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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Rada města na své poslední schůzi rozhodla o poskytnutí dotace ve výši
5.000 Kč Miroslavu Böhmovi, který na atletickém stadionu v sobotu 23. listopadu
pořádá trojboj. Stejnou částkou radní podpořili netradiční olympiádu Svazu postižených civilizačními chorobami, ta se uskutečnila v tomto týdnu v kulturním domě.
Radní vybírali člena do Komise pro strategický rozvoj města a památkovou péči.
Na základě veřejné výzvy se přihlásili čtyři kandidáti, z nichž radní jmenovali Mgr. Lenku
Na základě podnětu občanů město poptalo nasvícení stromů u sloupu Nejsvětější
Fricovou.
Trojice na náměstí. Radní schválili uzavření smlouvy se společností MK-mont illuminations, s.r.o.
Radní
se na posledním jednání setkali s řediteli všech příspěvkových organizací ve městě, tzn. s řediteli základních
škol, mateřské školy, městského ústavu sociálních služeb a zámku. Ředitelé škol zhodnotili předchozí školní
rok a hovořilo se také o stavu sportovišť v areálech škol. Ředitelka mateřské školy vyzdvihla realizaci přírodní zahrady v areálu MŠ U Jablíček, s dodavatelskou firmou byla velmi spokojena a zahrada se již mohla
slavnostně otevřít. S ředitelkou městského ústavu sociálních služeb radní hovořili mimo jiné o současném
nedostatečném financování sociálních služeb. Ředitel příspěvkové organizace zámek seznámil radní s harmonogramem uzavření stávajícího kulturního domu před jeho přestavbou v multifunkční centrum. Zmínil
také nový 3D zvuk v kině Egerie, který je pouze ve dvou městech v ČR a je certifikovaný v Hollywoodu.
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se od 15 hodin koná zasedání Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří v kulturním domě. Všichni jste srdečně zváni.
Schůze bude přenášena online na kanále YouTube: Aktuality Klášterec.

JAK TO VIDÍ MĚSTSKÝ ARCHITEKT?
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: Referent/ka
odboru výstavby a rozvoje
města. Více ZDE.

POZVÁNKA DO GALERIE

V říjnu se v galerii Kryt představí malby
„Princip městského urbanismu spočívá v přirozenosti.“
i užité umění. Obrazy lounského výtvarníka
Takto otevřel 9. října Ing. arch. Ladislav Komrska
Václava Krejcara doplní prodejní výstava kabelek
veřejné setkání s občany na pozemku pod ZŠ Krátká, Zuzany Havelkové. Vernisáž výstavy se uskuteční
které iniciovalo vedení města. Cílem bylo zahájit dis- v pátek 11. října v 17 hodin, výstava potrvá
kusi ohledně využití tohoto prostranství. Setkání do 4. listopadu. Více o autorech ZDE.

se zúčastnilo kolem 60 občanů. Všeobecně převažuje
přání vytvořit zde sportovně-odpočinkovou zónu.
Jedná se o zcela unikátní centrální prostor
v obydlené části města a nebylo by dobré ho znehodnotit komerční zástavbou. Nové hřiště není
vyloučeno, městský architekt by zde také doporučil
vysázet letitou zeleň, která by rozčlenila prostor
např. na sportovní a klidovou zónu.
O řešení volného prostoru pod ZŠ Krátká se bude
dále diskutovat, upravovat se bude postupně.
Pro obyvatele města bude připraven zmenšený interaktivní plánek pozemku s různými prvky k vystřižení, se kterým budou moci pracovat a vytvořit si tak
vlastní návrh na využití tohoto prostoru a ten pak
sdílet. Ohledně dalšího vývoje situace sledujte informační kanály města.

MLÉKOMAT NA TRŽNICI
V pondělí 14. října bude na městské tržnici
v Královéhradecké ulici od 10 do 17 hodin
umístěn mlékomat s čerstvým mlékem
ze Statku Kadaň - Jezerka.
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