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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Na posledním jednání Rady města Klášterce nad Ohří radní mimo jiné schválili
vyhlášení veřejných zakázek na kompletní rekonstrukci Sadové ulice a na VII. etapu
regenerace nového sídliště.
Dále se zabývali žádostmi o individuální dotace,
Fotbalový klub Rašovice obdržel 15.000 Kč na pořízení benzinového čerpadla na vodu
a kuchyňské linky, Marek Tichý získal dotaci 10.000 Kč na pořízení profesionální zvukové
nahrávky klášterecké kapely DOUPOV, spolku LOKO-MOTIV byla poskytnuta dotace
ve výši 50.000 Kč na každoroční akci Historické cyklovlaky a Jan Lemon použije dotaci
ve výši 35.000 Kč na projekt Slide festival. Obří nafukovací skluzavka na kláštereckém náměstí bude pro
veřejnost k dispozici v sobotu 22. června. Tento den se také uskuteční celoměstská akce Sportu otevřeno.
Ve středu 8. května 2019 se od 15 hodin na místním hřbitově uskuteční pietní akt
u příležitosti 74. výročí od konce 2. světové války. Den vítezství si připomeneme kladením
věnců u pomníku obětem válek s čestnou stráží kláštereckých skautů za hudebního
doprovodu orchestru Viliama Béreše. Všichni jste srdečně zváni.

MHD ZAJIŠŤUJE NOVÝ DOPRAVCE

KOTLÍKOVÉ DOTACE NAPOSLED

Od 1. května 2019 zajišťuje městskou hromadnou dopravu nový
dopravce, Autobusy Karlovy Vary. Na webových stránkách města
jsou nové jízdní řády, vytištěné vám je poskytneme v turistickém
informačním centru pod radnicí. Původně se v jízdním řádu objevila chyba, ranní spoj ze zastávky IP Verne I však již opět odjíždí
v 06:15 tak, jak byli lidé zvyklí. Stávající průkazky na MHD od
původního dopravce jsou platné do konce roku 2019, dopravce
Autobusy Karlovy Vary je samozřejmě akceptuje. Nové průkazky
lze zakoupit v kanceláři v Nádražní 199 (na světelné křižovatce
vedle zastavárny) za stejných podmínek, tzn. nad 65 let za 200 Kč,
budou platné do konce roku 2019. Od nového roku se chystá změna,
průkazky koupené od 1.1.2020 budou stále za 200 Kč, ale nebudou
platné na kalendářní rok - do konce roku 2020, ale na rok od data
nákupu, tzn. bude to pro cestující takto výhodnější.
V novém jízdním řádu také došlo ke změně spojů od porcelánky,
a to zrušení spoje ve 14:15 a posun následujícího spoje o 15 minut.
Dle dosavadního dopravce byl spoj ve 14:15 téměř nevyužívaný,
jelikož zaměstnanci porcelánky končí ve 14:30. Spoj, který jezdil
původně ve 14:45, byl posunut o 15 minut na 15:00 tak, aby byla
zajištěna plynulost a návaznost spojů. Město o změně jednalo
s vedením porcelánky. Zaměstnanci, kteří by skončili před 14:30
navíc mohou využít spoj Kadaň – Vejprty, který u porcelánky staví
ve 14:26 a pokračuje přes autobusové nádraží na Petlérskou.

Od 1. září 2022 nebudou moci být provozovány teplovodní kotle zapojené na ústřední topení spalující uhlí
nebo dřevo 1. a 2. třídy, a to pod pokutou 50.000 Kč.
Podle čeho poznáte, že vlastníte takovýto kotel? Je na
ruční přikládání uhlí nebo dřeva bez ventilátoru a elektronické regulace, byl vyroben před rokem 2008, není
označen štítkem 3., 4. či 5. třídy nebo byl podomácku
vyroben. Provozováním takového kotle přispíváte ke
zhoršení kvality vzduchu v našem městě. Lokální topeniště jsou největším zdrojem emisí polétavého prachu,
který má velmi negativní vliv na zdraví obyvatelstva.
Co dělat pokud takový kotel vlastníte a nemáte peníze
na jeho výměnu? Ústecký kraj v červenci vyhlásí
poslední vlnu kotlíkových dotací. V rámci této dotace
mohou občané získat až 120.000 Kč na výměnu nevyhovujícího kotle a otopné soustavy (tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu, plynový kotel). V případě dostatečného
zájmu občanů město Klášterec nad Ohří uvažuje o zapojení se do programu kotlíkových půjček pro své občany.
Bezúročná půjčka od města by občanům pokryla zbylé
náklady. Město by rovněž zajistilo kotlíkového poradce.
Nyní zatím zjišťujeme případný zájem o kotlíkovou
půjčku a kotlíkovou dotaci. Abychom vás mohli zaevidovat jako zájemce, obraťte se prosím na Adélu Václavíkovou. Podle počtu zájemců se město rozhodne,
zda se do programu zapojí.

T IP

KRUŠNOHORSKY MYSLET,
ŽÍT A SNÍT

V galerii Kryt svou tvorbu představí
Martin Valina, autor projektu Krušnohorsky myslet, žít a snít,
plného fotografií, z nichž každá má svůj osobní příběh, který do něj
vkládá sám autor a který určitě znají všichni milovníci Krušných hor.
Projekt o horách, které mají duši. Krušnohorskou. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pátek 10. května od 17 hodin, výstava bude k vidění
do 3. června. Výstavu můžete navštívit každý všední den, nově však
i v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.
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