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Pivní pochod

I přes chladné počasí se na letošní Pivní
pochod vypravilo v sobotu 23. dubna 360 registrovaných pochodníků a asi 50 neregistrovaných. Díky patří všem, kteří se
o pochodující starali - oddělení buřtů Jirka
Dvořák a paní Ondráčková, oddělení dětí
Jana Hynková a Danuška, jízdu na koních
zajistili Tom a Maruška Kubínovi, oddělení

Úvodník

občerstvení na třeťáku Dušan Krivoš, Jirka
Kotek, Miluška, Karolínka, občerstvení v cíli
Saša a Vlaďka, obsluha masopeče Vlado
a Adriana, oddělení zmrzliny Verča, výčep
Míša a Mazan, námořníci Jirka Bitman
a Hubert Plomer, fáborkovač Honza - no to
jsme teda použili lidí - díky! A taky díky
skvělému ALBUMU.
JB
Foto: FB Hospody U Lípy

Druhý jarní měsíc je zahajovací. Ať se podívám, kam se podívám, zahajuje se na
každém rohu - lázeňská nebo turistická
sezóna, slavnosti skoro v každém městě
v okolí. Nemusíme jezdit daleko, v sousední Kyselce jsou 28. května slavnosti
v parku, na Lučinách ve stejný den dopoledne výstava trofejí, v Jáchymově od odpoledních hodin Zahájení lázeňské sezóny. V Karlových Varech bude sezóna
zahájena 7. května a vzhledem k tomu, že
si letos připomínáme 700. výročí narození
Karla IV., bude zahájení zcela jistě velkolepé. Ani kulturní program v amfiteátru u Hospody U Lípy nezůstává pozadu, zatěžkávací zkouškou prošel při
Pivním pochodu a nejinak tomu určitě
bude i při stavění májky a v květnu při
koncertu Laca Decziho.
Přejeme všem maminkám vše nejlepší ke
Dni matek, který letos připadá na
8. květen. Krásně si ten nejrozkvetlejší
měsíc v roce užijte.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Mateřská škola na výletě v Bukovině

19. dubna jsme se vypravili na výlet do
Bukoviny u Valče. Cílem byla lesní vycházka organizovaná paní Janou Hynkovou.
Připravená stezka byla plná překvapení:
členitý terén, překonání potoka, kaliště,
kde se koupají divočáci i stromy a pařezy,
o které se čistí od bahna. Cestou jsme se
dozvěděli o právě kvetoucích rostlinách
a zvířatech, které v místní lokalitě žijí.
Viděli jsme vývraty vysokých smrků. Část
cesty jsme absolvovali na laně, aby se

malým dětem lépe zdolával terén. Děti se
naučily lesnický pozdrav "Lesu zdar".
Výprava končila na zahradě u srubu VLS,
kde jsme si opekli buřtíky. Děti si zahrály
hru na "Divočáky"a na rozloučenou si
zazvonily na zvonek ve zvoničce. Špinaví
a unavení jsme se vypravili na zpáteční
cestu. Autobus jsme získali díky dotaci od
Karlovarského kraje.
LK

Den dětí
Daň z nemovitých věcí
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí
jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a zasílány poplatníkům. Daň je v případě, že nepřevyšuje částku 5 tis. Kč, splatná
najednou a to do 31. května. Ke stejnému
datu lze daň zaplatit najednou i při vyšší částce. Má-li poplatník daně více nemovitých
věcí na území více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny finanční
úřady, v jejichž obvodu se nemovité věci
nacházejí.
Upozornění: Adresa P. O. Boxu uvedená v
levém horním rohu obálky je určena pouze
pro vrácení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem,
který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný
finanční úřad. Veškeré dotaz, podněty,
odvolání apod. proto zasílejte na adresu
územního pracoviště místně příslušného
finančního úřadu uvedeného na složence red
pro nás je to pracoviště v Ostrově.

Letos připadne oslava Dne dětí na sobotu
4. června. Opět bude připravena cesta kolem
světa a soutěže na hřišti. Start od 10:00 hod.
od hasičárny. Více informací sledujte na
red
plakátech a webu obce.

