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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍM JEDNÁNÍ RADY MĚSTA?
Rada města Klášterce nad Ohří jednala opět online a zabývala se mimo
jiné rozpočtem města na rok 2021. Ke schválení bude předložen zastupitelům
na prosincovém zasedání.
Radní se také seznámili s výsledkem výběrového
řízení a na pozici vedoucího odboru místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí jmenovali s účinností od 1. února 2021 Ing. Libora Kocába.
Radní
schválili obřadní dny na rok 2021, termíny včetně jmen oddávajících najdete ZDE.
Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří se uskuteční v náhradním
termínu, pravděpodobně ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 15 hodin.
Konat se bude opět ve společenském domě Panorama, pro veřejnost bude vyčleněna
místnost s online přenosem. Povinné jsou rozestupy a zakryté dýchací cesty.

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Včera došlo k dlouho očekávanému plošnému testování všech
klientů v našem městském ústavu sociální služeb. Vzhledem
k množícím se informacím z ostatních domovů pro seniory, kde
tyto testy odhalily spoustu pozitivních případů, se k testování
přistupovalo s velkým respektem. Naštěstí se obavy nepotvrdily
a testy odhalily pouze 3 pozitivní klienty ze všech přítomných
obyvatel domova. Tito pozitivní bydlí na jednolůžkových pokojích, jsou tedy po celou dobu izolováni a jejich rodiny byly informovány o jejich zdravotním stavu. Dnes proběhlo testování
33 přítomných zaměstnanců a u žádného z nich se nákaza
neprokázala. Jelikož má ztráta sociálních kontaktů s rodinou
a blízkými velmi negativní vliv na psychiku klientů, připravuje
domov pro seniory návštěvní místnost s oddělenými vchody
a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné nákaze. Pokud
návazné pondělní testování dopadne s podobným kladným
výsledkem, budeme o možnostech návštěv informovat.

SPOLEČNĚ
P
TI PRO KLÁŠTEREC

V letošním roce bude veřejnost
v prosincovém hlasování vybírat
z osmi návrhů:
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)
BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTY NA MHD
Od 1. ledna 2021 dochází ke změně tarifu a zavedení možnosti 7. Dětské prvky u fotbalového
platit jízdné pomocí bezkontaktních čipových karet. Čipovou hřiště v Rašovicích (J. Vojč)
kartu bude možné využít jako elektronickou peněženku i jako 8. Lanové centrum (P. Žihlová)
nosič časového jízdného (30denní plovoucí kupón). Více ZDE. Více informací o jednotlivých
projektech najdete na webových
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
stránkách města ZDE. Hlasovat
Pondělí a středa 7:00 - 8:00 a 13:00 - 17:00
se bude opět v termínu od 1. do
15. prosince prostřednictvím
mobilního rozhlasu. Pokud tuto
službu zdarma dosud nemáte,
můžete se registrovat ZDE.
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