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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Radní se na své první letošní schůzi seznámili s výsledky jednání krizového
štábu, mimo jiné se zajištěnou pomocí seniorům s registrací k očkování
prostřednictvím odboru sociálních věcí, školství a sportu.
Radní dále rozhodli
o poskytnutí dotací v rámci programu na podporu projektů v oblasti tělovýchovy,
sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2021. Celkovou částkou
500.000 Kč podpořili například střelecký den, tenisovou tour, pohár karate, výstup
na Mědník, rybářské závody, hokejové turnaje, vzdělávací projekty, běh zámeckým parkem a další.
Rada se také zabývala prodejem parcel v Ciboušovské ulici a doporučila zastupitelům, aby
jednotlivé prodeje schválili.
Zastupitelstvu rovněž radní doporučili schválit Komunitní plán
sociálních a souvisejících služeb na roky 2021 - 2025 pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří.

Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří se uskuteční ve čtvrtek
18. února 2021 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.

POMOC S REGISTRACÍ K OČKOVÁNÍ Na začátku roku vám přinášíme vybrané

statistické údaje za rok 2020 z matriky
či evidence obyvatel. Čísla nám loni trochu
srazil covid, bohužel se zrušila řada plánovaných svateb, konat se nemohla ani vítání
občánků, výročí svateb či tradiční gratulování starším obyvatelům města v jejich
domovech u příležitosti významných jubileí.
V závorce vždy naleznete srovnání s rokem
2019. Za rok 2020 bylo oddáno 68 (77)
párů. Žádost o zápis příjmení v mužském
tvaru podalo 14 (6) žen. Zástupci města
navštívili 110 (158) občanů k významnému
žije v Klášterci nad
603 222 094 (Petra Makoli Glacnerová) jubileu. K 31. 12. 2020
SPOLEČNĚ
Ohří 14.350 (14.505) obyvatel. V loňském
739 605 448 (Šárka Oujeská)
KLÁŠTEREC
roce se narodiloPRO
147 (162)
miminek, zem739 605 449 (Jana Hotová)
řelo 163 (151) osob, přistěhovalo se 231
OČKOVÁNÍ V KADAŇSKÉ NEMOCNICI (283) žen a mužů a z pobytu zde se jich
Očkovací centrum se nachází v areálu nemocnice 399 (377) odhlásilo.
v nejvyšším patře dětské polikliniky, vstup
je zadním vchodem nemocnice. Od 11. ledna
započalo nejprve očkování nemocničního personálu.
V souladu s vládními nařízeními a distribucí vakcín
bude následně zahájeno očkování široké veřejnosti.
Počítá se s celodenním provozem od pondělí do neděle.
Na očkování bude možné se objednat na webových
stránkách nemocnice, kde budou také aktuální
informace o provozu centra: www.nemkadan.cz
Seniorům nad 80 let, kteří nejsou klienty
žádného sociálního nebo zdravotního zařízení,
jsou osamoceni, nemají možnost pomoci od
rodiny, a mají zájem o dobrovolné očkování
proti onemocnění covid-19, nabízíme pomoc
s registrací do Centrálního rezervačního systému.
Kontaktujte odbor sociálních věcí, školství
a sportu od pondělí do pátku od 9 do 13 hodin
na uvedených telefonních číslech. Registrace
je možná i prostřednictvím bezplatné celostátní linky 1221.
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