořádají
sběr nebezpečných odpadů od občanů.

Sběr se uskuteční v sobotu dne: 24. 10. 2015
Podle následujícího harmonogramu

Číslo stanoviště Doba odběru Místo stanoviště
01 08.00 – 08.10 Janovická Lhota
02 08.15 – 08.25 Silvánka
03 08.30 – 08.40 Mitrov
04 08.45 – 08.55 Kochánov
05 09.00 – 09.10 Malejovice
06 09.15 – 09.20 Opatovice II
07 09.30 – 09.45 Bláto

Na uvedená stanoviště a v daný čas bude přistaveno vozidlo A.S.A. HP, spol. 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 A.S.A. HP, spol. s r. o.

















Dne 25. října 2015 uplyne 30 let ode dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný Josef Nulíček. S láskou vzpomínají
manželka Anna, dcera Alena, syn Jiří a vnoučata.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.

29. října 2015 oslaví 85. narozeniny pan Vladimír
Pokorný z Uhlířských Janovic. Do dalších let mu hodně
zdraví a životního optimismu přeje rodina Pokorných a
Mulenkova.

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.



Co je to Makovice?

Proč se krámek jmenuje Ma-
kovice?

Co všechno můžete v Makovici
koupit?

Jak se Makovice zrodila?

Makovice a tvoření



MYŠMAŠ v Makovici

Masáže v Makovici - jednou
týdně

Budoucnost Makovice?





Foto z rekonstrukce ulic Mánesova a Topolová, kterou
provádí pracovníci firmy SILMEX. Na snímcích probíhají
práce na osazování obrubníků (Mánesova) a vyrovnávka
podkladních vrstvy konstrukce vozovky (Topolová).





Jaké ryby je možno také ulovit v řece Sázavě v Kácově, ukázal Láďa Šulc, který zde 25. 8. ulovil letos zatím největší
rybu. Byl jí sumec 176 cm o váze 29 kg. Letos to byl jeho zde již 4., ale tento z nich byl zdaleka největší.
Více foto: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/27.8.2015_Kacov_trofejni_sumec/



Více foto z Kácovského běhu zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/29.8.2015_Kacov_Beh_Ka-
cova_deti/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/29.8.2015_Kacov_Beh_Ka-
cova/
více o Kácovském Běhu zde:
http://www.kacovskybeh.cz/







Uhlířské Janovice
3. října 2015 od 16.00
„Fotbalový zápas“
FK Uhl. Janovice zve na zápas Uhl. Janovice – Sokol Teplýšovice, 7. kolo I. B tří-
dy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhlířské Janovice – Malín v neděli 4. října od 16.00
Mladší žáci: Uhl. Janovice – Malín v neděli 4. října od 10.00

Rataje nad Sázavou
10. října 2015 od 15.00
„Vtip“
Klub Čtrnáctka zve do svých prostor na vernisáž výstavy prací nejnadanějších
vysokoškolských studentů ateliéru Performance, který vede doc. Jiří Kovanda.
Přijďte se pobavit!

Uhlířské Janovice
10. října 2015 od 10.15 a 12.30
„Fotbalový zápas“
Fotbalový klub Uhlířské Janovice zve na zápasy mladšího a staršího dorostu Uh-
lířské Janovice – Mnichovohradišťský SK, 8. kolo Krajského přeboru skupiny B.
Další domácí zápasy:
Starší žáci: UJ – Votice v neděli 11. října od 10.00 hod.

Uhlířské Janovice
9. října 2015, 10.00 – 15.00
„Den otevřených dveří“
Domov seniorů Uhlířské Janovice si Vás dovoluje pozvat na den otevřených
dveří, v rámci kterého bude k vidění výstava obrazů k nedožitým 100.
narozeninám malíře Josefa Černého, vystoupení dětského sboru Červánek či
výtvarný workshop.
Prostory Domova si budete moci prohlédnout v rámci organizovaných prohlídek,
které budou probíhat vždy v celou hodinu.
Bližší informace obdržíte na www.domovjanovice.cz či na telefonním čísle 311
444 100. Těšíme se na Vás.

Vavřinec
3. a 4. října 2015 od 9.30
"Soutěž modelů plachetnic"
V sobotu a neděli proběhne na Vavřineckém rybníce na molu směr Hatě soutěž
modelů plachetnic.

Vavřinec
3. října 2015 od 7.30
„Festival ptáků“
Všichni jste srdečně zváni na procházku po břehu Vavřineckého rybníka spojenou
s pozorováním a určováním ptactva. Nezapomeňte s sebou obuv a oblečení do
terénu, dalekohled, fotoaparát a svačinu.



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

Uhlířské Janovice
15. října 2015 od 8.00 do 18.00
16. října 2015 od 8.00 do 15.00
„Podzimní bazárek“
MC Uhlíček zve na prodej dětského (do vel. 170) a
těhotenského oblečení, obuvi, hraček, kočárků,
autosedaček, lehátek, bruslí, lyží 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.

Rataje nad Sázavou
10. října 2015 od 20.00
„Prago Union“
Klub Čtrnáctka, Městys Rataje nad Sázavou a Malostranská
Beseda zvou všechny příznivce hip-hopu do Klubu Pivová-
rek na poslední koncert letošní sezony. Vstupné v předpro-
deji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Uhlířské Janovice
17. října 2015 od 15.30
„Fotbalový zápas“
FK Uhl. Janovice zve na zápas Uhlířské Janovice – TJ Jawa
Divišov, 9. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhl. Janovice – Chotusice 18. října od 15.30 hod.
Mladší žáci: Uhlířské Janovice – Suchdol v neděli 18. října
od 10.00 hod.

Uhlířské Janovice
31. října 2015 od 10.15 a 12.30
„Fotbalový zápas“
FK Uhl. Janovice zve na zápasy mladšího a staršího dorostu
Uhlířské Janovice – Brandýs-Boleslav, 11. kolo Krajského
přeboru skupiny B.
Další domácí zápasy:
Starší žáci: UJ – Český Brod v neděli 1. listopadu od 10.00
hod.

Uhlířské Janovice
24. října 2015 od 14.30
„Fotbalový zápas“
FK Uhl. Janovice zve na zápas Uhlířské Janovice – TJ Sokol
Zvole, 10. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhlířské Janovice – Tupadly 25. října od 14.30 hod.
Mladší žáci: Uhlířské Janovice – Tupadly v neděli 25. října
od 10.00 hod.

Rataje nad Sázavou
28. listopadu 2015, 10.00 – 15.00
„Řemeslný jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou a SDH Rataje nad Sázavou vás
srdečně zvou do prostor ratajského zámku na již tradiční
předvánoční jarmark.
Přijďte si nakoupit dárečky či vánoční dekorace, ochutnat
něco dobrého a popovídat se známými. Těšíme se na vás.

Čestín
20. listopadu 2015 od 14.00
21. listopadu 2015, od 9.00
„Vánoční tvoření“
Všichni jste srdečně zváni do čestínské sokolovny na tra-
diční Vánoční tvoření dekorací, dárků a drobností. Možnost
zakoupit hotové výrobky, dárečky a dekorace na jarmarku.
Občerstveni zajištěno.

Skvrňov
27. října 2015 od 17.30
„Lampionový průvod v předvečer Dne vzniku
samostatného československého státu“
Spolek pro Skvrňov a Obec Skvrňov vás srdečně zvou na
lampionový průvod. Společně půjdeme od kostela sv. Havla
na dětské hřiště, kde bude táborák a drobné občerstvení.
Těšíme se na vás!

Čestín
14. listopadu 2015 odpoledne
„Martinská peroutka“
Přijměte pozvání na Martinskou peroutku na čestínské faře.
Pečení martinských rohlíčků, motání peroutek z husího peří
a večer malý lampionový průvod kolem kostela.
15. 11. mše svatá v 10 hodin v Petrovicích, kostel sv.
Martina, kam přijede Martin na bílém koni!

Vavřinec
28. - 29. října 2014
„Výlov Vavřineckého rybníka“
Tradiční a velmi oblíbená akce se koná i letos! Přijďte si
zakoupit čerstvé ryby a ochutnat dobroty ze stánků na hrázi.
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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 – redak-
ce.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.

Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.







š 185 mm
v 275 mm
3000Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750Kč

š 185 mm
v 135,5mm

1500Kč

V našich novinách otiskneme Vaši reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, redakci,


