
MIKRO REGION
Vá ení tená i,
íká se sice „B ezen, za kamna
vlezem…“, ale roztodivné v -
kyvy po así posledních let, to-
muto po ekadlu p íli nep ejí.
Navíc, spousta z nás ani nemá
as zalézat n kam za kamna.
Pro podnikatele se b ezen nese
v duchu daní z p íjm a nutnosti
podat da ové p iznání. Informa-
ci Finan ního ú adu kde a jak
bude mo nost da ové p iznání
podat, jist naleznete i na strán-
kách Mikroregionu.

Zahrádká i opra ují za-
hradnické ná iní a pou t jí se
do st íhání n kter ch ovocn ch
strom . Pomalu, ale jist kon í
plesová a karnevalová sezóna.

eká nás první jarní den a
na leto ní rok p ipadají na b e-
zen i velikono ní svátky. Veliko-
noce jsou nejd le it j ím
k es ansk m svátkem, co byl
d vod, pro se od leto ního roku
stal Velk pátek, tedy den umu-
ení Je í e Krista, státním svát-
kem. M eme se tak t it na
ty i dny volna.
P eji v em tená m Mikro-

regionu, aby nejen velikono ní
volné dny, ale v echny dny nad-
cházejícího jara pro ili v klidu,
ve zdraví a bez zbyte n ch stre-
s . A a vám v pond lí 28. b ez-
na zaklepou na dve e koledníci
s pomlázkou a ko í kem, a za-
zpívají ono známé „Hody, hody,
doprovody,…“, p ijm te je a po-
darujte s úsm vem…



INFORMACE PRO DA OVÉ POPLATNÍKY
FINAN NÍ Ú AD PRO ST EDO ESK KRAJ
Územní pracovi t v Kutné Ho e
Územní pracovi t v áslavi
INFORMACE PRO VE EJNOST
Finan ní ú ad pro St edo esk kraj, Územní pracovi t v Kutné Ho e a Územní pracovi t v áslavi informují v echny
da ové poplatníky, kte í budou za zda ovací období 2015 podávat da ové p iznání k dani z p íjm fyzick ch osob, e v
rámci slu eb poskytovan ch ve ejnosti budou pracovníci územních pracovi p ítomni na
M stském ú ad v Uhlí sk ch Janovicích dne 21. 3. 2016 od 8 do 17 hod.

30. 3. 2016 od 8 do 17 hod.
M stském ú ad ve Zru i nad Sázavou 29. 3. 2016 od 9 do 17 hod.
Obecním ú ad ve Vlkan i 16. 3. 2016 od 13 do 17 hod.

V rámci t chto ú edních hodin mohou da oví poplatníci platn podat svá da ová p iznání, mohou získat pomoc p i vypln ní
da ového p iznání do p íslu n ch formulá . V pr b hu t chto náv t v na obcích není mo no zaplatit da v hotovosti.
Upozor ujeme, e vzory v ech aktuálních da ov ch tiskopis jsou dostupné na stránkách Finan ní správy
www.financnisprava.cz da ové tiskopisy. Informace nezbytné pro správné pln ní da ov ch povinností k daním z p íjm
jsou zve ejn ny na www.financnisprava.cz v zálo ce „Dan a pojistné“ a budou aktuáln dopl ovány v „Novinkách“ a ve
speciálním erveném boxu na stránce vpravo. Interaktivní formulá e jsou na t chto stránkách zve ejn ny v zálo ce „da ové
tiskopisy“.

Pro u in ní podání do datové schránky doporu ujeme pou ít:
• datovou schránku Územního pracovi t v Kutné Ho e - iwen45c
• datovou schránku Územního pracovi t v áslavi - 3pgn5tt

Pro p ípad, e vzniknou poplatník m v souvislosti s podáváním da ov ch p iznání n které nejasnosti, mohou se za ú elem
jejich vy e ení dotázat na informa ní telefonní lince:
KFÚ pro St edo esk kraj tel. 234 009 219,
ÚzP v Kutné Ho e tel. íslo 327 536 329 nebo
ÚzP v áslavi tel. íslo 327 300 353.
Informa ní linky budou v provozu od 15. 3. 2016 do 1. 4. 2016.



Placení daní
Upozor ujeme, e kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své da ové povinnosti na zru en bankovní ú et finan ního ú adu
(nyní územního pracovi t ), vystavuje se nebezpe í, e jeho da ová povinnost nebude ádn zaplacena a hrozí i sankce
z d vodu prodlení.
Správn bankovní ú et pro bezhotovostní placení dan z p íjm fyzick ch osob je 77628111, kód banky 0710, p ed íslí
721, variabilní symbol je rodné íslo.

Roz í ené ú ední hodiny pro v b r da ov ch p iznání
v pracovních dnech 21. 3. 2016 a 1. 4. 2016 od 8.00 do 18.00 hod
roz í ené pokladní hodiny na ÚzP Kutná Hora
v termínu od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016

- pond lí a st eda od 8 do 12 hod. a od 13 do 15.30 hod.
- úter , tvrtek, pátek od 8 do 12 hod

Povinné elektronické podání
Ust. § 72 odst. 4 zákona . 280/2009 Sb., da ov ád, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen „da ov ád“) stanovuje, e
má-li da ov subjekt nebo jeho zástupce zp ístupn nou datovou schránku nebo zákonem ulo enou povinnost mít ú etní
záv rku ov enou auditorem, je povinen podání p ihlá ky k registraci, oznámení o zm n registra ních údaj , ádného
da ového tvrzení a dodate ného da ového tvrzení, u init pouze datovou zprávou ve formátu a struktu e zve ejn né
správcem dan odeslanou zp sobem uveden m v § 71 odst. 1 da ového ádu. Pro povinné elektronické podání dle § 72
odst. 4 da ového ádu tedy není mo né vyu ít dodate ného potvrzení nebo opakování podání dle § 71 odst. 3 da ového
ádu (pro uvedené p ípady je tedy tzv. E-tiskopis vylou en). Pro spln ní povinnosti init podání elektronicky dle § 72 odst.
4 da ového ádu bude tedy od 1. 1. 2016 nutné podání u init pouze jedním z následujících zp sob upraven ch v § 71
odst. 1 da ového ádu, tedy bu :
• datovou zprávou podepsanou uznávan m elektronick m podpisem, nebo
• datovou zprávou odeslanou prost ednictvím datové schránky, nebo
• datovou zprávou s ov enou identitou podatele zp sobem, kter m se lze p ihlásit do jeho datové schránky.







Zm ny otevírací doby na h bitov v Uhlí sk ch Janovicích
platné od 1. dubna 2016
Leden, únor, b ezen, íjen, listopad, prosinec: 8.00 – 18.00 hodin
Duben, kv ten, erven, ervenec, srpen, zá í: 7.00 – 20.00 hodin
Památka zesnul ch v etn p edcházející soboty a ned le,
t dr den a váno ní svátky: 7.00 – 19.00 hodin



Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/23.1.2016_Kacov_hasici_-
ples/







Více foto na http://kolopetr.raj-
ce.idnes.cz/6.2.2016_Kacov_Diva-
dlo_Jezibaby_z_Babina/



Fotogalerie: http://zsamskacov.rajce.idnes.cz/Zapis_-
do_1._tridy_-_26._1._2016/



Dne 8. b ezna 2016 uplyne 23 let
ode dne, kdy nás nav dy opustil
tatínek a d de ek Ji í Strej ovsk
z Uhlí sk ch Janovic. Kdo jste ho
znali, vzpome te s námi. Vzpomíná
dcera s man elem a syn s
man elkou.

Dne 28. b ezna 2016 uplyne 20 let od úmrtí panaAntonína
Hejného a dne 5. b ezna 2016 také 6 let od úmrtí jeho
man elky Jaroslavy z Uhlí sk ch Janovic.
Stále a s láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 18. b ezna 2016 uplynou 3 roky
ode dne, kdy nás nav dy opustila
na e milovaná maminka, babi ka a
prababi ka paní Marie Jakubálová
z Vav ince. S láskou vzpomíná za
celou rodinu dcera Alena.
Na této stránce zdarma otiskneme
oznámení Va ich ivotních v ro í
a vzpomínek na blízké. P ísp vky
m ete odevzdávat v Kulturním
informa ním centru v Uhlí sk ch
Janovicích nebo naskenované
posílat p ímo na redak ní e-mail:
redakce.mikroregion@gmail.com.



Rataje nad Sázavou12. b ezna 2016, 10.00 – 15.00„Jarní emesln jarmark“
M stys Rataje nad Sázavou a SDH Rataje nad
Sázavou srde n zvou do prostor ratajského zámku
na tradi ní emesln jarmark. U p íle itosti jarmarku
budou probíhat v jime né prohlídky ratajského zámku.
Prohlídky mají omezenou kapacitu, doporu ujeme te-
dy se p edem objednat: ou@obecrataje.cz, tel.
327322169 nebo osobn v kancelá i ú adu m styse.
Vstupné na prohlídku zámku: 50 K , d ti a d chodci
25 K . Vstup na jarmark zdarma. Ob erstvení za-
ji t no.

Uhlí ské Janovice12. b ezna 2016 od 12.30„Valná hromada Honebního spole enstva Uhl.Janovice“
Dovolujeme si pozvat v echny leny Honebního spole enstva Uh-
lí ské Janovice a majitele p i len n ch pozemk na valnou hroma-
du, která se koná v myslivecké chat Diana v Uhlí sk ch Janovi-
cích (z Uhl. Janovic sm r na Janovickou Lhotu - poslední chata
vlevo).
Pokud se majitel pozemku/ nem e zú astnit, je mo né zplno-
mocnit k zastupování na valné hromad jím zvolenou osobu a to
na základ ud lení plné moci.
Nájem z vlastnictví pozemk v honitb za rok 2015 bude vyplácet
p ítomn pokladník v dob od 12.30 do 16.00 proti p edlo ené-
mu/ m v pisu/ m z katastru nemovitostí (sta í prostá/é kopie, p í-
padn internetov v pis), kter m/i dolo í v m ru vlastnictví po-
zemk v honitb .
Pokud bylo p evedeno vlastnické právo k honebním pozemk m,
které jsou sou ástí spole enstevní honitby, pak tímto zdvo ile á-
dáme nabyvatele t chto pozemk , aby písemn oznámili starostovi
HS Uhlí ské Janovice panu Jaroslavu Urbanovi (Smilovice 8, 285
04 Uhlí ské Janovice) nebo emailem na hudec.z@centrum.cz tuto
zm nu, a to do 5 dn p ed konáním valné hromady s dolo ením
fotokopie v pisu/ z listu/ vlastnictví a zárove se s dan m/i
dokladem/y zú astnili této valné hromady HS Uhlí ské Janovice.

Petrovice II5. b ezna 2016„D tsk karneval“ od 13.00 do 17.00
SDH Vlková srde n zve d ti i jejich rodi e na karneval
do kulturního domu v Petrovicích II. D ti se mohou
t it na spoustu zábavy, her, sout í a mnoho odm n.„Zábava pro dosp lé“ od 20.00
SDH Vlková srde n zve na karnevalovou zábavu pro
dosp lé do kulturního domu v Petrovicích II. Hraje
kapela Pavla Kruli e. Vstupné pro dosp lé 100 K , za
ú ast v maskách 50 K .



Na této stránce zve ejníme Va e pozvánky nakoncerty, obecní slavnosti, divadla i v stavy.V p ípad zájmu kontaktujte, prosím, redakci.

Uhlí ské Janovice19. b ezna 2016, 8.30 – 18.00„Uhlí skojanovická parketa“
Uhlí skojanovická parketa prob hne ji po 22. za finan ní-
ho p isp ní M sta Uhlí ské Janovice a drobn ch firem
z m sta a okolí. Tane níci od d tí po seniory zde p edvedou
to nejlep í ze svého um ní. V ichni milovníci tance jsou ví-
táni. Ob erstvení zaji t no.

Rataje nad Sázavou25. b ezna 2016 od 20.00„Hasi ská zábava“
SDH Rataje nad Sázavou srde n zve do prostor Klubu
Pivovárek na hasi skou zábavu. K tanci a poslechu hraje
Studio 95. Tombola zaji t na. Vstupné 150 K . P edprodej
vstupenek na Ú adu m styse Rataje nad Sázavou.

Rataje nad Sázavou23. dubna 2016 od 17.00„Vernisá v stavy fotografií“
Srde n vás zveme do Rytí ského sálu ratajského zámku
na vernisá v stavy fotografií. Vystavovat bude Jakub Mo-
ravec - cestovatel, texta a fotograf, Lenka Lojová - fotograf-
ka a Petr Prcek Zeman - fotograf. T it se m ete také na
hudební doprovod a ob erstvení.
Uhlí ské Janovice16. a 24. dubna 2016„Kurz malby technikou Boba Rosse“
M stská knihovna v Uhlí sk ch Janovicích po ádá kurzy
malování technikou Boba Rosse. Bli í informace na tel.
327 544 181 nebo na mailu knihovna@uhljan.cz.

Uhlí ské Janovice19. b ezna 2016 od 15 hodin„Ba k rkov koncert“
ádivá kapela pro d ti a jejich rodi e „Pískomil se vrací“ vás

zve na neodolateln , podomácku vyroben , ba k rkov
koncert! Sokolovna Uhlí ské Janovice, vstupné 50 K , vstup
pouze v ba k rkách!

Uhlí ské Janovice26. b ezna 2016 od 19.00„Ve kole je bomba“
Ochotnick spolek Uhlí srde n zve na reprízu blázniv
ulítlé komedie do uhlí skojanovické sokolovny. Vstupné 70,-

Uhlí ské Janovice13. b ezna 2016 od 15.00„Fotbalov zápas“
Fotbalov klub Uhlí ské Janovice zve na zápas Uhlí ské
Janovice B – Hlízov, p edehrávka 26. kolo Okresního
p eboru.

Uhlí ské Janovice2. dubna 2016 od 16.30„Fotbalov zápas“
Fotbalov klub Uhlí ské Janovice zve na zápas Uhlí ské
Janovice – TJ Sokol Jankov, 28. kolo I. B t ídy skupiny D.
Dal í utkání:
Mu i „B“: UJ – Zbraslavice v ned li 3. dubna od 16.30 hod.

Petrovice II27. b ezna 2016 od 19.30„Velikono ní zábava“
SDH Vlková po ádá Velikono ní zábavu, na kterou srde n
zve do kulturního domu v Petrovicích II. Hraje kapela Pavla
Kruli e. Vstupné 100 K .

185 mm
v 275 mm
3000 K

V na ich novinách
otiskneme Va i reklamu
i inzerci.
Otiskujeme pouzehotovou inzerci v uve-
den ch rozm rech.
V p ípad Va eho
zájmu kontaktujte,prosím, redakci,

90,5 mm
v 135,5 mm
750 K

185 mm
v 135,5mm
1500 K
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Máte na srdci n co zajímavého o Va í obci a cht li byste to sd lit
spoluob an m? Po ádáte besedu, v stavu, koncert i kurz a cht li bysteotisknout pozvánku? Chcete pop át mnoho zdraví sv m bli ním nebo uctít
v ro í t ch, kte í tu ji s námi nejsou? Neváhejte nás kontaktovat – redak-
ce.mikroregion@gmail.com
D kujeme za Vá zájem.
Prosíme zasilatele p ísp vk , aby nezapomn li ke sv m lánk m p ipojit
jméno autora textu, p ípadn i jméno autora fotografií a popisky
k fotografiím. D kujeme.
Za v cnou správnost text odpovídají jejich auto i.
Uve ejn né p ísp vky nemusí vyjad ovat názory redak ní rady.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu i neoti t ní p ijat ch text .

Aktuální informace a pozvánky m ete nyní sledovat i na na emfacebookovém profilu: www.facebook.com/mikroregion.




