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CENU MĚSTA ZÍSKÁVÁ ZDEŇKA FRYČKOVÁ
Zastupitelé města Klášterce nad Ohří včera mimo jiné udělovali letošní
cenu města. Za práci ve prospěch města ji obdrží paní Zdeňka Fryčková.
Dle citace z jednoho nominačního listu: "Pracovitá, spolehlivá, obětavá
osoba, která má ráda svoje město a vždy pracovala v jeho prospěch.
Celá léta byla duší kulturního domu, moderátorkou kulturních akcí, vždy
si udělala čas pro lidi, spolupracovala se školami." Jak je vidno z fotografie, nikdy nezkazila žádnou legraci. Srdečně blahopřejeme!

MĚSTO ŘEŠÍ PETICI A STÍŽNOSTI NA MHD

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Město řeší podněty k městské hromadné dopravě, a proto
se sešlo se zástupci společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Společnost obdržela vytýkací dopis, jehož předmětem byly
výtky směrem k nedodržování jízdního řádu či nehlášení
mimořádných událostí. Jedním z témat schůzky bylo i projednání jízdního řádu, který nevyhovoval zaměstnancům
společnosti Thun 1794, a.s. Nakonec se podařilo dojednat
takové změny v organizaci MHD, které umožní, že kritizovaný spoj č. 29 bude posunut na čas odjezdu 14:40 hodin
ze zastávky Porcelánka, tím však dojde také k posunu spoje
č. 23. Pokud vše půjde podle předpokladů, dojde k úpravě
jízdního řádu již během července.

Po městě již bylo instalováno 10 nádob na použité
jedlé oleje z vašich domácností. Do popelnic je
vhazujte v uzavřených plastových obalech, např.
v PET lahvích, tím odlehčíte kanalizační síti.
V budoucnu se může počet těchto nádob navýšit.
Stále můžete použité kuchyňské oleje odevzdávat
i ve sběrném dvoře. Děkujeme těm, kteří smýšlejí
a jednají ekologicky. Rozmístění najdete ZDE.

V případě poškození svých odpadových nádob
na směsný komunální odpad (prasklý kontejner,
prohnilé dno, utržené víko apod.) kontaktujte
paní Andreu Vondrášovou (tel.: 733 124 309),
nádoba vám bude bezplatně vyměněna.

T IP
Už zítra se po městě koná
největší sportovní akce pro celou rodinu.
Připojilo se k ní více než 20 sportovních klubů
a organizací a vy si tak budete moci vyzkoušet nejrůznější
sportovní aktivity. Mapku, kde všude na vás budou mezi 9. a 13. hodinou
čekat, najdete na webu města ZDE, a to včetně vysvětlivek, o který sport se jedná.
V 10 hodin se slavnostně otevře cyklopark v Královéhradecké s ukázkou BMX Michaela Berana
a v 11 hodin se přestřihne páska na atletickém oválu. Od 15 do 18 bude následovat program v aquaparku,
kde bude zítra po celý den vstupné zdarma. Na aquaparku budou ukázky sportů, turnaje, hudební vystoupení
a autogramiáda Jiřího Šlégra a Tomáše Krause. Po celý den také bude probíhat benefice pro Verunku. Více ZDE.
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