MIKRO REGION
Vážení čtenáři,
není to tak dlouho, co
jsme slavili příchod nového
roku a už tu máme březen.
Ten asi pro většinu z nás
bude symbolem začínajícího
jara. Šedé dny budou ubývat
a přibude těch krásně
prosluněných. Snad.
Pro ty, kteří se živí jako
OSVČ je ale březen
takovým blikajícím
vykřičníkem, který
upozorňuje na podání
daňových přiznání. Pokud
se to týká i Vás, určitě
nepřehlédněte na straně 2
informace od Finančního
úřadu pro Středočeský kraj.
Březen je stále ještě ve
znamení plesů – zaplesat si
budete moci třeba 27. 3.
v Ratajích nad Sázavou
nebo 28. 3. v Čestíně. Kdo
by potřeboval nejdříve
načerpat inspiraci, bude mít
příležitost 14. 3. v Uhlířských
Janovicích, kde proběhne
celostátní soutěž ve
společenském tanci –
Uhlířskojanovická parketa
2015.
Krom tance Vás tento
měsíc čeká i karneval,
jarmark, tvoření, no věřím,
že si v našich pozvánkách
vybere každý.
Ať už strávíte březen
jakkoli, přeji vám, krásně
započaté jaro 2015.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Územní pracoviště v Kutné Hoře, Územní pracoviště v Čáslavi
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře a Územní pracoviště v Čáslavi informují všechny
daňové poplatníky, kteří budou za zdaňovací období 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že
v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť přítomni na
Městském úřadě v Uhlířských Janovicích

Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou
Obecním úřadě v Kácově
Obecním úřadě ve Zbraslavicích
Obecním úřadě ve Vlkanči

dne

11. 3. 2015
18. 3. 2015
23. 3. 2015
25. 3. 2015
11. 3. 2015
23. 3. 2015
16. 3. 2015
16. 3. 2015
18. 3. 2015

od 13 do 17 hod.
od 8 do 17 hod.
od 8 do 17 hod.
od 8 do 17 hod.
od 13 do 17 hod.
od 13 do 17 hod.
od 15 do 17 hod.
od 15 do 17 hod.
od 13 do 17 hod.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat svá daňová přiznání, mohou získat pomoc při
vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. V průběhu těchto návštěv na obcích není možno zaplatit daň
v hotovosti.
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy
www.financnisprava.cz → daňové tiskopisy. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním
z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány
v „Novinkách“ a ve speciálním červeném boxu na stránce vpravo. Interaktivní formuláře jsou na těchto stránkách
zveřejněny v záložce „daňové tiskopisy“.
Pro učinění podání do datové schránky doporučujeme použít:
•
datovou schránku Územního pracoviště v Kutné Hoře - iwen45c
•
datovou schránku Územního pracoviště v Čáslavi - 3pgn5tt
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za
účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince KFÚ pro Středočeský kraj tel. 234 009 219, ÚzP v Kutné
Hoře tel. číslo 327 536 329 nebo ÚzP v Čáslavi – tel. číslo 327 300 353. Informační linky budou v provozu od 2. 3.
2015 do 1. 4. 2015.
K placení daní
Upozorňujeme, že kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet
finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně
zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení.
Správný bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob je 77628111, kód banky 0710, předčíslí
721, variabilní symbol je rodné číslo.
Rozšířené úřední hodiny pro výběr daňových přiznání:
- ÚzP K. Hora a Čáslav v pracovních dnech 23. 3. 2015 až 1. 4. 2015 od 8.00 do 18.00 hod
- v letošním roce poslední sobotu v měsíci březnu (28. 3. 2015) úřady nebudou otevřeny
Rozšířené pokladní hodiny v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015:
Kutná Hora
– pondělí a středa
od 8 do 12 hod. a od 13 do 15.30 hod.
- úterý, čtvrtek, pátek
od 8 do 12 hod
Čáslav
- pondělí a středa
od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hod.
- úterý, čtvrtek, pátek
od 8 do 12 hod

OZNÁMENÍ PRO OBČANY MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
- osoba s trvalým pobytem v obci
- osoba starší 75 let, držitelé ZTP/P
- majitel rekreačního objektu

650 Kč
590 Kč
650 Kč

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně městského úřadu v pokladních hodinách nebo na účet města
č. 9356030287/0100
Při platbě na účet: VS 11340
21340
31340
41340
51340
61340
71340

Uhlířské Janovice;
Janovická Lhota
Kochánov
Malejovice
Mitrov
Opatovice II
Silvánka

SS

číslo popisné dle trvalého pobytu
nebo číslo popisné rekreačního objektu

Poplatek za psa r. 2015
1. pes - dům
2. pes - dům
1. pes - byt
2. pes - byt
pes - vesnice

200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
100 Kč

Splatnost poplatků je 30. června 2015
Slavíčková Ivana, finanční odbor MěÚ

Při platbě na účet:

VS 11341 Uhlířské Janovice
21341 Janovická Lhota
31341 Kochánov
41341 Malejovice
51341 Mitrov
61341 Opatovice II
71341 Silvánka
SS číslo popisné dle trvalého pobytu

Město Uhlířské Janovice na základě
„Zásad používání peněžních fondů obce“
vyhlašuje
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení určené na zvelebení bytových a rodinných domů včetně jejich napojení
na sítě technického vybavení.
Občané, kteří mají zájem o poskytnutí této zápůjčky, si mohou podat žádost do výběrového řízení nejpozději do 23.
března 2015 na Městský úřad Uhlířské Janovice.
Žádost je možno vyzvednout na městském úřadě, přízemí – finanční odbor nebo na www.uhlirskejanovice.cz
Uhlířské Janovice dne 9. února 2015

Oznámení pro občany
Služby VZP, které bylo dosud možné využívat v prostorách městské knihovny, se nyní
přesouvají na poštu - Česká pošta, Komenského 400, Uhlířské Janovice.

Domov důchodců
Velmi sledovaná dostavba Domova důchodců v Uhlířských Janovicích pokračuje velice dobře. Každý čtvrtek dopoledne
probíhají kontrolní hodnocení pokračování stavby a řešení nastalých problémů.

pan Urban při prezentaci přípravků

Více foto na http://kolopetr.rajce.idnes.cz/21.1.2015_Kacov_ples_hasici/

Více foto z plesu sportovců zde:
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/14.2.2015_Kacov_ples_sportovcu/

Dne 23. února 2015
oslavil své 75.
narozeniny pan
Stanislav Mokrý.

Dne 3. února 2015 oslavil
své 84. narozeniny pan
Jaroslav Daněk
z Uhlířských Janovic. Hodně
zdraví, štěstí, osobní pohody
a pevné nervy mu přeje
dcera Ivana, vnučka Nikolka
a zeť Bohouš.

Navždy se zavřela
kniha tvého života,
zůstaly jen krásné
vzpomínky a prázdnota
Dne 21. března 2015
uplyne 5 let od úmrtí
pana Karla Hrbka.
Stále a s láskou
vzpomíná celá rodina.

Dne 23. března 2015
vzpomeneme 100 let od
narození našeho milého
tatínka, dědečka a
pradědečka, pana Josefa
Oppla z Uhlířských
Janovic. Vzpomínají syn a
dcera 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 e-mail – redakce.mikroregion@gmail.com.

Na otázku z minulého čísla správně odpověděli zase Kovačkovi. Nevím, kde ty noviny berou, připadá mi spíš, že jsou
napíchnutí na můj noťas a volají ještě před tím, než Ti, Katko, pošlu korekturu. Neb teprve 4 dny potom volali další, kteří
se do soutěže o lístky na Hasičský ples zapojili.
A otázka na další měsíc zní:
Která akce kromě plesu bude mít letos páté výročí?
Odpovědi volejte na známé číslo Klubu Pivovárek 602292832, vítěz obdrží 2 volňasy na letošní ples. A dva volňasy? To
je ušetřenejch 300 Kč a právě tolik stojí v pivovárku deset piv. A to už je slušná úspora!

Více foto z divadla: http://kolopetr.rajce.idnes.cz/5.2.2015_Divadlo_Cert_a_Kaca/

Nabírání kondice fotbalistu FK
Uhlířských Janovic v Horní Branné

Fotogalerii ze soustředění v Horní
Branné a nejen to naleznete na internetových stránkách Fotbalového
klubu Uhlířských Janovic: www.fkuhlirskejanovice.cz.

Fotogalerie a více informací z těchto turnajů naleznete na
internetových stránkách Fotbalového klubu Uhlířských
Janovic: www.fkuhlirskejanovice.cz.

Společná fotografie z turnaje ve Zruči nad Sázavou

Uhlířské Janovice
14. března 2015 od 9.00
„Uhlířskojanovická parketa 2015“

Rataje nad Sázavou
28. března 2015 od 12.00 do 16.00
„Předvelikonoční jarmark“

Český svaz tanečního sportu, Agentura MKP a město
Uhlířské Janovice pořádají celostátní soutěž ve
společenském tanci v sále Kooperativa v Uhlířských
Janovicích. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši
návštěvu. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Městys Rataje nad Sázavou vás srdečně zve do
Předzámčí na další z již tradičních ratajských jarmarků.
I tentokrát budou v rámci jarmarku probíhat oblíbené
pohádkové prohlídky zámku (13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30), rezervace: ou@obecrataje.cz

Čestín
21. března 2015 od 9.00
„Jarní tvoření“

Pozvánka na valnou hromadu
Honebního společenstva
Uhlířské Janovice

Všichni jste srdečně zváni na Jarní tvoření v čestínské
sokolovně, které bude probíhat v sobotu od 9 do 19 hod.
Přijďte si vyzkoušet tradiční i netradiční aktivity, vytvořit
něco pěkného nebo zakoupit již hotové výrobky.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Čestín
22. března 2015 od 14.00
„Dětský karneval“
V čestínské sokolovně se bude konat odpoledne plné
soutěží, her a zábavy pro děti i jejich doprovod. Pořádají
TJ Sokol Čestín ve spolupráci s obcí Čestín. Všechny děti
dostanou krom jiných odměn dárek za účast v masce.
Vstupné dobrovolné.

Sázava
25. března 2015 od 16.30
„Zahájení poutní sezony“
Římskokatolická farnost Sázava všechny srdečně zve na
zahájení poutní sezony o slavnosti Zvěstování Páně 25. 3.
2015, ve výroční den smrti sv. Prokopa. Od 16:30 bude
v sakristii kostela krátká přednáška P. Prof. PhDr. Petra
Piťhy, CSc.: „Duchovním význam sv. Prokopa“.
Mše svatá se bude konat ve středu 25. 3. 2015 od 18.00
v kostele sv. Prokopa v Sázavském klášteře, celebruje též
Prof. Petr Piťha.

Čestín
28. března 2015 od 20.00
„Čestínský ples“
TJ Sokol Čestín pořádá tradiční Čestínský ples
v čestínské sokolovně. Na návštěvníky čeká bohatá
tombola. K tanci a zábavě hraje Laura Bohuslava
Ryšánka, o předtančení se postará taneční skupina
Alenky ze Zruče nad Sázavou. Vstupné 100 Kč.

Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a stanov
honebního společenstva si dovolujeme pozvat všechny
členy Honebního společenstva Uhl. Janovice a majitele
přičleněných pozemků (stávající i členy nové) na valnou
hromadu, která se koná dne 14. března 2015 v 12.30 hod.
v myslivecké chatě „Diana“ v Uhlířských Janovicích
Program valné hromady včetně dalších podrobností bude
vyvěšen ve vývěskách obecních úřadů v katastru
honebního společenstva a na webových stránkách
obecního úřadu Staňkovice www.stankovice.com nebo se
můžete informovat telefonicky: Jar. Urban 728 157 879.
š 185 mm
v 135,5mm
š 185 mm
v 275 mm

1500 Kč

3000 Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750 Kč

Na zadní straně novin
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci v uvedených rozměrech.
V případě Vašeho
zájmu kontaktujte,
prosím, redakci,
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Aktuální informace a pozvánky můžete nyní sledovat i na našem
facebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.
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.
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 – redakce.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.

Redakční rada
Mgr. Jiří Buchta (předseda)
Ing. Luboš Kubát
Bc. Kateřina Kubátová
Ing. Eva Petrásková
Jana Semerádová
Miroslava Sýkorová
Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora
Náklad: 2120 ks
Četnost: 12 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
18. 3. 2015
Předpokládané vydání novin
27. 3. 2015
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