MIKRO REGION
Vážení čtenáři,
jedna česká pranostika říká: „Jaký
bývá v listopadu čas, taký obyčejně v
březnu zas“. Doufejme, že nás
listopad čeká příjemně slunečný.
Nejen z toho důvodu, aby bylo krásné
počasí i v březnu, ale hlavně proto, že
i v jedenáctém měsíci roku 2015 se v
obcích našeho mikroregionu koná
spousta zajímavých akcí. Tou asi
nejbližší a hodně oblíbenou je výlov
rybníka v Žíšově, který proběhne již
první listopadovou sobotu. Nejen na
něj naleznete pozvání na str. 18.
Samotné jméno listopad spoustě z
nás asi přinese představu
neoblíbeného hrabání listí a práce na
zahradách, ale, snad ve většině z nás,
navozuje také představu romantické
atmosféry odpoledních procházek ve
spadaném listí, vůně horkých nápojů a
příjemných večerů u hořícího krbu.
Přeji vám, ať je pro vás ten letošní
listopad nikoli pracovním, ale právě
tím příjemným voňavým měsícem.

Na ZŠ Uhlířské Janovice v Komenského ulici se 23. září 2015 uskutečnil kontrolní den
Za účasti starosty města Mgr. Jiřího Buchty, zástupkyně ředitelky Mgr. Hany Blažkové, stavebního dozoru a pracovníků
dodavatelské firmy byla provedena mimo jiného kontrola barevného provedení ozdobných prvků kolem oken a na fasádě
budovy. Dále pak kontrola provedení oplechování šambrán a opravených konců střechy.
Bylo patrné, že se dodavatelská firma v maximální míře snaží splnit požadavky investora - Města Uhlířské Janovice. Vše
probíhá za probíhajícího školního vyučování.

Obec Samopše informuje:
Vážení spoluobčané, milí rekreanti,
obec Samopše získala dotaci ze státního fondu životního prostředí z OPŽP a má k dispozici 200
ks kompostérů, které budou distribuovány mezi vás.
O kompostér je možné se přihlásit na tel. čísle 724 186 961 formou SMS a nebo na e-mailové adrese ou.samopse@tiscali.cz. V obou případech uvádějte část obce, číslo popisné či
evidenční a své jméno. Pořadí bude bráno dle data přihlášení.
Celou agendu vyřizuje Mgr. Jitka Kratochvílová.

Odchod těch nejbližších nepřestane nikdy bolet.
Dne 20. listopadu uplyne 6 let ode dne, kdy nás po dlouhé nemoci
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička Anežka
Hanělová ze Silvanky a 15. listopadu to bude dlouhých 20 let ode dne,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček Antonín Haněl
z Podvek. S láskou vzpomíná rodina.

Šedesáté narozeniny by 29. října
oslavila paní Irena Brandejská
z Uhlířských Janovic. S láskou na
tuto milující a hrdou dámu vzpomíná
rodina a její nejbližší. V našich
srdcích jsi stále s námi.

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.

Veškeré informace o MC je možné získat na Facebooku (MC Uhlíček) nebo
na tel. číslech:
Marcela Vojtová, 605917007,
Dáša Weigertová, 723927873

1. Josef Kamler, Superior MTB Team,
2:27:59
2. Matěj Čepička, Megabike Kolín,
2:30:48
3. Lukáš Hofman, Bike Centrum Radotín, 2:34:01
1. František Novotný, Bikepark.cz,
1:20:23
2. Jan Novotný, Eurofoam, 1:20:56
3. Luboš Karník, Pinkteam, 1:21:25
1. Kamila Janů, KH Tour Liv, 1:35:12
2. Jitka Hodáňová, SK Prima Polička,
1:49:12
3. Jitka Jarníková, Ohrobecký Tajfun,
1:49:40

1. Šárka Černá, Bike Centrum Radotín,
3:04:01
2. Jana Matlášková, Cyklo Jiřička,
3:12:51
3. Tereza Vaňková, MVK sport, 3:14:36
Kompletní výsledky zde:
http://sport-base.cz/vysledky/2015/zgalaxy-zruc-15?flt%5Bpohl%5D=&flt%5Bkat%5D=&flt%5Btrat%
5D=D&flt%5Bprijm%5D=&flt%5Bsc%5D=
více foto zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/26.9.2015_Kacov_Galaxy_serie_dospeli_cil/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/26.9.2015_Kacov_Galaxy_serie_dospeli_z_trati/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/26.9.2015_Kacov_galaxy_serie_deti/
více o Galaxy serii zde:
http://www.galaxy-serie.cz/

Kryštof Zadražil v souboji o míč v derby Uhl. Janovice – Zruč nad Sázavou

Žíšov
7. listopadu 2015
„Výlov“

Onomyšl
28. listopadu 2015 v 16.30
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromku“

Farma Bláto Vás zve na tradiční výlov rybníka, který leží
v nedalekém Žíšově. Na hrázi rybníka si budete moci zakoupit čerstvé ryby, rybí speciality, naše domácí klobásy ze
čtyř druhů masa, mnoho druhů alpských sýrů a dalších
mléčných výrobků z naší sýrárny. Zahřejete se medovinou,
svařákem či kávou a zakousnout se můžete třeba do koláčků z rodinné kuchyně. Těšíme se na Vás.

Obecní úřad Onomyšl pořádá slavnostní rozsvícení vánoční
stromku na návsi v Onomyšli. Vystoupí dětský pěvecký sbor
ZŠ Suchdol pod vedením Mgr. Evy Vyhnánkové.

Uhlířské Janovice
7. listopadu 2015 od 14.00
„Fotbalový zápas“

Skvrňov
29. listopadu 2015 od 16.30
„Adventní světlo – rozsvěcení vánočního stromu ve Skvrňově“

Obec Skvrňov a Spolek pro Skvrňov vás srdečně zvou
společně zahájit adventní čas. První adventní neděli od 10
hodin dopoledne na dětském hřišti strom ozdobíme a od
FK Uhl. Janovice zve na zápas Uhlířské Janovice – Viktoria 16.30 proběhne slavnostní rozsvěcení.
Vestec, 12. kolo I. B třídy skupiny D.
Další domácí zápasy:
Muži B: Uhlířské Janovice – Malešov v neděli 8. listopadu Rataje nad Sázavou
od 14.00 hod.
4. prosince 2015 od 17.00
Mladší žáci: Uhlířské Janovice – N. Dvory v neděli 8. lis„Rozsvěcení vánočního stromku“
topadu od 10.00 hod.
Úřad Městyse Rataje nad Sázavou vás srdečně zve na
společné rozsvěcení vánočního stromku, které proběhne
v Ratajích před obchodem. Těšit se můžete na vystoupení
Uhlířské Janovice
dětí z MŠ Rataje nad Sázavou. Občerstvení zajištěno.
8. listopadu 2015 od 10 do 11 hodin

„Výstava obrazů“

Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích zve Čestín
na výstavu obrazů Aleny Janurové do Sboru CČSH,
5. prosince 2015 od 15.00
Zdravotní 110 v Uhlířských Janovicích.
„Ježibaby z Babína“
Přiblížil se zimní čas. Mikuláše bude zas. Stejně letos jako
loni přijďte mezi nás. A kam? Tradičně vás zveme na pohádku do sokolovny v Čestíne. Těšíme se na vás :) DivaČestín
delníci.
20. listopadu 2015 od 14.00

21. listopadu 2015, od 9.00
„Vánoční tvoření“

Čestín
Všichni jste srdečně zváni do čestínské sokolovny na tra6. prosince 2015 od 16.00
diční Vánoční tvoření dekorací, dárků a drobností. Možnost „Rozsvěcení vánočního stromku“
zakoupit hotové výrobky, dárečky a dekorace na jarmarku.
Občerstveni zajištěno.

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.

Obecní úřad Čestín vás srdečně zve na společné
rozsvěcení vánočního stromku, které proběhne před
obecním úřadem a v parku u kostela. Těšit se můžete na
milé vystoupení dětí z čestínského kroužku, něco sladkého
na zub a horkého na zahřátí a Mikuláš se svoji družinou
donese nějaké dobroty i dětem. Těšíme se na Vás.
Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.
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