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ZDARMA ČERVENEC 2022

Vážení čtenáři,
už je tady opět měsíc čer

venec – očekávané léto a dětmi
milované letní prázdniny jsou ko
nečně tady. Léto je časem dovo
lených a zaslouženého odpo
činku. Někdy i dodělání restů,
které jsme pro nedostatek času
odkládali. Zkrátka musíme na
čerpat síly na dlouhé zimní měsí
ce, ať toulkami po naší krásné
České republice anebo pobytem
u moře v zahraničí.

Ráda bych Vás pozvala do
naší obce Podveky na sportovní
akci  X. ročník hasičského pohá
ru v nohejbalu trojic, která se ko
ná 2. 7. 2022 od 8 hodin na hřišti
v Podvekách „U školy“. A na
II. ročník turnaje v malé kopané,
který se koná 16. 7. 2022
od 8 hodin na hřišti u rybníka
„U Kolářů“ v Podvekách. A nebo
třeba na procházku ke „Ka
mennému stolu“ na kopci Staře
chov.

Ať už se rozhodnete trávit léto
jakkoliv, přeji Vám, abyste si ho ve
zdraví krásně užili.





Upozornění

Provoz dětské ordinace MUDr. Martiny Králové se přestěhoval na novou adresu.
V ulici Hasičská 521 v Uhlířských Janovicích bude ordinace do odvolání.
Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace na webových stránkách ordinace (www.mudrkralova.cz).





Středočeský kraj spustí přijímání žádostí o kotlíkové dotace
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní tří
dy podle ČSN EN 3035. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou
dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních
Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elek
tronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10.00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zbo
rovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení,
v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Pro
tože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počíta
či. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji
zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale
pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním
nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč,
když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč  kotel na biomasu, 100 tis. Kč  plynový kondenzační kotel (pokud
jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i ro
dinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na emailovou adresu: kotliky@krs.cz.
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V našich novinách
otiskneme Vaši reklamu
či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci v uve
dených rozměrech.
V případě Vašeho
zájmu kontaktujte,
prosím, redakci,



































Dne 1. srpna by se moje maminka
Marie Rejhonová z Uhlířských
Janovic dožila 90 let.
Mami, moc na tebe všichni myslíme
každý den. Chybíš nám.
Maminka byla velice aktivní
a společenský člověk, kdo jste ji znali,
věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Děkuje dcera Anna Nouzáková
a všichni z rodiny.

Dne 11. června 2022 uplynulo 25 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička paní Marie
Soustružníková z Čekánova. Stále
vzpomínají děti s rodinami.

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.

Dne 23. července 2022 uplyne rok
od úmrtí tatínka, dědečka, kamaráda
pana Jiřího Uhra ze Zbizub. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. července uplyne 25 let od
úmrtí pana Václava Pelikána.
Stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.





SVATOANENSKÁ POUŤ
SUDĚJOV 2022

Neděle 24. července  Světový den
prarodičů a seniorů
„Modlitba prarodičů a seniorů je velkým
darem pro církev! Je to obrovské
bohatství. A velká injekce moudrosti
také pro celou lidskou společnost,
zejména pro tu, která je příliš
zaneprázdněná, schvácená
a roztěkaná.“ Papež František

Úterý 26. července
10.00 Poutní mše svatá
celebruje P. Jaroslav Kučera, farář
Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Václava Kladno–Rozdělov a vikář
vikariátu Kladno

Sobota 30. července
10.00 Poutní mše svatá
celebruje P. Mgr. Michal Procházka,
farář
11.00 Prohlídka poutního kostela
s výkladem historika umění
Mgr. Vladimíra Rišlinka
14.00 Odpolední program v ambitech
kostela

Neděle 31. července
8.30 Poutní mše svatá
celebruje P. Mgr. Michal Procházka,
farář
9.30 Modlitba Novény ke sv. Anně
10.30 HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D.,
biskupský vikář pro pastoraci

Mše sv. z „18. neděle liturgického
mezidobí“:
sobota 30. 7. 2022
Vavřinec v 16.00 – s nedělní platností
neděle 31. 7. 2022
Zásmuky v 18.00
(mše sv. tuto neděli není v Uhlířských
Janovicích, Čestíně, Košicích)



Podveky
2. července 2022
„X. ročník nohejbalového turnaje trojic“
16. července 2022
„Turnaj v malém fotbale“
Hasiči zvou na kulatý X. ročník nohejbalového turnaje na hřišti
‚u školy‘ a na turnaj v malém fotbale na travnatém hřišti ‚u rybníka‘.

Rataje nad Sázavou
30. července 2022 od 21.30
„Letní kino“
Jste srdečně zváni na promítání letního kina na hřiště
u zámku. Vstupné dobrovolné. Program bude upřesněn.

Rataje nad Sázavou
6. srpna 2022
„Gaučos“
Hospůdka U Pinců Vás zve na Gaučos na dvoře.

Mitrov
5. července 2022 od 13.00
„Připomínka Mistra Jana Husa a Dětský den“
Občanský výbor Mitrov srdečně zve všechny spoluobčany z
blízkého i vzdáleného okolí na obnovené setkání u Husova
kamene spojené s dětským dnem.

Staňkovice
9. července 2022 od 8.00 do 19.00
10. července 2022 od 8.00 do 15.00
„10. okresní prodejní výstava drobného zvířectva“
ZO ČSCH Staňkovice pořádá v areálu obecního úřadu ve
Staňkovicích (u autobusové zastávky) 10. okresní prodejní výstavu
drobného zvířectva  králíků, holubů a drůbeže, s expozicí
exotického ptactva, a včelího úlu.
Příjemné posezení s občerstvením je zajištěno, samozřejmostí je
i bohatá tombola. Zajištěny jsou hry a soutěže pro nejmenší.

Rataje nad Sázavou
23.  31. července 2022
„Letní škola starého tance“
Všichni jste srdečně zváni na 23. ročník letního semináře
středověkého a renesančního tance pro začátečníky i pokročilé.
Program pro veřejnost:
Sobota 23. 7.
1. taneční večer 19.00–21.00 – společenské tance 19. stol.
Pondělí 25. 7.
20.00 – přednáškový večer Dějiny tance v obrazech
Středa 27. 7.
2. taneční večer 19.00–21.00 – barokní kontratance
Sobota 30. 7.
19.00 Slavnostní koncert absolventů letní školy – závěrečné
vystoupení

Farma Bláto
6. srpna 2022 od 21.00
„Letní lesní kino“
Jste srdečně zváni do letního lesního kina na Farmu
Bláto na film Betlémské světlo.

Farma Bláto
23. července 2022 od 21.15
„Letní lesní kino“
Jste srdečně zváni do letního lesního kina na Farmu
Bláto na film Poslední závod.

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.
Více informací v příspěvcích v tomto vydání.

Mirošovice
20. srpna 2022 od 8.00
„MiroCup“
Tradiční nohejbalový turnaj je zpět. Více info viz
článek Nojebalový turnaj MiroCup.

Kácov
24. června  1. července 2022
„Stezka devatera kvítí“
Kvízová stezka spojená s poznáváním rostlin a jejich
vlastností. V Miniarboretu Iris v Kácově, začátek u
velké informační tabule naproti křížku.

Uhlířské Janovice
3. září od 10.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice zve na
slavnostní otevření rekonstruované hasičské
zbrojnice a na ukázky IZS. Bližší info v příštím vydání.

Uhlířské Janovice
16. července 2022
13. srpna 2022
„Promítání letního kina“
Jste srdečně zváni na promítání letního kina na janovické náměstí.
V červenci na film Po čem muži touží 2 a v srpnu na Srdce na dlani.
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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“.

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 československou autodráhu Ites (Gonio). Auta, sety, díly.
Mob: 725 552 638, email: standa.olt@gmail.com

Obec Drahobudice nabízí pronájem kiosku s občerstvením
u koupaliště v Drahobudicích za výhodných podmínek. Bližší
informace na tel. č. 607 524 461






