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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍM JEDNÁNÍ RADY MĚSTA?
Rada města Klášterce nad Ohří jednala opět online a rozhodla mimo jiné
o poskytnutí dotací na podporu činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2021. Mezi žadatele o dotaci do 50.000 Kč
rozdělila částku 255.000 Kč, žádosti o vyšší dotace bude projednávat prosincové
zastupitelstvo. Podpořeny byly například jednotlivé místní organizace Svazu tělesně
postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Divadelní spolek KLAS,
klášterečtí střelci, TOJIMOTO team, TJ TATRAN Klášterecká Jeseň, místní skauti a další.
Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří se uskuteční ve čtvrtek
10. prosice 2020 od 15 hodin ve společenském domě Panorama.
Pro veřejnost bude vyčleněna místnost s online přenosem. Povinné jsou
rozestupy a zakryté dýchací cesty. Online přenos bude i na YouTube ZDE.

ZEMŘEL BÝVALÝ STAROSTA JAN HOUŠKA
V hlubokém zármutku oznamujeme,
že ve věku 72 let v noci na 2. prosince
zemřel Jan Houška. V letech 2003 až
2012 byl starostou města Klášterce nad
Ohří, dříve působil také jako tajemník
městského úřadu a byl dlouholetým členem
kláštereckého zastupitelstva. Zasloužil se
mimo jiné o vznik městské policie v našem
městě, u jejího zrodu stál v roce 1992.
Město Klášterec nad Ohří vyjadřuje upřímnou soustrast rodině
a všem pozůstalým a přeje jim mnoho sil v této nelehké době.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Od pondělí 7. prosince se rozšíří úřední hodiny na klášterecké
radnici. Pro veřejnost bude otevřeno v pondělí a ve středu
od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin. Mimo tento
vymezený čas bude budova uzamčena, případné osobní schůzky
bude možné realizovat pouze na základě předchozí telefonické
nebo e-mailové dohody.

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Datum

Městský úřad

ONLINE CHAT
P
TI SE STAROSTOU

Víte, co nás po víkendu čeká?
Poslední letošní první pondělí
v měsíci. A to znamená co?
Že pro vás bude od 15 hodin připraveno vedení města ve svých
kancelářích, proběhnou hodiny
pro veřejnost bez předchozího
objednání. V 17.00 pak následuje
tradiční online chat se starostou
města Štefanem Drozdem na
oficiální facebookové stránce
Město Klášterec nad Ohří.
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Infocentrum a galerie Pitný pavilon v lázních
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