PONDĚLÍ 3. DUBNA 2017 – ČÍSLO 79

CENA 17 Kč

PŘÍSNĚJŠÍ HYPOTÉKY.
Chcete bydlet? Ukažte statisícové úspory

/uvnitř/
OD PONDĚLÍ
3. DUBNA

SokolovSký

BÍLÉ HROZNY
STOLNÍ
BEZPECKOVÉ

JAROSLAV
FALTÝNEK
Nešel bych do
koalice s někým,
kdo chce rušit EET

1 kg

-16 %

49.90

Můžete nás číst také na webu sokolovsky.denik.cz

Nabídka zboží platí do 5. 4. 2017
nebo do vyprodání zásob.

INZERCE

dnes
20.15

dbi_1001408-01

Bečovský zámek už přivítal
milion návštěvníků

dbi_1001677-02

59.90
44.90
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SOKOLOVSKO
VČERA
Noc s Andersenem

Státní zámek a hrad Bečov nad Teplou v neděli 2. dubna odpoledne přivítal svého miliontého návštěvníka od roku
1996, kdy byl památkový objekt zpřístupněn pro veřejnost. Jubilejní vstupenku si koupil Marek z Karlových Varů.
Na prohlídku do Bečova přijel vlakem s partnerkou Milenou a dětmi Lukášem a Danielem. Foto: Deník/Vladimír Meluzín

Nezapomněli jste na daňové přiznání? Lázeňská taxa je nízká,
zvyšte ji, žádá Svaz měst
Karlovarský kraj – Posledpokládat, že by se nápor
ternativa podávání daňoním řádným termínem pro
podání daňového přiznání k
dani z příjmů fyzických
osob za rok 2016 je právě
dnešek! Přesto měl Finanční
úřad pro Karlovarský kraj
koncem minulého týdne k
dispozici pouze něco málo
přes 80 procent z celkově
očekávaného počtu 50 000
přiznání. „I přes rozšířené
úřední hodiny nelze před-

veřejnosti v posledním dni
dal jednoduše zvládnout.
Dnešní provozní doba podatelen všech územních
pracovišť proto bude prodloužena až do 18:00 hodin,“ uvedl Čestmír Kubera,
ředitel Finančního úřadu
pro Karlovarský kraj.
Ulehčením poplatníkům i
pracovníkům správce daně
může být elektronická al-

vých přiznání, provozovaná
Finanční správou ČR prostřednictvím Daňového
portálu na internetových
stránkách www.daneelektronicky.cz. Četnost podávání přiznání touto formou
stále roste a přináší oběma
stranám zvýšený komfort,
při kterém odpadá, nebo se
zjednodušuje osobní návštěva úřadu. (mel)

SPORT REGIONU

REGION

Baník bez trenéra.
Jiří Dreiseitl
skončil. strana 13

Budou řidiči
v kraji ve
stávce? strana
Z DOMOVA

Dražší Velikonoce.
Vejce budou stát
o padesátník více
strana 6

Karlovy Vary – Péče o kolonády, prameny a parky, o
infrastrukturu a lázeňskou
architekturu, to vše stojí
Karlovy Vary desítky milionů korun ročně a náklady
na údržbu rok co rok stoupají. Lázeňský poplatek se
ale od roku 1992 nemění.
Host, který tak do Karlových
Varů přijede, platí stále 15

korun denně a za ubytovací
poplatek uhradí šest korun.
Karlovy Vary tak na těchto
poplatcích podle primátora
Petra Kulhánka (KOA) nyní
vydělají kolem 25 milionů
korun, zatímco údržba všeho, co host ve městě k léčbě
využívá, přijde na více než
sto milionů korun.
Pokračování na str. 3

Loket, Chodov – Co se děje
v knihovně v noci? Nedávají
si tam třeba dostaveníčko
hrdinové z knížek? To měly
opět po roce šanci poznat
děti v rámci Noci s Andersenem. ...2

SOKOLOVSKO
DNES
Ďáblovo jezero
Sokolov – Dnes v 17.30 začíná v klášterním kostele
nová výstava Teufelsee/
Ďáblovo jezero německého
umělce Kai Teicherta. Pokud
nestihnete vernisáž, výstava
bude volně přístupná až do
26. dubna. (žip)
17079

9 771210 920037

SOKOLOVSKO

4

Je jediná žena
mezi psovody
policie strana 4

SVĚT

KULTURA

Nejezděte domů,
varují Rakušané
„svoje“ Turky

Jan Tříska: Od nového
Svěrákova filmu se
právem hodně očekává
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