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ZDARMA LISTOPAD 2022

Vážení čtenáři,

zatímco v září jsme se
obávali, zda se letos vůbec
nějakého babího léta dočká
me, říjen nás v tomto ohledu
nenechal na pochybách.

Počasí bylo příjemně slu
nečné, teploty okolo třinácti
stupňů, příroda se halila do
barev a kouzelné atmosféry
podzimu. Ideální podmínky na
procházky, výlety, ale také pro
práci spojenou se zazi
mováním zahrad a zahrádek.

Neúprosně se blíží zima
a spolu s ní také advent.
V rubrice Pozvánky už nyní
naleznete přehled termínů
akcí spojených s tímto obdo
bím  rozsvěcení stromečků,
adventní jarmarky a koncerty,
mikulášské besídky, divadla…
Ne všechny obce či organiza
ce ale už mají termíny na
plánované, proto pokud jste
v přehledu nenašli právě tu
Vaši oblíbenou akci, nezoufej
te a v průběhu listopadu sle
dujte obecní vývěsky a web.

Nastává jedno
z nejkrásnějších a na akce
nejbohatších období roku. Tě
ším se s Vámi na viděnou tře
ba na nějakém podzimním
setkání na Blátě, na čestín
ském tvoření nebo určitě na
ratajském jarmarku.

Přeji Vám pestrý listopad.









třída Světlušky třída Koťátka











š 185 mm
v 275 mm

3000 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm

750 Kč

š 185 mm
v 135,5 mm

1500 Kč

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















Bolí to, ale v srdci nám stále zůstává…
Před 5 lety, dne 2. listopadu nám navždy
odešla naše milovaná manželka,
maminka, babička, prababička paní
Jaroslava Veselá z Kácova.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Děkujeme, manžel a děti s rodinami.
„Amen“

Dne 25. listopadu 2022 uplynou
4 roky od úmrtí pana Milana Holečka
z Uhlířských Janovic. Děkujeme
všem, kteří na něho vzpomínají.
Manželka Zdena s rodinou.

KDO V SRDCÍCH ŽIJE  NEUMÍRÁ
Dne 8. října 2022 to byly 2 roky, co mě opustil můj Tona Mormul z Podvek 74.
A 15. listopadu 2022 to bude 27 let, co nás opustil pan Toník Haněl z Podvek 74.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaroslava Hanělová se svými rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí
věčně Tě v srdci budeme mít!
Dne 16. listopadu 2022 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček Bohuslav Šourek
z Mančic. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Vzpomínají
manželka a sestra s rodinami.

Uhlířské Janovice
3. října – 30. listopadu 2022
„Výstava obrazů“
Všichni jste srdečně zváni do KIC Uhlířské Janovice na
výstavu obrazů Amatérské skupiny výtvarníků „Bez rámu“.

Uhlířské Janovice
4., 11., 18. listopadu 2022
2., 9., 16. prosince 2022
„Setkání nad Biblí“
Zasedací místnost, Pečírkova ul. Uhl. Janovice. Vždy od
18.00. Všichni jste srdečně zváni. Kontakt: 737 820 318

Uhlířské Janovice
8. listopadu 2022 od 17.30
„Cestopisná přednáška TAJUPLNÁ AFRIKA“
Nejdobrodružnější expedice rodiny Márových do čtyř států
jižní části Afriky: JAR, Namibie, Botswana, Zimbabwe. Kde:
Městská knihovna Uhlířské Janovice. Vstup zdarma.
Možnost koupě cestopisných knih od rodiny Márových.

Rataje nad Sázavou, MŠ
1. listopadu 2022, 16.00 – 18.00
„Svatomartinská slavnost v MŠ“
Zveme všechny děti, rodiče a přátele naší školky na oslavu
svátku svatého Martina, čeká nás průvod s koněm,
s lampiony a vítání zimy. Společně si popovídáme u teplého
čaje a malého občerstvení.

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



Rataje nad Sázavou
19. listopadu 2022, 10.00  15.00
„Předvánoční jarmark“
Srdečně Vás zveme na předvánoční jarmark na nádvoří
ratajského zámku. V rámci jarmarku budou probíhat prohlídky
zámku v duchu baroka. V případě nepříznivého počasí jar
mark proběhne v přízemí zámku v místnostech vedle Šenku.

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.

Uhlířské Janovice
25. listopadu 2022 od 16.00
„Rozsvícení Vánočního stromu“
Zveme Vás na náměstí v UJ. Program: Pěvecký sbor ZŠ
Červánek, taneční vystoupení dětí ze školní družiny.
Vánoční prodejní trhy, keramika dětí ze ZUŠ, práce Klubu
tvořivých žen, šperky… Občerstvení zajištěno.

Ledečko
27. listopadu 2022 od 16.30
„Rozsvěcení vánočního stromečku“
U kapličky sv. Anny. Současně bude probíhat soutěž
o nejlepší vánočku. Příjem vánoček bude v den konání akce
ve 14 hodin na OÚ. Těší se na Vás zastupitelé obce.

Staňkovice
26. listopadu 2022 od 16.00
„Mikulášská zábava“
Obec Staňkovice vás srdečně zve na mikulášskou zábavu
na zahradě OÚ. Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.

Uhlířské Janovice
8. prosince 2022 od 17.00
„Adventní koncert“
Církev československá husitská v Uhlířských Janovicích,
Zdravotní 110 – Husův sbor (bývalá synagoga) pořádá
adventní koncert. Vystoupí žáci s učiteli ze Základní
umělecké školy z Uhl. Jan. Jste srdečně zváni.

Farma Bláto
19. listopadu 2022 od 18.00
„Beseda s Pavlem Šichem o stavbě lodi
Friendship + koncert FOLK3MAIL“
Životní cesta majitele Farmy Bláto je propletena také
s loděmi. Beseda o cestě suchozemce s láskou k lodím, která
vyvrcholila výstavbou dřevěného námořního kutru uprostřed
ostrovů na Jadranu. O hudební doprovod se postará Ondřej
Pečenka s písničkami z projektu FOLK3MAIL.

Čestín
10. prosince 2022 od 15.00
„Sůl nad zlato“
Divadelní nadšenci Čestín a obec Čestín si Vás dovoluji
pozvat do sokolovny v Čestíně na pohádku Sůl nad zlato.

Uhlířské Janovice – Německo
13. – 15. listopadu 2022
„Tropical Island“
Třídenní zájezd do Tropical Island v Německu. Ubytování
vedle areálu v bungalovech pro 5 až 6 osob, které jsou
komplet vybavené (Wc, kuchyňka).
Cena s dopravou a 3denním vstupným je 3.200 Kč/osoba.
Odjezd 13. listopadu v ranních hodinách z Uhl. Janovic.
Objednávky, rezervace na tel. čísle 723 633 837

Rataje nad Sázavou, MŠ
16. listopadu 2022, 10.00 – 11.30
„VANDA A STANDA  hudební pořad pro děti“
„Přijede k nám návštěva“ na téma bezpečnost a hygiena při
stravování. Děti si prostřednictvím interaktivní show
s písničkami a gagy zopakují a upevní základní pravidla
hygieny a bezpečnosti při jídle… mytí rukou před jídlem,
mytí ovoce a zeleniny před konzumací, nejíme jídlo spadlé
na zem, nejíme jídlo zkažené, plesnivé a shnilé… atd.
V programu je také zmíněn zdravý životní styl a důležitost
pohybu.

Rataje nad Sázavou, MŠ
9. prosince 2022, 10.30 – 11.30
„Divadélko KŮZLE“
Vydejte se s námi na cestu za Ježíškem do dalekého
Betléma ve společnosti přátel Vločkolíny a Sněhulína  dvou
sněhových vloček právě na zem spadlých. Přidá se k nám
ovečka, kravička i oslík.

Rataje nad Sázavou, MŠ
13. prosince 2022, 16.00 – 17.30
„Vánoční koncert v zámecké kapli“
MŠ Rataje n/S Vás zve na vánoční koncert, plný koled
a vánoční atmosféry do zámecké kaple.
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Otiskneme 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“.

Řádková inzerce

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.

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

Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu či neotištění přijatých textů.

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

Koupím RD, chatu, chalupu, v obci Kácov, Uhlířské Janovice,
Vavřinec, Sázava a okolí. Stav nerozhoduje, jsem přímý zájemce.
604215677

Prodám 2 ks akumulační kamna AD30, 70x62x30, 3 kW, málo
používaná, plně funkční za 1000 Kč/kus. Tel.: 606946757






