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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Radní se na své poslední schůzi seznámili s výsledkem poptávkového řízení
a na základě doporučení hodnotící komise přidělili zakázku na Dopravní terminál
v Nádražní ulici společnosti Silnice Topolany se sídlem v Plzni. V rámci zakázky se
mimo jiné kompletně zrekonstruuje Nádražní ulice a přibudou parkovací místa.
Více se o projektu dozvíte v lednových Kláštereckých novinách.
Rada města dále
rozhodla o poskytnutí dotací na podporu kultury Václavu Rácovi ve výši 40.000 Kč
na Rašovické country léto, Stanislavu Skirkovi ve výši 50.000 Kč na Letňák 2020 a Marku Seidlovi
ve výši 25.000 Kč na akci Rašovické dunění.
Radní potěšila zpráva, že o pozemky na výstavbu
rodinných domů v Ciboušovské ulici byl zájem. Ve lhůtě pro podání žádostí se přihlásilo 18 zájemců,
kteří si v souladu s pravidly pro prodej těchto pozemků budou vybírat konkrétní parcely. Stanovením
pořadí výběru pozemků se budou za účasti notáře zabývat zastupitelé na únorovém zasedání.
Ve čtvrtek 20. února 2020 se uskuteční první letošní zasedání Zastupitelstva města
Klášterce nad Ohří. Z důvodu uzavření kulturního domu jste tentokrát
zváni od 15 hodin do 1. patra společenského domu Panorama.
Přenos ze zasedání můžete sledovat online na YouTube: Aktuality Klášterec.

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOST V HISTORII NAŠEHO MĚSTA
P
I
T Ve dnech 5. až 9. února 2020 se brány našeho zimního stadionu otevřou mezinárodnímu
turnaji U18. Utkají se zde reprezentační týmy do 18 let pěti zemí – České republiky, USA, Ruska,
Finska a Švédska. V Klášterci nad Ohří se dosud tak významná sportovní událost nikdy nekonala.
Tento turnaj a následné mistrovství světa hráčů do 18 let se uskuteční před draftem do NHL, proto
se ho zúčastní více než stovka agentů, skautů, pozorovatelů a generálních manažerů nejen z NHL,
ale z celého světa. Společně s mistrovstvím světa v ledním hokeji se v této věkové kategorii jedná
o nejvíce sledovaný turnaj. Více o tématech zápasů, vstupenkách a soutěžích o ceny se dočtete ZDE.
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