
Vážení Chebané, 
stojíme na prahu nového ro-
ku, v období, kdy si navzá-
jem p ejeme zdraví a št stí. 
I já si dovolím n co pop át. 
Co to bude? Více hrdosti na 
své m sto. V b hu všedních 
dn  totiž zapomínáme, v jak 
výjime ném m st  žijeme. 
Nev íte?

Se skoro tisíciletou historií se Cheb adí k nejstar-
ším m st m na území R, ve vrcholném st edo-
v ku dokonce pat il mezi p t nejlidnat jších m st 
království. V Chebu pobývali, mnohdy opakova-
n , císa i a králové, t eba Fridrich I. Barbarossa, 
Václav II., Jan Lucemburský, Karel IV., Václav 
IV., Zikmund Lucemburský nebo Ji í z Pod brad. 
V chebském muzeu se nachází nejstarší zvon na 
našem území, nad presbytá em františkánského 
kostela pak nejstarší krov v republice. Stá í obou 
p esahuje 700 let.
Cheb byl po staletí centrem m stského státu, který 
se v lec ems podobal t eba dnešní Ando e i Lu-
cembursku. V našem m st  byla dojednána d leži-
tá dohoda mezi husity a církví – Soudce smluvený 
v Chebu.
V Chebu najdeme jedinou románskou falc a druhý 
nejstarší kamenný hrad na území R.
V našem m st  pobývali a tvo ili zde takoví veli-
káni svých obor  jako stavitel Balthasar Neumann, 
loutká  Gustav Nosek, režisér Jan Grossman, he-
rec Boris Rösner, here ka Vlasta Chramostová, 
spisovatelé Goethe a Schiller i klavírista Rudolf 
Serkin. V Chebu bylo první vojenské letišt  na na-
šem území a z Chebu pocházela první letadla, jimiž 
eskoslovenská armáda disponovala.

Jsme jedním z nejmenších eských m st, ve kte-
rém m žete navštívit divadlo s profesionálním 
souborem, dv  galerie, p i emž G4 je nejstarší 
fungující eská galerie zam ená na fotogra  i, 
a muzeum, jež pat í k nejstarším regionálním mu-
zeím v republice.
Jako v jediném m st  na území R v Chebu p istá-
la ob í vzducholo  Graf Zeppelin II.
V blízkosti našeho m sta najdeme hned dv  p e-
hradní nádrže. Ob  navíc pat í mezi 20 plošn  
nejv tších v R. Na chebském nádraží se setkává 
hned p t železni ních tratí.
Cheb v roce 2015 získal prestižní titul Historické 
m sto roku.
M sto Cheb nemá ani korunu dluhu, naopak dispo-
nuje solidní  nan ní rezervou.
A dalo by se ješt  dlouho pokra ovat…
P eji úsp šný rok 2020, hrdí Chebané!
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M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

Na investice má jít letos 
p es 370 milion  korun

V letošním roce by m lo jít v Chebu na inves-
tice více než 370 milion  korun. Mezi nejv tší 
investi ní akce má pat it nap íklad rekonstruk-
ce Zem d lské ulice v Hájích, vybudování chy-
b jícího úseku cyklostezky z Chebu na Waldsa-
ssen a s tím související p eložky silnice z Háj  
do Podhradu v míst  k ížení s cyklostezkou, re-
konstrukce vnitrobloku mezi panelovými domy 
v Evropské a Sadové ulici nebo další fáze re-
vitalizace sportovního areálu Lokomotivy, kde 
se po ítá s  demolicí staré tribuny a vybudová-
ním druhého fotbalového h išt . Podobn  jako 
v roce 2019 budou prioritu investice, které p i-
sp jí ke zlepšení prost edí pro obyvatele m sta, 
jako jsou opravy komunikací, chodník  a ve ej-
ných prostranství.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVC . V Kulturním centru Svoboda byli slavnostn  
vyhlášeni nejlepší sportovci m sta Cheb za rok 2019. Ocen ní se rozdávala v ad  kategorií, od 
jednotlivc  p es kolektivy až po trenéry i funkcioná e. Cenu p evzali z rukou starosty Antonína 
Jalovce také mladí hokejisté HC Stadion Cheb za své úsp šné p sobení v lize mladších i starších 
žák . Kompletní seznam ocen ných najdete na str. 13. 

MHD bude pro d ti, 
studenty a seniory zdarma
D ti, studenti do 26 let a senio i nad 65 let budou 
jezdit autobusy chebské MHD zdarma i v roce 
2020. U všech t í skupin je p itom podmínkou 
trvalé bydlišt  v Chebu. Krom  nich bude m sto 
hradit asové kupony i za lidi, kte í mají nárok na 
tzv. zvláštní jízdné, což jsou nap íklad držitelé zlaté 
Janského medaile pro dárce krve. Od za átku ledna 
si mohou všichni, kterých se jízdné zdarma týká, 
nechat svoji ipovou kartu bezplatn  nabít v kan-
celá i Autobus  Karlovy Vary na dopravním termi-
nálu. V p ípad  d tí a student  p jde vždy o t í-
m sí ní asové jízdné, které jinak stojí 400 korun, 
u senior  nad 65 let o ro ní asové jízdné v hodnot  
245 korun a u zvláštního jízdného o ro ní asové 
jízdné v hodnot  175 korun. Podle odhad  má m s-
to v roce 2020 za proplácení uvedených asových 
kupon  dopravci zaplatit jeden milion korun. 

Pokra ování na str. 2
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Na investice má jít letos p es 
370 milion  korun

Dokon ení ze str. 1
Z návrhu rozpo tu na rok 2020 (rozpo et schvalovalo zastupitelstvo až 
po uzáv rce tohoto ísla novin) vyplývá, že Cheb by m l letos hospoda it 
s  nan ními prost edky v celkovém objemu p es 1,1 miliardy korun. Sal-
do p íjm  a výdaj  má init 263 milion  korun a pokryto bude zapojením 
p ebytku lo ského rozpo tu a rezerv z minulých let.
Vedle již zmín ných investic se letos po ítá nap íklad také s rekonstruk-
cemi ulic Dukelská a Družstevní, zahájením zateplování 3. ZŠ na Zlatém 
vrchu, dobudováním atletických sektor  na sportovišti na levém b ehu 
Oh e, zahájením výstavby cyklostezky z Havlí kovy ulice na Zlatý vrch 
podél Oh e, vybudováním 1. etapy cyklostezky z Chebu na D enici nebo 
pokra ováním postupné obnovy hradu. Pokud se poda í najít dodavatel-
skou  rmu, má být v letošním roce zahájena rovn ž výstavba nové lávky 
pro p ší na Švédský vrch. 

Setkání starosty s ve ejností prob hne 
ve st edu 22. ledna

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se bude ko-
nat ve st edu 22. ledna. Ob ané mohou p ijít se svými nám ty a p ipo-
mínkami. V kancelá i starosty budou o ekáváni od 14 do 16.30 hodin. 

Termíny svozu BIO odpadu v zim  
V zimních m sících (prosinec - únor) je svoz BIO odpadu provád n 
pouze jednou m sí n  - vždy poslední st edu v m síci (25.12., 29.1., 
26.2.). V p ípad  nep íznivých klimatických podmínek (silné mrazy) 
m že být svoz úpln  pozastaven. BIO odpad obsahující velké množ-
ství vody totiž p i nízkých teplotách zamrzá, takže nejde z nádob vy-
klopit. Od za átku b ezna do konce listopadu se BIO odpad vyváží 
každou st edu.

Informace k výdeji parkovacích karet  
Výdej nových parkovacích karet pro rok 2020 bude zahájen ve tvrtek 
2. ledna 2020 na pracovišti CZECH Point v p ízemí budovy radnice na 
nám stí Krále Ji ího z Pod brad (pond lí a st eda 9-12 a 13-17 h, úterý 
a tvrtek 9-12 a 13-14 h, pátek 9-11.30 h). V p ípad , že u údaj  týkají-
cích se bydlišt  a vozidla nedošlo ke zm n , nebudou již stávající držitelé 
parkovacích karet vypl ovat žádost o její vydání. Parkovací karta pro rok 
2019 je platná až do konce ledna 2020. 

Cheb bude hostit hokejový turnaj 
olympiády d tí a mládeže

Na mnoha místech Karlovarského kraje  ni-
šují p ípravy na Hry IX. zimní olympiády d tí 
a mládeže. Region bude ve druhé p lce ledna 
hostit 1980 sportovc , trenér  a dalších len  
krajských výprav. Karlovarský kraj bude repre-
zentovat 101 sportovc . 
Olympiáda, jejímž maskotem je veverka iper-
ka, za ne slavnostním ceremoniálem v karlovar-
ské KV Aren  v ned li 19. ledna od 15 hodin. 
Mezi po adatelskými m sty nechybí ani Cheb, 
kde se odehraje podstatná ást hokejového tur-
naje. Chebský zimní stadion bude hostit jednu 
ze skupin a p edevším záv re né zápasy o ko-

ne né umíst ní v etn   nále.
Vedle samotné sportovní ásti je p ipravena i ada doprovodných akcí. 
Olympijský d m v Thermalu nabídne program pro ve ejnost, uskute ní 
se také dva velké medailové ceremoniály. Netradi n  bude odm n no do-
konce šest nejlepších sportovc  oproti klasickým t em. Pro ty nejlepší 
jsou p ichystané krásné originální medaile.
Další informace k blížící se olympiád  d tí a mládeže najdete na str. 5, 
na webu https://odm.olympic.cz/2020 a na Facebooku: 
https://www.facebook.com/olympioniciODM. 
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Kontaktujte nás ! 
tel. 731 070 202 

www.czsh.cz

stavíme pro Vás nové bydlení

DISPOZICE  4+KK s garáží

CENY od 4.200.000 Kč vč. DPH

POSLEDNÍ DVA BYTY V PRODEJI

POSLEDNÍ DVA DOMY V PRODEJI

DISPOZICE 3+KK s terasou

dům s VÝTAHEM

Harmonogram zavád ní zm n 
v zástavb  rodinných dom

1. etapa: 
- spušt ní upraveného svozu 1/2020
- ulice a lokality: Boženy N mcové, B ezová, B íza, Buková, Cetnov, Dolnice, Dol-
nická, D eva ská, Dubová, Dvo ákova, Dv r pod lipami, Františkoláze ská, Gusta-
va Noska, Hornická, Chlume ek, Janá kova, Javorová, Jilmová, Jižní, Kachní ká-
men, Ke Skalce, Klest, Kolmá, Komorní, Komorní Dv r, Koželužská, Na H rce, Na 
Svahu, Na Vyhlídce, Nad Jezem, Nezvalova, Okružní, Pob ežní, Pod H rkou, Pod 
Hv zdárnou, Pod Rozhlednou, P emysla Otakara, Severní, Skalka, St ížov, Tylova, 
Tyršova, U Parku, U Sídlišt , Václava Ku ery, V Lipách, Zelená, Zlatá, Zlatá louka
2. etapa:
- objednávání a zavážení nádob 2-3/2020, spušt ní upraveného svozu 4/2020
- ulice a lokality: D enice, Fialová, Hermannova, Horní, Horní Dvory, Hroz atov, 
Chebská, Chvoje ná, Jind ichov, K Dolinám, K Letišti, Kamenická, Karlovarská, 
Ke Kaštan m, Ke K íž m, Ke St elnici, Kone ná, Loužek, Lu ní, Malá, Malá 
Všebo , Maškov, Na Návrší, Na Vinici, Nový Hroz atov, Osadnická, Podhrad, 
Podhradská, Poto ní, Pražská, Satelitní, Slune ní, Soub žná, Šimá kova, Tichá, 
Tršnice, Tršnická, U Farmy, U P ehrady, U Rybníka, U Studánky, U Vle ky, 
V Úvozu, Velká Všebo , Všebo ská, Zalomená, Zámecká, Železni á
3. etapa:
- objednávání a zavážení nádob 5-6/2020, spušt ní upraveného svozu 7/2020
- ulice a lokality: Antala Staška, Blanická, Dolní, Domažlická, Drážní, Jesenická, 
Klatovská, K Háj m, Olbrachtova, Pelh imov, Rhedenská, Rohová, Rokycanská, 
Rolnická, Slapanská, Slapany, Sokolovská, Sportovc , Strmá, Šumavská, U Tra-
ti, V trná, Zem d lská
4. etapa:
- objednávání a zavážení nádob 8-9/2020, spušt ní upraveného svozu 10/2020
- ulice a lokality: 17. listopadu, Americká, Bezejmenná, Brandlova, B ehnická, 
D lnická, Divadelní nám stí, Dragounská, Dyle ská, Jablo ová, Joštova, Jung-
mannova, K Pomezí, Klášterní mlýn, Kv tná, Libušina, Máchova, Na erveném 
vrchu, Na Hrad anech, Na Hrázi, Na Návrší, Na Nivách, Na Výsluní, Nerudo-
va, Obrn né brigády, Ovocná, Píse ná, Podho í, Požárník , P í ná, Rákosová, 
Sadová, Slepá, Spálená, Trnková, Truhlá ská, U Skleníku, Údolní, Van urova, 
V Zahradách, Vilová, Zahradní, Zátiší

V n kterých lokalitách startuje nový 
systém svozu odpad !

V rámci optimalizace odpadového hospodá ství dochází v lokalitách se 
zástavbou rodinných dom  ke zm nám ve vývozu odpad . V n kterých 
ástech m sta za íná nový systém svozu fungovat již od za átku 

letošního roku. Podrobný harmonogram zavád ní zm n se seznamy 
konkrétních ulic a lokalit najdete na této stránce. Nový systém svozu 
bude postupn  zaveden v pr b hu letošního roku ve ty ech etapách. 
Zatím se tedy týká pouze ulic a lokalit za azených do 1. etapy!
Zbytkový odpad z erných popelnic se bude od rodinných dom  svážet 
pouze jednou za 14 dn . Zárove  si ke stávajícím erným popelnicím 
a hn dým popelnicím na bioodpad m žete nov  objednat další nádoby 
na t íd ný odpad – žluté na plasty a modré na papír. Pro sklen né odpady 
z stanou stávající ve ejn  p ístupné zelené kontejnery. Ponechány budou 
i stávající ve ejn  p ístupné kontejnery na papír a plasty. Sloužit budou 
ob an m, kte í je mají ve vyhovující donáškové vzdálenosti nebo nemají 
u svých dom  místo na další dv  popelnice. Pytlový svoz bude nov  mož-
ný pouze pro plastový odpad a probíhat bude spole n  s nádobami na plast.
Nádoby i pytle na odpad si m žete objednat prost ednictvím odpadové-
ho webu www.tridimevchebu.cz, nebo osobn  i telefonicky na odboru 
správy majetku – Martin Dvo ák, tel.: 354 440 178, kancelá  odd lení 
místního hospodá ství . 54 v budov  radnice na nám stí. Na novém webu 
najdete i podrobné informace o t íd ní a nakládání s odpady. 
Intervaly odvozu odpad  od rodinných dom  budou následující: 
zbytkový odpad z erných popelnic jednou za 2 týdny, papír jednou 
m sí n , plasty jednou za 2 týdny, BIO jednou týdn  v letním období 
(v zim  jednou m sí n ).  

Podrobné informace v etn  toho, jak si žluté a modré popelnice 
k rodinným dom m objednat, najdete na m stském „odpadovém“ webu:

www.tridimevchebu.cz
Svoz odpad  Chetes: tel.: 725 557 238, e-mail: polak@chetes.cz

M sto Cheb: tel.: 354 440 178, e-mail: odpady@cheb.cz
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Kaleidoskop roku 2019 aneb Co se stalo v Chebu

M STO CHEB

LEDEN
 Hlavním bodem Novoro ního setkání význam-

ných osobností regionu bylo tradi n  slavnostní 
p edání ocen ní starosty za dlouholetou innost ve 
prosp ch m sta. V Kulturním centru Svoboda je 
p evzali herecká legenda chebského divadla Libuše 
Teubnerová, dlouholetý atletický trenér a rozhod í 
Petr U ík, editelka Ú adu Oblastního spolku es-
kého erveného k íže Yvonne Veselá a um lecký 
šéf chebského divadla Zden k Bartoš. Ocen ní ob-
držel in memoriam také kniha  Ji í Máca.
Tém  po roce byla zprovozn na lávka pro p ší 
z Dyle ské ulice do m stské ásti Háje, která 
byla kv li havarijnímu stavu uzav ena v lednu 
2018. V rámci nutných oprav za tém  5 mili-
on  korun byla provedena nap íklad vým na 
ástí nosné konstrukce, ztužidel a dalších zko-

rodovaných ocelových prvk .
Tradi ní T íkrálová sbírka, která se v Chebu a oko-
lí konala v první polovin  ledna, vynesla p es 193 
tisíc korun, což bylo nejvíce b hem dosavadních 
19 ro ník .
ÚNOR

 V únoru prob hla kontrola pr jezdnosti cheb-
ských ulic pro velké hasi ské vozy. Spole ná akce 
hasi , strážník  a policist  se konala v historic-
kém centru m sta a na velkých sídlištích. Zjišt no 
bylo celkem 22 p estupk . Nejhorší byla podle 
o ekávání situace na sídlišti Zlatý vrch, o moc lep-
ší to nebylo ani na Skalce. 
O jarních prázdninách se v Chebu uskute nila 
akce Týden sportu zdarma, kdy m la ve ejnost 
vstup do plaveckého bazénu a na zimní stadion 
zcela bezplatný. Do bazénu si b hem prázdnin 
p išlo zaplavat 635 d tí a 608 dosp lých. Zimní 
stadion ve volných chvílích navštívilo 608 d tí 
a 443 dosp lých.
B EZEN

 Na b eznovém zasedání zastupitelstva bylo 
schváleno usnesení, na jehož základ  následn  
došlo k definitivnímu zastavení p íprav projektu 
spalovny na Švédském vrchu. 
V ob adní síni se uskute nilo tradi ní p edává-
ní cen m stské Nadace Schola Ludus. Ty jsou 
žák m a u itel m chebských škol ud lovány za 
mimo ádné studijní i pedagogické výsledky. 
Hlavní Cenu Hanse Novotnyho, která je pojme-
nována po iniciátorovi vzniku nadace, p evzala 
u itelka n meckého jazyka na chebském gym-
náziu Mgr. Marie Snížková.
DUBEN

 V dubnu byly dokon eny úpravy vnitrobloku 
v Úzké ulici v centru m sta. Nezpevn ný povrch 
z asfaltového recyklátu byl nahrazen kamennou 
dlažbou a byla zde vymezena parkovací místa.
Hned dv  ocen ní si zástupci m sta odvezli ze 
slavnostního vyhlášení výsledk  celorepubli-
kového kola sout že o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby m st a obcí Zlatý erb 2019. 
V kategorii Smart City a nejlepší elektronic-
ká služba získala Mapa sociální pomoci m sta 
Chebu t etí místo. Webové stránky chebského 
hradu www.hrad-cheb.cz skon ily v kategorii 
turistické atraktivity dokonce druhé. 

KV TEN
 Cheb zavedl motiva ní p ísp vek ve výši 100 ti-

síc korun pro u itele, kte í nastoupí do m stem z i-
zovaných základních škol. D vodem jsou stárnou-
cí pedagogické sbory, kdy se pr m rný v k u itele 
pohybuje už kolem hranice 50 let. 
Novým editelem M stské policie Cheb se na 
základ  výsledku výb rového ízení stal osma-
t icetiletý Pavel Janoš ák, který do té doby pra-
coval u m stské policie jako velitel hlídkové 
služby.
Ministerstvo vnitra ukon ilo posuzování m stské 
vyhlášky o regulaci hazardních her, kterou zastupi-
telstvo schválilo v prosinci roku 2018 a jež umož u-
je provozování hazardu pouze v jediné lokalit  m s-
ta - na Svatém K iži. Ministerstvo ve svém sd lení 
konstatovalo, že postup m sta v dané v ci i schvá-
lená vyhláška jsou v souladu s platnou legislativou.

ERVEN
 Areál Krajinky pod chebským hradem hostil 

1. ro ník dvoudenního Wine & Fresh Food Festi-
valu. Pro jeho návšt vníky byl vedle dobrého jídla 
a pití p ipraven také bohatý hudební doprovodný 
program.
V záv ru ervna byla dokon ena celková rekon-
strukce n kolik let prázdného bytového domu 
Mánesova 23, kde jsou nyní dv  desítky nájem-
ních byt  velikostí 2+1 a 3+1. Rekonstrukce p -
tipodlažního objektu stála 21,4 milionu korun.

ERVENEC
 Dokon ena byla další fáze postupné revitaliza-

ce sportovního areálu Lokomotivy. V rámci in-
vestice za 34 milion  korun došlo k vybudování 
jednopodlažní p ístavby haly s dalšími šatnami 
a k áste né rekonstrukcí zázemí sportovní haly. 
Na vybudování p ístavby získalo m sto dotaci od 
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy ve 
výši necelých 15 milion  korun.
M sto za alo k nov  vysazeným a mladým stro-
m m instalovat zavlažovací vaky. Díky jejich 
použití dochází k úsporám vody a tedy i nákla-
d  na zálivku a zárove  se také maximalizuje 
šance, že se nov  vysazené stromy ujmou.
SRPEN

 Na cyklostezce do Waldsassenu po bývalé sla-
panské železni ní trati byl dokon en nový mostní 
objekt, který zajistí mimoúrov ové k ížení cyklo-
stezky se silnicí z Háj  do Podhradu. Cyklostezka 
vede v tomto míst  novým jedenáctimetrovým 
tunelem pod budoucí p eložkou silnice. Výstavba 
p esýpaného mostního objektu stála p es 15 mili-
on  korun.
Na konci srpna byla dokon ena rekonstrukce 
vnitrobloku pod ulicí Ob tí nacismu, za pane-
lovým domem nazývaným Kreml. Díky tomu 
došlo k rozší ení parkovacích ploch, kterých je 
v této lokalit  akutní nedostatek. Rekonstrukce 
stála p ibližn  5,2 milionu korun. Vznikla tady 
parkovací místa pro 28 vozidel.
M sto Cheb tradi n  využilo letních prázdnin 
k opravám svých školských za ízení. V roce 2019 
do nich investovalo p es 13 milion  korun. Nej-
v tší akcí byla kompletní rekonstrukce kuchyn  
a výdejny jídel na 5. ZŠ v ulici Mat je Kopeckého 
za více než 7 milion  korun.

ZÁ Í
 Denní stacioná  pro osoby se zdravotním po-

stižením Mája se do kal nových prostor. Od zá í 
funguje v objektu Dragounská 12, ve kterém 
kraj p edtím ukon il provoz domova pro seniory. 
Denní stacioná  se sem p est hoval z nedaleké 
vily, kde ve stísn ných prostorách sídlil spole n  
s pobytovým Domovem pro osoby se zdravotním 
postižením.
Na za átku zá í m li Chebané i návšt vníci 
našeho m sta mimo ádnou možnost zblízka se 
podívat, jak pracovali tesa ští mist i v dávné 
minulosti. P ímo na nám stí probíhal unikát-
ní týdenní workshop nazvaný Tesa ská dílna. 
Výsledkem byla zmenšená replika krovu pres-
bytá e františkánského kláštera v Chebu, který 
je nejstarším dochovaným krovem na území 

eské republiky.
ÍJEN
 B hem íjna probíhala v komunitní zahrad  

v Májové ulici výstavba obecní pece na chleba. 
Provozovat ji bude nov  vzniklý spolek chebských 
amatérských peka  Ch(l)ebáci a v ur ených ter-
mínech sem bude moci kdokoliv p ijít a v peci si 
ud lat chléb i jiné pe ivo. Péct se za ne letos na 
ja e.
V záv ru íjna byla dokon ena rekonstrukce 
Pivovarské ulice, kterou zajiš ovala Krajská 
správa a údržba silnic a kterou kv li nestabilní-
mu podloží provázela ada komplikací a z toho 
plynoucích pr tah . 
LISTOPAD

 Na Spáleništi skon ila první etapa postupné 
revitalizace komunikací, v rámci které se zrekon-
struovaly ulice V Zahradách a Kosmonaut . Hlav-
ním cílem bylo zvýšení po tu parkovacích míst, 
kterých je na nejstarším chebském sídlišti akutní 
nedostatek. V obou ulicích bylo dosavadní podél-
né parkování z v tší ásti nahrazeno parkováním 
šikmým. Díky tomu zde je celkem 115 parkova-
cích míst.
V záv ru listopadu byla dokon ena celková 
rekonstrukce ásti Píse né ulice od modrého 
v žáku po k ižovatku s ulicí Osvobození za 
zhruba 19 milion  korun. P estože se stavb  ne-
vyhnuly komplikace, kdy Chevak musel kv li 
špatnému technickému stavu neplánovan  vy-
m nit celý vodovodní ad, dodavatelské firm  
se ji poda ilo dokon it v p vodn  plánovaném 
termínu. Sou ástí rekonstrukce bylo také vybu-
dování kruhového objezdu na míst  nep ehled-
né k ižovatky s ulicí Osvobození. 
PROSINEC

 Dokon ena byla kompletní rekonstrukce ásti 
ulice Obrn né brigády mezi p ší zónou a k ižovat-
kou s ulicí 26. dubna a navazujícího úseku Vald-
štejnovy ulice sm rem ke k ižovatce s Májovou za 
zhruba 10 milion  korun. 
V Kulturním centru Svoboda se uskute nilo 
tradi ní slavnostní vyhlášení nejlepších spor-
tovc  m sta za rok 2019. Ocen ní se rozdávala 
v ad  kategorií, od jednotlivc  p es kolektivy 
až po trenéry a funkcioná e.



str. 5Chebské radni ní listy OLYMPIÁDA / INZERCE

Hledají se dobrovolníci na zimní 
olympiádu d tí a mládeže 

Máte rádi zimní sporty? Jste aktivní a nic vám neute e? Pak práv  vy se 
m žete stát dobrovolníkem na zimní olympiád  d tí a mládeže v Karlo-
varském kraji. Olympiáda se koná ve dnech 19. až 24. ledna 2020 a z na-
bízených dobrovolnických pozic si jist  vybere každý. Podmínkou je chu  
být p i tom a v k 18+. P ihlásit se k dobrovolnické práci b hem IX. Her 
zimní olympiády d tí a mládeže mohou nap íklad studenti, rodi e nebo 
senio i. Pomáhat mohou jediný den i celý olympijský týden. Registrace je 
jednoduchá. V elektronickém formulá i na internetových stránkách olym-
piády https://odm.olympic.cz/ lze zadat veškeré údaje a pak jen vy kat na 
potvrzení. Kontaktovat organizátory m žete také na e-mailu:
dobrovolnicizodm2020@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonu 601 214 154.
Zájemci o práci dobrovolník  si mohou vybrat, zda cht jí pomáhat p i za-
jišt ní slavnostních ceremoniál , zpracovávat výsledky, obstarat zázemí 
pro catering, asistovat na parkovištích i organizovat p epravu sportovc  
na jednotlivá místa jako stevard v autobuse. Možností je ješt  mnohem 
více. Budoucí dobrovolníci také mohou volit mezi výkonem práce v kar-
lovarském Thermalu, na zimních stadionech v Chebu, Ostrov  a Soko-
lov , ale zapot ebí jich bude i na Božím Daru, Neklidu a ve Skiaren  na 
Fichtelbergu i v mariánskoláze ské sportovní hale. 
A odm na pro dobrovolníky? Jedine né zážitky z historicky první zimní 
olympiády d tí a mládeže v našem kraji, možnost setkat se slavnými spor-
tovci i s mladými olympioniky z celé R, fandit a t eba navázat p átelství 
na celý život. Pro dobrovolníky bude zajišt no ob erstvení i pitný režim, 
navíc dostanou i krásné sportovní epice jako jedine nou památku.

SPŠ Ostrov
KVALITNÍ A PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ
Nejmodernější technická škola v Karlovarském 
kraji oTEVÍRÁ pro rok 2020—2021 tyto obory: 
Autotronik / Elektrotechnika / Informační 
technologie / Strojírenství / Nástrojař / 
Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář 
motorových vozidel

spsostrov.cz

NABÍZÍM 
MALÍ SKÉ A NAT RA SKÉ PRÁCE

tel.: 774 092 695, e-mail: paokara4537@gmail.com 

KARLOVARSKÝ KRAJ

ODM
 2020

19. – 24. 1. 2020

Program hokejového turnaje zimní olympiád
d tí a mládeže – Zimní stadion Cheb

St eda 22.1. - zápasy skupiny B
  9:00 Liberecký kraj - Kraj Vyso ina
10:45 Olomoucký kraj - Zlínský kraj
12:30 Jihomoravský kraj - Plze ský kraj
14:15 Kraj Vyso ina - Jiho eský kraj
16:00 Zlínský kraj - Liberecký kraj
17:45  Olomoucký kraj - Jihomoravský kraj
19:30 Jiho eský kraj - Plze ský kraj

tvrtek 23.1. - zápasy o kone né umíst ní
  9:00 Semi  nále B1 - A2
11:00 Utkání o 5. místo
13:30 Utkání o 3. místo
16:00 Finále

Pond lí 20.1. - zápasy skupiny B
 9:00 Kraj Vyso ina - Zlínský kraj
10:45 Plze ský kraj - Liberecký kraj
12:30 Olomoucký kraj - Jiho eský kraj
14:15 Jihomoravský kraj - Zlínský kraj
16:00 Kraj Vyso ina - Plze ský kraj
17:45 Liberecký kraj - Olomoucký kraj
19:30  Jiho eský kraj - Jihomoravský kraj

Úterý 21.1. - zápasy skupiny B
  9:00 Plze ský kraj - Zlínský kraj
10:45 Olomoucký kraj - Kraj Vyso ina
12:30   Jihomoravský kraj - Liberecký kraj
14:15 Zlínský kraj - Jiho eský kraj
16:00 Plze ský kraj - Olomoucký kraj
17:45 Kraj Vyso ina - Jihomoravský kraj
19:30 Liberecký kraj - Jiho eský kraj
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Nový rok m žete zahájit výšlapem
M sto Cheb a Klub eských turist , odbor Union Cheb zvou širokou 
ve ejnost na již tradi ní Novoro ní výstup na Zelenou horu, který se 
uskute ní první den nového roku, tedy ve st edu 1. ledna 2020. V cíli 
u Bismarckovy rozhledny se bude od 10 do 13 hodin podávat zasloužená 
odm na v podob  novoro ní polévky i nezbytné horké nápoje pro zah átí. 
Do ba žku si m žete p ibalit také bu ty na ope ení. Krom  toho bude 
otev ena i Bismarckova rozhledna. Pohled na zimní Chebsko, navíc s no-
voro ním nadhledem, byste si nem li nechat ujít.
Tradi n  budete moci rovn ž p isp t do kasi ky sbírky Novoro ní ty lís-
tek, po ádané Klubem eských turist . Výt žek bude použit na úpravy a vy-
zna ení turistických tras pro naše hendikepované spoluob any - vozí ká e.

Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
• Hlídka m stské policie zjistila v blízkosti Svatého K íže 
použití zábavní pyrotechniky. Se dv ma ob any Švýcarska 
vy ešili strážníci tento p estupek uložením pokuty. 
• M stská policie se zú astnila cvi ení všech složek IZS p i 
simulovaném úniku pavku z chebského zimního stadionu. 

Úkolem m stské policie v p ípad  takovéto události je rozeslat SMS zprávy 
zaregistrovaným ob an m v ohrožených lokalitách a dále se ídit pokyny 
velitele zásahu a krizového štábu.
• Strážníci pomohli vážn  nemocnému muži ze Sokolovska, který zkola-
boval u OC Dragoun. Poskytli mu první pomoc a p ivolali zdravotnickou 
záchrannou službu.
• Na základ  oznámení se strážník m poda ilo zajistit osobu, která vynášela 
starý nábytek ke kontejnerovému stání v Evropské ulici. P estupek byl ozná-
men správnímu orgánu, který m že uložit vyšší sankci. Nábytek byl poté na 
náklady p estupce odvezen  rmou CHETES.
• Strážníci uhasili ho ící odpadkový koš na p ší zón , kdy hrozilo poškození 
dlažby. Hasicí p ístroj je ve výbav  každého služebního vozidla a slouží 
práv  p i podobných p ípadech.
• V uplynulém m síci zjistili strážníci n kolik poškozených a vyvrácených 
dopravních zna ek. Informaci vždy p edávají m stskému ú adu a  rm  
CHETES, která dopravní zna ení bezodkladn  opraví.
• Strážníci v posledních dnech realizovali odtah t í vrak  z ulic m sta. Vraky 
se ukládají na hlídané parkovišt  a majitelé jsou vyzváni k jejich vyzvednutí. 
• M stská policie se zam uje také na majitele pejsk . Probíhá kontrola 
vyhlášek o volném pobíhání ps  a o povinnosti mít své pejsky o ipované. 
A samoz ejm  i kontrola, zda majitelé po svých pejscích uklízejí.
• V uplynulém m síci bylo na tís ovou linku m stské policie 156 p ijato 
celkem 428 oznámení. Ne vždy je oznámení opravdu tís ové, ale strážníci 
vždy oznamovatele vyslechnou a poradí i v p ípadech, když není t eba vý-
jezdu hlídky.
• M stská policie Cheb p eje všem ob an m našeho m sta hodn  št stí 
v novém roce.

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

 
 

V záv ru váno ních prázdnin budou 
otev eny t i školky

B hem váno ních prázdnin, které probíhají až do pátku 3. ledna, je ome-
zen provoz m stem z izovaných mate ských škol. MŠ Malé nám stí 2, 
MŠ 26. dubna 39 a MŠ Komenského 27 (v etn  odlou ených pracoviš  
Divadelní nám. 2 a Brandlova 15) jsou uzav eny po celou dobu prázdnin. 
MŠ Osvobození 67, MŠ Bezru ova 1 a MŠ Do Zátiší 3 budou otev eny ve 
tvrtek 2. ledna a v pátek 3. ledna.

P EST HOVÁNÍ ORDINACE. Praktická léka ka pro d ti a dorost 
MUDr. Silvia Šuba ordinuje od ledna 2020 na nové adrese s novým 
telefonním íslem - Svobody 520/3 (naproti Prioru), tel.: 705 104 146.
KDY ROKUJE ZASTUPITELSTVO? Nejbližší zasedání Zastupitel-
stva m sta Chebu se uskute ní ve tvrtek 23. ledna od 14 hod. v ob adní 
síni radnice. Zasedání volených zástupc  m sta je ve ejnosti p ístupné. 
V p ímém p enosu ho lze sledovat na webu www.cheb.cz. Na webu je 
zasedání zastupitel  možné zhlédnout také pozd ji ze záznamu, a to pod 
odkazem Videa. 

KRÁTCE
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1. ROČNÍK STARTUJE!
✔ CHCETE, ABY CHEB VYPADAL JEŠTĚ LÉPE?

✔ MÁTE NÁPAD, CO VYLEPŠIT?

✔ ZAPOJTE SE!

Na uskutečnění vašich MEGA NÁPADŮ je připraveno 5 000 000 Kč.

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ZAČÍNÁ 2. LEDNA 2020!

✔  návrh se musí týkat úprav veřejných prostor na území města a musí mít pří-
nos pro město a jeho občany,

✔  může jít o stavební úpravy, rozšíření zeleně, doplnění mobiliáře, zázemí pro 
volnočasové aktivity, apod. – záleží jen na vašem nápadu,

✔  náklady na realizaci návrhu by neměly přesáhnout 500 000 Kč,

✔  návrh může podat každý občan starší 15 let a musí ho podpořit 5 garantů 
starších 15 let,

✔  každý může podat i podpořit více než jeden návrh,

✔  podaný návrh musí obsahovat: název, přesnou specifi kaci místa, kde má 
k realizaci dojít, popis navrhovaného řešení (účel, cíl, uvedení cílové skupiny 
– koho se projekt nejvíce dotkne, komu je určen, popis veřejného přínosu, 
atd.), navrhovatelem odhadované fi nanční náklady na realizaci, kontakty na 
autora návrhu – adresu bydliště, telefon, e-mail, jména a kontakty na pět 
garantů návrhu, vhodnou součástí popisu podávaného návrhu jsou také gra-
fi cké podklady (ilustrativní obrázek, foto současného stavu, ale také obrázky, 
skici, které návrh ilustrují),

✔  návrh je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu koordinátorky 
kuklova@cheb.cz, on-line na webu participativního rozpočtu:

www.meganapady.cz, případně v papírové podobě, v případě písemného po-
dání bude návrh doručen poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřa-
du Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 v uzavřené obálce s označením 
„MEGA NÁPADY Participativní rozpočet 2019/2020 – NEOTVÍRAT“,

✔  Lhůta pro podávání návrhů začíná 2. ledna 2020 a skončí o půlnoci 
20. února 2020.

Více informací na: www.meganapady.cz
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Další tipy na zajímavé akce najdete ve webovém kalendá i m sta Cheb. Dostat se do n j lze p es titulní stránku webu m sta 
www.cheb.cz (odkaz Kalendá  akcí v sekci Volný as), nebo zadáním p ímé adresy kalendar.cheb.cz.  

Kulturní přehled na leden
 Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
8.1.
Ramses II.
Napínavá hra plná p ekvapení a erného humoru 
Za . v 19 h, studio d
10.1.
Sexem ke št stí
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hude ková, Ji-
tka Ježková/Lucie Zední ková a Vilém Udatný/
Jakub Zindulka 
Za . v 19 h
11.1.
P átelé ze sk ín  / Vernisáž
Krátké absurdní hry, které spojuje motiv pon -
kud bizarního manželského páru
Za . v 19 h, studio d
12.1.
O princezn , Luciášovi a makových buchtách
Pohádka o princezn  Albertin  v podání CziDi-
vadla
Za . v 15 h
13.1.
O princezn , Luciášovi a makových buchtách
Za . v 8.30 a 10 h
14.1.
Geometrie domova
Autorská inscenace o st hování a o všech by-
tech, ve kterých jste kdy bydleli
Za . v 10 h, studio d
15.1.
Ramses II.
Za . v 19 h, studio d
16.1.
Škola základ života
P ekvapiv  muzikálová komedie o študácích 
a kantorech
Za . v 19 h
17.1.
Škola základ života
Za . v 10 h
18.1. 
47. Divadelní ples
Letos na téma Letem sv tem, op t s kapelou Ko-
ala! Uvádí: Vladimíra Vítová a Jind ich Skopec
KC Svoboda, za . ve 20 h
21.1.
Te  m  zabij 
Strhující p íb h v podání herc  M stského diva-
dla Mladá Boleslav 
Za . v 19 h
22.1.
Všechny báje ný v ci
P íb h mladého muže, jehož matka se pokusí 
o sebevraždu 
Za . v 19 h, studio d
26.1.
Koncert Západo eského symfonického orchest-
ru Mariánské Lázn  
K výro í holocaustu, za doprovodu Smíšeného 
p veckého sboru erchovan Domažlice
Za . v 19 h
28.1.
R.U.R.
Komedie o zániku lidstva
Za . v 10 h
29.1.
Je úchvatná!
Hudební komedie o dám  s pronikavým hlasem 
a velkým snem
Za . v 17 h
31.1.
Nebezpe né vztahy
Mistrovská partie lásky a vášn  vikomta Val-
monta a markýzy de Merteuil
Za . v 19 h, derniéra

 Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
10.l.
Maturitní ples Gymnázia Cheb

11.l.
Maturitní ples Hotelové školy Mariánské Lázn
14.1.
Smy cové kvarteto Severo eské  lharmonie 
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h
17.l.
Maturitní ples SZŠ a VOŠ Cheb
18.l.
47. Divadelní ples
Téma plesu: Letem sv tem aneb cestování, hraje 
op t Koala, budou op t zajímavé sout že, de  lé 
a vyhlášení nejlepší masky
Za . ve 20 h
20.l.
Dva nahatý chlapi
Bláznivá komedie kontroverzního francouzské-
ho autora, která v sou asné dob  slaví v Pa íži 
velké úsp chy
Hlavní sál, za átek v 19 h
21.l.
LiStOVáNí.cz: Gottland
Ú inkují: Petra Bu ková, Alan Novotný a Lukáš 
Hejlík
Klášterní knihovna, za . v 19 h
24.l.
Maturitní ples SZŠ a VOŠ Cheb

25.l.
Hasi ský ples
K tanci a poslechu hraje Pospolu Band, pestrý 
a zábavný program, hodnotné ceny
Za . ve 20 h
1.-2.2. 
Výstava železni ních model
Hlavním exponátem bude kolejišt  v m ítku TT 
s délkou p es 35 m
Od 9 do 17 h

 Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
1.1.
od 14 h
Pat a Mat: Kutilské trampoty 
Pat a Mat op t p inášejí zábavu, až se h ebíky 
budou prohýbat. 
2.-3.1.
od 14 h
Ledové království II
P íb h královny Elsy a jejích p átel
2.-5.1.
od 16.10 h
Zakleté pírko
Pohádka o odvážné Anince
od 18 h
Š astný nový rok
Zimní romantická komedie
od 20 h
Nenávist
Mladá detektivka se pokusí zachránit sebe a své-
ho syna p ed démonickými duchy.
4.1.
od 14 h
Trollové a kouzelný les 
Animovaná pohádka
5.1.
od 14 h
Špióni v p evleku
Superšpión a vynálezce musí pracovat jako tým, 
jinak se sv t ocitne v nebezpe í. 
6.-8.1.
od 17.30 h
Jumanji: Další level
Nejen džungle, ale i rozpálené poušt  i zasn že-
ná poho í plné nástrah 
od 20 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Ve strhujícím záv ru ságy se odehraje kone ný 
boj za svobodu galaxie. 
9.-12.1.
od 16.10 h
Zakleté pírko

od 18 h
M j p íb h
Romantický  lm
od 20 h
Na nože
Satirická detektivní krimi komedie 
11.1.
od 14 h
Ledové království II - 3D
12.11.
od 14 h
Trollové a kouzelný les 
13.-15.1.
od 17.30 h
Cats
Nové  lmové zpracování slavného muzikálu
od 20 h
Pod vodou
Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když p i-
jde ni ivé zem t esení…
16.-19.1.
od 16 h
Dolittle
P íb h muže, který si mnohem víc než s lidmi ro-
zum l se zví aty
od 18.10 h
P ípad mrtvého nebožtíka
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž 
jsou dnes plné obrazovky
od 20 h
Mizerové navždy
Mizerové jsou zpátky a p ed nimi poslední spo-
le ná jízda. 
18.1.
od 13.30 h
Jumanji: Další level - 3D
19.1.
od 14 h
Zakleté pírko
20.-22.1.
od 17.30 h
Karel Svoboda: Š astná léta
Dokument o život  slavného skladatele 
od 20 h
Š astný nový rok
23.-26.1.
od 15.50 h
Ledové království II
od 17.55 h
Dolittle - 3D 
od 20 h
P íliš osobní známost
Nová eská romantická komedie. 
25.1.
od 14 h
Trollové a kouzelný les
26.1.
od 14 h
Zakleté pírko
27.-29.1.
od 17.30 h
M j p íb h
Romantický  lm
od 20 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera

30.1.-2.2.
od 16 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
Neohrožená Tlapková patrola je zp t.
od 17.45 h
P íliš osobní známost
od 20 h
Gentlemani
Hv zdn  obsazený ak ní thriller 

 Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb
P edprodej vstupenek v Turistickém infocentru 
nebo online na www.kcsvoboda.cz, za átky pro-
mítání v 19 h

8.1.
Holy Motors 
15.1. 
Portrét dívky v plamenech 
22.1. 
První zrádce 
29.1. 
Daleko od Reykjavíku 

 M stská knihovna
www.knih-cheb.cz
Odd. pro dosp lé, Obrn né brigády l, 
tel.: 354 422 368-9, e-mail pult@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 10-18 h, so 9-12 h
Studovna a ítárna, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, otev eno po-pá 10-18 h, 
so 9-12 h
Odd. pro d ti, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, e-mail dk1@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 12-17 h, so 9-12 h
Pobo ka odd. pro d ti p i 3. ZŠ, Malé nám., 
tel.: 354 432 628, otev eno po a st  12-17 h
3.1.
Barevný pátek 
P ij te, tentokrát v zelené, a budou vám promi-
nuty sankce za výp j ky nevrácené v as.
6.1., 13.1., 20.1., 27.1.  
od 10 do 11.30 hod a od 16 do 17.30 hod.
Cvi ení na židlích 
T ím sí ní kurz s Veronikou Landrgottovou
6.1. od 12 do 16 hod. (p ednášková místnost)
Wellness poradna s p em ením složení t la
6.1. od 18 hod. (odd. studovna)
SOU EK - tená ský klub
Manuál pro uklíze ky, autor: Lucia Berlin
7.1.od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Z áblova ch tánu za tane nicemi na karneval
Brazílie, Argentina, Paraguay - p ednáška Marka 
Ková e
8.1. od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Norsko - cesta od jihu k severu až na daleké 
Špicberky
P ednáška Tomáše Hájka
10.1. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Vernisáž výstavy obraz  ak. soch. Josefa Cupáka 
S krátkým hudebním vystoupením žák  ZUŠ 
Cheb
13.1. od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Kino v knihovn
Bécassine!, režie: Bruno Podalydès, Francie, 
2018
14.1. od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Uvnit  ernobylské zóny 
Komentovaná fotoreportáž s besedou - Milan 

íský 
16.1. od 15 hod. (odd. pro d ti))
Kutílek 
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané tená-
e, ú ast nutno nahlásit p edem.

20.-26.1.
TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY 
vždy od 18.15 hod., p ednášková místnost
20.1.  
Sám u stmívání 
- divadelní p edstavení divadla Dagmar, z dopis  
židovského básníka Ji ího Ortena
21.1.  
Re  exe viny 
- p ednáška PhDr. Jakuba Formánka
22.1.  
Hudební ve er 
- kapela Jidiš VE T ECH, židovské písn  a me-
lodie
23.1.  

tení z d l židovských autor  
- herci ZDCH Radmila Urbanová, Pavel Marek 
a Jind ich Skopec
24.1.  Židé v eském pohrani í 
- p ednáška Mgr. Karla Hrdli ky
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25.1.  od 16 hod. - Odhalení pam tní desky cheb-
ské synagogy 
od 17 hod. - Židé v Chebu: Bílé místo 
v historii? - p ednáška PhDr. Jitky Mlsové 
+ bonus 

26.1.  od 19 hod. 
- Koncert v Západo eském divadle v Chebu 
k p ipomínce 75. výro í osvobození Osv timi, 
k Mezinárodnímu dni památky ob tí holocaustu
22.1. (odd. pro d ti)
Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 
Zadáno pro školy 
23.1. od 14.30 hod. (Ty  oCentrum Cheb)

tení do ucha
tení pro nevidomé a slabozraké

23.1. od 16 hod. (odd. pro d ti)
Po tení ko v knihovn  

tení d tem z knihy Velké myší spiknutí od Ro-
alda Dahla
27.1. od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Listování a tení z románu Tylda
V Den památky ob tí holocaustu, autor Richard 
Pachman zavzpomíná na p íb h své rodiny
29.1. od 15 hod. (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast nutno nahlásit p edem. 
31.1. od 9 do 14 hod. (odd. pro d ti)
Perlový trh lovc  perel 
Podrobn jší informace v knihovn

 Muzeum Cheb 
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz 
nám. Krále Ji ího z Pod brad 3
Expozi ní prostory jsou z d vodu rekonstruk -
ních prací pro ve ejnost uzav eny.
Informace o muzejních akcích najdete na webo-
vých stránkách www.muzeumcheb.cz, 
Facebooku @muzeumcheb 
i Instagramu #muzeumcheb.

 Galerie výtvarného um ní
Galerie výtvarného um ní
tel.: 354 422 450, www.gavu.cz 
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 16
Otev eno: úterý až ned le 10-17 h
Stálá expozice:
Gotika
Moderní um ní
Velká galerie:
Václav Fiala: Kámen, barva, tvar
Potrvá do 5.1.
Peter Lang: Island
Vernisáž ve st edu 15.1. v 17 h
Malá galerie:
Vivat páni Edisoni!
Výstava výsledk  d tské výtvarné sout že
Potrvá do 5.1.
David Hanvald
Vernisáž ve st edu 15.1. v 17 h
Výstava z depozitá e:
Medaile ze sbírky GAVU Cheb
Výstava k 50. výro í chebské pobo ky eské 
numismatické spole nosti
Opus Magnum:
Miloslav Holý: Vdova, 1922
Potrvá do 12.1.
Ilja Je  movi  Repin: Podobizna um lcova otce, 
1881
Vernisáž ve st edu 15.1. v 17 h
Museum Café:
Jind ich Janí ek: Podivuhodná robotí expedice
P ednášky a vernisáže se konají ve st edu od 17 h:
  8.1. Michael Zacha : Miloslav Holý - p ednáška
15.1. Vernisáž nových výstav
22.1. Marcel Fišer: Édouard Manet - p ednáška
29.1.  Richard Biegel: D jiny evropské architek-

tury - p ednáška

 Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR
Výstavní sál:
Kutilství dnes
Sou asna podoba svépomocné tvorby
Nad schody:
Tomáš Posp ch: Šumperák / Chebsko
Výstava ve výloze: 
P edm ty z fotogra  í 

 Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz 
Art Centrum Galerie 4, 
Františkánském nám stí 30/1
Otev eno: denn  mimo pond lí a svátk  10-18 h, 
poslední vstup v 17 h
Výstavy:
Sami Siva: Hrubý ná rt
Reportážní fotograf pocházející z Indie, v sou-
asnosti žijící v Praze, p ináší sv dectví o kon-

trastech života v r zných zemích sv ta.
eskoslovenská fotogra  cká technika do roku 

1970
Výstava v novaná 180. výro í ohlášení vynálezu 
fotogra  e

 D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel. 354 432 177
10.1. 
Nocovka: Slune ník, M sí ník a V trník
11.1. 
Výtvarný ateliér: P íroda a hv zdy
Také se už m žete t šit na Jarní prázdniny s DDM 
Sova, které jsou tentokrát od 24.2. do 1.3.

 Bohoslužby
Sbor Bratrské jednoty baptist
Libušina 4, tel.: 354 431 692, 
www.cheb.baptistcz.org

Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible 
s diskusí, za . v 19 h

Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání 
zam ené na porozum ní Bible a na aktuální té-
mata zajímající mladé lidi

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ranních 
bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ pro d ti 
- vyu ování Bible a k es anských zásad formou 
p im enou v ku d tí.

Rodinné centrum Pastelka - info na: 
Facebooku @RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptist
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7, 
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz, 
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz 
Bohoslužby v ned li 9.30 h
Hus v sbor Církve eskoslovenské husitské
Vrbenského 14
www.husuvsbor-sokolov.cz, 
sokolov@ccshplzen.cz, administrováno 
fará em ze Sokolova, tel.: 775 541 440
Bohoslužby se konají první ned li v m síci od 14 h, 
možnost uložení urny do kolumbária. 
Sbor Církve adventist  sedmého dne
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7

Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h. 
Nápl : zp v duchovních písní, modlitby, studium 
bible, aktuální úvahy nad biblickým textem. 

Více informací u kazatele Miroslava Bíska, 
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com, 
cheb.casd.cz.

eskobratrská církev evangelická
6. dubna 5
cheb@evangnet.cz, tel.: 211 221 395
St eda - biblické hodina na fa e, za . 15 h
Ned le - bohoslužba, za . 10.15 h
K es anské spole enství
www.kscheb.com
Ned lní shromážd ní (písn , kázání, modlitby, 
Ve e e Pán ), za . v 9.30 h, v ul. 26. dubna 23, 
p ízemí, tel.: 725 677 191 - O. apek
Svobodná spole enství k es an , z.s.
Spole enské centrum Maják, Na Hrad anech 
1, Cheb
Pravidelná shromážd ní každou sobotu od 15 h
Kontakt: majakcheb@gmail.com

ímskokatolická farnost Cheb
Fara, Kostelní nám. 188/15
www.farnostcheb.cz 
farnost@farnostcheb.cz, tel.: 354 422 458
Fará  Petr Hruška, tel.: 608 656 557

Ned lní bohoslužba:
Od 10 h v Chrámu sv. Mikuláše a Alžb ty
Více na www.bohosluzby.farnostcheb.cz 

Chrám sv. Mikuláše a Alžb ty 
Hlavní lo , krypta a vyhlídková v ž
otev eno denn  krom  pond lí - od dubna do zá í 
10-17 h, od íjna do b ezna 10-16 h
Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557

 Unitaria
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 6
e-mail unitaria.cheb@seznam.cz, 
tel.: 720 962 122, 
web unitariacheb3.webnode.cz  
P ednášky vždy ve tvrtek od 17 h, p ednáší 
Mgr. Lud k Pivo ka
9.1.
Tajemné experimenty s hypnózou
16.1.
Konfuciánství a jeho hledání harmonické spo-
le nosti
23.1.
Deset typ  partnerských vztah , které nem žou 
fungovat
30.1.
Jak m žete zlikvidovat svoje starosti d íve, než 
ony zlikvidují vás

 Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otev eno po 14-18 h, 
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, t 13-18 h, pá zav-
eno (v nutných p ípadech volejte 603 486 331), 

prodej a poradenství k p írodním preparát m es-
ké  rmy Energy.
Akce na leden - ochutnávka aje SMILAX (ledvi-
ny, mo ový m chý , hormonální systém) s mož-
ností posezení u lé ivého sv tla Happy Lite. Dále 
ochutnávka novinky Bio CRANBERRY - nejsil-
n jší podpora pro ledviny a mo ové cesty!
Terapeutické aktivity:
Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro 
vytestování vhodného preparátu pro prevenci 
i nápravu potíží na bodech drah jednotlivých or-
gán  dle ínské medicíny. Zastavte se pro info 
v klubu zdraví, i objednávky na tel.: 603 486 331 
(M. Svobodová)

Pond lí - výklad karet s Na ou Raithel (nutno 
objednat na tel.: 603 787 821)

Úterý - m ení Supertronicem pro správný výb r 
preparát , lék , potravin, kosmetiky (vhodnost 
pro konkrétní organismus) s A. Chmelovou (nut-
no objednat na tel.: 724 965 773)

 Zubní pohotovost
vždy od 9 do 12 h
1.1.
MDDr. Patrik Amouneh, 
Mar. Lázn , D ev ná 9
4.-5.1.
MUDr. Martina Benová,
Mar. Lázn , Tepelská 3a
11.-12.1.
MUDr. Irena Blašková, 
Cheb, Brandlova 7

18.-19.1.
MDDr. Martina Cejnarová, 
Cheb, 17. listopadu 18
25.-26.1.
Dr. stomat. Ivana Aleksi , 
Cheb, 17. listopadu 22

 Turistické infocentrum
tel.: 354 440 302, 354 440 304, 
fax: 354 440 330, 
e-mail: infocentrum@cheb.cz, www.tic.cheb.cz
otevírací doba: po-pá 9-17 h, so a ne 9-12.30 h, 
13-17 h
Informujeme vás o kulturních akcích m sta Che-
bu. Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svobo-
da, Západo eské divadlo, Ticketportal, Karlo-
varské divadlo atd. 
ZM NA: Od 1. 1. 2020 není možné v Turistic-
kém infocentru zakoupit vstupenky ze systé-
mu Ticketportal a do Karlovarského divadla. 

HHASI SKÝ  BÁL 
 

         sobota  25.1.2020  od  20:00    velký sál KC Svoboda 
 

          k tanci a poslechu hrají:   POSPOLU BAND 
 

          pestrý a zábavný program, hodnotné ceny 
 

          slosovatelné vstupenky: 200,- K   na tel: 733 780 007 
 
          teší se na vás:   

Sbor dobrovolných hasi  Cheb-Háje 
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Rezervace a prodej vstupenek: Obchodní oddělení ZDCH,  od 10 do 15 hodin, tel.: 354 432 522 a 354 430 041, nebo na www.divadlocheb.cz. 
Prodej vstupenek: Turistické infocentrum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, denně od 9 do 17 hodin. 

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách       

DERNIÉRA

47. DIVADELNÍ PLES

Christopher Hampton

NEBEZPEČNÉ 
VZTAHY
Hra vášně a intrik vikomta 
de Valmont a markýzy 
de Merteuil.

V hlavních rolích Vuk 
Čelebić a Pavla 
Janiššová.

Pátek 31. ledna 
v 19 hodin

LETEM SVĚTEM 
aneb CESTOVÁNÍ

Moderují Vladimíra Vítová a Jindřich Skopec.
K tanci hraje kapela Koala.

Soutěže, překvapení, losování cen, 
vyhlášení nejlepších masek, fotobudka. 

Tematické masky vítány!

Sobota 18. ledna od 20 hodin 
v KC Svoboda

HERCŮM
 NADOSAH 

VE STUDIU D
8. + 15. ledna - Sébastien Thiéry 

RAMSES  II.

11. ledna - Gabor Rassov / Václav Havel
PŘÁTELÉ  ZE  SKŘÍNĚ / VERNISÁŽ

22. ledna - Duncan Macmillan
VŠECHNY  BÁJEČNÝ 

VĚCI
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O piazzett
Vážení zastupitelé za ANO, v prosincovém díle vašeho oblíbeného seriálu „My 
jsme všechno d lali nejlíp, zatímco sou asná radnice stojí za houby“ jste v sarkas-
tickém vý tu „zbyte ností“, jimiž se vedení m sta zabývá, když by podle vás m lo 
ešit zásadn jší problémy, uvedli mimo jiné nov  pojmenovanou piazzettu Vlasty 

Chramostové (mimochodem, piazzetta se píše s malým „p“, není to nic jiného než 
nám stí ko ili plácek). Jízliv  dodáváte, že patrn  proto, „že podepsala chartu a p l 
roku hrála v chebském divadle“.
Rád bych zde up esnil, že tento návrh vzešel p ímo z divadla, a jeho uskute n ní 
tedy sv d í - když nic jiného - o tom, že sou asné vedení m sta je schopno reago-
vat na podn ty a nápady „zdola“ a uvést je v život. Pojmenování prostranství p ed 
divadlem po této dám  považuji za š astné symbolické gesto, které stálo necelé t i 
minuty asu b hem zasedání zastupitelstva a výrobu desky se jménem na budov  di-
vadla. Kdybyste navštívili p ednášku profesora Milana Klímy, bývalého dramaturga 
chebského a pozd ji pražského Národního divadla, v naší knihovn , s p ekvapením 
byste zjistili, že chebská stopa Vlasty Chramostové je zajímav jší a výrazn jší, než 
se domníváte. Ale i kdyby ne, její herecké um ní, životní osudy a ob anské postoje 
jsou natolik inspirativní, že za tuto drobnou poctu stojí. Za normalizace našlo v Zá-
pado eském divadle azyl a práci mnohem víc um lc  vypov zených z Prahy, šika-
novaných Husákovým režimem, odsouzených k zapomn ní. Prost ednictvím Vlasty 
Chramostové, z ejm  nejznám jší z nich, je prostranství p ed divadlem v nováno 
všem t mto osobnostem, jakož i tehdejšímu vedení divadla, které m lo odvahu tyto 
lidi zam stnat. Jestliže deska byla symbolicky odhalena 17. listopadu p i oslavách 
t icátého výro í sametové revoluce (a zárove  v den nedožitých 93. narozenin paní 
Chramostové), p ipadá mi to jako p íhodný a d stojný po in. P íb hy Vlasty Chra-
mostové a chebského divadla se v historii na chvíli protnuly, a je dobré na taková 
setkání nezapomínat. Hlavn  na to, co p edstavují, ím inspirují, jakou cestu ukazu-
jí. Jist , pojmenování pár metr  tvere ních p ed divadlem po pozoruhodné žen  je 
svým zp sobem nicotné. Ale každý divadelník dob e ví, jak d ležité jsou symboly, 
metafory a sdílené p íb hy.
Chápu, že vzhledem k minulosti i sou asným postoj m a hodnotám p edsedy va-
šeho hnutí a premiéra naší zem  byste uvítali spíše hlavní t ídu Karla Gotta (proto-
že podepsal Antichartu a pár m síc  byl v u ení v chebském KD). Za sebe jsem 
ovšem rád, že vedení m sta dalo p ednost jinému p íb hu. Navíc zmínit jméno 
Vlasty Chramostové v tak pohrdlivém kontextu, jako jste u inili vy v Chebských 
radni ních listech, a využít ji pro vy izování ú t  v komunální politice, považuji za 
mimo ádn  nevkusné. 

Zden k Bartoš, režisér a um lecký šéf ZDCH 
Jan Svoboda, zastupitel a editel ZDCH

Spis(k)y pana Tancoše 
Skoro každý m síc se v t chto místech objevují lánky ekologického aktivisty pana 
Tancoše. Obvykle v nich spílá vedení m sta za laxní postoj k r zným problém m 
spjatých s úsporami energií apod.
Pan Tancoš velmi rád píše. Každý ze zastupitel  vám prozradí, že od n j m sí n  
obdrží n kolik veledlouhých mail  s mnoha p ílohami a externími odkazy. Ješt  
p ed rokem v nich pan Tancoš ešil p edevším spalovnu na Švédském vrchu. A  
starosta Jalovec ve ejn  p islíbil, že v kv tnu na valné hromad   rmy Terea projekt 
spalovny ukon í a p esn  tak i u inil, pan Tancoš nás nadále oso oval, že spalovnu 
postavíme. Nyní, když je z ejmé, že doty ný projekt je de  nitivn  zastaven, za al 
pan Tancoš vyzývat koalici, aby realizovala jeho „projekt“ solární elektrárny plo-
voucí na p ehrad  Skalka. Práv  na této vizi lze krásn  ukázat, že se pan Tancoš 
v bec nezabývá detaily, jako jsou majetkoprávní vztahy, rozpo et akce, technické 
ešení, dopady na životní prost edí apod. P ehrada nepat í m stu, ale státu. Neví 

se, jak by innost elektrárny ovliv ovalo kolísání hladiny, jak by zastín ní hladiny 
elektrárnou p sobilo na život v nádrži, kolik by celý projekt stál,…
Další etapou environmentálního snažení pana Tancoše bylo vybudování bioplyno-
vé stanice. O tu máme v Chebu skute n  zájem a p ekvapilo nás, když se k zám ru 
její výstavby jedna z významných  rem zpracovávající bioodpad stav la, slušn  
e eno, rezervovan . Teprve po delším zkoumání jsme se zd šením zjistili, že p í-
inou jejích obav ze spolupráce s Chebem je velmi špatná zkušenost s jakýmsi pa-

nem Tancošem, který p edstavitele  rmy pozval na jednání, na n mž se tvá il jako 
pov ený zástupce m sta Chebu. Kv li jeho chování a nekompetentnosti zástupci 
 rmy získali pocit, že m sto Cheb je zcela nespolehlivým partnerem. Dalo nám 

hodn  práce je p esv d it o opaku.
Nejnov jší „hra kou“ pana Tancoše je boj proti vybudování nového bazénu. Znovu 
hý í kritikou jeho umíst ní, které p itom ješt  v bec není jisté, vy ísluje náklady, 
o nichž ani ve vedení m sta ješt  nemáme informace, a navrhuje „ ešení“ - po-
nechat bazén na 6. ZŠ a postavit venkovní koupališt  vytáp né solární energií 
u silnice na Svatý K íž za areálem Chetes. Op t mu nevadí, že tamní pozemek 
nepat í m stu, že stávající bazén nelze nijak rozší it, v blízkosti nejsou parkovací 
místa, neustále se musí ešit problémy s prosakováním vodních par do t locvi ny 
nad bazénem a že by 6. ZŠ daleko více prosp la p em na stávajícího bazénu na 
další t locvi nu…
Rádi podpo íme každý rozumný nápad, rádi budeme s Chebany diskutovat o bu-
doucím rozvoji m sta, ba i s panem Tancošem jsme o jeho nápadech opakovan  
debatovali. Nikdy nám však nep edložil cokoliv podn tného i realizovatelného. 
On totiž moc rád píše. Bohužel tím jeho innost vždy kon í.

Antonín Jalovec, Miroslav Plevný, Ji í erný (všichni VPM Cheb)

Co jsme dokázali, co po nás z stane
K následujícím ádk m mne inspiroval pan starosta a VPM. Ve svém zpravodaji 
rozebírali výsledky své ro ní práce i p edstavy o práci budoucí. V rozboru jsem 
však postrádala druhý pr myslový park, t . plánovaný. Považuji jej za významný 
po in pro, nebo spíš proti m stu. 
V sou asné dob  probíhá schvalování zm ny územního plánu m sta Chebu. Zm -
na má íslo 19 a bude ve ejn  projednávána na M stském ú ad  8. 1. od 15:00. 
Obsahem dané zm ny je pr myslový park ímská dv , který by se m l nacházet 
mezi Pr myslovým parkem I, Ypsilonkou a pískovnou D enice. Celková plocha 
zabírá cca 150 ha, což je zhruba jedna p tina vodní nádrže Jesenice nebo dv  p tiny 
p ehrady Skalka. Pro  uvádím ob  vodní plochy? T eba proto, že ob  nádrže nám 
v Chebu ovliv ují místní klima. Když se teme všechny pr myslové plochy, které 
se na periférii a v okolí Chebu nachází (a  už stojící nebo plánované), budou se také 
podílet na objemu deš ových srážek nebo na vedrech v našich kon inách. Na rozdíl 
od Skalky a Jesenice to však bude asfalt a beton, který bude hrát roli. 
Samoz ejm , že všichni nejsme specialisté na klima, ale rozši ování pr myslu ko-
lem Chebu se nás dotýká také v oblasti sociální a ekonomické. Bude se da it Chebu 
lépe? To je otázka, o které bychom se m li všichni spole n  pobavit. Pochopit sou-
vislosti nám p itom pom žou odborníci. Zm na stávajících zem d lských ploch 
na plochy pr myslové by totiž m la být komplexním rozhodnutím založeným na 
týmové spolupráci. 
M j názor je jasný - vysoká atraktivita Chebu pro rozvoj moderního pr myslu nás 
Chebany oprav uje vybírat si takové investory, o nichž nebudeme pochybovat, že 
cht jí rozkv t našeho m sta. Již nyní m žu íct, že pro vznik tzv. logistických cen-
ter, ve skute nosti jen skladových objekt  i montoven, ruku nezvednu. Nicmén , 
p edstava nového pr myslového parku je složitá. Pro mne je d ležité, že ve ejnost 
je p izvána, aby vznesla své námitky, obavy, komentá e. Stavební zákon navíc íká, 
že je-li to ú elné nebo vyžaduje-li to rozsah ešeného území, na ídí po izovatel více 
ve ejných projednání na jím ur ených místech. Opakování ve ejné debaty považuji 
za d ležité a budu se snažit, aby k n mu došlo, protože dané téma pokládám za 
možná d ležit jší, než je participativní rozpo et. 
Spletitost dopad  nebo p ínos  pr myslu kolem m sta také dokládá rozhovor 
s chebskými politiky na webu Chebské info.cz „Mají u Chebu r st další pr myslo-
vé haly?“, ale i webové stránky VPM s lánkem z 28.8.2018 „Další velkosklady? 
Další ubytovny?“, které ukazují, že i VPM m že zm nit náhled na základ  nových 
poznatk . 
A koliv se m že zdát, že chci tímto lánkem rozpoutat hádku v koalici, v ím, že 
m j p ísp vek na vznik nové pr myslové zóny bude vnímán jako opodstatn ný, 
který má své místo i v diskusi mezi p áteli. P edchozími ádky ur it  nechci dá-
vat zapravdu opozici, která tvrdí, že v rad  jsme my „malí“ jenom na oko. Postoj 
k VPM proto nyní dokládám záv re ným pod kováním. Protože je to práv  ona, 
kdo Pirát m, KpCh a Hnutí 2018 velkoryse nabídl lenství v rad . P ipomínám, že 
výsledky voleb byly jednozna n  ve prosp ch VPM. Je tedy logické, že argumenty 
p izvaných politických subjekt  nejsou a ani nem žou být vždy vyslyšeny. Vždy  
hlavní zodpov dnost za vedení našeho m sta si na svých bedrech ponese práv  
VPM. 

Gabriela Licková, Hnutí 2018

Obsah p ísp vk  len  zastupitelstva m sta se nemusí 
shodovat s názorem redakce.

Spole nost Balthasara Neumanna z.s.
nám. Krále Ji ího z Pod brad 481/36, 350 02 Cheb

U TE SE U NÁS N MECKY

✔ každý tvrtek od 19:15 do 20:45 
pro za áte níky

✔ každou ned li od 10:00 do 11:30 
pro pokro ilé

Za ínáme od ledna!

Kontaktujte nás v otevíracích hodinách:
úterý a st eda 10:00–12:00, 13:00–17:00

U itel Miroslav Pavlák – tel. +420 776 539 926
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Upozorn ní pro podnikatele: 
Hlášení o odpadech za rok 2019

Pokud jste v rámci podnikatelské innosti v roce 2019 vyprodukovali 
nebo nakládali s odpady v množství v tším než 100 kg nebezpe ného 
nebo 100 t ostatního odpadu, máte podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech 
. 185/2001 Sb. povinnost podat do 15. února 2020 za každou samostatnou 

provozovnu „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019“. 
Hlášení se podává elektronicky prost ednictvím integrovaného systému 
pln ní ohlašovacích povinností v oblasti životního prost edí (ISPOP). In-
formace o zp sobu pln ní uvedené ohlašovací povinnosti (v . pot ebných 
formulá ) jsou zve ejn ny na webu www.ispop.cz. Obrátit se m žete 
také na odbor stavební a životního prost edí M Ú Cheb, nám. Krále Ji ího 
z Pod brad 1/14, kancelá  . 26, tel. 354 440 526, e-mail: vebrova@cheb.cz.
Za nespln ní ohlašovací povinnosti je zákonem o odpadech stanovena po-
kuta do výše 1 milionu korun.

Informace ke zm nám 
u místních poplatk

Na základ  novely zákona o místních poplatcích, ú inné od 1. ledna 2020,  
m ní m sto Cheb p íslušné obecn  závazné vyhlášky.
Zm ny u místního poplatku ze psa:
•  Na základ  zm ny zákona dochází k úprav  týkající se poživatel  starobní-

ho, vdovského nebo vdoveckého d chodu.
•  Snížená sazba za prvního psa je od 1. ledna 2020 ur ena pro poplatníky starší 

65 let. V praxi to znamená, že již není podstatné, zda je poplatník poživate-
lem d chodu, ale ur ujícím údajem je jeho v k.

•  Pro poplatníky evidované dle ustanovení l. 6 písm. b) OZV . 6/2015, 
tj. pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého d -
chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjm , z stává zachována snížená 
sazba do dovršení 65 let poplatníka. V praxi to znamená, že t m poplatní-
k m, kte í jsou poživatele starobního, vdovského nebo vdoveckého d chodu 
a p ihlásili si psa do evidence M stského ú adu Cheb do 31. prosince 2019 
a ješt  jim není 65 let, z stává zachována snížená sazba za prvního psa, a to 
až do doby, kdy dovrší 65 let.

•  Od 1. ledna 2020 jsou dle zákona od poplatku ze psa nov  osvobozeni 
i držitelé pr kazu ZTP. Je nutné, aby se dostavili na M Ú Cheb k p edlo-
žení pr kazky jako podkladu k osvobození.

•  Od 1. ledna 2020 je dle zákona nov  poplatníkem i držitel psa cizinec 
s ú edn  ohlášeným pobytem na území m sta Cheb.

Zm na u místního poplatku za užívání ve ejného prostranství:
Na základ  zm ny zákona dochází k úprav  v obecn  závazné vyhlášce v l. 10 
Osvobození v písm. b), která se týká osvobození od poplatku u akcí po áda-
ných na ve ejném prostranství, jejichž celý výt žek je odveden na charitativní 
a ve ejn  prosp šné ú ely (tato skute nost musí být ádn  doložena doklady).

Informování obyvatelstva pomocí 
SMS zpráv

Vážení ob ané, M stský ú ad Cheb (dále M Ú) pro Vás z ídil službu 
„Informování obyvatelstva pomocí SMS zpráv o hrozb  i vzniku mi-
mo ádné události - únik nebezpe né škodlivé látky ze zimního stadionu 
Cheb“. P ihlášeným ob an m budou zasílány SMS zprávy o mimo ád-
ných událostech. Abyste mohli dostávat informace (na mobil i pevnou 
linku), je nutno p ihlásit se / registrovat se do systému:

a) pro p ihlášení mobilu zašlete speciální registra ní SMS,
b)  pro p ihlášení pevné linky je nutno vyplnit a podepsat „regist-

ra ní formulá “ na M Ú.
Návod pro p ihlášení se k odb ru informa ních SMS - PAVEK:
KVKmezeraCHEBmezeraCPAVEKmezeraANOmezeraPRIJMENI 
mezeraJMENOhv zdi kaULICEhv zdi kaCISLO ORIENTACNI
P íklad: KVK CHEB CPAVEK ANO Novak Jiri*Pisecna*20 (p ed a za 
hv zdi kou nesmí být mezera). SMS zprávu m žete psát jak velkými, 
tak malými písmeny, vše však prosím pište bez diakritiky. Odesláním 
SMS zprávy na íslo 900 77 03 dáváte sou asn  souhlas k tomu, že Vám 
mohou být p íslušné SMS zprávy zasílány. P i správném odeslání SMS 
zprávy ihned obdržíte zp tnou SMS, která potvrzuje p ihlášení se do 
databáze. Zasílané informace jsou pro Vás bezplatné a Vy platíte pouze 
registra ní SMS zaslanou na íslo 900 77 03, tj. 3 K  (v . DPH).
Ukon ení odb ru zpráv m žete provést zasláním SMS v tomto tvaru:
P íklad zasílané SMS zprávy: KVK CHEB CPAVEK NE 
Zjišt ní stavu, zdali jste p ihlášen, m žete provést zasláním SMS v tom-
to tvaru:
P íklad zasílané SMS zprávy: KVK CHEB CPAVEK STAV
Tyto zprávy odesílejte z Vašeho mobilu vždy jen na íslo 900 77 03.
P ihlašování se, zm ny nebo odhlašování si m žete vy ídit i osobn  na 
M stském ú adu Cheb, úsek obrany a krizového ízení, tel. 354 440 664, 
354 440 665.
Registra ní formulá :
Souhlasím se za azením údaj  o mé osob : p íjmení, jméno, íslo pevné 
linky / mobilu, ulice, íslo orienta ní do databáze pro rozesílání infor-
ma ních SMS zpráv.
P íjmení, jméno: ..................................................................................

íslo pevné linky: ...............................................
íslo mobilu: ...............................................

Ulice:  ..................................................................................
íslo orienta ní: ..................................................................................

V Chebu, dne ................................ ..................................
                                                                                              podpis

Informace k místnímu 
poplatku z pobytu

M sto Cheb zavádí od 1. ledna 2020 místní poplatek z pobytu. Plátcem 
poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (hotely, penziony, 
ubytovny, kempy, rekrea ní objekty, majitelé bytových jednotek, kte í v 
bytech poskytují pobyt za úplatu, atd.)
OHLAŠOVACÍ POVINNOST 
(povinné spln ní ohlašovací povinnosti): 
•  ohlášení jednotlivých provozoven s celoro ním provozem - v termínu 

do 31. ledna 2020
•  ohlášení jednotlivých provozoven se sezonním provozem - dnem zahá-

jení innosti ubytování v rámci sezony
•  ohlášení nových provozoven - do 15 dn  od zahájení innosti
Vypln né tiskopisy (ke stažení na webu m sta www.cheb.cz pod od-
kazem Formulá e/odbor  nan ní v sekci RADNICE) je t eba doru it 
M stskému ú adu Cheb:
• na podatelnu
• datovou schránkou a8gbnyc
•  na odbor  nan ní - kancelá  . 39, 3. poschodí budovy radnice na nám stí
Na základ  spln ní ohlašovací povinnosti vám bude p id len variabilní 
symbol pro každou provozovnu, pod kterým budete provád t platby.
EVIDEN NÍ POVINNOST:
• vedení eviden ní ubytovací knihy
V p ípad  nejasností kontaktujte ú edníka odd lení místních poplatk  od-
boru  nan ního Petra Soldána - tel.: 354 440 152, e-mail: soldan@cheb.cz. 

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:

• p t týdn  dovolené,
• pružnou pracovní dobu,
•  p ísp vek na stravenky, p ísp vek na ošatné, p ísp vek na kulturní, spo-

le enské akce a zájezdy, p ísp vek na dovolenou, p ísp vek na penzijní 
p ipojišt ní po odpracování 1 roku, p ísp vek na dopravu do zam stná-
ní p i dojížd ní nad 15 km,

• odborné vedení v adapta ním procesu,
• profesní r st a prohlubování znalostí,
• možnost získání služebního bytu.

Volná pracovní místa
Ú edník/ú ednice odd lení stavebního ádu

Platová t ída: 9 nebo10 (dle dosaženého vzd lání)
Termín nástupu: dle dohody
Hlásit se m žete: do 20. ledna 2020 (v etn )
Bližší informace:  Ing. Jaroslav Šinka, tel.: 354 440 140, 

e-mail: sinka@cheb.cz

Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete 
na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst. 
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Nejlepší sportovci m sta Cheb v roce 2019
KOLEKTIVY

Mládež
LK ESKA Cheb:
Družstvo žák  do 12 let re  exní luk 
Vojt ch Baláž, Ji í Kába, Simona 
Berglová - 3. místo na M R v ter ové 
lukost elb  žactva
Družstvo žák  do 14 let re  exní 
luk Martin Hámor ml., Jan Tomas 
Bubanec, Barbora Brettlová 
- 5. místo na M R v ter ové 
lukost elb  žactva
Družstvo žák  do 14 let re  exní luk 
Martin Hámor ml., Filip Schulz, 
Barbora Brettlová - 3. místo na M R 
v halové lukost elb  žactva

HC STADION Cheb:
Družstvo starších žák  - 5. místo 
v sout ži „Liga starších žák  B“ 
ro ník  2005-2006
Družstvo mladších žák  - 5. místo 
v sout ži „Liga mladších žák  B“ 
ro ník  2007-2008

SKP Union Cheb - klub atletiky:
Družstvo dorostu Adam Had, Daniel 
Vaidiš, Mathias Langmaier, Lukáš 
Petrikovi  - 3. místo na M R 
ve štafet  na 4 x 400 m

TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Družstvo junior  Stanislav Pastorek, 
Eduard Rybák, Tomáš Dunka, Ji í 
Šollar, Zden k Vrbka, Robert Fero - 
2. místo v 1. lize juniorských družstev

TJ Lokomotiva Cheb - oddíl judo:
Družstvo dorostu Martin Vondrá ek, 
Jakub Lochman 
- 3. místo na Mezinárodním mistrovství 

R KATA

Dosp lí
LK ESKA Cheb:
Družstvo re  exní luk Martin Hámor, 
Vít Vejražka, Pavel Smažík st., 
Tomáš Bouda - 1. místo na M R 
v halové lukost elb , 2. místo na 
M R v ter ové lukost elb , 3. místo 
v celostátní lize v ter ové a halové 
lukost elb

TJ MG Cheb (minigolf):  
Smíšené družstvo „A“ Marek 
Ne ekal, Jan Tvrdý, Jan Wolf, 
Jan Kadlec, Eva Kadlecová, Ján 
Tolarovi , František Ne ekal ml., 
René Šimanský, Boris Svoboda 
- 5. místo v extralize smíšených 
družstev v sezón  2018/2019 
a 4. místo v extralize smíšených 
družstev v sezón  2019/2020 

JEDNOTLIVCI
Mládež
LK ESKA Cheb:
Martina Zikmundová - kladkový 
luk - 1. místo na M R v halové 
lukost elb  dosp lých i dorostu, 

2. místo na M R v ter ové lukost elb  
dorostu, 3. místo na Evropském 
juniorském poháru, ú ast na sv tovém 
šampionátu junior  v Madridu
Petra Zikmundová - kladkový luk 
- 1. místo na M R v ter ové lukost elb  
dorostu, 3. místo na M R v halové 
lukost elb  dorostu
Martin Hámor ml. - re  exní luk 
- 3. místo v ter ové lukost elb  
a 3. místo v halové lukost elb  na 
M R v kategorii žactva
Tomáš Bouda - re  exní luk - 1. místo 
v ter ové lukost elb  dorostu 
a 2. místo v halové lukost elb  
dosp lých na M R
Vojt ch Baláž - re  exní luk - 2. místo 
v ter ové lukost elb  žactva do 10 let 
na M R

PROFI SPORT Cheb:
René Zoaitter - 1. místo na M R 
v duatlonu žactva p i ú asti eské 
triatlonové špi ky

TJ MG Cheb (minigolf):  
Tomáš Chení ek - 3. místo na M R 
v kategorii junior  

TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Tomáš Dunka - 3. místo na M R 
junior  do 17 let
Václav Manhart - 1. místo na M R 
v kategorii junior  do 23 let
Denisa Manhartová - 3. místo na 
M R v kategorii juniorek do 23 let
Stanislav Pastorek - 3. místo na M R 
v kategorii junior  do 20 let
Zden k Vrbka - 4. místo na M R 
v kategorii junior  do 17 let
Radioelektronika Cheb - oddíl 
rádiového orienta ního b hu 
a orienta ního b hu: 
Albert Plevný - p tkrát 1. místo na 
M R v kategorii mladších žák
Barbora Doubravová - je 
reprezentantkou R za starší 
žákyn , na MS žák  a dorostu na 
Ukrajin  získala dvakrát 2. místo 
v jednotlivcích, 1. a 3. místo v 
družstvech, na M R t ikrát 1. místo 
a jedno 2. místo
Daniela Trpáková - reprezentantka 

R v juniorkách, získala 3. místo na 
ME ve Slovinsku v jednotlivcích 
a 2. místo v družstvech, 1. a 2. místo 
na M R
Daniel Svatek - reprezentant R 
v juniorech, získal 1. místo na ME 
junior  ve Slovinsku v družstvech 
a 1., 2. a 3. místo na M R
Petr Král - reprezentant R za 
starší žáky, na MS žák  a dorostu na 
Ukrajin  získal 4. a 5. místo 
v jednotlivcích a družstvu, dále 1., 
2. a t ikrát 3. místo na M R
Jan Trpák - reprezentant R za 
dorostence, získal 1. a 2. místo 
v družstvech na MS žák  a dorostu na 
Ukrajin , dále 2. místo na M R 
Daniela Victoria Maierová 
- v kategorii mladších žáky  získala na 
M R ty ikrát 1. místo

Andrea Fryšová - v kategorii 
mladších žáky  získala na M R jedno 
1. místo a ty ikrát 3. místo
Nela Stahlová - v kategorii juniorek 
získala na M R 1. a 4. místo

SKP Union Cheb - klub atletiky:
Lukáš Petrikovi  - získal 2. místo na 
halovém M R na 60 m p ekážek
Daniel Vaidiš - získal 3. místo na 
halovém M R na 800 m

Šachový klub Valdštejn Cheb:
Petr Špre ar - získal titul mistra 
FIDE, který se ud luje po úsp šném 
absolvování n kolika turnaj  v etn  
mezinárodních

Sportovní klub stolního tenisu Cheb:
Kristian Jelínek - reprezentant R, 
který p es sv j handicap dosahuje 
takových úsp ch , že se stal jako 
len reprezenta ního družstva 

mezinárodním mistrem Japonska 
a Thajska, v roce 2020 se zú astní 
paralympiády v Tokiu

Dosp lí
Jachtklub Cheb:
Št pán Novotný - na M R získal 
2. místo ve t íd  LASER

St elecký klub AVZO Cheb:
Miroslav Benýšek - stal se nejmladším 
mistrem R ve st elb  ze samopalu 
v kle e v historii
Petr Vávra - získal 2. místo na M R ve 
st elb  ze samopalu vkle e
Tomáš Kožený - získal dva tituly Mistra 

R - ve st elb  ze samopalu ve stoje a ve 
st elb  z velkorážní pistole
Jaromír Klasna - získal 3. místo na 
M R ve st elb  ze samopalu v kle e

STIGA HOCKEY CLUB Cheb:
Iva Fochlerová - získala 1. místo 
v kategorii žen na M R ve stolním 
hokeji, zárove  je reprezentantkou R
Jezdecký klub STEIN:
Ing. Mária Zábojová - získala na 
evropském šampionátu v N mecku 
s jednoletou kobylkou plemene Paint 2. 
a 3. místo

Sportovní klub vozí ká  západo eského 
regionu Cheb:
Miroslav Hrbek - reprezentant R ve 
sledge hokeji, získal spolu s týmem 
4. místo na MS v Ostrav

LK ESKA Cheb:
Vít Vejražka - 2. místo na akademickém 
M R v ter ové lukost elb  s re  exním 
lukem

Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového 
orienta ního b hu a orienta ního b hu: 
Tereza Francková - získala na M R 
1. místo v kategorii žen na krátké trati 
a 5. místo ve sprintu
Eliška Kuncová - na M R získala 
2. místo v kategorii žen na krátké trati

SPORTOVNÍ FUNKCIONÁ I
TJ Lokomotiva Cheb:
Petr Rajlich - len oddílu kuželek již 
36 let, dosud aktivní hrá  A družstva, 
pracuje ve funkci p edsedy oddílu více 
jak 10 let a je také lenem výkonného 
výboru TJ Lokomotiva
Ladislav Kouba - aktivní len 
oddílu basketbalu již 30 let, zárove  
pracuje jako funkcioná  a organiza ní 
pracovník

Sportovní klub stolního tenisu Cheb:
Petr Pr cha - dlouholetý rozhod í 
licence A, B a C, který jako zástupce 
klubu vykonává funkci rozhod ího 
i v nejvyšších sout žích, práci pro klub 
se v nuje ve svém volném ase

STIGA HOCKEY CLUB Cheb:
Mgr. Miloslav Kubica - již 15 let jako 
funkcioná  klubu p ispívá k rozvoji 
stolního hokeje a Chebské ligy, jako 
prezident klubu zajistil organiza n  
v tšinu akcí klubu v etn  eské 
poháru v Chebu
Daniel Hrachovec - jako funkcioná  
klubu p ispívá k rozvoji stolního 
hokeje i Chebské ligy již 25 let, jako 
manager týmu pro M R v Plzni 
dokázal sestavit 4 družstva chebského 
klubu - nejv tší zastoupení ze všech 
klub  v R

Okresní kolegium AVZO - TS  Cheb:
Miroslav Véber - již 30 je hlavním 
organizátorem a editelem 
mezinárodních st eleckých sout ží 
Free Contest a Zlatý lev, ob  sout že 
se konají každoro n

TRENÉ I
TJ Lokomotiva Cheb:
Zden k Chocholatý, in memoriam 
- dlouholetý len oddílu basketbalu 
a trenér se 40letou kariérou, který 
vychoval adu úsp šných sv enc  
ve všech kategoriích

Jezdecký klub STEIN:
Kate ina Kadlecová - práci s ko mi 
se v nuje více než 25 let a stojí 
mj. i za mimo ádnými úsp chy svých 
sv enc , kte í letos získali medailová 
umíst ní na evropské úrovni

VETERÁNI
Radioelektronika Cheb - oddíl 
rádiového orienta ního b hu 
a orienta ního b hu: 
Blanka Adámková - na ME veterán  
ve Slovinsku získala 1. a 2. místo 
v družstvech, 2., 4. a 5. místo 
v jednotlivcích
Alenka Pátková - na ME veterán  ve 
Slovinsku získala 1. a 2. místo 
v družstvech, 3. a 4. místo 
v jednotlivcích
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Výtvarníci ze 4. ZŠ 
B hem listopadu se uskute nilo v Che-
bu vyhodnocení dvou výtvarných sout -
ží. První prob hla v M stské knihovn  
v Chebu s tématem „Knihovna mých 
sn “. V kategorii I. stupn  si odnesli ceny 
Kate ina M churová (5.B) za krásné 
2. místo a Ond ej Šlajs (5.B) za 3. mís-
to! Tou druhou sout ží pak byla tradi ní 
p ehlídka d tské kresby v GAVU Cheb, 
letos pod názvem „Vivat páni Edisoni!“. 

V kategorii 10 až 12 let obsadila skv lé 1. místo Nela Šelepová (7.B) 
a v kategorii 13 až 15 let získal též nádherné 1. místo Ji í Meindlschmid 
(8.B). Všem moc gratulujeme!

Mgr. Otto Friedrich, www.4zscheb.cz

Projekt „Spole ná budoucnost“ 
na 6. ZŠ

Chebská 6. základní škola byla úsp šná v získání dotace na realizaci 
esko-bavorského projektu „Spole ná budoucnost“. Bavorským projek-

tovým partnerem je m sto Waldsassen, respektive tamní základní škola. 
V rámci spole ného projektu budou probíhat r zné aktivity. N kte í žáci 
se zú astní vzd lávacího pobytu v bavorských Smr inách. Plánovány jsou 
také spole né vzd lávací výlety v p íhrani í (nap . Porzellanikon Selb, 
sklárna Moser Karlovy Vary), ale i ve vzdálen jších místech (AUDI Fo-
rum Ingolstadt). V rámci projektu budou hrazeny veškeré související vý-
daje (ubytování, p eprava, vstupné, tlumo ení, aj.) i propaga ní p edm ty. 
Projekt je spolu  nancován z programu p eshrani ní spolupráce Cíl EÚS 

eská republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, respektive Dispo-
zi ního fondu Euregia Egrensis (85 %). Spolu  nancování (15 %) zajiš u-
je m sto Cheb. P edpokládané výdaje p eshrani ního projektu budou do 
25 000 eur.
Již v íjnu navštívili naši vybraní žáci tvrtých a pátých t íd spole n  
s žáky partnerské školy Mittelschule Waldsassen v rámci projektu ,,Spo-
le ná budoucnost“ m sta Hof a Selb. V Hofu nás ekala prohlídka zoo-
logické zahrady, kde jsme m li možnost pozorovat lamy, klokany, ápy, 
sovy, kon , hady, želvy a mnoho jiných druh  zví at. Na míst  bylo také 
zajišt no ob erstvení. Následn  jsme si prohlédli místní botanickou za-
hradu, v níž vynikly krásy podzimu. A nakonec jsme se p emístili do Se-
lbu a absolvovali prohlídku s výkladem a názornou ukázkou výroby por-
celánu. Každý m l možnost si vyrobit vlastní porcelánový svícen. Akce, 
díky níž m ly možnost si procvi it své n mecké komunika ní schopnosti, 
se d tem velice líbila a t ší se na další.
Následn  se vybraní žáci z devátých ro ník  zú astnili spole n  s n mec-
kými kolegy exkurze v koncentra ním tábo e Flossenbürg. Žáci byli pro-
vedeni po celém areálu. Poté se p esunuli do tzv. Údolí smrti, kde d íve 
probíhaly masové vraždy. Te  je zde h bitov s pam tními deskami. Na 
záv r zhlédli dokument, ve kterém hovo ili lidé, kte í p ežili. I p esto, že 
se nejedná o v bec veselé téma, tak je pro nás a naši budoucnost d ležité. 
My všichni jsme moc rádi, že nám byla tato exkurze umožn na.
Poznávací výlety byly realizovány v rámci projektu „Spole ná budouc-
nost“, spolu  nancovaného z programu p eshrani ní spolupráce Cíl EÚS 

eská republika - Svobodný stát Bavorsko, resp. Dispozi ního fondu Eu-
regia Egrensis.

Miroslav Dlesk, koordinátor spolupráce 6. ZŠ Cheb

Podzimní akce a úsp chy 2. ZŠ
Na podzim se u nás ve škole konala celá ada zajímavých akcí. Za zmínku 
ur it  stojí slavnostní p edávání slabiká  prv á k m z rukou žák  de-
vátých t íd, kte í si p i této p íležitosti pro n  p ipravili zdramatizovanou 
pohádku k hlasitému p ed ítání. Snažili se o to probudit v nich zájem 
o etbu a p edvést sv j herecký talent, což se jim poda ilo. 
V listopadu si celá škola formou celoškolního projektu „30 let od same-
tové revoluce…“ p ipomn la události z dob minulých. Osv tleny byly 
pojmy související se svobodou, žáci se dozv d li n co více o naší nedáv-
né historii i p ímo z úst pam tník . T m bychom rádi touto formou cht li 
pod kovat, že p išli do školy zavzpomínat a promluvit k našim žák m. 
A v neposlední ad  bychom cht li pod kovat našim žák m a u itel m 
za skv lé sportovní úsp chy: 1. místo ve stolním tenise (III. kategorie 
dívky), 1. místo ve  orbale v Sokolov  (mladší dívky), 3. místo ve  or-
bale (hoši III. kategorie), 3. místo v kraji v halovém fotbale (hoši III. 
a IV. kategorie). 

Mgr. Barbora Bedná ová

Sezóna se minigol  st m vyda ila
Uplynulá sezóna byla pro chebský minigolfový 
oddíl velmi úsp šná. Naši žáci a junio i obsadili 
v týmových sout žích hned t ikrát druhé místo, 
a to v dlouhodobé sout ži juniorských družstev 
I. ligy a poté spole n  s týmem Sportovní akade-
mie na P eboru ech a Mistrovství R. 
Historický okamžik jsme zaznamenali v nejvyšší 
sout ži, extralize smíšených družstev. Nejen, že 
se nám jako nová kovi poda ilo v této sout ži 

udržet, ale do poslední chvíle jsme bojovali o postup mezi nejlepší ty i týmy 
hrající  nále na Mistrovství R v Rakovníku. Toto privilegium nám bohužel 
uniklo o pouhé ty i údery. Proto se v nadcházející sezón  budeme o to více 
snažit, abychom takovou šanci již nepromarnili. Zvláš  když se  nále extra-
ligové sout že bude konat na našem domácím h išti. Mistrovství R bude 
chebský minigolf hostit v ervenci 2020 již pot etí b hem svého p sobení 
v minigolfovém areálu v B ehnické ulici.
Úsp chy jsme sbírali samoz ejm  i v kategoriích jednotlivc . K t m nejvý-
znamn jším pat í skv lá umíst ní našich len  na Mistrovství R - zlato Evy 
Kadlecové v kategorii seniorek, bronz Tomáše Chení ka v kategorii junior  
a sedmé místo Jana Kadlece v mužské kategorii. Všichni tím potvrdili své 
reprezenta ní nominace. Jolanka Ne ekalová pak obsadila t etí p í ku v žá-
kyních na P eboru ech.
TJ MG Cheb tímto d kuje m stu Cheb za podporu v rozvoji tohoto sportu 
a p i zajišt ní náklad  na údržbu areálu. I díky tomu m žeme po ádat celo-
republikové a mezinárodní sout že. Nezapomínáme ani na ve ejnost, a proto 
i v následujícím roce budeme po ádat tolik oblíbené turnaje pro ve ejnost.

TJ MG Cheb

STAX Metal Fibers s.r.o., 357 09 Dasnice 95 
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Objednávky a informace – M Ú Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz

Základní um lecká škola informuje
Vážení p átelé, na mezinárodní sout ži v sólovém zp vu, která se konala 
koncem listopadu v Olomouci, získala Adriana Gaierová, žákyn  Lenky 
Gaierové, 1. místo. Ve výtvarné sout ži s názvem Vivat páni Edisoni!, kte-
rou vyhlásila Galerie výtvarného um ní Cheb, získali žáci naší školy v r z-
ných kategoriích n kolik umíst ní. Na 3. míst  se umístily Vanda Šubrtová 
a Anna Volfová, 2. místo získali Barbora Lípová, Dominik Slavík a skupi-
na p ípravného výtvarného odd lení. Na 1. míst  se umístila Kate ina Mai-
ringerová a Jakub Hnili ka. Všichni žáci jsou ze t ídy Martiny Metli kové.
Lednový školní koncert si m žete p ijít poslechnout ve tvrtek 23. ledna 
v 17 hodin do koncertního sálu školy. Koncert p ipravuje Lubomír Mandous.
Žáci a u itelé klavírního odd lení vás srde n  zvou na koncert, který se 
koná v ned li 26. ledna od 16 hodin v Císa ských lázních ve Františko-
vých Lázních.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Pozvánka na Týden židovské kultury
Nejsou jen události radostné. Na n které bychom nem li zapomenout, aby-
chom nebyli odsouzeni si je zopakovat. Na 27. leden p ipadá 75. výro í osvo-
bození koncentra ního tábora v Osv timi. Je to zárove  Mezinárodní den pa-
mátky ob tí holocaustu. Šesti milion  ob tí. To je íslo, ze kterého mrazí. 
K po ádání Týdne židovské kultury ve dnech 20. až 26. ledna se za pod-
pory m sta Chebu spojila M stská knihovna se Západo eským divadlem 
a Nada ním fondem Historický Cheb. Rádi bychom pod kovali editeli 
divadla MUDr. Janu Svobodovi. Nezaváhal ani chvilku a dal k dispozici 
vše, co je t eba k zajišt ní velkého koncertu. Nada ní fond stejn  jako 
m sto samotné akci  nan n  podpo ili.
T i p ednášky, hudební vystoupení, scénická tení, odhalení desky s vy-
obrazením synagogy na míst , kde stávala, a jako vyvrcholení v ned li 
26. ledna koncert Západo eského symfonického orchestru pod taktov-
kou Stanislava Boguniy s významnými hosty (Ivan Ženatý) a p veckým 
sborem erchovan (podrobný program všech akcí najdete v kulturním 
p ehledu). Ješt  s jednou organizací jsme se spojili - s Hospicem Sv. Ji í. 
B hem koncertu v divadle bude možné p isp t na jeho innost. 
P ímo v pond lí 27. ledna vystoupí v M stské knihovn  Richard Pachman, 
jehož rodinu události p ed t i tvrt  stoletím hluboce poznamenaly. Spolu 
se svým otcem napsal knihu Tylda o jejich matce a babi ce, která prošla 
Terezínem, p esto si dokázala zachovat optimismus a nad ji.

Marie Mudrová a Jakub Formánek, organizáto i

Pozvánka na promítání  lmu 
Krajina v tísni

Iniciativa Chebsko za klima vás srde n  zve na promítání eského do-
kumentárního  lmu Krajina v tísni v úterý 14. ledna od 19 h v kin  Art. 
Po promítání bude ihned následovat panelová diskuse o adaptaci eské 
krajiny na klimatickou zm nu se zajímavými hosty. Více informací na 
Facebooku Chebsko za klima nebo na e-mailu info@chebskozaklima.cz.

Ak ní tým Chebsko za klima

Krajská hospodá ská komora Karlovarského kraje p ipravila ve spolu-
práci se spole ností Chebská ú etní a poradenská již tradi ní cyklus se-
miná  zam ený na novinky v oblasti daní a sociálního pojišt ní.
  8.1. - DPH v tuzemsku v roce 2020 (9-16 h)
13.1. -  Mzdový speciál 2020 - nemocenské a d chodové pojišt ní v roce 

2020 (9-16 h)
14.1. -  DPH p i obchodu mezi lenskými státy EU a s t etími zem mi 

od 1. 1. 2020 (9-14 h) 
10.2. -  Ro ní zú tování záloh na da  z p íjmu ze závislé innosti za rok 

2019 (9-14 h)
11.2. -  Ú etní záv rka za rok 2019 (9-14 h)
13.2. -  Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2020 (9-16 h) 
duben - DPH p i obchodu mezi lenskými státy EU a s t etími zem mi 
od 1. 1. 2020 - p íklady (9-14 h) 

Místo konání seminá : Fakulta ekonomická Cheb
Bližší informace naleznete na stránkách www.khkkk.cz 

a www.chebskaucetni.cz. 

Pozvánka na da ové seminá e 
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Integrovaná st ední škola Cheb, p ísp vková organizace
Obrn né brigády 2258/6, 350 02 Cheb
tel.: 354 408 011, 734 522 684, e-mail: info@iss-cheb.cz, web: www.iss-cheb.cz
I : 00077461  DI : CZ00077461  IZO: 1300020-46

Integrovaná st ední škola Cheb nabízí pro školní rok 2020/2021 tyto studijní obory:
Pr myslová škola:

Obory s maturitní zkouškou
– Strojírenství – programování CNC stroj
– Mechanik elektrotechnik – robotizace

Obory s výu ním listem
– Mechanik opravá  motorových vozidel
– Elektromechanik pro za ízení a p ístroje
– Strojírenské práce

Škola služeb a emesel:
Obory s maturitní zkouškou

– Ekonomika a podnikání
– Informa ní technologie – um lá inteligence

Obory s výu ním listem
– Prodava  a výrobce lah dek
– ezník
– Kade ník
– Instalatér
– Potraviná ská výroba – cukrá

Zem d lská škola:
Obory s maturitní zkouškou

– Agropodnikání

Obory s výu ním listem
– Zahradník
– Opravá  zem d lských stroj  

Housla ská škola:
Obory s maturitní zkouškou

– Um lecko emeslná stavba hudebních nástroj
Obory s výu ním listem

– Truhlá
P ipravujeme otev ení následujících obor :
Cukrá , Zem d lec-farmá , Zem d lské práce, Klempí , Truh-
lá ské práce a idi  kamionové a osobní dopravy.
Více informací naleznete na stránkách školy www.iss-cheb.cz.

P ihlášky ke studiu posílejte na adresu:
Integrovaná st ední škola Cheb, p ísp vková organizace
Obrn né brigády 6, 350 11 Cheb
Tímto vás zveme na další den otev ených dve í, který se bude 
konat:
15. 1. 2020         9:00 – 17:00
Mimo uvedené termíny vám otev eme naše dve e vždy po 
p edchozí domluv .
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