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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. V programu na podporu dostupnosti lékařských služeb na území našeho
města doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí dotace MUDr. Ivaně Kadlecové
ve výši 100.000 Kč na otevření druhé ordinace dětského lékaře.
Dále se radní zabývali
dotačními programy na rok 2020. Schválení programů na podporu činnosti a projektů v oblasti
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže a na podporu kulturních
akcí a projektů je v kompetenci zastupitelstva města, které se jimi bude zabývat ve čtvrtek
20. června 2019 od 15 hodin v kulturním domě.
Radní města také souhlasili s konáním veřejné
sbírky pro Veroniku Justlovou během akce Sportu otevřeno, a to na popud žákovského zastupitelstva.
V pondělí 3. června 2019 se opět uskuteční tradiční hodiny pro veřejnost s vedením města.
Od 15 do 17 hodin můžete navštívit starostu i místostarostu v jejich kancelářích,
a to bez objednání. V 17 hodin pak navazuje online chat se starostou města
Štefanem Drozdem na oficiálním facebookovém profilu Město Klášterec nad Ohří.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z RADNICE

MONIKA BÁRTOVÁ ZŮSTÁVÁ

Rada města se na poslední schůzi zabývala výsledkem
konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky základní školy ve Školní ulici.
Rada města jmenovala na další šestileté období stávající ředitelku Ing. Moniku Bártovou. Konkursní
řízení bylo vyhlášeno na základě školského zákona,
který umožňuje zřizovateli vyhlásit konkursní řízení
na ředitelské místo ve škole nebo školském zařízení
každých 6 let. Město blahopřeje ředitelce k obhájení
Ve čtvrtek 30. května přijede v čase 13.30-14.30 charitativní své pozice a přeje mnoho úspěchů v práci i soukromí.
peloton Josefa Zimovčáka v rámci celorepublikového projektu
Na kole dětem. V lázních Evženie budou mít cyklisté zastávku,
vystoupí zde žáci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří. V lázních je přivítají
představitelé města a žáci základních škol, kteří se k pelotonu
také se svými bicykly připojí. V lázních bude rovněž stánek s informačním materiálem o projektu a s předměty, které si budete
moci zakoupit a přispět tak nadaci Na kole dětem. Více informací
se dozvíte na plakátu a v tiskové zprávě ZDE.
Pravidelná letní odstávka teplé vody se v Klášterci nad
Ohří uskuteční v termínu od 8. do 10. července 2019.
Proběhly volby do Evropského parlamentu. Jak se volilo
v Klášterci nad Ohří, najdete na odkazu ZDE.
Starosta města vypsal výběrové řízení na pozici strážník
Městské policie v Klášterci nad Ohří. Více informací ZDE.
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V GALERII KRYT BUDE LES

Státní podnik Lesy ČR se společně se státními lesy
Sachsenforst v německé spolkové zemi Sasko a dalšími partnery
zapojil do projektu, který přispěje k ochraně a obnově rašelinišť
v Krušných horách, projektu s názvem Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách. Lesní správa Klášterec
propojila s polesím Marienberg svět krušnohorských rašelinišť
v jednu sousedskou putovní výstavu. Výstava „Vrchoviště překračují
hranice, Hochmoore überwinden Grenzen“ návštěvníkům představí
tento vzácný biotop ve fotografii, putovní výstavě, živých exponátech,
historických nářadích a dermoplastických preparátech. Společně
s výstavou věnovanou prostředí rašeliništ vyhlásil Státní podnik
Sachsenforst fotografickou soutěž na www.moorevital.sachsen.de,
jejíž vítězové budou vyhlášeni na vernisáži výstavy dne 7. června
2019 mimořádně od 16 hodin v galerii Kryt.
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