
Vážení Chebané, 
nejen chlebem živ je lov k. 
Pro kvalitu života je zásadní 
materiáln  nestrádat, ale jsou 
i v ci, které si v žádném hy-
permarketu nekoupíme. Ne-
jde jen o ryze osobní statky 
jako zdraví a št stí, ale i o jiné 
hodnoty. K t m p ehlíženým 
pat í dostupnost a kvalita ve-

ejných služeb – zdravotnictví, školství, sociální 
pé e. Dokud neonemocníme, dít  nám nedosp -
je do školního v ku nebo naši rodi e nepot ebují 
služby pe ovatelky, nevnímáme jejich existenci, 
nezajímají nás. Ale pak najednou…
Za každou ze jmenovaných služeb bohužel nese 
zodpov dnost n kdo jiný. Zatímco mate ské a zá-
kladní školy z izuje nej ast ji obec a má tedy na 
bedrech jejich fungování, sociální služby (domo-
vy pro seniory, pé i o zdravotn  postižené) má 
na starost p edevším kraj. Zajišt ní léka ské pé e 
je potom hlavn  v cí ministerstva zdravotnictví 
a zdravotních pojiš oven.
Zhoršená dostupnost zdravotnických služeb je ce-
lostátním problémem, le  u nás, na periferii repub-
liky, je ješt  markantn jší. Mám pocit, že o situaci 
v pohrani í mají v Praze jen mlhavé p edstavy 
nebo je snad ani nezajímá. ada Cheban  pracn  
shání praktického léka e, maminky marn  poptá-
vají pediatry pro své d ti, zapsat se do evidence 
stomatologa i ambulantního specialisty je tém  
nemožné. Odmítnutí ob ané za mnou chodí na 
radnici a žádají, aby m sto pé i zajistilo. V bec se 
nez íkám zodpov dnosti a slibuji, že m stský ú ad 
ud lá vše, co je v jeho silách, aby se situace dále 
nezhoršovala. Naše pravomoci jsou ale velmi ome-
zené. Už dlouho nabízíme léka m byty (nedávno 
jsme tak získali mladého stomatologa), nabízíme 
p estavbu nebytových prostor na ordinaci, chceme 
se sejít i se stávajícími léka i a probrat s nimi, co 
dalšího by p itáhlo nové kolegy a udrželo stávající 
ordinace v provozu. Budeme hledat jakékoliv ú in-
né opat ení, ale mnoho jich není.
Ministerstvo a zdravotní pojiš ovny desítky let 
podce ovaly nízké po ty medik  a rostoucí pr -
m rný v k léka . Populace ke všemu stárne a po 
zdravotnických službách bude stále v tší poptáv-
ka. Nechci malovat erta na ze , ale obávám se, 
že budeme muset považovat za úsp ch, když se 
poda í udržet sou asný stav. 
Drazí Chebané, v zte, že ud láme maximum, aby-
chom p isp li k zajišt ní dostupnosti léka ské pé e 
ve m st . Už jen proto, že jde i o naše zdraví. Je 
ale nezbytné, aby stejn  jako my cht ly situaci ešit 
i zodpov dné orgány.
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M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

Vloni šlo na investice 
p es 240 milion  korun

V lo ském roce šlo z m stského rozpo tu na in-
vestice 244 milion  korun, což je podstatn  více 
než v letech p edchozích. Nap íklad v roce 2018 
inily investi ní výdaje 166 milion  korun. Vlo-

ni se v Chebu ve velkém investovalo zejména 
do oprav komunikací a ve ejných prostranství. 
Mezi nejv tší akce pat ily nap íklad celkové re-
konstrukce ástí ulic Píse né a Obrn né brigády. 
Rekonstrukcemi ulic V Zahradách a Kosmonau-
t  a sousedního vnitrobloku za ala rovn ž po-
stupná revitalizace sídlišt  Spáleništ . 

ada investic se ud lala také v d íve opomíje-
ných okrajových lokalitách. Došlo nap íklad 
k oprav  komunikace v Hroz atov , vybudová-
ní nového ve ejného osv tlení v Tršnicích nebo 
velkoplošné oprav  komunikace do chatové ob-
lasti Cetnov.

NOVORO NÍ SETKÁNÍ. Hlavní sál Kulturního centra Svoboda se na za átku ledna zaplnil 
osobnostmi m sta i okolního regionu. Konalo se tady tradi ní novoro ní setkání, p i kterém se 
vedení Chebu schází se leny zastupitelstva, p edstaviteli okolních m st, editeli ú ad  a orga-
nizací i úsp šnými podnikateli. Hlavním bodem bylo slavnostní p edání ocen ní starosty za 
dlouholetou innost ve prosp ch m sta. Z rukou Antonína Jalovce je p evzali výtvarnice Etela 
La ková, pedagog Karel Fatka, chirurg Juraj Horský a para hokejista Miroslav Hrbek. Medai-
lonky ocen ných najdete na str. 4. 

Plasty a papír se sváží 
od domk  odpoledne

V n kterých ástech Chebu již funguje nový sys-
tém svozu odpad  od rodinných dom , jejichž 
obyvatelé mohli od m sta nov  dostat také po-
pelnice na plasty a papír. Na základ  zkušeností 
z prvních svoz  chceme obyvatele rodinných 
dom  upozornit na to, že vývoz plast  a papíru 
probíhá na rozdíl od zbytkového odpadu z er-
ných popelnic až v odpoledních hodinách. „Lidé 
byli zvyklí, že v den svozu dali ernou popelnici 
ráno p ed branku a po p íchodu z práce ji vyveze-
nou uklidili. Papír a plasty se ale vyváží až od 14 
do 20 hodin, takže po p íchodu dom  asto najdou 
žluté a modré popelnice ješt  plné. Množí se pak 
stížnosti, že je popelá i zapomn li vyvézt. Tak to 
ale není, je jen t eba po kat až do ve era,“ vysv t-
lil Martin Dvo ák, který má na radnici nakládání 
s odpady na starost.
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Nejkrásn jší kv tiná  m la 4. ZŠ
T etí ro ník sout že „O nejkrásn jší kv tiná “ 
zná vít ze. Na základ  po tu lajk  pod foto-
gra  emi jednotlivých kv tiná , které byly 
po dobu konání váno ních trh  zve ejn ny na 
m stském Facebooku, je po adí škol násle-
dující: 1. místo – 4. ZŠ (1062 lajk ), 2. místo 
– 6. ZŠ (980 lajk ), 3. místo – 5. ZŠ (540 
lajk ), 4. místo – 2. ZŠ (415 lajk ), 5. místo 
– ZŠ Kostelní nám stí (309 lajk ), 6. místo 
– Wlaštovka (241 lajk ), 7. místo – 1. ZŠ (228 
lajk ), 8. místo – Svobodná chebská škola 
(202 lajk ), 9. místo – 3. ZŠ (193 lajk ). Cel-

kový po et lajk  byl 4170. První t i školy obdržely 10, 5 a 3 tisíce korun. 
Kv tiná e umíst né na rozhraní nám stí a p ší zóny slouží b hem váno ních 
trh  jako povinné bezpe nostní zábrany. A aby nešlo pouze o strohý „záta-
ras“, vyhlásil starosta již t etím rokem výtvarnou sout ž pro zdejší základní 
školy o originální výzdobu strome k  umíst ných v t chto kv tiná ích.

Setkání starosty s ve ejností prob hne 
ve st edu 19. února

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se bude ko-
nat ve st edu 19. února. 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. 

Jak postupovat p i ztrát  léka e?
Zajistit poskytování zdravotních služeb svým pojišt nc m je povinna 
podle ust. § 46 odst. 1 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním 
pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících zákon  pouze 
zdravotní pojiš ovna. Pokud tedy praktického léka e i léka e speci-
alistu nemáte, nebo váš dosavadní ukon il praxi a jiný vás nechce p i-
jmout, je t eba se obrátit na zdravotní pojiš ovnu, u které jste pojišt ni.
Seznam ordinací, které v Karlovarském kraji p ijímají nové pacienty, 
je zve ejn n také na webu Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz 
pod odkazem Zdravotnictví v levém menu (dále Informace pro ob a-
ny/Informace o volných kapacitách poskytovatel  zdravotních služeb 
v Karlovarském kraji). V seznamu jsou však uvedena pouze zdravotnic-
ká za ízení, která volné kapacity nahlásila.
Kde je vaše dokumentace? V p ípad  ukon ení léka ské praxe p evez-
me zdravotnickou dokumentaci pacient  odbor zdravotnictví p íslušné-
ho krajského ú adu, v našem p ípad  Krajského ú adu Karlovarského 
kraje, který odpovídá za její p edávání léka i i léka m, kte í pacienty 
p evezmou do své pé e registrací.
Seznam léka , od kterých Krajský ú ad Karlovarského kraje zdravot-
nickou dokumentaci p evzal, je k dispozici na webu Karlovarského kraje 
www.kr-karlovarsky.cz pod odkazem Zdravotnictví v levém menu (dále 
Informace pro ob any/Oznámení o p evzetí zdravotnické dokumentace).
Kontaktní osoby pro agendu zdravotnické dokumentace:

•  Denisa Krej í, tel.: 354 222 384, e-mail:
denisa.krejci@kr-karlovarsky.cz 

•  Vladimír Šumina, tel.: 354 222 256, 
e-mail vladimir.sumina@kr-karlovarsky.cz

Chcete v d t, jak budou probíhat 
rekonstrukce Družstevní a Dukelské?
Vedení m sta spole n  s dodavateli staveb zve ob any na informativní 
sch zky k p ipravovaným rekonstrukcím komunikací v ulicích Družstevní 
a Dukelské. Ve ejnost bude seznámena s pr b hem staveb, které budou za-
hájeny v prvním tvrtletí letošního roku, a s p edpokládanými omezeními. 
Setkání k rekonstrukci komunikace v Dukelské ulici se uskute ní 
v pond lí 17. února od 17 hod. v zasedací místnosti M stského 
ú adu Cheb, nám. Krále Ji ího z Pod brad 1/14. Setkání k rekon-
strukci komunikace v Družstevní ulici se uskute ní v úterý 18. úno-
ra od 17 hod. v jídeln  1. ZŠ Cheb, Americká 36. Obdobná setkání 
se budou konat i k dalším plánovaným stavbám, které budou zahájeny 
v letošním roce (nap . rekonstrukce Zem d lské ulice, revitalizace vni-
trobloku Sadová aj.).
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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

Rada m sta Chebu vyhlašuje 
výb rové ízení na obsazení funkce 

editele/lky Správy zdravotních a sociálních služeb, 
p ísp vkové organizace, Pastý ská 4, 350 02 Cheb

Termín nástupu: 1. dubna 2020 nebo dle dohody.
Platové za azení: PT 12, osobní p íplatek, p íplatek za vedení. 
Minimální požadavky na uchaze e:
• vysokoškolské vzd lání v magisterském nebo bakalá ském studijním programu; 
• organiza ní, ídící a komunika ní schopnosti;
• min. 3 roky zkušeností s vedením a ízením zam stnanc ;
• znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis ;
•  znalost zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce (znalost základ  personalistiky), ve zn ní pozd j-

ších p edpis ;
•  zákaz lenství v ídícím, dozor ím nebo kontrolním orgánu jiné právnické osoby, zákaz jiné vý-

d le né innosti; 
• idi ský pr kaz skup. B.
Výhodou:
• zkušenosti s ízením týmu v sociální nebo zdravotní oblasti;
•  zkušenosti v oblasti sociální politiky (zejména  nancování sociálních služeb, plánování  rozvoje 

sociálních a zdravotních služeb), v oblasti pé e o d ti, zdravotn  postižené, seniory.
Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci v profesionálním týmu, možnost profesního i osobního 
r stu.
Vý et doklad , které je nutné p edložit:
•  vypln ná p ihláška do výb rového ízení (tiskopis je k dispozici na podateln  M Ú Cheb a na 

internetových stránkách m sta Chebu www.cheb.cz); 
•  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zam stnáních a o odborných znalostech a doved-

nostech; 
• motiva ní dopis;
• výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než 3 m síce;
•  návrh koncepce ízení SZSS, p. o. – návrh koncepce v rozsahu 1 až 2 strany A4 bude uchaze em 

vlastnoru n  podepsán a p edložen v zalepené obálce s nadpisem KONCEPCE;
• ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání.
Lh ta pro podání p ihlášky: do 13. b ezna 2020 (v etn ), p ihlášky doru ené po stanovené lh t  
budou vy azeny. 
Místo a zp sob podání p ihlášky: osobn  na podateln  nebo poštou na adresu M stský ú ad Cheb, 
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 14, odbor kancelá e starosty, Pavlína Skoupá, 350 20 Cheb; p ihláš-
ka v etn  p íloh a zalepené koncepce bude podána v zalepené obálce a v pravém dolním rohu opat-
ena nápisem „NEOTVÍRAT – výb rové ízení Správa zdravotních a sociálních služeb, p. o.“

Termín výb rového ízení: pohovory s uchaze i provede výb rová komise 23. b ezna 2020. 
Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru kancelá e starosty Ing. Jany Kuklo-
vé, e-mail kuklova@cheb.cz, tel.: 354 440 124 nebo u vedoucího odboru sociálních v cí a zdravot-
nictví Mgr. Tomáše Votavy, e-mail votava@cheb.cz, tel.: 354 440 249.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výb rové ízení kdykoliv v jeho pr b hu.
Písemné materiály poskytnuté k výb rovému ízení budou neúsp šným uchaze m vráceny.

Rada odvolala editelku 
Správy zdravotních a sociálních služeb 

Rada m sta odvolala na své první letošní sch zi Ing. Ludmilu Fro kovou, 
DiS. z funkce editelky m stské p ísp vkové organizace Správa zdravot-
ních a sociálních služeb Cheb, pod kterou spadá nap íklad stacioná  pro 
d ti s o ními vadami, za ízení pro osoby se zdravotním postižením Mája 
a Vilík nebo pe ovatelská služba. Ing. Ludmila Fro ková, DiS vedla Sprá-
vu zdravotních a sociálních služeb Cheb od února 2018.
Do doby, než bude ve výb rovém ízení vybrán nový editel, byla ízením 
Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb pov ena dosavadní vedoucí 
pe ovatelské služby Bc. Petra Tomková, DiS.

JARNÍ PRÁZDNINY. Jarní prázdniny letos p ipadají v okrese Cheb 
na týden od 24. února do 28. února. 
KDY ROKUJE M STSKÉ ZASTUPITELSTVO? Nejbližší zase-
dání Zastupitelstva m sta Chebu se uskute ní ve tvrtek 20. února 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

Poplatek ze ps : Osvobozeni jsou nov  
držitelé pr kazu ZTP 

Držitelé ps  (již zaevidovaní u správce poplatku – M stského ú adu Cheb), 
kte í jsou zárove  držiteli pr kazu ZTP, jsou od 1. ledna 2020 osvobozeni 
od místního poplatku ze ps . Podmínkou nároku na osvobození je p edlo-
žení pr kazky ZTP, se kterou se co nejd íve dostavte na odd lení místních 
poplatk  odboru  nan ního v budov  radnice na nám stí Krále Ji ího z Po-
d brad 1/14 (vy izuje: Petr Soldán, 3. poschodí, kancelá  . 39).
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Stru né p edstavení osobností, které obdržely ocen ní starosty 
Etela La ková (ocen ní v oblasti kultury a ob anské iniciativy) se celý sv j 
život v nuje kultu e, um ní, malování a sv j um lecký pohled (i nadhled) na 
sv t se snaží p edávat dál mladším generacím.
Vystudovala AMU – katedru loutká ství, pracovala ve školství jako u itelka 
1. stupn . V roce 1980 se p ist hovala se svou rodinou do Chebu, kde za a-
la pracovat jako odborný pracovník v Kulturním a spole enském st edisku. 
Zde setrvala až do revoluce 1989. V revolu ním roce byla aktivní lenkou 
Ob anského fóra. Po prvních volbách vyhrála výb rové ízení na vedoucí od-
boru školství, t lovýchovy a kultury v Chebu. V této pozici úsp šn  p sobila 
9 let. Nesmazatelnou stopu zanechala v Galerii výtvarného um ní v Chebu, 
kde pracovala až do d chodu. I v d chodovém v ku je stále aktivní – dva 
roky vyu ovala výtvarnou výchovu na 1. ZŠ v Chebu, vedla výtvarné odd lení 
v Základní um lecké škole Jind icha Jind icha v Chebu, založila výtvarný 
klub „Atelier“. Opakovan  je zvána do porot výtvarných sout ží po ádaných 
m stem. Pro chebské ob any uspo ádala n kolik výstav svých obraz .
V sou asné dob  stále aktivn  spolupracuje s Galerií výtvarného um ní, Tu-
ristickým infocentrem a Muzeem Cheb. Volný as vypl uje malováním. Její 
obrazy m žeme obdivovat každý rok na Chebských dvorcích. 
Etela La ková vychovala dv  dcery, které po ní zd dily podnikavost a um -
leckého ducha. Má ty i vnuky a dv  pravnou ata. Etelu v jejích aktivitách 
podporuje její manžel Josef.
Ráda vzpomíná na místa, kde prožila d tství, a m sto Kada , kde žila ást své-
ho života. Cheb si však od po átku zamilovala a považuje ho za sv j domov.

Mgr. Karel Fatka (ocen ní v oblasti vzd lávání) se narodil ve Vysokém Úje-
zd  u Prahy, je aprobovaným u itelem fyziky a chemie. 
Vystudoval pedagogické gymnázium v Praze, obor u itelství pro 1. až 5. po-
stupný ro ník ZDŠ. V roce 1953 nastoupil na tehdejší 3. ZDŠ v Chebu, ale 
již po p l roce za al p sobit na Národní škole v Hroz atov . Denní dojížd ní 
a vesnická malot ídní škola se mu staly na dlouhou dobu osudem a také zdro-
jem jeho první pedagogické praxe. Po ukon ení povinné vojenské služby vy-
u uje v letech 1958 až 1961 na Národní škole v pohrani ním Vojtanov . Od 
roku 1961 postupn  vyu uje na tehdejší 2. ZDŠ v Chebu, poté již ve funkci 
zástupce editele na 3. ZDŠ Cheb a kone n  i jako editel na téže škole. Po 
dosažení seniorského v ku, od roku 1994, vyu uje pan Mgr. Fatka na niž-
ším stupni víceletého Gymnázia v Chebu. Karel Fatka pat í mezi pedagogy, 
kte í celoživotn  p íkladn  pracovali na dalším sebevzd lávání a zvyšování 
odborných znalostí, pedagogických, didaktických a metodických dovednos-
tí. Ve všech svých rolích vždy vystupoval maximáln  korektn  a projevoval 
pochopení a vst ícnost ke svým koleg m, pod ízeným i žák m sv eným mu 
k výchov  a vzd lávání. Je typem u itele mimo ádných kvalit profesních 
i lidských. Dokáže skloubit vysoké požadavky na porozum ní a odbornou 
p esnost vyžadovanou v náro ných p írodov dných p edm tech jako jsou fy-
zika a chemie a p itom neodradit své žáky. 
Absolutní úsp chy žák  jeho t íd nižšího gymnázia ve Fyzikální olympiád  
a Archimediád  sv d í zejména o jedine ných schopnostech motivace ke 
zdravé sout živosti. Jeho studenti se pravideln  umís ují na p edních, resp. 
medailových pozicích. 
Pan Fatka je spolutv rcem interaktivních demonstra ních pom cek. Tzv. fyzi-
kální výloha p itahuje mimo ádný zájem nejen všech žák , ale i návšt vník  
školy.
Svým nadšením, vystupováním, pedagogickým a vychovatelským umem p i-
spívá tak ke zvýšení prestiže u itelského povolání v bec. 
Karel Fatka obdržel v roce 2004 st íbrnou medaili ministra školství. A také 
byl za své výjime ní pedagogické zásluhy v roce 2005 ocen n nadací Schola 
Ludus.

MUDr. Juraj Horský (ocen ní v oblasti zdravotnictví) se narodil v Nových 
Zámcích.
Po maturit  studoval na Léka ské fakult  Univerzity Karlovy v Plzni. Po 
úsp šném dokon ení studia p ijal nabídku chirurgického odd lení Nemocnice 
v Chebu, kde pracoval nep etržit  až do b ezna 2019, tedy 50 let. Cheb se stal 
jeho druhým domovem. Podle pot eby vykonával chirurgickou pé i jak na 
odd lení v nemocnici, tak i na ambulanci chebské polikliniky. Svoji odbornost 
si zvýšil atestacemi 1. a 2. stupn  v oboru chirurgie.
Jeho manželka spole n  s ním nastoupila do Chebu a po celou dobu p sobila 
ve školství jako u itelka. V roce 2020 spole n  oslaví 50 let spole ného života.
MUDr. Horský má dv  d ti. Syn Juraj pokra uje v léka ské profesní tradici 
a je chirurgem v Nemocnici PRIVAMED v Plzni. Dcera Monika pracuje rov-
n ž ve zdravotnictví v Chebu, a to jako fyzioterapeutka.
Jak pan doktor sám íká: „Volného asu vzhledem k mé profesi nebylo mnoho, 
ale i tak jsem se snažil v novat rodin ,  latelii, sportu a cestování.“
V dubnu 2019 p i p íležitosti zlaté promoce p ijal Juraj Horský pozvání do 
Velké auly historického Karolina v Praze, kde mu byl ud len Pam tní list od 
uplynutí 50 let úsp šného ukon ení studia a vykonávání léka ského povolá-

ní. P t desítek let ob tovaných z pohledu své profese m stu Cheb zanechalo 
hmatatelné, pozitivní stopy. 
„Jsem za to š astný a velmi si toho vážím, tak jako jsem si vždy vážil p ízn  
svých pacient .“
A p edevším pacienti pana doktora Horského iniciovali ud lení tohoto ocen ní 
starosty m sta Chebu.

Miroslav Hrbek (ocen ní v oblasti sportu) se narodil v Prachaticích, je ženatý 
a se svou rodinou žije v Chebu. Je výraznou osobností sportovní disciplíny 
para hokeje.
S tímto sportem za al v roce 2003 v oddíle SKV Sharks Karlovy Vary, kde 
v sou asné dob  je ve vedení klubu a zárove  vykonává funkci hrajícího tre-
néra. Hned v tomto roce byl za azen do širšího výb ru reprezentace eské 
republiky, v níž vydržel až do sou asnosti. Vyzkoušel spoustu sport  pro zdra-
votn  postižené, avšak para hokej by za žádný nevym nil. V Chebu je spolu-
po adatelem turnaje ve stolním tenise vozí ká  Cheb Open, v lo ském roce 
prob hl již 21. ro ník této akce. Rodina je u n j vždy na prvním míst , i když 
jí n kdy konkuruje para hokej. S manželkou Martinou a d tmi žije v Chebu od 
roku 1996, je hrdý na své m sto a snaží se ho propagovat v cizin  i doma. Na 
paralympiádu v Koreji 2018 vzal s sebou vlajku Chebu a zasílal fotky ze všech 
míst, kde bylo možno fotografovat. Vlajka visela spole n  se státní vlajkou 
v okn  jeho pokoje v paralympijské vesnici. Aktivn  i pasivn  sleduje veškerý 
sport, p edevším hokej. Má rád rockovou a metalovou hudbu, kterou poslou-
chá v každé volné chvilce. Miluje sci-   a ak ní  lmy. 

Zde je vý et nejvýznamn jších sportovních úsp ch :
5. místo na Paralympijských hrách Vancouver 2010 a So i 2014
6. místo na Paralympijských hrách Pchjong chang 2018
2. místo na ME 2011 Švédsko
4. místo na MS 2012 Norsko, 2013 Korejská republika a 2019 eská republika 
4x mistr eské ligy
2.  místo Malmö Open Švédsko, n kolikrát byl vyhlášen sportovcem Karlovar-

ského kraje, okresu Cheb a m sta Cheb. 
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K jakým zm nám dochází ve svozu 
odpad  od rodinných dom ?

V rámci optimalizace odpadového hospodá ství dochází v pr b hu 
letošního roku ke zm nám ve svozu odpad  v lokalitách se zástav-
bou rodinných dom . V n kterých ástech m sta za al nový systém 
svozu fungovat již na za átku letošního roku, další p ijdou na adu 
v dubnu. Podrobný harmonogram zavád ní zm n se seznamy kon-
krétních 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 postupn  za ne 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 dal-
ší nádoby na t íd ný odpad – žluté na plasty a modré na papír. Pro skle-
n né odpady z stanou stávající ve ejn  p ístupné zelené kontejnery. Po-
nechány budou i stávající ve ejn  p ístupné kontejnery na papír a plasty. 
Sloužit budou ob an m, kte í je mají ve vyhovující donáškové vzdálenos-
ti nebo nemají u svých dom  místo na další dv  popelnice. Pytlový svoz 
bude nov  možný 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 ).
Zavád né zm ny se týkají pouze rodinných dom . Na sídlištích a v zá-
stavb  s bytovými domy z stává zachován svoz zbytkového odpadu 
v dosavadní frekvenci, tedy jednou, p ípadn  dvakrát týdn . Obyvatelé 
bytových dom  si mohou na výše uvedených kontaktech domluvit p id -
lení nádob na papír a plasty individuáln .

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

Harmonogram zavád ní zm n 
v zástavb  rodinných dom

2. etapa – 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

Do konce b ezna 2020 bude probíhat svoz odpad  beze zm n, jak jste zvyklí. 
Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v pr b hu m síce b ezna.
3. etapa – 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

Do konce ervna 2020 bude probíhat svoz odpad  beze zm n, jak jste zvyklí. 
Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v pr b hu m síce ervna.
4. etapa – spušt ní upraveného svozu 10/2020
–  ulice a lokality: 17. listopadu, Americká, Bezejmenná, Brandlova, B ehnická, 

apkova, D lnická, Divadelní nám stí, Dragounská, Dyle ská, Goethova, Jablo-
ová, Joštova, Jungmannova, K Pomezí, Klášterní mlýn, Kv tná, Libušina, Má-

chova, Na erveném vrchu, Na Hrad anech, Na Hrázi, Na Návrší, Na Nivách, 
Na Výsluní, Nerudova, Obrn né brigády, Ovocná, Osvobození, 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
Do konce zá í 2020 bude probíhat svoz odpad  beze zm n, jak jste zvyklí. 
Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v pr b hu m síce zá í.

STAX Metal Fibers s.r.o., 357 09 Dasnice 95 
 

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
2 osoby –  

 27.   
 

 
•   
• P   
•  
•  
•  
•  

 
 

 
   

   
 

 
 

  
  

   
   

   
  

 
 

-    
     

 
 

 

STAX Metal Fibers s.r.o., 357 09 Dasnice 95 



str. 6 Chebské radni ní listy

Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
• Strážníci m stské policie ešili vjezd vozidla na cyklostez-
ku Slapany-Podhrad. idi ka zde pustila psa a s vozidlem 
za ním popojížd la. Její p estupkové jednání bylo oznámeno 
správnímu orgánu.
• Strážníci pomohli p i p ší hlídce žen , která u budovy es-

ké pošty vedle nádraží zkolabovala a upadla na zem. Hlídka na místo p ivolala 
zdravotníky a p ed jejich p íjezdem žen  poskytla první pomoc.
• Strážníci ešili v uplynulém m síci n kolik p ípad , kdy byla u kontejne-
rových stání zjišt na osoba, která vyhazovala odpadky a zne is ovala ve-
ejné prostranství. P estupky byly ešeny na míst  a úklid byl vždy zajišt n.
• Na linku 156 bylo p ijato oznámení, že se v chatové oblasti Podho í pohy-
buje podez elý muž. Strážníci muže nalezli schovaného v k oví a zjistili, že se 
zde schovává p ed policisty. Zajistili ho a p edali hlídce Policie R. 
• Muž si cht l z obchodního domu odnést bez placení láhev alkoholu. P i 
út ku poranil pracovníka ostrahy a osobu, které mu cht la pomoci. Ti ho 
nakonec spole nými silami zadrželi do p íjezdu strážníku, které za al rov-
n ž fyzicky napadat. Strážníci použili donucovací prost edky, aby zamezili 
agresivnímu chování, a muže poté p edali p ivolaným policist m pro pode-
z ení ze spáchání trestného inu. 
• Strážníci na základ  oznámení zjistili muže, který ohrožoval v Májové uli-
ci bezpe nost a plynulost silni ního provozu. Muž byl pod vlivem alkoholu 
a se strážníky nespolupracoval. P i pokusu o út k upadl. Strážníci p ivolali 
zdravotníky a po vyšet ení byl muž p evezen na záchytnou stanici v Sokolo-
v . Jeho p estupkové jednání bylo oznámeno správnímu orgánu. 
• P i kontrolní innosti si hlídka m stské policie povšimla ženy, která se po-
dobala celostátn  hledané osob . Hlídka ženu ztotožnila a ukázalo se, že se 
skute n  jedná o osobu hledanou. Po tomto zjišt ní byla p edána Policii R.
• Ve Spálené ulici spadl cyklista z kola a poranil se na hlav . Kolemjdoucí 
ihned za ali s první pomocí. Hlídka m stské policie byla nedaleko, takže 
se do poskytování pomoci rychle zapojila, kdy cyklista za al siln  krvácet 
z ela. Na místo byli p ivoláni zdravotníci, kte í si muže p evzali. Strážníci 
cyklistovi zajistili kolo, které mu bylo následujícího dne p edáno. 
• V uplynulém m síci bylo na tís ovou linku m stské policie 156 p ijato 
celkem 393 oznámení. M stská policie ešila mimo jiné 53 porušení obecn  
závazných vyhlášek m sta Chebu, 18 p ípad  nadm rného požití alkoholic-
kých nápoj  a 23 voln  pobíhajících ps . 

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT / INZERCE

Hledáme nové strážníky!
M sto Cheb p ijme do pracovního pom ru strážníky M stské policie Cheb.
Termín nástupu: dle dohody
Bližší informace:  Bc. Pavel Janoš ák, tel. 354 440 442, 

e-mail: janostak@cheb.cz
Lh ta pro podání p ihlášek: do odvolání
Místo a zp sob podání p ihlášky: 
– osobn  na podateln  M Ú Cheb;
–  písemn  na adrese M stský ú ad Cheb, odbor kancelá e starosty, Skoupá 

Pavlína, nám. Krále Ji ího z Pod brad 14/1, 350 20 Cheb.

Nabízíme náborový p ísp vek ve výši 70.000 K .
Dále nabízíme:

• možnost získání služebního bytu
• stravenky
• p ísp vky ze sociálního fondu na kulturní a sportovní akce
• p ísp vek na dovolenou
• p ísp vek na dopravu do zam stnání
• d chodové p ipojišt ní
• bezplatné výstrojní náležitosti
• bezplatné využívání posilovny MP

Platové ohodnocení:
•  do doby složení zkoušky na MV R za azení v 5. platové t íd , po úsp š-

ném vykonání zkoušky a získání odborné zp sobilosti za azení do 7. pla-
tové t ídy

• rizikový p íplatek 7.500 K /m síc
•  osobní p íplatek 1.000 až 5.000 K /m síc dle dosažených pracovních vý-

sledk
• p íplatek za sm nnost 500 K /m síc
• p íplatek za práci o víkendu a ve svátek
• p íplatek za práci v noci
• p íplatek za práci p es as
Bližší informace najdete na webu M stské policie Cheb www.mpcheb.cz 
a na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst.

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

Parkovné lze už zaplatit také pomocí 
SMS a aplikace SEJF

Parkovné v oblastech placeného stání s parkovacími automaty je v Chebu nov  
možné zaplatit také pomocí SMS nebo prost ednictvím mobilní aplikace SEJF.
SMS pro platbu parkovného se posílá na íslo 902 06 ve tvaru CHmezera-
ozna ení parkovací oblastimezeraRZ vozidlamezeradoba parkování (p í-
klad: CH C 1K23456 150).
Aplikaci SEJF si m žete zdarma stáhnout v obchodech Google Play nebo App 
Store.
Oblasti placeného stání s parkovacími automaty: nám stí Krále Ji ího z Pod -
brad, Obrn né brigády (úsek Svobody – 26. dubna), Komenského (úsek Svo-
body – Svatopluka echa), Svatopluka echa (úsek Šlikova – Komenského), 
Kubelíkova (úsek od kruhového objezdu k ul. K Nemocnici po levé stran ).

PRONÁJEM ZAVEDENÉ RESTAURACE 
S IMPOZANTNÍM VÝHLEDEM 

www.kempvaclav.cz  (pronájem)
info@kempvaclav.cz

PRODEJ SLEPI EK
ervený Hrádek prodává slepi ky typu Tetra hn dá, Dominant ve všech 

barvách, slepi ky Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stá í 15–19 týdn , cena 169–219 K /ks.

Prodej: Cheb – u prodejny Selka 
26.2., 10.4. a 12.5. 2020 – 16.15 hod., 24.3. a 30.4. 2020 – 12.30 hod.

Výkup králi ích kožek – cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9.00-16.00 hod. – tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Masopustní pr vod projde centrem 
v sobotu 29. února

Letošní masopustní pr vod se vydá 
na cestu historickou ástí Chebu 
v sobotu 29. února. M sto Cheb, 
Muzeum Cheb, Západo eské di-
vadlo, M stský dechový orchestr 
a Základní um lecká škola Jind i-
cha Jind icha zvou op t všechny, 
kte í se rádi baví a kte í si rádi za-
vzpomínají na staré tradice. A bude 
to letos již po šestnácté. 
P ij te se i Vy pobavit s veselým 
pr vodem masek. A nezapome te, 
že jsou to práv  masky, které jsou 
jeho nejv tší ozdobou. M lo by 
jich být co nejvíce, aby pr vod byl 
pestrý a veselý. Téma pro masku si 

každý zvolí podle svých p edstav, fantazii se meze nekladou.
Sraz ú astník  masopustního pr vodu je jako každoro n  v 13.45 hodin 
u Západo eského divadla v Chebu. Za zvuk  muziky i jiného rozpustilého 
rachocení a lomození vyrazí pr vod na cestu m stem ve 14 hodin. P i své 
cest  neporuší masky ani letos nepsanou povinnost a p ed radnicí si vyžádají 
od p edstavitel  m sta souhlas k pr chodu p es nám stí. Letos budou napjat  
o ekávat, zda toto povolení dostanou, nebo  letošní masopustní pr vod poruší 
staré pravidlo, že bujaré veselí kon í o masopustním úterý úderem p lnoci. 
Budiž omluvou to, že jsme vkro ili do roku p estupného a že 29. únor máme 
v kalendá i vždy jen jednou za ty i roky. Snad si tento den tedy zaslouží ve-
selou oslavu a malé pohošt ní v podob  masopustních dobrot. Poté bude cesta 
pokra ovat p ed muzeum. Zde bude v prostoru mezi muzeem a Špalí kem 
tradi n  poh ben Masopust a vyhlášena nejkrásn jší maska. 
K masopustnímu obveselení bude v mázhausu muzea po celé sobotní odpoledne 
vyhrávat kapela Kartá . Na všechny, kte í p ijdou, budou v nádvo í a v mázhau-
su muzea ekat dobroty masopustních hod  – kolá e, koblihy, perníky, n co 
ze zabíja kových hod  a nápoje všeho druhu.
Masopustní pr vod má být po etný, veselý a barevný. Vyrobte si masku, vez-
m te d ti a celou rodinu, p ibalte dobrou náladu a p ij te!

Muzeum Cheb
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✔ 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 KONČÍ 20. ÚNORA 2020!

Nevíte, jak návrh podat? Potřebujete s vyplněním formuláře poradit? 

Přijďte v pondělí 3. února v 17 hod. na informativní schůzku 

do Turistického infocentra na náměstí. Pomůžeme vám!

✔  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, vybudování 
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.megana-
pady.cz, případně v papírové podobě, v případě písemného podání bude 
návrh doručen poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Cheb, 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 v uzavřené obálce s označením „MEGA 
NÁPADY Participativní rozpočet 2019/2020 – NEOTVÍRAT“.

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 únor
 Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
1.2.
Sex na vlnách
Šest komediálních minip íb h  jedné noci
Za . v 19 h, studio d
6.2.
Geometrie domova
Autorská inscenace o st hování a všech bytech, ve 
kterých jste kdy bydleli
Za . v 19 h
7.2.
Všechny báje ný v ci
Antidepresivum pro jednoho herce a spoustu aktiv-
ních divák
Za . v 10 h, studio d
8.2.
Ramses II.
Napínavá hra plná p ekvapení a erného humoru
Za . v 19 h, studio d
14.2.
Chy  m , jestli na to máš
Ve ejná generálka
Za . v 10 h
15.2.
Chy  m , jestli na to máš
P íb h jednoho z nejslavn jších podvodník  všech 
dob, který se nakonec dal do služeb spravedlnosti, 
v muzikálové úprav
Za . v 19 h, premiéra
18.2.
R.U.R.
Komedie o zániku lidstva
Za . v 10 h
25.2.
Chy  m , jestli na to máš
Za . v 17 h
26.2.
Chy  m , jestli na to máš
Za . v 19 h
27.2.
P átelé ze sk ín  / Vernisáž
Krátké absurdní hry, které spojuje motiv pon kud 
bizarního manželského páru
Za . v 19 h, studio d
28.2.
Je úchvatná!
Hudební komedie o dám  s pronikavým hlasem a vel-
kým snem 
Za . v 19 h

 Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
1.-2.2.
Výstava železni ních model
V hlavním sále budou v provozu funk ní kolejišt  
postavené leny Klubu železni ních modelá  Pra-
hy 3. Hlavním exponátem bude kolejišt  v m ítku 
TT s délkou p es 35 m, které napodobuje provoz na 
skute né trati s n kolika stanicemi, postavených dle 
skute ných vzor  v R. 
Hlavní sál, 9-17 h
7.2.
Maturitní ples SCHŠ
9.2.
D tský maškarní koktejl
Maškarní karneval pro d ti i jejich rodi e. T šit se 
m žete na zábavné hry a sout že, známé písni ky, 
d tské disco a vystoupení mažoretek Pomn nek. Ne-
bude chyb t p ehlídka masek a malování na obli ej. 
Lístky v p edprodeji v DDM Sova 
Hlavní sál, za . v 15 h
14.2.
Maturitní ples Gymnázia Cheb
15.2.
48. Reprezenta ní okresní myslivecký ples
Sou ástí plesu bude bohatá zv inová tombola. Vy-
stoupí myslive tí truba i. Hraje:
Starovarka
Hlavní sál, za . ve 20 h
16.2.
LiStOVáNí.cz: Jak se stát diktátorem
Ú inkují: Alan Novotný (alt. Ji í Ressler) a Patrik 
Bo ecký
Klášterní knihovna, za . v 17 h

18.2.
Dominika Weiss Hošková, Ji í Hošek: Pocta violon-
cellu
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h
21.2.
Maturitní ples Gymnázia Cheb 

 Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
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

eská romantická komedie
od 20 h
Gentlemani
Hv zdn  obsazený ak ní thriller 
1.2.
od 14 h
Zakleté pírko
Pohádka o odvážné Anince, která se vydává na cestu 
za záchranou prince Vítka
2.2.
od 14.30 h
Pat a Mat: Kutilské trampoty 
Pat a Mat op t p inášejí legraci, až se h ebíky budou 
prohýbat. 
3.-5.2.
od 17.30 h
Malé ženy
Romantický  lm
od 20 h
Daria
Mysteriózní thriller 
6.-9.2
od 15.50 h
Cesta za živou vodou
Princ Espen se vydá za pramenem živé vody.
od 17.45 h
Birds of Prey (Podivuhodná prom na Harley Quinn)
Harley Quinn spojí síly s dalšími superhrdinkami, 
aby zachránily malou dívku z rukou padoucha jmé-
nem Black Mask. 
od 20 h
Modelá
Dva kamarádi provozují p j ovnu dron …
8.2.
od 14 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
9.2.
od 13.45 h
Dolittle
P íb h muže, který si mnohem víc než s lidmi rozu-
m l se zví aty
10.-12.2.
od 17.30 h
P íliš osobní známost
od 20 h
Attila
Dokumentární  lm o celoživotní cest  novodobé hv z-
dy Slovenska Attily Végha 
13.-16.2
od 16 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
od 17.40 h
Chlap na st ída ku
Zuzana zjistí, že její manžel má pom r s jinou ženou…
od 20 h
Fantasy Island
V odlehlém tropickém rezortu se tajné sny š astných 
host  stanou no ní m rou. 
15.2.
od 13.50 h
Ledové království II - 3D 
Animovaná pohádka
16.2.
od 14 h
Zakleté pírko

17.-19.2.
od 17.30 h
Š astný nový rok
Zimní romantická komedie
od 20 h
Modelá
20.-23.2.
od 16 h
Ježek Sonic 
Animovaná pohádka
od 18 h
Chlap na st ída ku
od 20 h
Judy
Životopisný  lm o fenomenální zp va ce Judy Gar-
land
22.2.
od 14 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
23.2.
od 14 h
Mosley
Kozlon Mosley se rozhodne uprchnout z farmy…
24.-26.2.
od 16 h
Cesta za živou vodou
od 18 h
Chlap na st ída ku
od 20 h
Svi a
Film o sv t  vysoké politiky
27.2.-1.3.
od 16 h
Ledové království II
od 18 h
V síti
Experiment, který otevírá téma zneužívání d tí na 
internetu
od 20 h
1917
Dva mladí vojáci v nervy drásajícím závod  s asem 
29.2.
od 14 h
Ježek Sonic 
1.3.
od 14 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu

 Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb
P edprodej vstupenek v Turistickém infocentru nebo 
online na www.kcsvoboda.cz, za átky promítání v 19 h
5.2.
Domestik
Drama o prom n  vášn  v sebedestruktivní obsesi
12.2.
Karel, já a ty
Sv t t icátník , kte í hledají, nacházejí a n kdy i ztrá-
cejí p átele a životní partnery
19.2.
Adelheid
Mistrovsky ztvárn né psychologické drama ze Sudet 
v období odsunu, projekce k 50. výro í kina ART za 
ú asti zakladatele Jana Jíry
26.2.
Ji í Trnka: Nalezený p ítel
Dokument, který pátrá po osudu Ji ího Trnky, autora 
 lm  nejen našeho d tství

 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, 24.-28.2. otev eno 8-15 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, 24.2. 
a 26.2. zav eno

3.2. 
od 18 hod. (odd. studovna)
SOU EK - tená ský klub
Jeden kluk z milionu, autor: Monica Wood
3.2., 10.2., 17.2., 24.2.  
od 10 do 11.30 hod. a od 15.30 do 17 hod.
Cvi ení na židlích 
S Veronikou Landrgottovou
4.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Na En  eldu (motorce) Nepálem
P ednáška – Ing. František Nykl a Kate ina Kadlusová
6.2. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzira 3. v ku
Zahájení 16. semestru, 1. p ednáška (lze se p ihlásit)
7.2.
Barevný pátek 
P ij te, tentokrát v pruhovaném, a budou vám pro-
minuty sankce za výp j ky nevrácené v as.
10.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Kino v knihovn
Tiché doteky, režie: Michal Hogenauer, R, 2019
11.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Gruzie vytesaná ze skály
P ednáška o malé zemi schovávající se ve stínu Kav-
kazu - Bc. Ji í Kalát, DiS. 
13.2. 
od 14.30 do 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Deskohraní 
P ij te si zahrát n kterou z her, kterou si pak také 
m žete p j it dom .
13.2. 
od 15 hod. (odd. pro d ti)
Kutílek
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané tená e, 
ú ast nutno nahlásit p edem.
18.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Poctivá okoláda - lék na duši
Degustace okolády Jordis s Ing. Marcelou Kr álo-
vou, z kapacitních d vod  nutná registrace p edem 
do úterý 17 hod.
20.2. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzira 3. v ku - 16. semestr
Oltá ní obrazy a svatí - 2. p ednáška (lze se p ihlásit)
20.2. 
od 10 hod. (odd. pro d ti)
Dopoledne s mr aty
Hodinka s malými d tmi a jejich maminkami, ú ast 
nutno nahlásit p edem.
20.2. 
od 14.30 hod. (Oblastní pobo ka SONS Cheb, Obr-
n né brigády 31)

tení do ucha
tení pro nevidomé a slabozraké

20.2. 
od 15 hod. (odd. pro d ti)
Po tení ko v knihovn

tení d tem z knihy Pohádky o mašinkách od Jozefa 
Pavlovi e
21.2. 
od 10 hod. (odd. pro d ti)
Dopoledne s mr aty
Hodinka s malými d tmi a jejich maminkami, ú ast 
nutno nahlásit p edem. 
24.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Chebské interview 
Posezení s editelem Galerie výtvarného um ní 
Mgr. Marcelem Fišerem, Ph.D.
25.2. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Povídání o vod
Kolob h vody v krajin  a sídlech, hospoda ení s vo-
dou - p ednáška RNDr. Gabriely Lickové, Ph.D. (ve 
spolupráci s Chebskem za klima)
26.2. 
od 12.30 hod. (odd. pro d ti)
Turnaj v pexesu
Ú ast nutno nahlásit p edem.
26.2. 
od 15 hod. (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast nutno nahlásit p edem.
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 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 webových 
stránkách www.muzeumcheb.cz, 
Facebooku @muzeumcheb 
i Instagramu #muzeumcheb.

29.2.
Chebský Masopust
Letošní masopustní pr vod se vydá na cestu historic-
kou ástí Chebu v sobotu 29. února. Sraz ú astník  
je jako každoro n  v 13.45 hod. u Západo eského 
divadla v Chebu. 

 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:
Peter Lang: Island
Malá galerie:
David Hanvald: Bez retuše
Výstava z depozitá e:
Antonín Hude ek ve sbírkách GAVU Cheb
Opus Magnum:
Ilja Je  movi  Repin: Podobizna um lcova otce, 1881
Museum Café:
Jind ich Janí ek: Podivuhodná robotí expedice
P ednášky se konají ve st edu od 17 h:
  5.2.  Julie Jan árková: Ilja Je  movi  Repin I - p ednáška
12.2.  Richard Biegel: D jiny evropské architektury 

- p ednáška
19.2.  Julie Jan árková: Ilja Je  movi  Repin II - p ednáška
26.2.  Julie Jan árková: Ruské um ní v eských sbírkách 

- 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
Potrvá do 16.2.
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:

eskoslovenská fotogra  cká technika do roku 1970
Výstava v novaná 180. výro í ohlášení vynálezu fo-
togra  e v roce 1839.
Št pánka Jáchymová: Mým objektivem 

ernobílá portrétní fotogra  e karlovarské autorky 
Vladimír Kozlík: „Per Universum“ 
Retrospektivní výstava eského fotografa a pedagoga 

 D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel. 354 432 177
1.2. 
Ekohrátky: Veselé maškarní
7.2. 
Nocovka: Dvanáct m sí k
9.2. 
Maškarní karneval DDM Sova
P edprodej lístk  v DDM, každý den od 9 do 18 hodin
24.-28.2. 
Jarní prázdniny se Sovou

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

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

Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání zam -
ené na porozum ní Bible a na aktuální témata zají-

mající mladé lidi

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ranních bo-
hoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ pro d ti - vyu o-
vání 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, aktu-
ální 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
6.2.
Emo ní inteligence a její význam v praktickém život  
13.2.
Judaismus a jeho hledání ztraceného ráje
20.2.
Tibetská kniha mrtvých
27.2.
Jak m žete zlikvidovat svoje starosti d íve, než ony 
zlikvidují vás II

 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 eské 
 rmy Energy.

Akce na únor – ochutnávka novinky Bio CRANBER-
RY – nejsiln jší podpora pro ledviny a mo ové cesty!

Terapeutické aktivity:
Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro vytes-
tování vhodného preparátu pro prevenci i nápravu 
potíží na bodech drah jednotlivých orgán  dle ínské 
medicíny. Zastavte se pro info v klubu zdraví, i ob-
jednávky na tel.: 603 486 331 (M. Svobodová)

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

Úterý - m ení Supertronicem pro správný výb r pre-
parát , lék , potravin, kosmetiky (vhodnost pro kon-
krétní organismus) s A. Chmelovou (nutno objednat 
na tel.: 724 965 773)

 Zubní pohotovost
vždy od 9 do 14 h - POZOR ZM NA - prodlou-
žení o dv  hodiny
1.-2.2.
Léka  stomatolog Olga Egorchenkova, 
Mar. Lázn , Ruská 30
8.-9.2.
MDDr. Martin Fejtek, 
Cheb, Sládkova 1
15.-16.2.
MDDr. Viera Fejtková, 
Cheb, Sládkova 1
22.-23.2.
MUDr. Eva Fichtlová, 
Cheb, 17. listopadu 22
29.2.-1.3.
MUDr. Tomáš Foustka, 
Mar. Lázn , D ev ná 9

 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 Chebu. 
Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svoboda, Zá-
pado eské divadlo. 

6. 3. 2020
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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       

CHYŤ MĚ, 
JESTLI  NA  TO MÁŠ

Muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším 
podvodníkovi Ameriky.

HERCŮM 
NABLÍZKO VE 

STUDIU D
1. 2. Sex na vlnách

6. 2. Geometrie domova
8. 2. Ramses II.

27. 2. Přátelé ze skříně 
/ Vernisáž

Peter Quilter

JE  ÚCHVATNÁ!
Nejhorší zpěvačka všech dob Florence 
Foster Jenkinsová dokáže i nemožné!

V hlavní roli Kateřina Pokorná.

V PÁTEK 28. ÚNORA v 19 h

CATCH  ME  IF  YOU CAN
The Musical

Based on the Dreamworks Motion Picture

Libreto Terrence McNally
Hudba Marc Shaiman

Texty Scott Wittman
Marc Shaiman

Překlad a české texty Adam Novák
V dohodě s Music Theatre 

International (Europe)

CHEBSKÁ PREMIÉRA 
15. ÚNORA v 19 h

HUDEBNÍ  KOMEDIE
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M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí následující byty:
–  Svatopluka echa 625/2, byt . 14 o velikosti 

2+1 a vým e 65,58 m2, bez sklepa, ve 4. pat e 
domu, minimální výše nájemného 4.177 K , jis-
tina 10.000 K

–  nám. Krále Ji ího z Pod brad 475/30, byt . 5 
o velikosti 2+1 a vým e 62,59 m2, v . sklepní 
kóje 2,39 m2, ve 2. pat e domu, minimální výše 
nájemného 3.944 K , jistina 10.000 K

–  B ezinova 16/9, byt . 5 o velikosti 1+2 a vým e 
56,60 m2, bez sklepa, ve 2. pat e domu, minimál-
ní výše nájemného 3.679 K , jistina 10.000 K

–  K Viaduktu 2342/11, byt . 4 o velikosti 1+1 
a vým e 41,49 m2, v . sklepní kóje 6,31 m2, 
v 1. pat e domu, minimální výše nájemného 
2.733 K , jistina 8.199 K

–  K Viaduktu 2329/3, byt . 23 o velikosti 1+1 
a vým e 34,63 m2, v . sklepní kóje 1,62 m2, 
v 8. pat e domu, minimální výše nájemného 
2.500 K , jistina 7.499 K

–  K Nemocnici 793/40, byt . 13 o velikosti 1+2 
a vým e 60,65 m2, v . sklepní kóje 10 m2, 
ve 3. pat e domu, minimální výše nájemného 
3.422 K , jistina 10.000 K

Termín pro podání p ihlášek: 10. 2. 2020 do 11.00 hod. 
Auk ní kola: 13. 2. 2020
Bližší informace naleznete na www.chebskenemovitosti.cz nebo je podá 
referentka odd lení správy budov Nad žda Musílková, DiS. 
(tel.: 607 806 118, e-mail: musilkovan@cheb.cz). 

NABÍDKA BYT  K PRONÁJMU  

Pod kování Hospici Sv. Ji í
Na tomto míst  bychom cht li vyjád it pod kování Hospici Sv. Ji í za 
poskytnutou pomoc p i pé i o našeho tátu, Petra Kolmana, v jeho posled-
ních týdnech. Zejména chceme zmínit Ivanu Rybovou, Bc. Petra Gubiše, 
Mgr. Janu Lukešovou, Renatu Pelikánovou a MUDr. Karla Tyrpekla. Moc 
si Vaší pomoci vážíme.

Rodina Kolmanova

Pro vlastníky vodovod  a kanalizací 
Vlastníci vodovod  a kanalizací pro ve ejnou pot ebu mají stejn  jako 
v p edešlých letech povinnost odevzdat data VUME (vybrané údaje 
z majetkové evidence) a VUPE (vybrané údaje z provozní evidence) 
za rok 2019 na p íslušný vodoprávní ú ad, a to nejpozd ji do 28. února 
2020. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence se zpracovávají 
podle ustanovení § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Ke zpracování dat VUME a VUPE slouží aplikace MPVaK (verze pro 
zpracovatele). Je nutné, aby si zpracovatelé zkontrolovali, zda mají po-
slední platnou verzi aplikace a pop ípad  ji aktualizovali. 
Poslední verzi aplikace MPVaK (verze pro zpracovatele) a její aktualiza-
ce najdete na resortním portálu Ministerstva zem d lství http://eagri.cz 
– Rozcestník eAGRI/Voda/Vodovody a kanalizace/IS VaK – MPVaK 
Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovod  a kanalizací. 
Veškeré pokyny k aktualizaci, pop ípad  instalaci na nový po íta  jsou 
uvedeny v p iložených návodech. Rovn ž jsou zde i všechny pot ebné 
manuály. V p ípad  problém  se obra te na e-mail: helpdesk@mze.cz.
Bližší informace m žete získat také na M stském ú ad  Cheb, odboru sta-
vebním a životního prost edí, nám. Krále Ji ího z Pod brad 14, kancelá  
. 25, tel.: 354 440 525, e-mail: podorska@cheb.cz. 

Hledá se váno ní strom
M sto Cheb hledá dárce vhodného váno ního stromu, který bude na konci 
letošního roku zdobit nám stí Krále Ji ího z Pod brad.
Strom by m l být ve vzdálenosti do 40 kilometr  od Chebu a na míst  
p ístupném t žké technice (nákladní automobil s p ív sem a je áb). M lo 
by se jednat o soliterní strom (smrk, jedle) – se soum rnou korunou a výš-
kou zhruba 20 metr . Dárci nabízíme možnost následn  získat roz ezanou 
d evní hmotu z darovaného stromu.
Vaše p ípadné nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: 
stolinova@cheb.cz, nebo zavolejte na íslo 354 440 179.

Upozorn ní pro zahrádká e 
V souvislosti se stavbou cyklostezky Háje-Podhrad bude od 10. února 
uzav en p íjezd po cyklostezce z Chebu do Waldsassenu k zahrádká ské 
kolonii v jejím sousedství.

Odbor investi ni

Odbor  nan ní informuje 
Odd lení místních poplatk  doporu uje všem poplatník m splnit do 
31. 5. 2020 ohlašovací povinnost a doložit aktuální potvrzení pro mož-
nost poskytnutí osvobození nebo úlevy u místního poplatku za provoz 
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra o-
vání komunálních odpad  (dle l. 4 a l. 7 obecn  závazné vyhlášky).

Co d lat p i úniku amoniaku?
Vážení spoluob ané, i v našem m st  m že dojít k závažné havárii zp sobe-
né nebezpe nou chemickou látkou. Jít by mohlo zejména o únik nebezpe né 
látky, požár nebo výbuch, který vznikl, nebo jehož vznik bezprost edn  hrozí 
v souvislosti s užíváním zimního stadionu. 
Zdrojem nebezpe í je amoniak (2 x 950 kg) ve strojovn  zimního stadionu. 
Amoniak ( pavek) je zkapaln ný plyn, toxický p i vdechování. Dráždí o i 
a dýchací cesty. P i vdechnutím m že dojít k otoku plic. P i styku s k ží zp -
sobuje poleptání, v p ípad  kapalného amoniaku omrzliny. Jedná se o ho la-
vou látku, velmi nebezpe nou rovn ž pro životní prost edí. Pokud by únik 
nebyl zastaven v as a došlo by k úniku veškerého média, ohroženi by byli 
i obyvatelé lokalit sousedících se zimním stadionem.
P i p ípadné havárii by se ozvala siréna se slovním varováním „Pozor 
– mimo ádná zpráva! Chemická havárie, chemická havárie. Došlo k úni-
ku nebezpe né látky. Venku jste ohroženi na zdraví! Jd te do nejbližší 
budovy a nevycházejte ven. Uzav ete a ut sn te okna a dve e. Vypn te 
ventilaci. Ústa a nos chra te navlh enou rouškou. Dbejte dalších pokyn  
hasi  a policist “. P i odvolání pak „Pozor – mimo ádná zpráva! Ne-
bezpe í pominulo. Váš pobyt venku již není omezen. Nebezpe í pominulo. 
Váš pobyt venku již není omezen“.
A jak se p i p ípadném úniku amoniaku chovat?

  Jste-li na volném prostranství, okamžit  opus te ohrožený prostor (sm rem od 
zdroje nebo kolmo na sm r v tru). Není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy.

  Jste-li uvnit , umožn te vstup dalším osobám. Nevstupujte do sklepních 
prostor, protože naprostá v tšina toxických látek je t žší než vzduch. Budo-
vu neopoušt jte, pokud neobdržíte informace, že je to možné.

  Zav ete a všemi dostupnými prost edky ut sn te okna, dve e a ostatní ven-
tila ní otvory, vypn te klimatizaci, ventilátory apod.

  V místnosti se zdržujte podle možností na odvrácené stran  od zdroje úniku škod-
livé látky, v co nejvyšším pat e budovy. Neku te, vyvarujte se fyzické námahy.

  P i sv d ní si t lo omyjte v tším množstvím vody a ot ete do sucha. Od v 
si podle možnosti vym te.

  P ipravte si improvizované prost edky k ochran  dýchacích orgán  a t la, 
které p i pr niku škodliviny do budovy použijte.

Improvizovanými prost edky mohou být:
  Roušky zhotovené z kapesníku, ru níku, ubrousku, buni ité vaty apod. 
Takto vytvo enou roušku je nutné navlh it a p iložit na ústa pro ochranu 
zejména dýchacích cest.

  Ochranu hlavy v etn  krku m žete provést pomocí epice, šály, motocyklo-
vé p ilby, kukly, p ikrývky, ochranu o í pak nap . lyža skými nebo potáp -
skými brýlemi.

  Uzav eným oblekem, plášt m, kabátem nebo kombinézou, rukavicemi, 
igelitovými sá ky, gumovými holínkami nebo vysokými botami lze ochrá-
nit t lo, nohy a ruce. Nezakryté ásti obalte kusem látky. 

Pro ty z Vás, kte í cht jí být informování o hrozb  i vzniku mimo ádné udá-
losti, je p ipravena služba Informování obyvatelstva pomocí SMS zpráv. 
P ihlásit se k ní lze na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Ochrana oby-
vatel/Ochrana obyvatel p i úniku nebezpe né látky ze Zimního stadionu v sek-
ci UŽITE NÉ INFORMACE.

Úsek obrany a krizového ízení
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Svobodka je gymplem roku
Svobodná chebská škola (SCHŠ) vyhrála 
anketu Gympl roku v Karlovarském kraji. 
Musíme p iznat, že pro všechny pracovníky 
SCHŠ to bylo p ekvapení. Jednalo se totiž 
o volbu st ední školy z pohledu absolvent  
a my jsme nem li nejmenší tušení, že naše 
škola byla do ankety p ihlášena. Dozv d li 
jsme se o našem vít zství až ve chvíli, kdy 

jsme obdrželi plaketu a gratulace. Cht li bychom touto cestou pod kovat 
všem absolvent m, kte í si našli chvilku a volili, m stu Cheb za to, že nás 
bere jako partnery a alternativu v koncepci vzd lávání. D kuji všem ko-
leg m za to, že spole n  vytvá íme prost edí, které z ejm  ovliv uje naše 
studenty natolik, že cítí pot ebu podpo it svoji školu i jako absolventi.
Fajn dárek a povzbuzení do nového roku. 

Ing. Jind ich Papež

Zprávi ky z jedni ky
Že je  orbal hra pro každého, už dávno víme. A i letos nám to starší žáky-
n  druhého stupn  potvrdily. Nejprve suverénn  ovládly skupinu okresní-
ho kola a zasloužen  braly první místo a tím i postup do okresního  nále. 
I zde se d v ata inila a op t vybojovala umíst ní na bedn , tentokrát se 
jim na krku houpaly medaile barvy bronzové.
Prob hla také sout ž ve  orbale žák  prvního stupn . Ob  naše družstva, 
jak dív í, tak chlapecké, hrála skv le! Prohrála pouze jeden jediný zápas 
a z okresního kola EPS Cupu p ivezla krásná t etí místa.
Všem moc gratulujeme a d kujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Lenka Šebová, 1. ZŠ Cheb

nabízíme

vedení ú etnictví
Více informací na 

+420 605 889 900
www.muzor.cz / info@muzor.cz

nabbíízííme

Šes áci byli na adapta ním pobytu
Na ty denní adapta ní pobyt vyrazili žáci 6. ro níku 3. ZŠ do Lou né 
pod Klínovcem. Cílem bylo osvojit si základní kompetence v oblasti pre-
vence rizikového chování, zdravého životního stylu a pozitivního sociál-
ního chování. Projekt m l posloužit k rozvoji osobnosti žák  6. ro níku.
Každé dopoledne žáci absolvovali p ednášky týkající se nap íklad pre-
vence kou ení a užívání drog nebo zdravé stravy. První den si navíc vy-
šli na proklat  dlouhý výlet na Boží Dar. Po návratu je ekala zajímavá 
a p ínosná p ednáška na téma „Bezpe né chování na horách“ a poté byli 
seznámeni s inností Horské služby. Ve er zakon ili hrou na vzájemné 
poznávání ú astník  kurzu.
Druhý den se po p ednáškách vydali na odpo inkový výlet do Lou né 
pod Klínovcem a ve er pak tvo ili ve výtvarné díln  zam ené na zážitky 
b hem pobytu.
T etí den dopoledne je navštívili herci Západo eského divadla v Chebu, 
kte í zahráli etudy z období prav ku, antiky, st edov ku a novov ku te-
maticky zam ené na stravování, ovšem s malými nedostatky a chybami. 
Ty m li žáci sami odhalit. Na podve erní as si každý pokoj p ipravil 
zábavné scénky na libovolné téma, takže se hrálo, tan ilo a zpívalo. 
V záv ru ve era se hodnotila a oce ovala práce všech zú astn ných „kur-
zovník “.

Mgr. Jitka Markgrafová, 3. ZŠ Cheb

BUDBIKER.CZ
kamenná prodejna a e-shop

Prodej a servis jízdních kol a elektrokol
ROCK MACHINE, SUPERIOR, FELT, GT, CANNON-
DALE, HUSQARNA, NORCO, CRUSSIS, APACHE, 
SANTA CRUZ, ROCKY MOUNTAIN.

Nabízíme také BMX kola, kolob žky, d tská odrážedla..., 
diagnostika a tuning elektromotor , prodej kol na splátky, pojišt ní kol

Žirovická 342/22A, Františkovy Lázn  – Po-Pá 9-17, So 9-12 hod.
www.budbiker.cz / budbikercz@gmail.com / tel. +420 777 178 484.

Škola v p írod  ve Wunsiedelu

Další z akcí vzájemné spolupráce mezi 6. ZŠ a Mittelschule Waldsassen, 
tentokrát v rámci projektu „Spole ná budoucnost“, se uskute nila ve 
m st  Wunsiedel v N mecku. Vybraní žáci našich 4. t íd a žáci 5. t íd 
z partnerské školy zde strávili p íjemné t i dny nabité zajímavostmi, dob-
rodružstvím a kulturou. Brzy po té, co jsme se ubytovali a najedli, vše 
odstartovalo. V lesní u ebn  jsme si mohli vyzkoušet metody rozd lávání 
ohn  bez použití zápalek. Vynaložili jsme na to veliké úsilí, politovali 
naše p edky, kte í to d íve v bec nem li jednoduché, ale i nám se to na 
záv r p ece jen poda ilo. 
Druhý den dopoledne jsme se odebrali do místního muzea, které je vyhlá-
šené nejv tší sbírkou v celém Bavorsku. Nejvíc se d tem líbily starodávné 
hra ky. Místní hrn í  nám p iblížil, jak pracuje s hlínou. A d ti mohly 
z bezprost ední blízkosti pozorovat, jak p ed nimi na hrn í ském kruhu 
vznikají um lecká díla. 
Odpolední program byl velmi pestrý. Po ukázce dravc  jsme si vlastními 
silami, ale už tedy za použití zápalek , rozd lali ohe  a zkusili upéct 
chleba. Nejv tší událostí z celého dne byla ve erní astronomická akce. 
M li jsme možnost pozorovat krátery na m síci do pozdních no ních ho-
din. Obloha byla krásn  jasná, jen venkovní teploty se p ibližovaly mrazu. 
Avšak vydrželi jsme a odm nou nám je nevšední zážitek. 
B hem návratu dom  jsme stihli navštívit oboru Waldhaus v Mehlmeisel. 
P i komentované prohlídce jsme m li možnost pozorovat krmení místních 
„obyvatel“. 
P estože po así nás hodn  potrápilo, pobyt u našich soused  jsme si velice 
užili a v jeho záv ru jsme dokonce navázali i první p átelství s n meckými 
kamarády. T šíme se na další spole nou akci. 

Gabriela Pleskotová a Lenka Kameniarová, 6. ZŠ Cheb

Žáci 4. ZŠ myslí i na opušt né 
pejsky v útulku

B hem Vánoc se vždy všichni t ší, že m žou n komu ud lat radost. Uká-
zalo se, že na naší škole máme žáky a rodi e se srdcem na správném mís-
t . V p edváno ní dob  jsme uskute nili sbírku pro psí kamarády z útulku 
v Horní Hrani né. B hem akce jsme nasbírali do psích misek spoustu 
pamlsk , konzerv, granulí a piškot . Sešlo se také mnoho hra ek, misek, 
dek a pelíšk . Tímto bych ráda všem dárc m pod kovala a pop ála do 
nového roku zdraví, št stí a spoustu úsm v . A psím sirotk m št stí na 
jejich nové rodiny!

Mgr. Alena Lávi ková, www.4zscheb.cz
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Žákyn  Svobodné chebské školy 
vyhrála celostátní sout ž

Nada ní fond Impuls, založený poslancem 
Pavlem B lobrádkem, vyhlásil celostátní 
literární sout ž „Rozsvi me esko“. V ka-
tegorii st edoškolák ji se svojí krásnou poe-
zií vyhrála Lenka Duongová, studentka naší 
sexty. Tím potvrdila své nesporné nadání, 
které již prokázala v minulém roce v mezi-
národní literární sout ži „P íbram Hanuše 
Jelínka 2019“, za což byla odm n na také 
hejtmankou.
K 1. místu v celostátní sout ži p ijela Lence 
pogratulovat p edsedkyn  správní rady na-
dace Ing. Kate ina Bémová s Ing. Vychodi-

lovou. P i této p íležitosti obohatily naše žáky velmi p knou a ú elnou 
p ednáškou o roztroušené skleróze. Studenti získali praktické dovednosti, 
jak si lze sám podez ení na roztroušenou sklerózu diagnostikovat. V asná 
diagnostika je totiž p i lé b  této choroby velmi d ležitá. as strávený 
s dámami z nadace rozhodn  nebyl promarn ný. Studenti byli velmi p k-
nou formou pou eni o nemoci, která je dnes i chorobou mladých, ale v as-
ná lé ba ji dokáže udržet na uzd .
Naší nadané a skromné studentce pogratulovala také editelka školy. Po-
d kovala rovn ž celému pedagogickému sboru, že byl dívce p i zdolávání 
studia p i vynucených osudových absencích nápomocen. 

Svobodná chebská škola 

Váno ní zp v na 2. ZŠ 
Záv r roku je již neodmysliteln  spojený s vystoupeními našeho školního 
sboru pod vedením paní u itelky B lochové a za klavírního doprovodu 
paní asistentky Št pinové. Ani koncem lo ského roku tomu nebylo jinak. 
Sestavu sboru tvo ili žákyn  1. a 2. stupn  a jeden šikovný žák z 8. t ídy. 
Sbor rozdával svým zp vem radost nejprve 12. prosince na školním vá-
no ním jarmarku, poté 19. prosince na váno ních trzích na nám stí a na-
posledy 20. prosince na slavnostním p edváno ním shromážd ní ve škole. 
V pátek 20. prosince se shromáždili všichni kanto i a žáci ve školní t lo-
cvi n , kde si nejprve vyslechli slavnostní projev pana editele s p áním 
všeho dobrého do nového roku. Po n m následoval již zmín ný spole ný 
zp v koled, který byl d stojným rozlou ením s rokem 2019.

Mgr. Barbora Bedná ová

Na 6. ZŠ se da í stolnímu tenisu
Na 6. ZŠ máme skv lé podmínky pro rozvoj pohybových dovedností ve 
stolním tenisu. Naši žáci mohou b hem p estávek využívat pingpongové 
stoly ve vstupní hale budovy a zlepšovat své sportovní výkony. N kte-
í nadšenci z vyšších ro ník  zde tráví každou velkou p estávku a piln  

trénují. Sportování na úkor sva inky se vyplatilo. Naše družstvo starších 
žák  zazá ilo v okrskovém kole a ve velké konkurenci zvít zilo. V násled-
ném okresním kole chlapci op t p edvedli skv lé výkony a vrátili se se 
st íbrnými medailemi. Svým krásným druhým místem si zajistili postup 
do krajského kola. Blahop ejeme a d kujeme za vzornou reprezentaci 
6. ZŠ. V íme, že v krajském kole op t p edvedete své kvality.

Mgr. Marie Truhlá ová 6. ZŠ Cheb
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Pohár pro vít ze z stal v Chebu
Na podzim prob hl již 28. ro ník meziná-
rodní sout že „Zlatý lev 2019“ ve st elb  
z velkorážní pistole a samopalu vkle e. 
Zú astnilo se ho 88 t í lenných družstev 
z osmi stát . Akce byla tradi n  po ádána 
Okresním kolegiem AVZO – TS  Cheb na 
st elnici AVZO Myslivna u Chebu. Sobot-
ní vyhodnocení se pak konalo v Kulturním 
centru Svoboda. 
Sout že se aktivn  zú astnil se svým druž-
stvem i vojenský p id lenec francouzského 
velvyslanectví pplk. Daniel Pokorny, který 
ve er p edal sv j pohár pro nejlepší ženu 
ve st elb  z obou zbraní. Absolutním vít -

zem ve st elb  se samopalu vz. 58 se s nást elem 96 bod  ze sta možných 
stal len St eleckého klubu AVZO Cheb Miroslav Benýšek ml. Pohár mu 
p edal senátor Mgr. Miroslav Nenutil. 
Akce se konala také díky grantu m sta Cheb, kterému d kujeme. Pod -
kovaní pat í i všem, kte í bez nároku na odm nu tuto sout ž velmi dob e 
organiza n  zajistili.

Miroslav Véber, p edseda OK AVZO – TS  Cheb 

Prvenství v Chebské lize obhájil 
Miloslav Kubica

47. ro ník Chebské ligy ve stolním hokeji, kterou po ádá oddíl SHC Cheb, 
vyvrcholil koncem roku 2019  nálovým turnajem. Nejúsp šn jší byl vít z 
základní ásti Miloslav Kubica, který ve  nále porazil Luboše erného 
4:2 na zápasy. Na t etím míst  se umístil p ekvapiv  Michal Mašika, který 
v souboji o bronz porazil Michala erného 3:1. Další po adí: 5. J. Vácha, 
6. J. Kropá ek, 7. P. Holub, 8. J. Gruncl, 9. J. Ou ada, 10. V. Macek. 
Stolní hokej má v Chebu dlouholetou tradici. V lo ském roce prob hly 
oslavy 25 let Chebské ligy. Ta byla založena již v roce 1994 Josefem Grun-
clem. Za dlouholetou innost v klubu obdrželi ocen ní z rukou starosty 
m sta prezident klubu Mgr. Miloslav Kubica, manažer klubu Dan Hracho-
vec a lenka klubu a reprezentantka R Iva Fochlerová (roz. Mašková). 
V lo ském roce klub získal do pronájmu vlastní klubovnu (ul. Palackého 
8 ve t etím pat e), za což d kujeme DDM Cheb, jmenovit  Ing. Miloslavu 
Šverdíkovi. Zde byl odehrán i  nálový turnaj, stejn  jako celá základní 
ást. Do lo ského ro níku Chebské ligy se zapojilo rekordních 31 hrá . 

Hrá ská základna se každou sezónu rozši uje, klub zapojuje do svých ad 
i juniory. Byl otev en kroužek stolního hokeje pro mladé ve v ku 6 až 15 let. 
Ten probíhá každé úterý od 16 do 18 hodin v klubovn . Zveme však zá-
jemce všech v kových kategorií. 
Již pravidelnou akcí, kterou po ádá SHC Cheb, je eský pohár ve stolním 
hokeji, který se bude konat 1. února od 9:15 (p edpokládaný konec v 17:00) 
ve školní jídeln  v Brandlov  ulici. Zú astní se ho nejlepší hrá i z celé re-
publiky. Všichni jsou srde n  zváni, m žete si p ijít zahrát nebo se podívat.
Historického úsp chu dosáhl na nedávném turnaji eského poháru v Plz-
ni chebský hrá  Miloslav Kubica. Dokázal se probojovat v konkurenci 
bezmála sedmdesáti nejlepších tuzemských hrá  do semi  nále (!), kde 
prohrál s druhým nasazeným a pozd jším vít zem Leošem Hviž em 
z P íbrami. Celkov  obsadil tvrté místo. Pro samotného hrá e je to nej-
lepší umíst ní v jeho dosavadní karié e, dosud byl nejlépe šestý na turnaji 

P v Chebu v roce 2004. Po osmadvaceti letech je to také vyrovnání nej-
lepšího klubového umíst ní na okruhu eského poháru – tvrtého místa 
dosáhl v roce 1992 chebský Stanislav Srba (shodou okolností také v Plzni). 
Gratulujeme! Více se dozvíte na www.shccheb.cz.

SHC Cheb

Silvestra v Chebu oslavilo 
p es 400 sportovc

B žci, cyklisté, kolob žká i i turisté z nejr zn jších kout  eské repub-
liky i dalších zemí Evropy v úterý 31. prosince oslavili Silvestra v Che-
bu. Na již tradi ní akci Silvestrovský b h s Rozb hnito.cz dorazilo p es 
400 ú astník . ekala na n  trasa od m stské sportovní haly až k loretán-
ské kapli ve Starém Hroz atov . 
Na akci se podílelo p es 20 dobrovolník , strážníci m stské policie, zdra-
votní hlídka K z Chebu, FK Hv zda Cheb, m sto Cheb a n kolik dal-
ších partner . Všem pat í velké pod kování. Speciální pod kování pak 
pat í paní Alen  Kova íkové, která všem ú astník m zajistila vstup do 
poutního areálu Maria Loreto, který je jinak p es zimu uzav en. Rozb h-
nito.cz také d kuje všem b žc m za ú ast na akcích v minulém roce. 
Novinky a informace o chystaných akcích v roce 2020 naleznete na webu 
www.rozbehnito.cz.

Organiza ní tým p i spolku Rozb hnito.cz

Mladí judisté pok tili záchraná ský v z 
V záv ru lo ského roku po-
k tili mladí chebští judisté 
na zdejší základn  Zdravot-
nické záchranné služby Kar-
lovarského kraje nové zása-
hové vozidlo Škoda Kodiaq. 
Akce se vyda ila a naši spor-
tovci si mohli zblízka pro-
hlédnout vozidla záchraná  
v etn  vybavení. Odborný 
výklad zajistila zkušená zá-
chraná ka Marcelka. 

Jak uvedla naše judistka Valerie: „V souvislosti s pojmenováním vozu nás 
napadlo jméno krásného dravce Jest áb. Žije v naší zemi, je velmi rychlý, 
dravý a majestátní, stejn  jako tohle nové auto záchranky. My judisté také 
bojujeme ze všech sil na tatami, stejn  jako naši záchraná i bojují o životy 
nás všech. Také rychle a ze všech sil.“
Jsme rádi, že byl vybrán náš návrh jména a budeme držet palce, aby na-
šeho Jest ába bylo zapot ebí co nejmén . D kujeme všem p ítomným zá-
chraná m a taktéž zástupc m Karlovarského kraje.

Oddíl juda TJ Lokomotiva Cheb

Šachisté uspo ádali váno ní turnaj
Záv r lo ského roku p inesl i mnoho šachových 
událostí. P edevším musím zmínit po adatel-
ství našeho tradi ního váno ního turnaje d tí, 
který prob hl ve velkorysých prostorách  r-
my Termo Cheb. Aktivn  se zú astnilo 42 d tí 
ve v ku 6 až 16 let z Karlovarského a Plze -
ského kraje. Vyhlášeny byly 3 kategorie – star-
ší žáci, mladší žáci a dívky. 
Celkovým vít zem se stal Adrian Kotlár ze 

Spartaku Chodov. V kategorii dívek byla bezkonkuren ní Michaela Ma-
rešová z ŠK 64 Plze , která obsadila krásné šesté místo celkov .
Ani naši zástupci se v silné konkurenci neztratili, všichni se vešli do 30. místa 
celkov . Ve svých kategoriích nejlépe zabojoval Vojta Zálešák 5. místem, 
dále Martin Stehlík 7. místem, Ondra Bláha 16. místem, 22. byl Petr Bílek 
a 23. Jan Gonák.
Všichni zú astn ní si akci pochvalovali. Za pomoc d kujeme zejména 
m stu Cheb a chebskému Tescu. 
V prosinci skon ila první ást sout ží dosp lých. V KP 1 p ezimuje naše 
á ko na 5. pozici, když na první Novou Roli ztrácí pouhé 3 body. V KP 2 
vyhrálo naše bé ko suverénn  všechny zápasy, ale jelikož má o zápas 
mén , je na druhém míst . V našem „d tském“ cé ku je stále co zlepšovat, 
takže v íme, že i letošní váno ní turnaj naše d ti povzbudil do další práce 
i zábavy se šachovými  gurkami. 
Záv rem bych cht l pod kovat všem p íznivc m a sponzor m, díky nimž 
jsme mohli organizovat a ú astnit se všech zmi ovaných akcí a pop át jim 
mnoho osobních i pracovních úsp ch  (nejen) do roku 2020.

Jaroslav Pilík, ŠK Valdštejn Cheb
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Základní um lecká škola informuje
Vážení p átelé, na únor mám pro vás dv  pozvánky. Žáci a u itelé klavír-
ního odd lení vás srde n  zvou na sv j koncert, který se bude konat ve 
tvrtek 6. února od 17 hodin v koncertním sálu školy. P edstaví se vám 

klavírní dua a klavíristé, kte í se v letošním roce zú astní sout že základ-
ních um leckých škol. 
Druhá pozvánka je na školní koncert, který p ipravuje Petra Volfová a kte-
rý se uskute ní ve tvrtek 20. února od 17 hodin.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Novoro ní koupání 2020

První lednovou ned li prob hl u hráze p ehrady Skalka již 6. ro ník No-
voro ního koupání. Sešlo se op t o n co více otužilc  než p ed rokem. 
Tentokrát jich bylo 33. A nem li to lehké - voda m la 1 °C, vzduch ješt  
o stupe  mén . Ale všichni jsme koupání/ponor mezi kusy ledu zvládli 
s úsm vem, s podporou a potleskem všech p ihlížejících.
Jako organizátor d kuji dobrovolným hasi m SDH Cheb-Háje za podpo-
ru ve vod  a hráznému, panu Cigánkovi za poskytnutí zázemí.
T ším se p íští rok na 7. ro ník, který prob hne dle tradice v ned li 
3. ledna 2021.

Tomáš Petrikovi

Do knihovny na Deskohraní 
První letošní Deskohraní, p i kterém má 
ve ejnosti p íležitost zahrát si v knihov-
n  n kterou z našich deskových her 
(a hned si je i p j it dom ), p ipravuje-
me na tvrtek 13. února. Jeho d jišt m 

bude op t p ednášková místnost v hlavní budov  knihovny – od 14.30 do 
17.30 hodin. Zveme d ti i dosp lé, rodinky, skupiny p átel i jednotlivce.
V knihovn  si dnes lze p j ovat knihy, asopisy, audioknihy v etn  zvu-
kových dokument  pro nevidomé a slabozraké, didaktické hra ky, ale 
i spole enské hry. T ch máme na 400 a rádi je zájemc m práv  na Des-
kohraních p edstavujeme ( ada z nich není nejlevn jší). Mnohé ur it  
uspokojí také náro n jší hrá e. P j ujeme je zdarma registrovaným uži-
vatel m knihovny na 28 dní.

PhDr. Martina Kuželová, editelka M stské knihovny v Chebu

V Papírn  byli vyhlášeni nejlepší 
triatlonisté a bike i

V záv ru lo ského roku prob hlo v chebské Papírn  slavnostní vyhlášení 
Poháru Karlovarského kraje v triatlonu, které bylo již tradi n  spojené 
s ud lováním cen za seriál závod  horských kol. Papírna tedy byla plná 
nejen triatlonist  a triatlonistek, ale také biker  a bikerek. Karlovarský 
pohár triatlet , který už osmým rokem organizuje USK Akademik, byl 
rozd len do osmi závod  na území celého kraje. Zahrnoval nejen triat-
lony, ale i duatlony a aquatlon, p i kterých zm ili závodnice a závodníci 
síly v sedmi v kových kategoriích. 
Za USK Akademik d kujeme všem po adatel m za úsilí p i organizaci 
jednotlivých závod  
A sponzor m klubu – m stu Cheb, Karlovarskému kraji,  rmám HF-Czech-
forge, Lekram W a Roline – za podporu. D kujeme také všem zú ast-
n ným závodník m a již te  se t šíme na p íští ro ník, který zahájíme 
Chebským aquatlonem v b eznu 2020.

USK Akademik 

Informace pro Becht reviky
Vážení tená i, v Karlovarském kraji p sobí spolek, který sdružuje ob a-
ny se zdravotním postižením Becht revovou chorobou (diagnóza anky-
lozující spondylitida). Pravideln  se scházíme také v Chebu – každý t etí 
tvrtek v m síci od 16 hodin v klubovn  v objektu Kamenná 40. Pro leny 

Klubu Becht revik  R jsou s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu po-
ádány ozdravné, rehabilita ní a rekondi ní pobyty. Máte-li zájem zapojit 

se do innosti spolku, p ij te mezi nás, p ípadn  získejte další informa-
ce na našich webových stránkách www.klub-bechtereviku.cz. P edsedou 
krajské organizace Klubu Becht revik  je Ilja Naske (kontakt pro info: 
iljanaske@seznam.cz).
Zárove  touto cestou d kujeme m stu Cheb za p ísp vek na celoro ní 
innost pro rok 2019. Finan ní prost edky byly využity nap íklad na re-

habilitaci nebo cvi eni v bazénech. Ješt  jednou d kujeme a do roku 2020 
p ejeme jen vše dobré.

Klub Becht revik  R, krajská organizace Karlovarského kraje

Chebská porodnice po ádá setkání 
s budoucími maminkami

Milé budoucí maminky, pravideln  pro vás p ipravujeme setkání nazvaná 
Kuk na sv t. P ij te si popovídat s našimi porodními asistentkami, jak 
si p edstavujete p íchod vašeho miminka na sv t. P ihlásit se m žete od 
30. týdne vašeho t hotenství na e-mail vaclava.snaidlerova@kkn.cz nebo 
telefonicky na íslech 354 226 444 a 608 535 111. T šíme se na vás.

Tým porodnice Cheb

Krabice spln ných p ání
V záv ru lo ského roku zre-
alizovala chebská nezisková 
organizace D tský úsvit ve 
spolupráci s odd lením soci-
áln -právní ochrany d tí akci 
nazvanou Krabice spln ných 
p ání. Jejím cílem bylo zp í-
jemnit váno ní svátky d tem, 
jejichž rodiny se potýkají 
s vážnou sociální situací. 

Velké pod kování pat í Dian  Lambertové, Ing. Janu Budkovi z Marián-
ských Lázní, rodin  Truhlá ových a Karolínce z Aše, d tem ze ZŠ Skal-
ná s paní u itelkou Mgr. Martinou Ture kovou, Bc. Son  Sudimacové 
a týmu pracovník  z D tského úsvitu, žák m Svobodné chebské školy 
a jejich u itelkám Mgr. Marcele Chovancové a Mgr. Jarmile apkové, 
Diecézní charit  Plze ,  rm  NELAN, knihkupectví Kosmas Cheb, Poli-
cii R Cheb a pracovnici odd lení sociáln -právní ochrany d tí Bc. An-
dree Bohá ové. 
Velice nás pot šilo, že se do akce dobrovoln  zapojilo mnoho d tí. Proje-
vily tím notnou dávku solidarity a ochoty pomoci druhým.

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví
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Nabídka studijních a učebních oborů pro školní rok 2020 / 2021

Škola služeb a řemesel

Průmyslová škola Houslařská škola

Zemědělská škola

Obory s maturitní zkouškou
 Strojírenství, programování CNC strojů
 Mechanik elektrotechnik - robotizace 

Obory s výučním listem
 Mechanik opravář motorových vozidel
 Elektromechanik pro zařízení 

 a přístroje
 Strojírenské práce

Obory s maturitní zkouškou
 Ekonomika a podnikání, 

 management kvality
 Informační technologie 

 umělá inteligence 
Obory s výučním listem

 Prodavač, výrobce lahůdek
 Řezník - uzenář
 Potravinářská výroba - cukrář
 Instalatér
 Kadeřník

Obory s maturitní zkouškou
 Umělecko - řemeslná stavba 

 hudebních nástrojů 
Obory s výučním listem

 Truhlář
 Dřevařská výroba

Obory s maturitní zkouškou
 Agropodnikání 

Obory s výučním listem
 Zahradník
 Opravář zemědělských strojů

Připravujeme otevření 
následujících oborů

 Cukrář
 Zemědělec - farmář
 Zemědělské práce
 Klempíř
 Truhlářské práce
 Řidič kamionové a osobní dopravy 

NAVŠTIVTE NAŠE ŠKOLNÍ BUFETY 
OTEVŘENO I PRO VEŘEJNOST

Obrněné brigády 6 07:30 - 12:00 
Komenského 29 07:30 - 14:00 
Na Hrázi 1 [od února ] 
 

www.iss-cheb.cz

 
příspěvková organizace 
Obrněné brigády 2258 / 6, Cheb 
Tel:  354 408 011, 734 522 684 
E-mail: info@iss-cheb.cz 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Škola je vybavena v rámci projektu 
Modernizace strojů a zařízení 
školních dílen pro kvalitní výuku 
CZ.1.09 / 1.3.00 / 68.01143

ISŠ Cheb
příspěvková organizace
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