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CO SE UDÁLO NA SCHŮZÍCH RADY MĚSTA?
Rada města na svých posledních schůzích mimo jiné rozhodla o poskytnutí dotace
ve výši 15.000 Kč kláštereckému hokejovému klubu na zakoupení defibrilátoru.
Stejnou
částku ve formě dotace obdrží Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň na poskytování
sociálního poradenství.
Rada města také podpořila Land Art festival v Königsmühle dotací
ve výši 10.000 Kč.
Dále byla vyhlášena veřejná zakázka na výrobu, tisk a distribuci
Kláštereckých novin v období let 2020 - 2023, zakázka je zveřejněna na webu města ZDE,
přihlásit se je možné do pátku 16. srpna 2019 do 13 hodin.
Na posledním jednání rady
města byla vyhlášena veřejná zakázka na vybudování cyklostezky podél Kláštereckého potoka, realizace je
plánována na duben až září příštího roku.
Radní byli také seznámeni s výsledkem výběrového řízení na
zajištění světelné vánoční výzdoby v letech 2019 - 2022, přidělena byla společnosti MK-mont Illuminations.
Rada města rovněž schválila smlouvy na poskytnutí a zapůjčení sbírkových předmětů z Památníku Terezín
do galerie Kryt, kde se v rámci plánované série výstav Osudové devítky chystá na září výstava k roku 1939.
V pondělí 2. září 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.

WORKOUT V KRÁLOVÉHRADECKÉM PARKU

TANEČNÍ FESTIVAL
P
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V nově otevřeném Královéhradeckém cykloparku bylo v letních
SIRAEX
měsících vybudováno workoutové hřiště. Již je veřejnosti přísSrpen patří opět festivalu současného tance
tupné, ještě zde bude vystavěn příchodový chodník.
s mezinárodní účastí a Vy se můžete těšit
na bohatý program. Ve dnech 14.-17. srpna
např. Národní divadlo Brno, Pražský komorní
balet, představení neprofesionálních souborů
i dětskou taneční scénu. V sobotu pak festival
zakončí světelná iluminace zámeckého parku.
A jak říká tým Siraex - někdy tanci rozumět
nemusíte. Pokud tato chvíle nastane, neodcházejte. Stačí se jen dívat a vytvářet si vlastní
fantazie nebo jen sledovat odvahu a pohybové
dovednosti tanečníků. Více ZDE.

MĚSTO HLEDÁ STRATEGICKÉHO PARTNERA
Město Klášterec nad Ohří usiluje o pokračování provozu lázeňského areálu Evženie, o jeho revitalizaci a dostavbu do plnohodnotného formátu komplexního lázeňského zařízení. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli hledat dlouhodobého strategického partnera, který
by za oboustranně výhodných podmínek provozoval lázně v odpovídajícím kvalitativním standardu a rozsahu služeb. Partnera, který
by pomohl společně určit rozsah potřebné revitalizace i její podobu
a zároveň by se podílel na rozsahu a formě dostavby areálu tak,
aby splňovala veškeré provozní, ekonomické a estetické parametry.
Hledáme partnera, který zachová historickou tradici lázní v Klášterci
nad Ohří, zajistí dlouhodobou udržitelnost takového provozu a svým
počínáním bude generovat odpovídající podnikatelskou odměnu.
Více o současné situaci okolo našich lázní najdete na webu ZDE.

UZAVÍRKA DLOUHÉ A NÁDRAŽNÍ
Dnes budou zahájeny práce v ulicích Dlouhá
a Nádražní. V Nádražní ulici se rekonstruuje
vodovod a ulice bude částěčně uzavřena,
objízdná trasa po druhé polovině vozovky.
V Dlouhé ulici bude zahájena VII. etapa
regenerace panelového sídliště, ulici je
nutné zcela uzavřít. Objízdná trasa povede
přes Polní, Ječnou a Žitnou ulici. Autobusy
MHD se budou točit na horním parkovišti
17. listopadu a pokračovat Polní na zastávku
v Okružní. Zastávky v Okružní budou posunuty
pod křižovatku s Příčnou směrem do Olšové.
Prosíme o trpělivost a maximální pozornost
při průjezdu či průchodu zmíněnými lokalitami.
Práce v obou ulicích by měly být hotové
do konce letošního října.
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