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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Rada města na svém posledním jednání mimo jiné přidělila stavební zakázku na další
etapu regenerace panelového sídliště Sdružení RS Klášterec nad Ohří (STAVMAX Group, s.r.o.
a PETROM STAVBY, a.s.), a to v hodnotě cca 9 milionů Kč vč. DPH.
Rozhodla také o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Klášterec nad Ohří na obnovu oken farní budovy
ve výši 16.600 Kč z rozpočtu města a zároveň doporučila zastupitelům schválit dotaci ve výši
82.000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2019.
V rámci stejného dotačního programu schválila rada města dotaci
pro Václava Manojlína na obnovu střešní krytiny objektu čp. 12 ve výši 39.800 Kč a doporučila zastupitelům
schválit dotaci ve výši 198.000 Kč z programu Ministerstva kultury ČR.
Výjimku ze směrnice schválila rada
na zadání zakázky společnosti Enuma Elis, s.r.o. Ta v nově otevřeném cykloparku v Královéhradecké ulici
vybuduje ještě letos street workoutové hřiště v podobě, kterou město konzultovalo s místními sportovci.
V pondělí 1. července 2019 můžete opět využít hodiny pro veřejnost od 15 do 17 v kanceláři
starosty Štefana Drozda a místostarosty Davida Kodytka. V 17 hodin následuje online chat
na oficiálním facebookovém profilu Město Klášterec nad Ohří. Ptejte se na to, co Vás zajímá.

V LETNÍM KINĚ NÁS ČEKAJÍ FILMOVÉ TRHÁKY
Po třech letech se opět můžeme těšit na promítání v letním kině,
které prošlo v poslední době stavebními úpravami cest, toalet
i objektu občerstvení. Od půlky července do půlky srpna jsou pro
Vás připravené ty největší filmové trháky, jako jsou Bohemian
Rhapsody, Ženy v běhu, Po čem muži touží, ale například i filmový
maraton Padesáti odstínů... Celý program najdete ZDE.
U kina ještě zůstaneme, blahopřejeme kinu Egerie, které získalo
ocenění od Distribuční společnosti CinemArt za skvělou propagaci
a vynikající výsledky v návštěvnosti kina, která se pohybuje kolem
45 návštěvníků na jedno promítání. V České republice jde o nadprůměrné číslo. Cena byla udělena v kategorii jednosálových kin a
kromě Klášterce nad Ohří ji v České republice získal jen Varnsdorf.
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KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ PRAMENY

V příštím týdnu bude zahájen
15. ročník hudebního festivalu pod vedením
uměleckého ředitele a houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného. Pestrý program na Vás
čeká na zámeckém nádvoří i v renesančním
sále zámku. Více najdete ZDE.
Od pondělí 1. července 2019 bude platit nový
jízdní řád MHD. Město tak vyšlo vstříc
zaměstnancům porcelánky a budou posunuty
spoje č. 29 a č. 23. Jízdní řád najdete ZDE.

ATLETICKÝ OVÁL PRO VŠECHNY

V sobotu 22. června se slavnostně otevřel
nový atletický ovál a v současné době se
Opět máte možnost zasílat své návrhy a nápady, co by se mohlo připravuje provozní řád tak, aby došlo ke
v našem městě vylepšit. Projekty musí být realizovány na nemo- koordinaci jeho využití školami, sportovními
kluby i veřejností. Pravidla brzy zveřejníme.
vitostech města (stavby a pozemky). Náklady mohou být v maximální výši 250.000 Kč. Neváhejte však přicházet i s nápady, které
nesou mnohem nižší náklady, alespoň jich město bude moci uskutečnit více. Na vítězné projekty, o kterých rozhodnete v prosinci
hlasováním, město vyčlenilo částku 1 milion Kč. Návrhy zasílejte
od 1. července do 30. září 2019 na podatelnu městského úřadu
nebo elektronicky na email: spolecneproklasterec@muklasterec.cz.
Doporučujeme návrhy konzultovat předem, aby splňovaly všechny
náležitosti, pomůžeme vám také s odhadem finančních prostředků.
Koordinátorky: Adéla Václavíková (tel.: 474 359 686, e-mail:
vaclavikova@muklasterec.cz), Radka Hodicová (telefon: 474 359 645,
e-mail: hodicova@muklasterec.cz). Díky projektu se loni realizovaly
čtyři a letos se pracuje na pěti Vašich nápadech. Více ZDE.
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