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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Radní se na své poslední schůzi zabývali žádostmi o individuální dotace.
Zastupitelům města doporučili rozhodnout o poskytnutí investiční dotace
ve výši 3.000.000 Kč Fotbalovému klubu Rašovice, a to na dofinancování
projektu Rekonstrukce fotbalového hřiště v Rašovicích, na kterou spolek
požádal o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a byla mu předběžně
schválena.
Zastupitelům radní rovněž doporučili schválit neinvestiční dotaci
ve výši 552.254 Kč Nemocnici Kadaň na zajištění provozu pohotovostní služby v roce 2020.
Dále
radní rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
na poskytování odborného sociálního poradenství a dalším dvěma žadatelům umožnili čerpat dotaci
v programu Klášterecká dešťovka.
Rada města Klášterce nad Ohří se na své poslední schůzi
zabývala i aktuální situaci v mateřské škole, která zůstává nadále otevřena. Celé vyjádření ZDE.

ZMĚNA HARMONOGRAMU jarního blokového čištění města
Z důvodu nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu město přistoupilo k úpravě
harmonogramu jarního blokového čištění města tak, aby bylo možné čištění provést
alespoň v omezeném rozsahu. Důvodem je zejména postupné uzavírání výrobních firem
a plná parkoviště ve městě. Začátek blokového čištění byl odložen na 08.04.2020,
navíc byl harmonogram přeorganizován tak, aby se sídliště čistila na konec.
Zatím se jedná pouze o předpoklad, pokud by se stav nevyvíjel příznivě, bude harmonogram opět upraven. Více podrobností a upravený HARMONOGRAM NAJDETE ZDE.

Klášterecká radnice poskytla potřebným už více než 600 roušek, seniorům zajišťuje nákupy
Senioři, hendikepovaní nebo lidé v nouzi se mohou v této nelehké době obracet s žádostí o pomoc
na odbor sociálních věcí. Ten teď kromě koordinace nákupů a další pomoci poskytuje potřebným
textilní roušky. Výrobu zajišťují přímo sociální pracovnice, s distribucí pomáhají strážníci. Výzva
směrem ke klášterecké veřejnosti byla úspěšná, denně přichází řada občanů a daruje další, nasbírat
se jich podařilo už více než 400. Další stovka roušek je nyní na cestě od dobrovolníků, spolupracujících
mj. s kadaňským spolkem RADKA. Na radnici se moc neohřejí, obratem putují ke všem potřebným.
Také koordinace nákupů, vyzvedávání léků a zajišťování dalších služeb především pro osaměle žijící
seniory patří momentálně ke každodenní náplni pracovního dne sociálních pracovnic. "Občas narážíme
na specifické požadavky, které při nejlepší vůli splnit nemůžeme" vysvětluje vedoucí odboru Zdena
Janichová a dodává: "není v našich silách zajistit dezinfekci pro všechny seniory ve městě nebo např.
poskládat nákup z různých obchodů podle aktuálních slev, do kadaňského Kauflandu pro zlevněný jogurt
či toaletní papír opravdu jet nemůžeme." Většinu požadavků se ale daří plnit a spolupráce funguje
na jedničku. Všem dobrovolníkům děkujeme, výzva stále platí, za další roušky budeme rádi. Sběrné
místo je na Městské policii Klášterec nad Ohří, volat strážníkům můžete na tel.: 606 629 868.

AKTUÁLNÍ ČÍSLA
NA CHOMUTOVSKU
Podle Krajské hygienické
stanice je k dnešnímu dni
70 pozitivně testovaných
osob v Ústeckém kraji, na
Chomutovsku jsou dva.
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