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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Na posledním jednání Rady města Klášterce nad Ohří se radní mimo jiné
zabývali žádostmi o dotace na podporu kulturních akcí a projektů na letošní rok.
Rozhodli například o poskytnutí dotace Jiřímu Bauerovi na akci Country koza 2019
ve výši 40.000 Kč.
Radní také rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč žadateli
Přátelé hradu Hasištejn na akci Malá procházka středověkem, která je určená pro žáky
4. tříd kláštereckých základních škol a uskuteční se 18. června 2019.
Rada také vzala
na vědomí výsledky veřejné zakázky na drobné opravy komunikací v Klášterci nad Ohří,
byla zadána firmě Metrostav z Prahy.
Starosta města převzal záštitu nad koncertem
55. ročníku Festivalu L. van Beethovena, který se uskuteční 5. června 2019 na zámku.
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se od 15 hodin v kulturní domě koná zasedání Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří. Jednání můžete sledovat osobně nebo online ZDE.

KRÁTKÉ INFORMACE Z RADNICE

NOVINKA - NÁDOBY NA OLEJE

V pondělí 1. dubna 2019 bylo zahájeno blokové čištění ulic
ve městě a přilehlých obcích. Prosíme všechny o respektování
dopravního značení. Rozpis termínů čištění jednotlivých ulic
najdete ZDE. Registrovaní uživatelé mobilního rozhlasu obdrží
vždy den předem SMS s připomínkou, že v jejich ulici proběhne
úklid. Registrovat se můžete ZDE nebo si stáhněte aplikaci
Mobilní rozhlas do Vašeho chytrého telefonu.
Připomínáme, že ve dnech 8. až 10. dubna 2019 proběhne
v salonku klášterecké radnice sbírka použitého ošacení, která
se koná dvakrát v roce ve spolupráci s Diakonií Broumov. Co vše
můžete darovat potřebným, najdete v letáku ZDE.
V sobotu 6. dubna se koná celorepubliková akce Ukliďme
Česko, do které se můžete zapojit i Vy. Město Vám po domluvě
poskytne např. pytle na odpad nebo pomoc s odvozem. Více
informací poskytne Libor Kocáb, více o akci najdete ZDE.

Radní města se na poslední schůzi zabývali i novým
typem nádob na třídění odpadů. V rámci zkvalitnění
služeb pro občany města a pro zlepšení životního
prostředí je zapotřebí vytřídit co nejvíce odpadu z domácností a pokud to situace umožňuje, poskytnout
je k dalšímu využití. V brzké době tak ve městě
přibydou speciální nádoby na jedlé oleje a tuky
z domácností. Budou mít zelenou barvu a oleje se
do nich budou vhazovat v PET lahvích. O rozmístění
kontejnerů budeme informovat. Kde najdete stávající
nádoby na různé typy odpadů, uvidíte v mapě na webu
města ZDE. Nyní třeba přibyly nádoby na tetrapacky
i nádoby na kovový odpad.

HLEDÁME
POSILU
DO NAŠEHO
KOLEKTIVU
NA POZICI
"VEDOUCÍ ODBORU
SPRÁVY MAJETKU..."

Až do 12. dubna radnice přijímá nominace na Cenu města
Klášterce nad Ohří. Cenu mohou získat jednotlivci nebo kolektivy za mimořádný přínos k rozvoji města, za reprezentaci města
v ČR i v zahraničí nebo za příkladné chování v krizových situacích.
„Radnice tak chce ocenit občany, kteří dlouhodobě přispívají k rozvoji města například v oblasti kultury nebo sportu a podílejí se tak
na tvorbě dobrého jména Klášterce nad Ohří,“ vysvětluje starosta
Štefan Drozd. O laureátech budou rozhodovat zastupitelé v červnu
tohoto roku na základě nominací od fyzických či právnických osob.
PASTELKA
Ocenění je spojeno se získáním porcelánové sošky z dílny klášterecV GALERII KRYT
ké sochařky a výtvarnice Jitky Kůsové. Cena se uděluje čtvrtým
rokem, držiteli jsou Vasil Želev, Václav Cajthaml a Miloslav Král. V galerii Kryt se představí chomutovská výtvarnice
Nominační list najdete ZDE nebo v příštích Kláštereckých novinách. Naďa "Pastelka" Hoštová. Věnuje se krajinomalbě a
snovému zátiší, psaní a ilustracím. Vydala také knihu
říkanek pro malé děti s názvem S Pastelkou o zvířátkách, ilustrovala sbírku básní brněnské spisovatelky
Marie Urbanové s názvem Barvy mé duše a ilustrovala
i knihu Petra Mikšíčka Odtajněná zpráva o Marcebile.
Výstava s názvem Návraty bude zahájena vernisáží
5. dubna a k vidění bude do 5. května 2019.
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