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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Rada města se na své poslední schůzi mimo jiné zabývala další žádostí
v dotačním programu Podpora dostupnosti lékařských služeb na území města
Klášterce nad Ohří. Radní doporučili zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace
ve výši 100.000 Kč žadateli Dmytro Maryn mj. na vybavení chirurgické ordinace. Město díky
tomuto dotačnímu titulu již podpořilo vznik nové zubní a pediatrické ordinace.
Dále
radní souhlasili na základě výzvy Státního fondu životního prostředí ČR s podáním žádosti
o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v domácnostech. Do programu se přihlásilo 11 žadatelů a město bude žádat o podporu ve výši
2.070.000 Kč.
Rada města také schválila uzavření smluv s hudebníky, kteří vystoupí na akci připomínající
roky 1939 a 1938. O akci, která se uskuteční 16. listopadu 2019 v kulturním domě, se více dozvíte níže.
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
Ve čtvrtek 19. září 2019 se od 15 hodin koná zasedání Zastupitelstva města
Klášterce nad Ohří v kulturním domě. Všichni jste zváni, program najdete ZDE.
Schůze bude přenášena online na kanále YouTube: Aktuality Klášterec.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: Vedoucí odboru
správy majetku a bytového
fondu, více ZDE

V KULTURÁKU ZAHRAJE VÁCLAV KOUBEK, LENKA DUSILOVÁ A TICHÁ DOHODA
Již pátým rokem se v Klášterci nad Ohří koná připomínka 17. listopadu, a to v kostele Nejsvětější
Trojice. V letošním roce je to již 30 let od revoluce v roce 1989 a 80 let od zavření českých
vysokých škol v roce 1939. Město se rozhodlo na památku těchto významných událostí uspořádat
kulturně-společenskou akci v kulturním domě. Nynější kulturní dům se na konci letošního roku
uzavře a započne rozsáhlá rekonstrukce v multifunkční kulturní centrum. Využijme poslední měsíce
stávajícího provozu a setkejme se zde v sobotu 16. listopadu 2019. Na akci vystoupí písničkář
Václav Koubek s harmonikou, zpěvačka Lenka Dusilová a hudební program uzavře kapela Tichá
dohoda. Program bude doplněn o divadelní scénky, promítání starých záběrů z Klášterce nad Ohří,
retro raut a závěrečnou oldies party.
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Město se zapojilo do mezinárodní akce
a tento víkend pro Vás připravilo komentované
prohlídky barokní památky Sedm bolestí Panny
Marie a hradu Šumburk. V sobotu 14. září sraz
u hlavní brány do zámeckého parku s hrabětem
Thunem a žebračkou (v 11:00 a ve 13:00), v neděli
15. září ve stejné časy sraz u cedule pod hradem.

Ve středu 18. září 2019 v dopoledních
hodinách proběhne taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému
v okolí kláštereckého zimního stadionu.
Cvičení bude zaměřeno na likvidaci simulovaného úniku čpavku ze strojovny chlazení
zimního stadionu a zúčastní se ho jednotky
Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje a jednotky sborů dobrovolných hasičů,
dále pak zdravotnická záchranná služba a
hlídky Policie ČR a Městské policie Klášterec
nad Ohří. Obyvatelé okolní zástavby nebudou
průběhem cvičení nijak omezeni, žádáme
však o tolerantní přístup veřejnosti zejména při pohybu techniky v přilehlých ulicích
Petlérská, U Potoka a Pod Stadionem.
O cvičení budeme informovat všemi dostupnými prostředky ještě před jeho začátkem,
aby se předešlo případné panice. Uživatelé
mobilního rozhlasu z okolí obdrží SMS.
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