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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Rada města se na své poslední schůzi mimo jiné zabývala žádostmi o dotace.
Doporučila zastupitelům rozhodnout o poskytnutí dotace NADĚJI ve výši 1.450.000 Kč
na zajištění sociálních služeb na území našeho města v roce 2020 a Nemocnici Kadaň
ve výši 600.000 Kč na investice.
Částkou 30.000 Kč se rada města rozhodla podpořit
veřejně přístupnou sportovně-zábavní akci Tenisového klubu lázně Evženie, která se koná
v sobotu 31. srpna 2019. Program najdete ZDE.
Rada města hledá zájemce na uvolněné
místo v komisi pro strategický rozvoj města a památkovou péči. Jestliže máte o činnost v této
komisi zájem, kontaktujte prosím tajemnici úřadu Radku Hodicovou do 13. září 2019. Více informací ZDE.
PROHLÁŠENÍ K SITUACI V MATEŘSKÉ ŠKOLE STONOŽKA
Dle informace Policie ČR probíhá v současné době vyšetřování kvůli podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení výchovy dítěte, v jehož průběhu se město nebude k případu vyjadřovat. Vedení města věří v řádné
prošetření a prosí o trpělivost. Respektujme a nenarušujme probíhající vyšetřování. Děkujeme za pochopení.
Připojujeme prohlášení ředitelky Mateřské školy Klášterec nad Ohří, Jitky Vlkové.

DEŠŤOVKOU PROTI SUCHU

DÁREK NEJEN PRO PRVŇÁČKY

Klášterecká dešťovka je název nově připravovaného
projektu města, jehož cílem je podpora udržitelného
hospodaření s vodou a boj proti suchu. Město se tímto
snaží motivovat vlastníky rodinných domů k efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
V rámci projektu by město rádo nabídlo případným zájemcům
do užívání nový IBC kontejner o objemu 1000 l (případně
500l sud s víkem), který by měl sloužit k zachytávání
srážkové vody na zalévání zahrady. Nádrž by byla zájemcům
pravděpodobně poskytnuta po složení kauce ve výši 1 000 Kč,
doba výpůjčky by byla 5 let a poté by si zájemce mohl
nádrž odkoupit za zbytkovou cenu. Dovolujeme si oslovit
občany, kteří by se chtěli zapojit, aby nás kontaktovali na
odboru místního hospodářství od 01.09. do 30.09.2019
na e-mail: libor.kocab@muklasterec.cz. Do zprávy postačí
uvést, jakou nádrž (1000 l x 500 l) by zájemce preferoval,
na uvedenou adresu rovněž posílejte případné dotazy.
Jedná se pouze o průzkum, zpráva nebude považována za závaznou přihlášku či žádost. V případě dostatečného zájmu ze strany občanů bude projekt vyhlášen
v říjnu či listopadu 2019. Doporučujeme sledovat web
města a facebookový profil a těšíme se na Vaše zprávy.

Škola už se blíží. Ačkoliv prázdniny ještě neskončily a školáci tlačí čas, aby běžel pomaleji,
budoucí prvňáčci naopak odpočítávají poslední
dny, kdy konečně usednou do lavic té velké
školy. Aby nástup byl o to příjemnější, obdrží
od města kufřík na výtvarné potřeby
s oblíbeným motivem Talking Tom a přátelé.
A protože na školu si musí zvykat i jejich mladší
kamarádi v mateřské škole, tak ani oni nepřijdou
zkrátka. Pro předškoláky v mateřinkách si město
připravilo hravé sešity, které jim pomohou
s přípravou na další stanici v životě. Pokud
se však mezi vámi najde žáček, který se přeci
jen do školy moc netěší, tak nezoufejte, první
prázdniny přijdou už v říjnu. Další termíny
prázdnin najdete v dokumentu ZDE.
Všem přejeme mnoho radostných školních dní.

T IP

OSUDOVÉ DEVÍTKY

Galerie Kryt se rozhodla navázat
na loňský úspěch série výstav připomínající
významná osmičková výročí a v roce 2019 si
pro své návštěvníky připravila výstavy na téma
výročí s devítkou na konci. Začneme hned v září,
ve spolupráci s Památníkem Terezín a Šimonem
Čekalem, a to výstavou k roku 1939, s ním vznik
Protektorátu Čechy a Morava a začátek druhé
světové války. Na výstavě se dozvíte informace
o životě v protektorátu a zaměříme se také
na holocaust. Uvidíte kresby vězňů z Terezína,
předměty denní potřeby, fotografie i historické
zbraně, různé dokumenty či mince. Vernisáž
proběhne v pátek 6. září 2019 od 17 hodin.
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