AKTUALITY

č. 15/2020

CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍM JEDNÁNÍ RADY MĚSTA?
Rada města Klášterce nad Ohří poprvé ve středu 21. října 2020 jednala
online. Seznámila se mimo jiné s výsledky zasedání krizového štábu, který jednal
o chodu městského úřadu, městského ústavu sociálních služeb, základních a mateřských škol, o činnosti městské policie a hasičů či o zásobách dezinfekčních prostředků.
Dále radní rozhodli o přidělení zakázky na rekonstrukci chodníku v Petlérské
ulici společnosti HERKUL, a.s., k realizaci by mělo dojít v příštím roce.
Radní
doporučili zastupitelům schválit dotaci spolku Arte při ZUŠ Klášterec nad Ohří ve výši 60.000 Kč
na projekt Advent - hudební soboty 2020.
Rozhodli také o poskytnutí dotace pro FK Rašovice
ve výši 15.832 Kč na pořízení trávníkového hnojiva.
Na nadcházející období schválili Plán zimní
údržby silnic a chodníků se společností Marius Pedersen a Plán zimní údržby podchodů, schodišť
a dalších ploch se společností Klášterecká kyselka.

UZAVŘENÍ PITNÝCH PAVILONŮ ČI KNIHOVNY
Z důvodu vládních nařízení se ve čtvrtek 20. října 2020 zavřely
pitné pavilony v Lázních Evženie, turistické informační centrum
pod radnicí nebo městská knihovna. Týká se jich současný zákaz
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Vláda
ČR rovněž vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celé
České republiky kromě cest do zaměstnání, k lékaři, na nutný
nákup apod. Roušky jsou nyní povinné i venku v zastavěných
oblastech, tedy ve městě a obcích, kde míjíte ostatní osoby na
menší vzdálenost než 2 metry. Povinné jsou i v autech, pokud
necestujete se členy své domácnosti. Již v předchozím týdnu se
uzavřely všechny školy vyjma mateřských škol. Nouzový stav
je zatím vyhlášený do 3. listopadu 2020, ale pravděpodobně
bude vzhledem k situaci prodloužen. Veškeré nové informace
ohledně vládních opatřeních najdete na webu města ZDE.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pondělí a středa 7:00 - 8:00 a 13:00 - 17:00

KRIZOVÁ LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY,
kteří nemohou využít pomoc rodiny či sousedů (pro nezbytné
nákupy a léky) je zřízena od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00
na tel. číslech 739 605 448; 739 605 449; 724 039 363;
603 222 094; 607 807 914.

SPOLEČNĚ
P
I
T PRO KLÁŠTEREC
V letošním roce bude veřejnost
v prosincovém hlasování vybírat
z osmi návrhů, postupně je
představíme podrobněji:
1. Psí pisoáry (B. Adámková)
2. Rozšíření dětského hřiště
v Pražské ulici o prvky pro
nejmenší děti (B. Bitomská)
3. Oprava komunikace
v Klášterecké Jeseni (J. Filák)
4. Zastřešení posezení
u kurtů u ZŠ Krátká (L. Knap)
5. Vyhlídka v zámeckém
parku (J. Šmejc)
6. Lávka přes Klášterecký
potok (T. Varadyová)
7. Dětské prvky u fotbalového
hřiště v Rašovicích (J. Vojč)
8. Lanové centrum (P. Žihlová)
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