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Podle názvu a pranostik
skončil svoji vládu nejstudenější, nejkrutější, ale také
nejkratší měsíc v roce, měsíc
únor. Letos však byl snad pro
většinu z nás přijatelný. Až na
některá rána s nepříjemnou
ledovkou a námrazou a na
několik větrných dní a nocí se
měsíc únor i se svými rozmary v našem regionu choval
celkem shovívavě. Jediní,
kdo zatím z průběhu letošní
zimy neměly radost, jsou děti.
Snad jim to vynahradí měsíc
březen, kdy je čekají jarní
prázdniny, zimní radovánky a
sníh. Když nenapadl u nás,
počká na ně snad alespoň na
horách.
Pomalu bude končit plesová sezona a my všichni
budeme čekat na první opeřené posly jara a také na 21.
březen – na první jarní den.
Velmi rád bych však připomněl jiný jarní den. Den, kdy
se prvně objevují květiny
všeho druhu spolu s dětskými
přáníčky, vyráběnými ve
školkách a školách, a to
mezinárodní den žen - 8.
března. Rád bych i já, podal
alespoň symbolickou jarní
kytičku za všechny muže a
popřál všem dívkám, maminkám, babičkám, no prostě
všem ženám, hodně zdraví,
spokojenosti a vše nejlepší
k jejich svátku.

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 2013 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 dne 12. 3. 2014
19. 3. 2014
24. 3. 2014
26. 3. 2014
Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou
12. 3. 2014
19. 3. 2014
Obecním úřadě v Kácově
17. 3. 2014
Obecním úřadě ve Zbraslavicích
17. 3. 2014
Obecním úřadě ve Vlkanči
19. 3. 2014

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 14 do 17 hod.
od15 do 18 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.
Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách Finanční správy
www.financnisprava.cz → daně elektronicky.
Pro podání učiněná do datové schránky doporučujeme použít datovou schránku Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ID: 6sxny3p.
Upozorňujeme, že podání učiněná e-mailem nejsou považována za elektronicky podaná ve smyslu ustanovení § 71
odst. 1) zákona 280/2009 Sb., daňový řád.
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 3. 3. 2014
do 1. 4. 2014.
Bankovní účet pro bezhotovostní placení daně je 77628111, kód banky 0710, předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob
je 721, variabilní symbol je IČ nebo rodné číslo.
Rozšířené úřední hodiny pro výběr daňových přiznání:
- ÚzP K. Hora a Čáslav v pracovních dnech 24.3 až 1. 4. 2014 od 8.00 do 18.00 hod.,
- pouze na ÚzP v K. Hoře v sobotu 29. 3. 2014 od 8.00 do 12.00 hod. (pokladna zavřena)
Rozšířené pokladní hodiny v termínu od 24. 3. až 1. 4. 2014:
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

MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 060, tel./ fax: 327 544 124
e-mail: urad@uhljan.cz
Odbor finanční
Město Uhlířské Janovice na základě „Zásad používání peněžních fondů obce“
vyhlašuje
výběrové řízení
na poskytnutí půjček 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 půjčky, si mohou podat žádost do výběrového řízení nejpozději do 20.
března 2014 na Městský úřad Uhlířské Janovice .
Žádost je možno vyzvednout na městském úřadě, přízemí – finanční odbor nebo na www.uhlirskejanovice.cz
Slavíčková Ivana
finanční odbor, MěÚ

OZNÁMENÍ PRO OBČANY MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE:
Poplatky za svoz a sběr komunálního odpadu pro rok 2014
- osoba s trvalým pobytem v obci
- osoba starší 75 let, invalidní osoby 3. stupně či ZTP/P
- majitel rekreačního objektu

600 Kč
540 Kč
600 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
SS
číslo popisné dle trvalého pobytu
Janovická Lhota
nebo číslo popisné rekreačního objektu
Kochánov
Malejovice
Mitrov
Opatovice II
Silvánka
Od letošního roku jsou zrušeny štítky na popelnice.

Poplatek za psa r. 2014
-

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 2014

Při platbě na účet:

VS

SS

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

22. ledna - letos vyjímečně zasněžené krmítko
pokračování z titulní strany

socha od Miroslava Gruse

http://kolopetr.rajce.idnes.cz/15.2.2014_Kacov_hasici_detsky_karneval/
http://kolopetr.rajce.idnes.cz/15.2.2014_Kacov_hasici_karneval/

Jan Zámostný s Mgr. Miloslavou Královou

Eliška Srbová s paní učitelkou Mgr. Lucií Fetterovou

Štěpánka Balvínová a Mgr. Olga Ladrová

A k minulé soutěži:
Do boje s odpovědí na velmi složitou otázku se pustilo tentokrát rekordních 14 volajících. Ale ze čtrnácti volajících, mezi
něž patřili i matadoři diváckých soutěží, odpověděla správně první Jana Brejchová z rodiny, která ví všechno. Jako
jediná věděla, že soupis místností doložený při kolaudaci patřil k Hotelu Lutrýn, později k Dětskému domovu a nyní k
ruině krásného prvorepublikového domu. Gratulujeme! Dvě vstupenky pro ni budou připraveny na kase v Pivovárku,
nebo si je může vyzvednout na Úřadě městyse Rataje nad Sázavou.
Ještě velejednoduchá otázka protentokrát:
Kolikátý hasičský ples za poslední dva roky je ten letošní? Kdo první odpoví špatně, získává na letošním plese jedno
pivo zdarma. Po předložení dvou vstupenek. Nikoli čestných.

http://kolopetr.rajce.idnes.cz/25.1.2014_Kacov_Sportovni_ples/

Dne 23. března uplyne 10 let ode
dne, kdy nás navždy opustil pan Jiří
Špringer ze Chmeliště. S láskou
vzpomíná za celou rodinu dcera
Radka. Všem, kteří jste ho znali a
vzpomenete s námi, ze srdce
děkujeme.

Dne 18. března 2014 uplyne 1 rok
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a
prababička, paní Marie Jakubálová z
Vavřince.
S láskou vzpomíná za celou rodinu
dcera Alena.

Dne 24. března 2014 uplyne 1 rok
ode dne, kdy nás navždy opustil pan
Josef Bělina z Mirošovic. S láskou
vzpomínáme.
Za celou rodinu manželka Jaroslava.

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.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TÝM
AHC REBELS
HC FARMA Velké Popovice
HC Průhonice
SOKOL Senohraby
HC Bystřice
HC Týnec STARS
HC ATTL 2011
DZS Struhařov
HC SEMTAMŤUK
Kabaret Sázava

Z
27
27
27
27
27
27
28
28
27
27

B
39
38
38
37
37
35
27
25
15
13

V
18
19
18
18
18
17
13
12
7
6

R
3
0
2
1
1
1
1
1
1
1

P
6
8
7
8
8
9
14
15
19
20

G+
192
174
129
190
158
135
148
123
120
83

G82
93
82
115
99
124
154
166
192
175

G+/110
81
47
75
59
11
-6
-43
-72
-92

TM
265
154
136
193
155
132
162
202
110
193

kolo
27.
26.
25.
24.

domácí
Kabaret Sázava
AHC REBELS
HC Týnec STARS
AHC REBELS

hosté
AHC REBELS
HC Bystřice
AHC REBELS
HC Průhonice

výsledek
1:23
6:3
4:6
7:3

Fotbalový klub
Uhlířské Janovice
žádá fotbalové
fanoušky o spolupráci.
Sháníme starší fotografie ze zápasů
FK Uhlířských Janovic. Budeme rádi
za každou fotografii do roku 2005.
Samozřejmě čím starší, tím jsou pro
nás cennější.
Pokud se rozhodnete nám pomoci,
můžete nás kdykoliv kontaktovat na
cizek.luk@seznam.cz nebo na tel. č.
602 604 732.

1931

Starší přípravka si parádně užila nedělní den v S-Centru Benešov

Čestín
2. března 2014 od 15:00
„Dětský karneval“

Uhlířské Janovice
15. března 2014 od 9:00
„Uhlířskojanovická parketa“

V čestínské sokolovně se bude konat v neděli 2. 3.
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.

Třetí březnovou sobotu pořádá Český svaz tanečního
sportu ve spolupráci s agenturou MKP tradiční celodenní
postupovou soutěž v latinskoamerických a standardních
tancích. Akce je pořádána pod záštitou města Uhlířské
Janovice a za finančního přispění firem a podniků z
Uhlířskojanovicka. Přijďte strávit příjemný den v rytmu
hudby a tance do sálu Kooperativy.

Uhlířské Janovice
2. března 2014 od 15:00
„Vernisáž Naděždy Mixové (Slavíčkové)
Jste srdečně zváni na vernisáž obrazů malířky Naděždy
Mixové (Slavíčkové) s názvem Kostely, která se uskuteční
v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích.

Podveky
8. března 2014 od 14 hodin
„Dětský karneval“
SDH Podveky a obecní úřad Podveky pořádají maškarní
karneval, který se bude konat v sále místního hostince.
Těšit se můžete na zábavné hry, veselé dovádění na
tanečním parketu i sladké odměny pro děti. Všichni jste
srdečně zváni.

Uhlířské Janovice
8. března 2014 od 17 hodin
„Záznamy z plání“
Srdečně Vás zveme na výstavu grafiky a kreseb Ing. Arch.
Heleny Kalné „Záznamy z plání“. Vernisáž výstavy se
uskuteční v Minigalerii KIC v Uhlířských Janovicích a
vystoupí na ní Jana Pražáková (violoncello) a Vladimír
Faltus (housle). Výstava potrvá do 31. 3. 2014

Kácov
8. března 2014 od 19:00
„Monsieur Amédée“
V sobotu 8. března vystoupí se svým představením v
sokolovně v Kácově divadelní sdružení MIMOCHODEM z
Ledče nad Sázavou. Na programu je komedie "Monsieur
Amédée". Předpokládaný konec představení ve 21:30
hod. Vstupné: 90,- Kč. Srdečně Vás zve městys Kácov.

Uhlířské Janovice
16. března 2014 od 16 hodin
„Proč nejsou „církevní restituce“
restitucemi?“
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně zve na
přednášku o historickém způsobu vydržování církevních
institucí a jeho vztahu k současnému majetkovému
narovnání mezi státem a církvemi. Přednáška se
uskuteční v Komunitním centru sv. Jiljí, Havlíčkova 898.
Přednáší Zdeněk Janovský z katedry botaniky UK v
Praze.

Rataje nad Sázavou
22. března 2014 od 20:00
„Hasičský ples“
Klub Čtrnáctka, spolu s SDH Rataje nad Sázavou si Vás
dovolují pozvat na tradiční hasičský ples, jenž se
uskuteční v prostorách Klubu Pivovárek. Program,
občerstvení i bohatá tombola zajištěny. Lístky v
předprodeji u ratajských hasičů.

Kácov
22. března 2014
„Sokolské šibřinky“
Městys Kácov srdečně zve do kácovské sokolovny na
tradiční Sokolské Šibřinky. Přijďte pobejt a podpořit místní
spolek.

Uhlířské Janovice
29. března 2014 od 8 hodin
„Velikonoční jarmark“

Uhlířské Janovice
13. dubna 2014, 9 – 17 hod.
„Výroba kabelek Candy Bag“

Klub tvořivých žen Vás srdečně zve na Velikonoční
jarmark (různé košíky, misky a velikonoční dekorace) do
Pečírkovy ulice na náměstí. Moc se na Vás těšíme.

Městská knihovna Uhlířské Janovice pořádá kurz výroby
taštiček Candy Bag. Přihlásit se je možné v knihovně
nebo na telefonu 327 544 181.

Uhlířské Janovice
19. dubna 2014 od 19:30
„Jakub Smolík“
Milan Kopecký oznamuje, že vstupenky na koncert
Jakuba Smolíka, který proběhne v sále Kooperativy v
Uhlířských Janovicích, jsou již v předprodeji. Zakoupit je
můžete přes portál Ticketpro, dále na KIC v Uhlířských
Janovicích a také ve vzorkové prodejně Dingo. Všichni
jste srdečně zváni.

Čestín
29. března 2014 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 početná taneční
skupina Alenky ze Zruče nad Sázavou. Vstupné 100,-.
Předprodej vstupenek spolu s rezervacemi stolů bude
zahájen 3. března v potravinách Čestín.

Rataje nad Sázavou
5. dubna 2014, 10 - 15 hod.
„Předvelikonoční jarmark“
Městys Rataje nad Sázavou zve všechny milovníky nejen
jarních a velikonočních dekorací, šperků a košíků na
jarmark, který se uskuteční v ratajském předzámčí
(prostor mezi Klubem Pivovárek – bývalé kino – a
ratajským zámkem).

Čestín
12. dubna 2014 od 9:00
„Jarní tvoření“
Všichni jste srdečně zváni na „Jarní tvoření“ v čestínské
sokolovně, které bude probíhat od 9:00 do večerních
hodin. Přijďte si vyzkoušet tradiční i netradiční aktivity,
vytvořit něco pěkného nebo zakoupit již hotové výrobky.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Na této stránce zveřejníme Vaše pozvánky na
koncerty, obecní slavnosti, divadla či výstavy.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, redakci.
š 185 mm
v 135,5mm
š 185 mm
v 275 mm

1500Kč

3000Kč

š 90,5 mm
v 135,5 mm
750Kč

Na zadní straně
otiskneme Vaši
reklamu či inzerci.
Otiskujeme pouze
hotovou inzerci.
V případě Vašeho zájmu
kontaktujte, prosím,
redakci:
redakce.mikroregion@
gmail.com
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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 – 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 přijatých textů.

Tisk
Zdeněk Jeřábek
Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora
Náklad: 2110 ks
Četnost: 12 čísel za rok
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
20. 3. 2014
Předpokládané vydání novin
28. 3. 2014
MK ČR E 18157

