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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Radní se na své poslední schůzi zabývali žádostmi o dotace v programu Klášterecká dešťovka. Celkem 98.000 Kč rozdělili mezi 20 žadatelů.
Radní také schválili
uzavření smluv s dosavadními zájemci o zapůjčení zahradního kompostéru o objemu
880 litrů. O zapůjčení kompostéru na dobu 5 let mohou do konce dubna žádat vlastníci
rodinných domů i majitelé objektů a pozemků v zahrádkářských koloniích na území
města.
V letošním roce bude opět na vybraných akcích probíhat veřejná sbírka pro
malého Františka. Díky loňské sbírce starosta města Štefan Drozd společně s Tomášem Bartákem
při rozsvícení stromu předali mamince Jarmile Švermové šek na více než 27.000 Kč, které použije
na úhradu rehabilitačního pobytu.
V letošním roce na našem vlakovém nádraží opět "přibrzdí"
interaktivní protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. V rámci prevence patologických jevů se zaměřuje
na žáky II. stupně základních škol a na studenty, bude však otevřen i veřejnosti, a to 2. června 2020.
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 (městská knihovna).
Přenos ze zasedání můžete sledovat online na YouTube: Aktuality Klášterec.

HOKEJOVÝ TURNAJ SE VYDAŘIL

T IP

PRO RADOST

Mezinárodní turnaj reprezentačních týmů U18 pěti zemí
Dnes v pátek 14.02.2020 bude
navštívilo téměř 7.000 diváků a na ředitelství ve švýcarském
v 17 hodin vernisáží zahájena výstava
Zurichu byl hodnocen jako výborně zorganizovaný.
obrázků Michaely Zmeškalové a fotografií
Veškeré zajímavosti o tomto hokejovém zážitku najod Jany Lelkové v galerii Kryt. Více ZDE.
dete v únorových Kláštereckých novinách.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z KLÁŠTERECKÉ RADNICE
Dotazník pilotnímu projektu placeného parkování
Ještě do konce února 2020 máte možnost vyjádřit ve
veřejné anketě svůj předběžný zájem o placené parkovací místo v oploceném dvoře v Dlouhé ulici. Do schránek
v nejbližších ulicích a formou Kláštereckých novin byl distribuován dotazník, do kterého můžete zaznamenat svůj
zájem či nezájem a napsat další připomínky k projektu.
Odpovědi zasílejte i na e-mail redakce@muklasterec.cz.

Město se prezentuje v Letňanech
V těchto dnech se město prezentuje na
největším mezinárodním veletrhu v ČR,
Holiday World v Praze. Letos se z Holešovic
přestěhoval do Letňan. V sobotu se na stánku
Klášterce nad Ohří uskuteční autogramiáda
Jaroslava Svěceného k letošnímu festivalu
Klášterecké hudební prameny. Přijeďte si
vybrat letošní dovolenou a zastavte se u nás.

V pátek 21.02.2020 zrušeny úřední hodiny
Z technických důvodů (plánovaný výpadek softwaru)
budou v pátek 21.02.2020 zrušeny úřední hodiny Městského úřadu v Klášterci nad Ohří. Děkujeme za pochopení.
Daňové přiznání a poradenství dvě březnové středy
I v tomto roce budete moci využít přítomnost zástupců
finančního úřadu v salonku klášterecké radnice. Vždy ve
středu 18.02.2020 a 25.02.2020 si pro radu při vyplňování daňového přiznání můžete přijít od 13.00 do 16.30
hodin. Daňové přiznání můžete na místě také odevzdat.
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