
Vážení Chebané, 
„Pro  to tak dlouho trvá?“, je 
jednou z nej ast jších otázek 
a sou asn  i výtek sm ova-
ných v i radnici v p ípad  
rekonstrukcí r zných ulic. I já 
jsem se donedávna ob as roz i-
loval nad rozkopanou ulicí, 
v níž se dlouhou dobu skoro 
nic ned lo. Na radnici rozhod-

n  nemáme zájem, aby rekonstrukce komunikace 
trvala o jediný den déle, než je nezbytné, takže ve 
smlouv  se zhotovitelem stanovujeme závazné ter-
míny dokon ení i sankce za jejich nedodržení. 
Tak, už máme stavební povolení, vysout žené-
ho zhotovitele a podepsanou smlouvu. M žeme 
kopnout? Ani nápad! Rozestavíme zna ky „Zákaz 
vjezdu“ a m žeme… Ne, po ád ješt  nekopneme. 
Zna ky musí být aspo  týden na svých místech, 
aby m li idi i as p eparkovat a s novou situ-
ací se seznámit. Teprve te  nastává onen slavný 
den – kopneme! Odfrézujeme asfalt, vyspravíme 
podloží, naneseme nový povrch a b hem týdne i 
dvou je hotovo. Chyba lávky! Jakmile zmizí as-
falt, vrhnou se na stavbu plyna i, Chevak, Terea, 
poskytovatelé internetu, EZ a další „sí a i“, aby 
si zrekonstruovali své rozvody. Obvykle nemo-
hou pracovat sou asn , navzájem by si p ekáželi. 
Mnohdy teprve nyní (v Pivovarské to ud lali ply-
na i, v Píse né Chevak) zjistí, že jsou jejich rozvo-
dy dožilé a dají nám na výb r – bu  po káme, než 
vše vym ní, nebo riskujeme, že brzy dojde k havá-
rii a oni nový asfalt rozkopou. Takže zase ekáme, 
až se správci sítí „vy ádí“. Ani po jejich odchodu 
ale není možné jen tak vyasfaltovat a zahájit pro-
voz. Obvykle se za dobu existence silnice výraz-
n  zm nily normy, takže musíme vše (parkovací 
místa, rozhledové pom ry k ižovatek, parametry 
chodník ,…) p izp sobit sou asným požadavk m. 
Ob an pak nadává, že zmizela parkovací místa, 
místo nichž se objevily „oslí uši“ a zálivy. Ale bez 
nich by nám stavební ú ad rekonstrukci prost  ne-
povolil! P eskládáme tedy vše, co k silnici pat í, 
naneseme nový asfalt a už se jen modlíme, aby vše 
prošlo kolaudací.
… a to jsem ješt  taktn  zaml el variantu rekon-
strukce ulice v historickém centru, kdy se nám do 
výkop  vrhnou archeologové a týdny tam lopatka-
mi a št te ky vyhrabávají st epy! 
Bohužel, i n které zdánliv  jednoduché v ci mají 
komplikované a zdlouhavé ešení.
P eji vám i našemu odboru investic, který letos 
eká rekonstrukce Zem d lské, Havlí kovy, Druž-

stevní a Dukelské, život s minimem komplikací.

www.cheb.cz BŘEZEN 2020
ZAJÍMAVOSTI  INFORMACE Z RADNICE  BLOKOVÉ IŠT NÍ  PROGRAMOVÝ SERVIS

TIP NA BŘEZEN: 6. 3. od 20 h – koncert kapely CITRON v KC Svoboda

M STO CHEB

Pokra ování na str. 2Antonín Jalovec, starosta Chebu Pokra ování na str. 2

Vloni se v Chebu 
rekordn  t ídilo

V Chebu se vloni vyt ídilo rekordní množství 
odpadu. Konkrétn  se jednalo o 619 tun papí-
ru, 412 tun plast  a 318 tun skla. Nár st inil 
u t chto t í komodit v porovnání s rokem 2018 
celkov  157 tun, tedy p es 13 %. V pr b hu 
lo ského roku se v Chebu navíc za aly nov  
separovat také kovové obaly. V kontejnerech 
jich skon ily 2 tuny. 
M sto se snaží podmínky pro t íd ní neustále 
zlepšovat. Každoro n  se p edevším zvyšuje po-
et nádob na t íd ný odpad, které jsou po m st  

rozmíst ny. Cílem je, aby to k nim lidé m li co 
nejblíže. Všechny odborné studie se totiž  jed-
nozna n  shodují v tom, že míra t íd ní závisí 
zejména na donáškové vzdálenosti k barevným 
kontejner m. ím blíže je lidé mají, tím více t ídí. 

UD LENÍ CENY M STA CHEBU. Na základ  rozhodnutí chebského zastupitelstva byla 
paní Alen  Kova íkové ud lena Cena m sta Chebu za zásluhy o rozvoj m sta v oblasti kultury 
a za p íkladnou ob anskou aktivitu. Slavnostního aktu, který se uskute nil v ob adní síni cheb-
ské radnice, se zú astnili nejen p edstavitelé m sta v ele se starostou Antonínem Jalovcem, 
ale i po etná rodina, p átelé a známí paní Kova íkové. Ta je ve ejnosti známa p edevším díky 
svému úsilí o záchranu poutního areálu Maria Loreto v Hroz atov , o jehož provoz se stará až 
do sou asnosti. Medailonek paní Aleny Kova íkové najdete na str. 4.

Brzy za ne rekonstrukce 
Zem d lské

V jarních m sících, pravd podobn  v pr b hu 
kv tna, bude zahájena dlouho p ipravovaná cel-
ková rekonstrukce Zem d lské ulice v Hájích. Na 
základ  výsledku nedávného výb rového ízení 
na dodavatele bude stát p ibližn  32,7 milionu 
korun, což je o 3 miliony mén , než kolik inil 
odhad náklad  v projektové dokumentaci. Jednu 
z nejv tších investic v oblasti oprav komunikací 
za poslední roky bude z p evážné ásti  nancovat 
m sto. Chevak p isp je ástkou p es 2 miliony 
korun na vybudování nového vodovodu a Kraj-
ská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
zhruba 3,5 miliony. Komunikace, která pat í mezi 
pr jezdní trasy m stem, totiž nyní spadá do ma-
jetku kraje. Ten ji však po dokon ení rekonstrukce 
p edá m stu. 
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Brzy za ne rekonstrukce Zem d lské
Dokon ení ze str. 1 
Vedle celkové rekonstrukce samotné komunikace se po ítá také s vybudová-
ním nového vodovodního adu, splaškové kanalizace, odvodn ní a ve ejného 
osv tlení. Sou ástí stavby bude rovn ž nový propustek p evád jící vody 
Hájského potoka pod komunikací a tzv. gravita ní ze , která umožní roz-
ší ení chodníku v kritickém míst  velmi nep ehledné zatá ky. Veškeré 
stavební práce mají být hotovy do poloviny roku 2021. Následn  se pak 
po ítá s rekonstrukcí k ižovatky za mostem v ulici Osvobození. Ješt  p ed 
zahájením rekonstrukce Zem d lské ulice prob hne na tomto most  opra-
va vozovky a chodník .

A TO VÍTE? / INZERCE

Vloni se v Chebu rekordn  t ídilo
Dokon ení ze str. 1 
Se zahuš ováním sít  stanoviš  s nádobami na t íd ný odpad se bude 
pokra ovat i v letošním roce. K dalšímu nár stu t íd ní má vedle toho 
p isp t také nový systém svozu odpad  v lokalitách s rodinnými domy, 
který je postupn  zavád n v pr b hu letoška. Od rodinných domk  se 
za íná zbytkový sm sný odpad svážet pouze jednou za dva týdny. Jejich 
obyvatelé ale mohou zdarma dostat modré a žluté popelnice na papír 
a plasty, aby pro n  bylo t íd ní jednodušší. Díky tomu by jim m la kapa-
cita erných popelnic bohat  sta it i p i nižší frekvenci svozu. 
Platby za ukládání zbytkového sm sného odpadu na skládkách se mají 
v p íštích letech dále výrazn  zvyšovat. Jedinou cestou, jak náklady na 
svoz udržet „na uzd “, je výrazné zvýšení podílu vyt íd ných složek od-
padu. Sm sného odpadu totiž ani p es rostoucí t íd ní zatím nikterak vý-
razn  neubývá. 

Setkání starosty s ve ejností prob hne 
ve st edu 11. b ezna

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se bude ko-
nat ve st edu 11. b ezna. 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. 

T íkrálová sbírka vynesla 
na Chebsku p es 200 tisíc korun

Tradi ní T íkrálová sbírka, která se v Chebu a okolí konala v první po-
lovin  ledna, vynesla 200 874 korun, což je nejvíce b hem dosavadních 
20 ro ník . 
Podstatná ást z pen z, které skon ily v zape et ných kasi kách koledník , 
bude použita na realizaci místních projekt . V Chebu a na Chebsku z stane 
podobn  jako v minulých letech 65 procent z vykoledované ástky, což je 
p es 130 tisíc korun. Peníze p jdou na provoz Hospice Sv. Ji í, na projekty 
Diecézní charity Plze  v Chebu pro lidi bez domova, na služby Farní charity 
Cheb a jejího dobrovolnického centra a na podporu lé by a rehabilitace Ni-
colase Úbla, který má kv li komplikacím p i porodu kombinované postižení.
Do letošní sbírky se zapojilo 124 dobrovolník  – 83 koledník , 27 vedou-
cích skupinek a 14 lidí v zázemí. Všem dobrovolník m i dárc m ze srdce 
d kujeme a p ejeme hodn  Božího požehnání do celého roku. Pod kování 
pat í také Caffé 11 a Trinity Clubu Cheb za výbornou brambora ku. 

Ing. Eva Kolafová, editelka Farní charity Cheb

Jak bude rekonstrukce probíhat?
Vedení m sta spole n  s dodavatelem stavby zve ob any na informa-
tivní sch zku k p ipravované rekonstrukci Zem d lské ulice v Hájích. 
Ve ejnost bude seznámena s plánovaným pr b hem stavby a s p edpo-
kládanými omezeními z toho vyplývajícími. 
Setkání s ve ejností se bude konat v pond lí 16. b ezna od 17 hodin 
v restauraci Tango v Hájích.



str. 3Chebské radni ní listy MŮŽE VÁS ZAJÍMAT / INZERCE

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

Rekonstrukce eká Družstevní ulici 
i ást Dukelské 

Hned, jak to klimatické podmínky dovolí, za ne rekonstrukce Družstev-
ní ulice na sídlišti Skalka. Stát bude p ibližn  4,8 milionu korun. Její 
sou ástí bude vedle celkové rekonstrukce komunikace a chodník  také 
vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce ve ejného osv tle-
ní nebo p emíst ní kontejnerového stání. Podle smlouvy s dodavatelem 
mají práce trvat nejdéle p l roku, takže s dokon ením lze po ítat v pr -
b hu srpna.
V záv ru b ezna za ne také celková rekonstrukce ásti Dukelské ulice 
mezi k ižovatkami s ulicemi Evropskou a Žižkovou. V rámci investice 
za 14,1 milionu korun dojde k rekonstrukci vozovky i chodník  v etn  
nového vymezení podélných parkovacích míst na obou stranách komu-
nikace, úpravám odvodn ní, ve ejného osv tlení a sv telné signalizace. 
Sou ástí bude také rekonstrukce k ižovatky s ulicí Karlova nebo vybu-
dování podzemních kontejner  na t íd ný odpad v navazující ásti Kar-
lovy ulice. Hotovo má být do konce ervence. Aby nehrozilo rozkopání 
nov  opravené vozovky, provedla vloni spole nost Chevak v této ásti 
Dukelské ulice rekonstrukci vodovodního adu. 

INFORMACE O RIZICÍCH. Na webu m sta www.cheb.cz najdete 
informace o možných rizicích ohrožení (nap . únik pavku ze zimního 
stadionu) a pokyny, jak se v dané situaci i v p ípad  živelných pohrom 
zachovat. Jsou pod odkazem Ochrana obyvatel v sekci M sto. 
KDY ROKUJE M STSKÉ ZASTUPITELSTVO? Nejbližší za-
sedání Zastupitelstva m sta Chebu se uskute ní ve tvrtek 19. b ezna 
od 14 hod. v ob adní síni radnice. Zasedání volených zástupc  m s-
ta 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. 

KRÁTCEVe dvou lokalitách m sta 
se bude deratizace opakovat

V íjnu lo ského roku prob hla v celém katastrálním území Cheb spe-
ciální ochranná deratizace. Z informací od správc  bytového fondu a od 
specializovaných  rem, které deratizaci provád ly, vyplynulo, že zvýšený 
výskyt potkan  byl zaznamenán ve dvou lokalitách m sta. Jedná se o ást 
Zlatého vrchu, konkrétn  o ulice Dvo ákova, Boženy N mcové, K Via-
duktu, D eva ská (lichá ísla), a o ást centra mezi ulicemi Pivovarská, 
Májová, Riegerova, Ob tí nacismu, 26. dubna.
V uvedených dvou lokalitách se bude ochranná deratizace opakovat,
a to v období od 1. do 30. dubna 2020.

V Chebu by mohli studovat také 
pedagogové

Možná již od letošního zá í by se mohly na chebské fakult  ekonomické vy-
u ovat nejen ekonomické obory. Fakulta pedagogická Západo eské univer-
zity v Plzni by tady cht la otev ít magisterský obor U itelství pro 1. stupe . 
Ten by se m l v Chebu vyu ovat v rámci programu celoživotního vzd lává-
ní, kdy by výuka probíhala kombinovanou formou. Vzd lání by si tak mohli 
p i zam stnání doplnit stávající u itelé z regionu, kterým odpovídající kva-
li  kace chybí. Tyto informace vyplynuly z nedávné sch zky p edstavitel  
m sta s d kanem pedagogické fakulty Pavlem Mentlíkem. M sto v souvis-
losti s tím již deklarovalo, že je ochotno fakult  na rozjezd výuky v Chebu  -
nan n  p isp t. Karlovarský kraj pak nabídl, že by za u itele z regionu, kte í 
by si takto doplnili kvali  kaci, zaplatil podstatnou ást úhrady za studium. 
Chebská ást fakulty ekonomické se dlouhodob  potýká s úbytkem studen-
t , takže v její budov  jsou volné kapacity, které by mohli obsadit studenti 
jiných obor . P ed asem se hovo ilo nap íklad o zájmu fakulty zdravotnic-
kých studií, která zde zvažovalo otev ení obor  fyzioterapeut, zdravotnický 
záchraná  i všeobecná sestra. Podle posledních informací však fakulta pre-
feruje jejich otev ení v Karlových Varech.
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Medailonek Aleny Kova íkové
Alena Kova íková se narodila v Plzni. Po vzoru ma-
minky se cht la stát u itelkou, ale p ijetí na U itel-
ský ústav v Plzni zabránila horší známka z n m iny. 
Proto absolvovala dvouletou obchodní školu a po 
skon ení války, v roce 1947, nastoupila jako elévka 
do redakce Práce. Jako redaktorka byla na umíst ku 
vyslána do Havlí kova Brodu, poté do Kladna. Tady 
se poznala se svým prvním mužem, Italem. Brzy se 

vzali, ekala první dít . V t ch letech za ínaly politické procesy a Alena 
Kova íková, která vstoupila do strany z entuziasmu povále ných let, ve-
lice rychle st ízliví. Využila proto t hotenství a z redakce odešla. V ro-
ce 1951 se narodil Daniel, o dva roky pozd ji p išel na sv t Ludvík.
S Mariem se rozvedli v roce 1954. V té dob  za ala dálkov  studovat na 
pedagogické fakult  obor matematika a hudební výchova. Ješt  b hem 
studií se poznala se svým druhým manželem, Karlem Kova íkem (byl 
redaktorem v Pravd , ale cht l být u itelem, a tak také dálkov  studoval 
eštinu a hudební výchovu). Vzali se a v roce 1956 se jim narodila dvoj-
ata Veronika a Herbert.

Po škole už jako u itelský pár odešli na vlastní p ání do pohrani í, na-
stoupili na Základní školu v Lubech. Z Lub  p ešla Alena Kova íková 
do funkce editelky školy v Dolním Žandov  a její manžel v té dob  
nastoupil do funkce inspektora kultury na ONV v Chebu. K práci v Dol-
ním Žandov  Alena Kova íková ekla: „Za svého p sobení v Žandov  
jsem se opravdu vyznamenala. Podstatn  se zde snížilo záškoláctví, ale 
sou asn  vzrostl po et žák  p ihlášených na nepovinné náboženství. 
Vy ítali mi to, ale hájila jsem se, že svoboda vyznání je p ece zaru ena 
komunistickou ústavou.“
V roce 1969 se p ihlásila do konkursu na místo editele Kulturního a spo-
le enského st ediska v Chebu, jehož dosavadní editel, spisovatel Lud k 
Šnepp, emigroval do Kanady. Konkurs vyhrála a s manželem se p est -
hovali do Chebu.
Alena Kova íková se ve vedoucí funkci z tehdejších hledisek op t p íliš 
neosv d ila. Po ádala politické mítinky, vystupovala ve ejn  na sch -
zích a kritizovala okupaci, ší ila Dva tisíce slov. Ty byly pokládány za 
mimo ádn  nebezpe ný kontrarevolu ní dokument. Zkrátka vedla si ve-
lice „nenormaliza n “. Až tak, že se o ní jako o p íkladu nep ijatelného 
pravicového oportunismu p ednášelo ve VUML. Pozd ji se dozv d la, 
že byla ost e sledována Státní bezpe ností a také, že na ni jeden z je-
jích koleg  piln  donášel. V b eznu 1970 ji z funkce odvolali, ze strany 
vylou ili a n jakým omylem šla u it na chebskou ZDŠ. O prázdninách 
roku 1971 byla ale op t bez práce. Zkusila to jako pomocná d lnice 
v Kovu v Hazlov . Až po n kolika m sících dostala místo hotelového 
z ízence u podniku Restaurace a jídelny a nastoupila v chebském hotelu 
Slávie. Jako recep ní pak pracovala až do d chodu.
V roce 1982 vstoupila Alena Kova íková do tehdejší eskoslovenské 
strany lidové, v jejímž chebském vedení byl tehdy Wilfried Hirt, a op t 
se v rámci možností v novala politické práci. Na chebském h bitov  mi-
mochodem léta pe ovala o zanedbané hroby chebských ádových sester. 
A hlavn  žila z víry a s vírou.
P išel 17. listopad 1989. Alena Kova íková op t nechybí mezi t mi, kdo 
aktivn  p ikládají ruku k dílu. Protože znala mnoho n meckých i smíše-
ných rodin a hovo ila obstojn  n mecky, snažila se hned po pádu totality 
p isp t k budování d v ry a spolupráce mezi echy a N mci. V roce 1990 
kontaktovala ve Waldsassenu p edsedkyni tamní organizace katolických 
žen Reginu Lux a založila v Chebu Klub k es anských žen. O rok poz-
d ji s José Ko ím kontaktovala Ing. Antona Harta a p ipojila se k jeho 
úsilí o záchranu poutního místa Maria Loreto. V roce 1994 spoluzaložila 
s tehdejším p ednostou Okresního ú adu Otakarem Mikou a editelem 
chebského archivu PhDr. Jaromírem Bohá em Spolek Maria Loreto na 
ochranu památek Chebska (pé e o chátrající drobné církevní památky 
v okolí Chebu), od roku 2003 organizuje a vede tým dobrovolník , kte-
í se starají o provoz Lorety. Je také organizátorkou poutních zájezd  

chebské farnosti.

nabízíme

vedení ú etnictví
Více informací na 

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

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.

Mezi nominovanými na Cenu  
nechybí Milena Pe árková

Mezi nominovanými na Cenu , jejíž název je odvozen od r ení „tak ti “ 
a která se už od roku 2001 ud luje osobnostem p sobícím v oblasti kul-
tury, charity, v dy, vzd lávání i sportu, nechybí ani muzejní pedagožka 
Milena Pe árková, která stojí za všemi akcemi chebského muzea pro d ti. 
Za m sto Cheb ji navrhl starosta Antonín Jalovec. 
V rámci Cen  se ud luje také Cena ve ejnosti. Hlasování probíhá až do 
4. ervna, kdy se uskute ní slavnostní vyhlášení na Nové scén  Národ-
ního divadla v Praze, na facebookovém pro  lu Cena . Tady si najdete 
NOMINACI . 48, která pat í práv  Milen  Pe árkové, a budete ji sdílet. 
Za každé sdílení získá jeden hlas. Neváhejte a podpo te naši chebskou 
nominantku Milenu Pe árkovou!  
Více informací o Cen   najdete na webu www.cena-d.cz. 

Dojde k úprav  k ižovatek 
u Modrého v žáku

Po lo ské rekonstrukci Píse né ulice p ijdou v pr b hu letošního roku 
na adu nestavební úpravy komplikované k ižovatky Píse ná x Dyle ská 
x P íkopní i navazující k ižovatky Dyle ské s ulicí U Stadionu. Úpra-
va bude spo ívat ve zhotovení nového vodorovného zna ení a instalaci 
zelených sloupk  (baliset ). Zárove  dojde ke zm n  p ednosti v jízd  
na k ižovatce Dyle ská x U Stadionu. Hlavní silnice bude nov  vedena 
Dyle skou ulicí v p ímém sm ru a ulice U Stadionu bude silnicí vedlejší 
s dopravním zna ením STOP. 
Úpravy mají p isp t ke zp ehledn ní k ižovatek z pohledu idi e, ke sní-
žení rychlosti projížd jících vozidel a bonusem bude zpevn ní plochy pro 
parkování v míst  stávající rozježd né plochy p iléhající k parku. 
K ižovatka bude upravena v jarních m sících po dokon ení správního í-
zení pro stanovení svislého i vodorovného zna ení.
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Nový systém svozu za ne od dubna 
fungovat v dalších lokalitách

Od za átku dubna za ne nový systém svozu odpad  od rodinných dom  
fungovat v dalších ástech m sta. Podrobný seznam všech lokalit a ulic, 
kterých se to týká, najdete v harmonogramu na této stran .
V rámci optimalizace odpadového hospodá ství dochází v pr b hu letoš-
ního roku ke zm nám ve svozu odpad  v lokalitách se zástavbou rodin-
ných dom . V n kterých ástech m sta za al nový systém svozu fungovat 
již na za átku letošního roku, další te  p ijdou na adu v dubnu. 
Zbytkový odpad z erných popelnic se postupn  za ne od rodinných 
dom  svážet pouze jednou za 14 dn . Zárove  m žete ke stávajícím er-
ným popelnicím a hn dým popelnicím na bioodpad zdarma dostat další 
nádoby na t íd ný odpad – žluté na plasty a modré na papír. 

Nádoby na plasty a papír si m žete objednat prost ednictvím odpadového 
webu www.tridimevchebu.cz, nebo osobn  i telefonicky na odboru sprá-
vy majetku – Martin Dvo ák, tel. 354 440 178, kancelá  odd lení místního 
hospodá ství . 54 v budov  radnice na nám stí. Objednané popelnice se 
pak budou k rodinným dom m za azeným do druhé etapy rozvážet ve 
druhé polovin  b ezna. 
V rámci první etapy, do které spadá 615 rodinných dom  a kde nový systém 
funguje již od ledna, si ob ané objednali 277 popelnic na plasty a 255 po-
pelnic na papír.  
Intervaly odvozu odpad  od rodinných dom  dle nového systému 
jsou následující: zbytkový odpad z erných popelnic jednou za 2 týd-
ny, papír jednou m sí n , plasty jednou za 2 týdny, BIO jednou týdn  
v letním období (v zim  jednou m sí n ).  

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, Ka-
menická, 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, Ve 
Dvorech, 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, 

Hornická, Jesenická, Klatovská, K Háj m, Olbrachtova, Pelh imov, Po-
žárník , Rhedenská, Rohová, Rokycanská, Rolnická, Slapanská, Slapany, 
Sokolovská, Sportovc , Strmá, Šumavská, U Trati, 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 e-

hnická, apkova, D lnická, Divadelní nám stí, Dragounská, Dyle ská, 
Goethova, Jablo ová, Joštova, Jungmannova, K Pomezí, Klášterní 
mlýn, Kv tná, Libušina, Máchova, Na erveném vrchu, Na Hrad a-
nech, Na Hrázi, Na Návrší, Na Nivách, Na Výsluní, Nerudova, Obrn né 
brigády, Ovocná, Osvobození, Píse ná, Podho í, P í ná, Rákosová, Sa-
dová, 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.

Jsme st ední  rma, která v Chebu úsp šn  funguje již více než 19 let. 
Naše  rma je dce inou spole ností n mecké  rmy Roundliner GmbH. B hem našeho p sobení jsme rozší ili 

provoz o další dv  výrobní haly, jelikož zájem o naše výrobky ve sv t  stále roste.

Pro posílení našeho týmu p ijmeme pracovníka na pozici:
Referent/referentka p ípravy pro výrobu na áste ný úvazek

Nápl  práce: p íprava podklad  pro výrobu, logistická innost, zpracování podklad  z výroby
Pro tuto pozici požadujeme:

– st edoškolské vzd lání
– zodpov dnost, pe livost,  exibilitu 
– znalost n meckého jazyka minimáln  na st ední úrovni slovem i písmem

Nabízíme:
✔ okamžité p ijetí do pracovního pom ru ihned po domluv
✔ po zapracování možnost uzav ení pracovní smlouvy na dobu neur itou
✔ p átelské pracovní prost edí a týmovou práci
✔ pracovní bene  ty a možnost pracovního r stu

V p ípad  zájmu se obracejte na tel. . 355 320 003 nebo 602 540 514 na paní Königsmarkovou, e-mailová adresa: 
pkonigsmarkova@specobal.eu. Navštívit nás m žete také p ímo v kancelá i spole nosti na adrese: Speciální obaly Cheb s.r.o., 

Peka ská 3, Cheb ve všední dny od 8:00 do 15:30 hod. V tomto p ípad  si s sebou nezapome te p inést životopis.

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



str. 6 Chebské radni ní listyINFORMACE / INZERCE

Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
• Strážníci zjistili t i nové lokality, kde se zdržovaly 
osoby bez domova a v d sledku toho tam docházelo ke 
shromaž ování odpadk . Strážníci zajistili jejich úklid. 
Místa, která si bezdomovci oblíbili, kontroluje m stská 
policie pravideln .

• Strážníci poskytli v Lidické ulici první pomoc žen , které upadla na 
zem. P ivolaní zdravotníci ji pak p evezli do nemocnice. Podobná udá-
lost se stala také v Žižkov  ulici, kde muž zakopl a p i pádu se ude il 
hlavou o ze . Strážníci muži zkontrolovali životní funkce a poskytli 
první pomoc. Muž byl rovn ž p evezen do nemocnice.
• V nádražní hale došlo k poty ce t í cizinc . P ivolaným strážník m 
a policist m se poda ilo nastolit po ádek. Zran né osoby byly p eve-
zeny do nemocnice. Kv li zajišt ní bezpe nosti zdravotník  asistovali 
strážníci p i p evozu i následném ambulantním ošet ení. V c dále eší 
Policie R.
• Na základ  oznámení byla objevena erná skládka u St ížova. Strážní-
k m se poda ilo zjistit osobu, která ji založila. Jedná se o ob ana SRN. 
V c se proto eší ve spolupráci s n meckými orgány. 
• Ve ve erních hodinách se v ulici 26. dubna pohyboval ve vozovce 
opilý muž, který ohrožoval bezpe nost a plynulost silni ního provozu. 
Strážníci ho zajistili a po léka ském vyšet ení p evezli na záchytnou sta-
nici v Sokolov . P estupkové jednání bylo oznámeno správnímu orgánu.
• Díky zabezpe ovacímu za ízení byl na služebnu m stské policie ozná-
men pohyb v uzam ené v ži na chebském hrad . Strážníci zjistili, že zde 
v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami z stal omylem 
uzam en jeden z pracovník . D lník byl z v že vysvobozen. Je zcela 
v po ádku. 
• V uplynulém m síci p ijala m stská policie celkem 423 oznámení. Stráž-
níci dále ešili 705 událostí zjišt ných p i hlídkové innosti. Mimo jiných 
šlo o 29 p estupk  souvisejících s porušením obecn  závazných vyhlášek. 
Z ulic našeho m sta strážníci sebrali 12 použitých injek ních st íka ek. 
Realizován byl také odtah t í vozidel, která narušovala vzhled m sta. 

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

Abychom posílili naši praxi v Olešnici 
(Oelsnitz), zam stnáme okamžit  zubní léka ku/

zubního léka e na plný nebo áste ný úvazek.
Ke-dental pat í mezi hlavní za ízení léka ské dentální pé e ve Vogtlandsku 
a nabízí svým pacient m jak komplexní a vysoce moderní léka skou pé i, tak 
osobní a individuální p ístup. Klademe d raz na celkovou pé i, p i níž v do-
m  p ihlížíme k pot ebám našich pacient , zárove  aplikujeme nejmodern jší 
materiály a postupy, abychom docílili profesionálních výsledk . 
Nabízíme vám lenství v týmu mladých lidí, jež spojuje vysoká motivace 
a odm ování odpovídající jejich pracovním výkon m.
T šíme se, že nás oslovíte na adrese: eckstein@ke-dental.de
Pracovní doba: plný/ áste ný úvazek
Dokon ené vzd lání: zubní léka /ka

innost: zubní léka /ka v zam stnaneckém pom ru
Po átek innosti: okamžit
Kontakt: ke-dental, MV Zentrum für Oralchirurgie und Allgemeinzahnheilkun-
de GmbH, Hofer Str. 113b, 08606 Oelsnitz / Vogtland, www.mvz-ke-dental.de
Kontaktní osoba: paní doktorka Katja Eckstein, primá ka, jednatelka

Od st edy 1. dubna budou technické služby CHETES provád t pravidelný 
jarní blokový úklid chebských ulic. išt ní komunikací a chodník  potr-
vá až do st edy 29. dubna. Ješt  p edtím, v termínu od 23. do 30. b ezna, 
prob hne p ed išt ní parkoviš . Pro efektivní využití nasazené techniky je 
pot eba išt né úseky uvolnit od zaparkovaných vozidel. Jednotlivé lokality 
budou proto v n kolikadenním p edstihu ozna eny p enosným dopravním 
zna ením. S ohledem na klimatické podmínky m že dojít v harmonogramu 
ke zm nám.
Harmonogram p ed išt ní parkoviš :
1. den - 23.3. - pond lí
parkovišt  v ul. P átelství 12 (u restaurace Texas), parkovišt  v ul. P átelství 
10 (u horní zastávky MHD), parkovišt  v Lesní ul. (nad hrází), parkovišt  
u KC Svoboda
2. den - 24.3. - úterý
nové parkovišt  v ul. P átelství, parkovišt  v ul. P átelství 2, 6 (u bývalé 
restaurace „Krmelec“), parkovišt  v ul. Družstevní (u elektrorozvodny), par-
kovišt  „stará“ Riegerova (mezi domy)
3. den - 25.3. - st eda
parkovišt  v Americké ul. (nad kotelnou Terea), parkovišt  v Lesní ul. 
(u bývalé zeleniny), parkovišt  v B ehnické ul. (u plynojemu), parkovišt  
v B ehnické ul. (u tenisových kurt )
4. den - 26.3. - tvrtek
parkovišt  v ul. 17. listopadu (p ed mostem), parkovišt  ve vnitrobloku ulic 
Dvo ákova a Boženy N mcové, parkovišt  nad Slavicí parkovišt  ve vnit-
robloku K Nemocnici 32
5. den - 27.3. - pátek
parkovišt  na Kasárním nám., parkovišt  v ul. Še íková (nové), parkovišt  
v ul. U Stadionu (Lokomotiva), parkovišt  v ul. Kv tná
6. den - 30.3. - pond lí
Pr myslový park
Harmonogram blokového išt ní:
1. den - 1.4. - st eda
Dolní Dvory - U Farmy, Ve Dvorech, stezka pro p ší a cyklisty (od jídel-
ny Veselá liška po ul. Karlovarská), Uhelná, Karlovarská v etn  parkovišt  
u h bitova, Kamenická, Na Vinici, Karlovarská (od viaduktu po zátarasy) 
2. den - 2.4. - tvrtek
sídlišt  „K“ po Píse nou v . Osvobození po Píse nou (U Stadionu - krom  
parkovišt  u stadionu Lokomotivy, Še íková - krom  nového parkovišt , 
Mat je Kopeckého, Dyle ská po Píse nou), Bezejmenná, Vrchlického, Na 
Hrad anech po Píse nou
3. den - 3.4. - pátek
sídlišt  Spáleništ  (Mírová - krom  parkovišt  p ed mostem, V Zahradách, 
Kosmonaut , Dragounská, Jungmannova), Vilová, Pastý ská, Jablo ová.
Harmonogram blokového išt ní na další dny najdete v p íštím ísle rad-
ni ních list . 

BLÍŽÍ SE BLOKOVÉ IŠT NÍ M STA 

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 registru vozidel a idi

Platová t ída: 9
Termín nástupu: 16. b ezna 2020, nebo dle dohody
Hlásit se m žete: do 3. b ezna 2020 (v etn )
Bližší informace:  Ing. Vratislav Kova ík, tel. 354 440 281, e-mail kovarikv@cheb.cz 

Ú edník/ú ednice odd lení p estupk
Platová t ída: 10
Termín nástupu: 16. b ezna 2020, nebo dle dohody
Hlásit se m žete: do 3. b ezna 2020 (v etn )
Bližší informace:  Bc. Pavel Sýkora, tel. 354 440 279, e-mail sykorap@cheb.cz 
Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete 

na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst.

M STO CHEB
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✔ CHCETE, ABY CHEB VYPADAL JEŠTĚ LÉPE?

✔ ZAPOJTE SE!

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

Návrhy jsou podané. Nyní je vyhodnotíme, pak představíme 
na webu www.meganapady.cz, v radničních listech 

a na radnici a v květnu budete hlasovat.

HLASOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 4. DO 15. KVĚTNA.

Jak se bude hlasovat?

✔  Hlasování se budou moci zúčastnit všichni občané starší 15 let.

✔  Hlasování bude probíhat elektronickou formou na webu www.meganapa-

dy.cz. Občanům, kteří nemají přístup k internetu, případně nebudou vědět, 

jakým způsobem odhlasovat, budou k dispozici počítače a zaměstnanci na 

radnici, v Turistickém infocentru a v Městské knihovně. S sebou si budou 

muset přinést pouze svůj mobilní telefon (nemusí být chytrý, stačí obyčejný 

tlačítkový), na který přijde SMS s ověřovacím kódem. 

✔  Při hlasování budete moci dávat kladné (pozitivní) i záporné (negativní) 

hlasy, ale vždy v poměru 2:1. Pokud dáte nějakému návrhu záporný hlas, 

jiným dvěma budete muset dát kladné hlasy.

✔  Počet hlasů není omezen, ale musí být zachován zmíněný poměr kladných 

a záporných hlasů 2:1. 

✔  Výsledný počet hlasů pro daný návrh bude dán rozdílem počtu získaných 

kladných a záporných hlasů.

✔  Realizovat se budou projekty s nejvyšším počtem získaných hlasů až do 

vyčerpání vyčleněné částky 5 000 000 Kč.

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 březen
 Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
1.3.
Sn hová královna
Muzikál pro celou rodinu na motivy klasic-
kého pohádkového p íb hu 
Za . v 15 h
3.3.
Ramses II.
Napínavá hra plná p ekvapení a erného hu-
moru 
Za . v 19 h, studio d
4.3.
R.U.R.
Komedie o zániku lidstva
Za . v 19 h
5.3.
Geometrie domova
Autorská inscenace o st hování a o všech by-
tech, ve kterých jste kdy bydleli
Za . v 10 a 19 h, studio d
6.3.
R.U.R.
Za . v 10 h
7.3.
Improviza ní ve er

íká se, že eši jsou národ improvizátor ! 
Platí to i pro chebské herce? 
Za . v 19 h, studio d
8.3.
Kluk z plakátu
Pohádka Divadla D5
Za . v 15 h
9.3. 
Kluk z plakátu
Za . v 8.30 a 10 h
11.3.
R.U.R.
Za . v 10 h
13.3.
Škola základ života
Originální hudební komedie o študácích a kan-
torech
Za . v 19 h
14.3.
Sex na vlnách
Šest komediálních minip íb h  jedné noci 
Za . v 15 a 19 h, studio d
15.3.
R.U.R.
Za . v 16 h, matiné
17.3.
P átelé ze sk ín  / Vernisáž
Krátké absurdní hry, které spojuje motiv po-
n kud bizarního manželského páru
Za . v 19 h, studio d
18.3.
Sn hová královna
Za . v 10 h
19.3.
Chy  m , jestli na to máš
Muzikálová komedie o nejneuv iteln jším 
podvodníkovi Ameriky
Za . v 19 h
20.3.
Chy  m , jestli na to máš
Za . v 10 h 
21.3.
Všechny báje ný v ci
Antidepresivum pro jednoho herce a spoustu 
aktivních divák
Za . v 19 h, studio d
22.3.
Miluju t , ale…
Hudební revue o vztazích muže a ženy
Za . v 19 h, derniéra

24.3.
Je úchvatná!
Hudební komedie o dám  s pronikavým hla-
sem a velkým snem 
Za . v 17 h
26.3.
Všechny báje ný v ci
Za . v 10 h, studio d
28.3.
Je úchvatná!
Za . v 19 h
29.3.
Kdokoli m že d lat cokoliv
Dramatizace unikátního humoristického ro-
mánu v podání herc  Divadla Ungelt
Za . v 19 h
31.3.
Strach má velké o i
Pohádka pro d ti, co mají pro strach ud láno
Za . v 10 h

 Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
3.3. 
Ladislav Zibura: 40 dní p šky do Jeruzalé-
ma
T šit se m žete na vypráv ní cynického ka-
várenského povale e. 
Hlavní sál, za . v 19 h
6.3.
Citron: „Supi se slétají“
Legendární Citron vyráží na nové turné!
Hlavní sál, za . ve 20 h
7.3.
MDŽ
K poslechu a tanci zahraje Duo Fortuna.
Hlavní sál, za . v 15 h
10.3.
Adamusovo trio: Skladatelé v Pa íži
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h
20.3.
Ples u itel  
Bohatý program, tombola a p lno ní p ekva-
pení
Hlavní sál, za . v 19.30 h
23.3.
LiStOVáNí.cz: Bitevní pole
V hlavní roli s Lukášem Hejlíkem
Klášterní knihovna, za . v 19 h
25.3.
Malina Brothers: 10 let na scén
Skupina v roce 2020 oslaví deset let existen-
ce a v rámci tour p edstaví nové DVD.
Hlavní sál, za . v 19 h
27.3.
SLAM ve Svobod  + One Man Band
P ij te si užít tuto jedine nou „show“ do klu-
bových prostor.
Klub Svoboda, za . ve 20 h

 Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
2.-4.3.
od 17.30 h
Jumanji: Další level
Nejen džungle, ale i poušt  a zasn žená po-
ho í plné nebezpe ných nástrah 
od 20 h
P íliš osobní známost
Nová eská romantická komedie
5.-8.3.
od 16.10 h
Fr íme
P íb h dvou Elf , kte í se vydají na pozoru-
hodnou výpravu

od 18.30 h
V síti: Za školou
Experiment, který otevírá téma zneužívání 
d tí na internetu
od 20 h
Neviditelný
Cecilia uvízla ve vztahu s bohatým a nebez-
pe ným v dcem…
7.3.
od 14 h
Ledové království II - 3D 
Animovaná pohádka
8.3.
od 14 h
Ježek Sonic
Ježek Sonic v boji proti zlomyslnému géniovi 
9.-11.3.
od 17.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná prom na Har-
ley Quinn)
Harley Quinn spojí síly s dalšími superhrdin-
kami, aby zachránily malou dívku z rukou 
padoucha.
od 20 h
P íliš osobní známost
12.-15.3
od 15.40 h
Fr íme
od 17.50 h
3Bobule
P íb h lásky Kláry s Honzou v p ekrásné kra-
jin  jižní Moravy
od 20 h
Bloodshot 
V krevním ob hu má nanoboty, kte í mu dá-
vají nespo et schopností…
14.3.
od 13.30 h
Fr íme - 3D
15.3.
od 13.30 h
Ledové království II
16.-18.3.
od 17.30 h
Zapomenutý princ
P íb h otce, který každou noc bere usínající 
dceru do Pohádkolandu.
od 20 h
Chlap na st ída ku
Zuzana zjistí, že její manžel má pom r s jinou 
ženou…
19.-22.3. 
od 16 h
Princezna zakletá v ase
Aby zachránila království, musí se postavit 
kletb . 
od 18 h
Tiché místo: ást II
Sv t, ve kterém hlasit jší zvuk m že zname-
nat rozsudek smrti
od 20 h
3Bobule
21.3.
od 14 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Lední medv d se s lumíky vydá na cestu ko-
lem sv ta.
22.3.
od 13.45 h
Fr íme
23.-25.3.
od 17.30 h
M j kámoš špión
Povedená ak ní i rodinná komedie 
od 20 h
3Bobule

26.-29.3.
od 15.40 h
Mulan
Nejstarší dcera ct ného bojovníka zaujme 
místo svého nemocného otce. 
od 17.45 h 
3Bobule
od 20 h
Šarlatán
Životopisné drama muže obda eného lé itel-
skými schopnostmi 
28.3.
od 14 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
Neohrožená Tlapková patrola je zp t.
29.3.
od 13.45 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad
30.3.-1.4.
od 17.30 h
Andílci za školou
Nikola se spolu se svojí mladší sestrou a je-
jich otcem st hují do nového m sta…
od 20 h
3Bobule

 Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb
P edprodej vstupenek v Turistickém infocent-
ru nebo online na www.kcsvoboda.cz, za átky 
promítání v 19 h
4.3. 
Odložený p ípad Hammarskjöld
Dokumentární, Dán/Nor/Švé/Bel 
11.3. 
Srdcová královna
Drama, Dánsko/Švédsko 
18.3. 
Dokonalý pacient
Thriller/Krimi, Švédsko
25.3. 
Psi nenosí kalhoty
Drama/Komedie/Romantika, Finsko/Lotyš-
sko 

 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
B EZEN - m síc tená
V týdnu 2.-8.3. zápisné pro nové tená e 
ZDARMA
b ezen - duben
Metternich a jeho vize míru
Výstava ve foyer knihovny
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 
od 10 do 11 hod. a od 15.30 do 16.30 hod.
Cvi ení na židlích 
S Veronikou Landrgottová
2.3. 
od 11.30 do 15.30 hod. (p ednášková míst-
nost)
M ení t lesné stavby ZDARMA
S Veronikou Landrgottovou 
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od 18 hod. (odd. studovna)
SOU EK - tená ský klub
Za sklem, autor: Sajaka Murata
3.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
50. léta nejen o ima s. letc  
P ednáška - PhDr. Daniel Švec
5.3. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku 
Portréty - 3. p ednáška 
6.3.
Barevný pátek 
P ij te, tentokrát v erveném, a budou vám 
prominuty sankce za výp j ky nevrácené v as. 
9.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Kino v knihovn  
Florencino knihkupectví, režie: Isabel Coixet, 
N mecko, Špan lsko, VB, 2017
10.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Lipno a okolí
P írodní krásy i pam tihodnosti v okolí p e-
hradní nádrže - p ednáška Mgr. Libora Dra-
ho ovského
12.3. 
od 10 a 12 hod. (odd. pro d ti)
Beseda se spisovatelkou Michaelou Burdo-
vou
Zadáno pro školy 
12.3. 
od 14.30 hod. (Ty  oCentrum Cheb)

tení do ucha
tení pro nevidomé a slabozraké

12.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Afrika v románech 
Beseda a autogramiáda se spisovatelkou Ha-
nou Hindrákovou, v etn  prodeje afrických 
šperk , vyráb ných ženami z nairobských 
chudinských tvrtí
16.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Jak íst e-knihy, kde a jak je sehnat
Vše, co ješt  nevíte o elektronických knihách 
a báli jste se zeptat - p ednáška
Ing. Miroslava Kal ice
17.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Metoda rozvoje rozumových schopností 
(Reuven Feuerstein)
Praktické seznámení s metodou 
- PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. 
19.3. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku
Nást nné malby - 4. p ednáška 
19.3. 
od 15 hod. (odd. pro d ti)
Nekoktám, tu
Místní kolo tená ské sout že (nutno se p e-
dem p ihlásit v knihovn )  
23.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Jóga smíchu s p ednáškou na téma Rela-
xa ní techniky
S sebou deku i karimatku a volné oble ení, 
s Mgr. Vladimírem Pale kem
24.3. 
od 15 hod. (odd. pro d ti)
Kutílek
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané 
tená e (ú ast nutno nahlásit p edem)

24.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Alena Vávrová: Konec poezie!
Autorské tení za doprovodu houslistky Ma-
rie P ibové, další host je p ekvapením
25.3. 
od 15 hod. (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast nutno nahlásit p edem
25.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Seneca - Lincoln – Komenský
P ednáška PhDr. Jakuba Formánka

27.3. 
od 18 do 22 hod. (odd. pro d ti)
Ve er s Andersenem aneb Ve er s Harry 
Potterem
Ú ast nutno nahlásit p edem
30.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Chebské interview 
Posezení s editelem Základní um lecké ško-
ly Ji ím Smitkem
31.3. 
od 18.15 hod. (p ednášková místnost)
Kolonialismus v d jinách 
P ednáška PhDr. Jakuba Formánka

 Muzeum Cheb 
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz 
nám. Krále Ji ího z Pod brad 3
Expozi ní prostory jsou z d vodu rekon-
struk ních prací pro ve ejnost uzav eny.
Informace o muzejních akcích najdete na 
webových stránkách www.muzeumcheb.cz, 
Facebooku @muzeumcheb i Instagramu 
#muzeumcheb.
14.3. 
Dílna loutká e aneb Vábivý sv t loutek Gu-
stava Noska
P edstavení nového muzejního programu, 
v jehož rámci si návšt vníci budou moci 
pohrát s kopiemi slavných loutek Spejbla 
a Hurvínka, seznámí se s pracovním sešitem 
a vyrobí si svou vlastní loutku.
Muzejní herna, 14-16 h
27.3. 
Noc s Andersenem
Letošní nocování se zam í na osobnost Al-
brechta z Valdštejna. Pro d ti bude krom  
romantického p espání v muzeu p ipraven 
doprovodný program. Již tradi n  budeme 
tvo it, povídat si a samoz ejm  i íst.

 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 ex-
pedice
P ednášky se konají ve st edu od 17 hod.
  4.3. Št pán Vácha: Gian Lorenzo Bernini
11.3. Michael Zacha : Jan Slaví ek
18.3. Št pán Vácha: Diego Velázquez
25.3.  Richard Biegel: D jiny evropské archi-

tektury

 Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR
Výstavní sál:
Kutilství dnes
Sou asna podoba svépomocné tvorby
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 vy-
nálezu fotogra  e v roce 1839.
Vladimír Kozlík: „Per Universum“ 
Retrospektivní výstava eského fotografa a pe-
dagoga 
Zátiší
Výstava z workshopu s Robertem Vanem, od 6.3.

 D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel. 354 432 177
14.3. 
Výlet do Techmánie science center Plze
14.3. 
Ekohrátky: P íhody z jarní p írody
27.3. 
Noc s Andersenem: Princ Bajaja

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

Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bi-
ble s diskusí, za . v 19 h
Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání 
zam ené na porozum ní Bible a na aktuální 
témata zajímající mladé lidi

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ran-
ních bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ 
pro d ti - vyu ování Bible a k es anských zá-
sad 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, studi-
um 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
5.3.
Minulé životy podle výklad  Edgara Cayceho
12.3.
K es anství a jeho hledání nebeského krá-
lovství
19.3.
Pravdivé p íb hy o setkání s and ly
26.3.
Jak vychovávat d ti, aby byly š astné? 

 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 írod-
ním preparát m eské  rmy Energy.
Terapeutické aktivity:
Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro 
vytestování vhodného preparátu pro preven-
ci i nápravu potíží na bodech drah jednotli-
vých orgán  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 (nut-
no objednat na tel.: 603 787 821)

Úterý - m ení Supertronicem pro správný vý-
b r preparát , lék , potravin, kosmetiky (vhod-
nost pro konkrétní organismus) s A. Chmelo-
vou (nutno objednat na tel.: 724 965 773)

 Zubní pohotovost
vždy od 9 do 14 h - POZOR ZM NA 
- prodloužení o dv  hodiny
29.2.-1.3.
MUDr. Tomáš Foustka, 
Mar. Lázn , D ev ná 9
7.-8.3.
MUDr. Petr Jelínek, 
Fr. Lázn , Americká 29
14.-15.3.
MDDr. Petr Jelínek, 
Cheb, 17. listopadu 18
21.-22.3.
MUDr. Ivana Kone ná, 
Cheb, Valdštejnova 20
28.-29.3.
MUDr. Jan Kone ný, 
Cheb, Valdštejnova 20

 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. 
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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       

SOBOTA 
7. BŘEZNA v 19 h

studio d

IMPROVIZAČNÍ 
VEČER

 CHEBSKÝCH 
HERCŮ

SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA
podle Hanse Christiana 
Andersena
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu.
Letos na jaře naposledy!

NEDĚLE 1. BŘEZNA v 15 h

Joe DiPietro
Jimmy Roberts

MILUJU TĚ, 
ALE…

Muzikálová jízda moderními
 vztahy mezi mužem a ženou.

NEDĚLE 22. BŘEZNA v 19 h
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M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí následující byty 
a garáže:

–  byt . 2, Slavice 2119/1 o velikosti 2+1 a vým e 
62,84 m2 v . sklepní kóje 2,7 m2, ve 2. pat e domu, 
minimální výše nájemného 3.944 K , jistina 10.000 K

–  byt . 15, Sadová 1139/7 o velikosti 2+1 a vým e 
57,72 m2, bez sklepa, ve 3. pat e domu, minimální 
výše nájemného 3.752 K , jistina 10.000 K

–  byt . 97, Dyle ská 1205/24, o velikosti 1+1 a vým -
e 26,50 m2, bez sklepa, v 8. pat e domu, minimální 

výše nájemného 1.988 K , jistina 5.000 K

–  byt . 6, nám. Krále Ji ího z Pod brad 3/18 o veli-
kosti 1+1 a vým e 62,55 m2 v . sklepní kóje 7,2 m2, 
ve 2. pat e domu, minimální výše nájemného 3.691 K , 
jistina 10.000 K

–  garáž v Pob ežní ul., vým ra 14,83 m2, minimální 
výše nájemného 500 K  + DPH

–  garáž v ul. Mat je Kopeckého, vým ra 22 m2, mini-
mální výše nájemného 1.082 K  + DPH

Termín pro podání p ihlášek: 5. 3. 2020 do 11.00 hod. (garáže do 10.00 hod.)
Auk ní kola: 11. 3. 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  A GARÁŽÍ K PRONÁJMU

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.

Registr vozidel a idi  funguje 
v omezeném režimu

Až do 3. b ezna 2020 je z d vodu provád ní stavebních úprav uzav eno 
pro ve ejnost pracovišt  registru vozidel a idi  v budov  M stského 
ú adu Cheb v ulici 26. dubna 4.
V pr b hu rekonstrukce jsme z technických d vod  schopni provád t 
pouze následující úkony, a to na p epážkách: 
. 31

  dokon ení již podané žádosti o registraci vozidla s p id lenou re-
gistra ní zna kou na p ání a dokon ení žádosti o výdej t etí regis-
tra ní zna ky na nosi e jízdních kol,

  vydání registra ních zna ek uložených v tzv. depozitu,
  oznámení adresy místa umíst ní vy azeného vozidla z provozu a ú el 

vy azení vozidla z provozu po 12 m sících po vy azení vozidla z pro-
vozu,

  vývoz nového neregistrovaného vozidla dle provozovny prodejce 
vozidla,

  výdej trvale manipula ních zna ek pro manipula ní provoz, 
. 32

  vrácení idi ského pr kazu, 
  vydání idi ského pr kazu, o který již bylo d íve požádáno, 
  odevzdání idi ského pr kazu ze strany ob ana, pozbytí, odn tí i-

di ského oprávn ní z d vodu uloženého zákazu ízení motorových 
vozidel a dosažení celkového po tu 12 bod .

P epážky . 31 a 32 se nacházejí v budov  M stského ú adu Cheb v ulici 
26. dubna 4 - v hale vedle p epážek pracovišt  ob anských pr kaz .
Po dobu uzav ení pracovišt  nelze na M stském ú ad  Cheb vy izovat: 

  žádosti o registraci vozidla a provedení zm n u vozidel, 
  žádosti o ud lení idi ského oprávn ní, 
  vým ny idi ského pr kazu, 
  oznámení o ztrát  nebo odcizení idi ského pr kazu. 

Tyto úkony lze provést u kterékoliv obce s rozší enou p sobností, a to 
nap . na M Ú Aš, Mariánské Lázn , Sokolov, Karlovy Vary, Kraslice.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních íslech 354 440 210 
a 354 440 211, p ípadn  prost ednictvím dotazu na emailovou adresu 
kovarik@cheb.cz nebo p ímo na p epážkách . 31 a 32. 
Za p ípadné komplikace se omlouváme a v íme, že provád né stavební 
úpravy p isp jí ke kvalitn jšímu poskytování našich služeb.

Odd lení registru vozidel a idi

Parkovací boxy, o jejichž pronájem lze požádat na odboru majetkoprávním:
  lokalita Ob tí nacismu - k pronájmu 15 míst (boxy . 1, 3, 9-18, 21, 22 a 25)
  lokalita K Nemocnici - k pronájmu 2 místa (boxy . 16 a 17)
  lokalita Krátká - k pronájmu 3 místa (boxy . 26, 29 a 43)
  lokalita Školní - k pronájmu 10 míst (boxy . 3-10, 14 a 15)

V lokalit  Školní je u box  . 5-10 možnost parkovat omezena na dobu od 
18 do 7 hodin v pracovních dnech a po celých 24 hodin o sobotách, ned lích 
a státních svátcích. Ro ní nájemné je pak stanoveno ve výši 50 % základní 
sazby. Aktuální informace naleznete na webu m sta www.cheb.cz v sekci 
Radnice (dále M stský ú ad/Odbor majetkoprávní/Dokumenty/Aktuální na-
bídka parkovacích box ). 
Informace k lokalit  Ob tí nacismu:

  podmínky II. kola výb rového ízení na pronájem parkovacích box  for-
mou ve ejné elektronické aukce budou v nejbližší dob  uve ejn ny na 
elektronické ú ední desce,

  veškeré informace k podmínkám výb rového ízení a smluvním vzta-
h m budou k dispozici na odboru majetkoprávním - Blanka Brychová, 
tel.: 354 440 192

NABÍDKA PARKOVACÍCH BOX
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M sto Cheb má zájem  nan n  podpo it aktivity ob an  a institucí, or-
ganizací a spolk  neziskového charakteru, které vedou k rozvoji ob an-
ské spole nosti a kultivaci života ve m st . Cílem je zkvalitn ní života 
ob an  m sta v oblasti kultury, sportu, vzd lanosti a v oblasti sociální 
a zdravotní. O dotaci na jednorázové akce si mohou požádat fyzické oso-
by, spolky, obecn  prosp šné spole nosti, p ísp vkové organizace, cír-
kevní právnické osoby, apod. 
Rada m sta Chebu schválila Sm rnici k zabezpe ení Systému pod-
pory vybraných aktivit ob an  a institucí z rozpo tu m sta Chebu 
. 15/2018, která je platná od 1. ervna 2018 (dále jen „sm rnice SPA).

Program je vyhlášen pro níže uvedené oblasti:
a) v oblasti „sportu a t lovýchovy“

P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
- tradi ní a osv d ené sportovní akce,
- sportovní aktivity mládeže,
- t lovýchovné a nesout žní akce pro ve ejnost v Chebu.
Celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m sta 
pro oblast „sportu a t lovýchovy“ iní 339,322 tis. K . Maximální 
ástka podpory na jednu žádost je 150 tis. K .

b) v oblasti „kultury“
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
-  akce podporující spolupráci a vytvá ející pozitivní vztahy mezi ob-

any m sta Chebu,
-  akce, obohacující svým obsahem a úrovní kulturní nabídku m sta 

Chebu,
- kulturní reprezentace ob an  m sta Chebu.
Celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m sta 
pro oblast „kultury“ iní 106,5 tis. K . Maximální ástka podpory na 
jednu žádost je 100 tis. K . 

c) v oblasti „školství“
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
- rozvoj nadaných d tí, žák  a student ,
-  prezentaci a propagaci poznatk  v dy v oblasti p írodních i spole-

enských v d,
- prevenci sociáln -patologických jev  z hlediska vzd lávacích aktivit,
- vzd lávací aktivity spojené s historií a kulturním d dictvím Chebu.
Celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m sta 
pro oblast „školství“ iní 98 tis. K . Maximální ástka podpory na 
jednu žádost je 98 tis. K .

d)  v oblasti „sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jev “
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
- fyzické aktivity senior  na podporu zdraví a zdravého životního stylu.
Celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m sta pro 
oblast „sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jev “ iní 
24 tis. K . Maximální ástka podpory na jednu žádost je 24 tis. K .

e) v oblasti „ostatní“
P ednostn  budou uspokojovány žádosti:
- neza aditelné do konkrétních, výše uvedených oblastí,
- týkající se široké ve ejnosti.
Celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m sta 
pro oblast „ostatní“ iní 5 tis. K . Maximální ástka podpory na jed-
nu žádost je 5 tis. K .

Lh ta pro podání žádostí je stanovena od 1. 4. do 30. 4. 2020. Podané 
a p ijaté žádosti mimo tento termín nebudou akceptovány. 
Žadatel o dotaci nesmí být dlužníkem m sta a musí mít v po ádku vy-
ú tování všech p edešlých poskytnutých dotací. Žádosti o dotaci na jed-
norázové akce, které mají být podporovány m stem Cheb, musí bezpro-
st edn  souviset s m stem Cheb, nebo se musí odehrávat na území m sta 
Chebu, nebo musí být po ádány ob any m sta Chebu nebo pro ob any 
m sta Chebu.
Žádosti posoudí dle oblastí p íslušné odv tvové odbory, komise a výbory. 
Žádosti jsou p edkládány k rozhodnutí podle výše požadované ástky. Do 
50 tis. K  o nich rozhodne Rada m sta Chebu, nad 50 tis. K  Zastupitel-
stvo m sta Chebu, a to zpravidla do 30. ervna b žného roku.

Hlavní kritéria posuzování žádostí:
1.  dodržení termínu podání žádosti (p ed a po termínu nebudou žádosti 

akceptovány)
2.  spln ní podmínek stanovených sm rnicí SPA a vyhlášeného dota ního 

programu:
- reálnost p edloženého rozpo tu
- od vodn ní, pro  nelze ú el pokrýt z vlastních prost edk
- schopnost úsp šn  realizovat aktivity obsažené v projektu
- pot ebnost a prosp šnost pro ob any a návšt vníky m sta Cheb
- prezentace m sta navenek, pop . o ekávaný mediální ohlas
- význam p esahující hranice m sta, tradice a odezva akce
-  p edpokládaný po et ú astník  akce (aktivních, divák , zapojení mlá-

deže)
-  u opakovan  organizovaných jednorázových akcí výsledek hospo-

da ení za p edchozí akci
3. obecné principy ú elnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4.  zkušenosti s žadatelem z p edchozích období.
Úplné zn ní sm rnice SPA a formulá  žádosti jsou k dispozici na webo-
vých stránkách m sta Chebu www.cheb.cz (odkaz Radnice/Formulá e/
odbor  nan ní/ Sm rnice k zabezpe ení Systému podpory vybraných ak-
tivit ob an  a institucí z rozpo tu m sta Chebu). 

M sto Cheb vyhlašuje podmínky dota ního programu 
na jednorázové akce po ádané ve II. pololetí roku 2020  

SOUT Ž PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH, ST EDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL
 V KARLOVARSKÉM KRAJI

15. ÚNORA – 30. B EZNA 2020

YOUTUBER 2020

PRAVIDLA A CENY SOUT ŽE "YOUTUBER 2020"

NAJDEŠ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.ZIJEMEREGIONEM.CZ

    TELEFONY 

  a vstupenky 

 na festival

UTUBERING?!
hledáme 

J T BERAAA!!!

Sout ž je po ádána pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise.

#UTUBERING

Pilotní pr kaz lze získat i na chebském letišti
Ultralight Club Cheb spole n  s Aeroklubem Karlovy Vary nabízejí 
možnost získání pilotních pr kaz  na v tron  a ultralehká letadla. Vý-
uka probíhá pod vedením zkušených instruktor  na chebském letišti. 
S teoretickou ástí výuky je p itom vhodné za ít v zimních i jarních 
m sících. Bližší informace zájemci získají na webech www.letistecheb.cz 
a www.aeroklub-kv.cz nebo na telefonu 603 776 782 (Tomáš Rota). 
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Žáci 6. ZŠ se zapojili do projektu 
Digital international

Roboti, nebo lidé? Kdo bude v budoucnosti vyráb t auta, péct chleba nebo 
t eba o kovat proti ch ipce? Kde všude už dnes za nás pracují po íta e?
Žáci t ídy 8.A se koncem ledna zú astnili projektu Digital international, 
což je nový projekt pro eské a bavorské školy. Celý týden jsme se piln  
v novali tématu digitalizace, pr myslu 4.0 a zm nám, které rozvoj infor-
ma ních technologií p ináší nejen do p íhrani ní oblasti. Sou ástí pro-
gramu byly exkurze do inovativních podnik  v regionu. Cílem setkání 
bylo podat mladým lidem informace o možnostech profesního vzd lává-
ní v pr myslových a technických oborech a motivovat je ke komunikaci 
v cizím jazyce – cenné kompetenci pro p eshrani ní spolupráci. Seminá e 
jsou nejvhodn jší pro žáky ve v ku od 12 do 20 let. Projekt organizuje 
plze ský spolek Kno  ík a Centrum pro vzd lávání mládeže ve Waldmün-
chenu. Finan ní podporu poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj 
z programu p eshrani ní spolupráce eská republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020 a esko-n mecký 
fond budoucnosti. Podrobn jší popis jednotlivých dn  najdete na našem 
Facebooku Šestka Cheb.

Miroslav Dlesk, 6. základní škola Cheb

5. ZŠ plná sportujících d tí
Je pravda, že sou asná generace d tí 
tráví hodn  asu u po íta , table-
t  nebo chytrých mobil . P esto se 
na 5. základní škole v ulici Mat je 
Kopeckého každoro n  zapojuje 
28 až 30 % z více než 500 žák  do re-
prezentace své školy ve sportovních 
sout žích. N kte í jednou za rok, jiní 
i více než desetkrát. Na škole m ly 

d ti v minulém roce možnost vyžití v dob  svého volna ve ty ech sportov-
ních kroužcích - mí ových her, sportovních her, košíkové a fotbalu. Trénuje 
v nich okolo sedmdesáti d tí.
Ve školním roce 2018/2019 se probojovalo z okrskových p es okresní 
až do krajských kol v r zných sout žích 13 družstev školy. A z toho jen 
3 týmy nep ivezly z „kraje“ medaile. Naopak 6 družstev krajské  nále 
vyhrálo. Z nich si zajistily postup do kvali  kace starší ža ky v házené 
a v košíkové, v obou p ípadech skon ily jen kr ek za postupem do  nále 

R. Samotné republikové  nále si zahráli, dokonce dvakrát, malí  orba-
listé (skon ili na 7. a 11. míst ). Vybíjenká ky reprezentovaly ve  nále R 
svoji školu pošesté z dvanácti ro ník , které se dosud konaly. Letos skon-
ily sice „až” osmé, ale v minulých letech d v ata p ivezla již st íbrné 

a dvakrát bronzové medaile. V roce 2012 se družstvo otev ené kategorie 
(smíšené z chlapc  i dívek) stalo nejlepším týmem eské republiky. Pro 
zajímavost: Tehdy byla lenkou vít zného družstva žákyn  5. t ídy Ve-
ronika Dvo áková, která je nyní hrá kou interligového družstva Mostu 
a lenkou širšího reprezenta ního kádru žen v házené.
V minulém školním roce krom  výše uvedených družstev bodovali také 
nejmladší basketbalisté (1. místo) a basketbalistky (3.), mladší žáci-bas-
ketbalisté vybojovali 2. místo, podobn  jako nejmladší  orbalistky. Star-
ší dívky, také  orbalistky, p ivezly z krajského  nále bronzové medaile. 
Na 4. míst  skon ili starší žáci v atletickém ty boji a nejmladší kluci 
ve vybíjené. Do úplnosti chybí ješt  5. místo v p ehazované smíšeného 
družstva d tí z prvního stupn .
Krajská rada Asociace školních sportovních klub  (AŠSK) Karlovarského 
kraje, která školní sportovní sout že po ádá, se svým p edsedou Mgr. Bohu-
milem Adamcem každoro n  sleduje a boduje po ádání a výsledky sout ží. 
V tomto hodnocení v sout žích 2. stupn  získali žáci naší školy v minulém 
školním roce nejvyšší po et bod  ze všech základních škol na Chebsku.
P i in ním d tí z prvního stupn , jejich u itel -trenér  a vedení školy 
byla 5. ZŠ ocen na Putovním pohárem KR AŠSK jako nejúsp šn jší 
v Karlovarském kraji ve sportovních sout žích organizovaných AŠSK 
a podporovaných MŠMT, Karlovarským krajem a partnery v kategorii 
sout ží 1. stupn  ZŠ. Ocen ní p evzala editelka školy Mgr. Jitka eho o-
vá na Slavnostním vyhlášení nejlepších žák  Karlovarského kraje v sou-
t žích za školní rok 2018/2019.

Pavel Filipin

Krasobrusla ské nad je sbírají 
úsp chy na republikových závodech 

Krasobrusla ská sezóna je v plném proudu, a tak se naši sv enci pod ve-
dením Petry Lehocké a Kristýny Šime kové vydali na adu republikových 
závody. Z t chto cest si p ivezli hned n kolik cenných kov , a to zásluhou 
Terezky Havránkové, Martinky a Markétky Šupkových, Kristýnky Hoang 
a Barušky Charvátové. Ukázali, že se s nimi musí po ítat!
P ehled našich úsp ch :
Slaný 1. Tereza Havránková (nová ci starší)
Chomutov 3. Barbora Charvátová (p ípravka)
 1. Tereza Havránková (nová ci starší)
 1. Kristýna Hoang (Adult A)
Litvínov 2. Markéta Šupková (juniorky)
 3. Martina Šupková (juniorky)
 3. Kristýna Hoang (Adult A)
Liberec ( eský pohár) 4. Tereza Havránková (nová ci starší)
B eclav ( eský pohár) 9. Tereza Havránková (nová ci starší)
Všem krasobrusla kám k jejich výkon m gratulujeme a p ejeme hodn  
št stí do dalších závod .

SK Kraso Cheb

Pam  národa na Chebsku
Studenti sexty a septimy Svobodné chebské školy se rozhodli zachovat 
pro budoucí generace vzpomínky pam tník  as  osidlování pohrani í 
a druhé sv tové války. Navštívili za tímto ú elem n které klienty Domo-
va pro seniory Skalka a jejich vzpomínky zaznamenali ve form  video 
a audionahrávek. Cílem tohoto projektu bylo zprost edkovat Cheban m 
a do budoucnosti uchovat co možná nejp esn jší historická fakta skrytá 
v p íb zích babi ek a d de k , kte í do našeho kraje p išli z r zných míst 

eskoslovenska i zahrani í. 
Vypráv ní jsou v tšinou velmi poutavými p íb hy, které by mohly sloužit 
jako p edloha k napínavým seriál m. V této innosti budou studenti ješt  
pokra ovat. Cílem je shromáždit alespo  šest až osm p íb h . Ty budou 
následn  p eneseny na digitální nosi . Rádi bychom jej po dohod  s m st-
ským ú adem uschovali do schránky, která by budoucím generacím mohla 
posloužit jako studnice nezkreslených informací o událostech, které by 
jist  nem ly upadnout v zapomn ní. Vypráv ní je možno zhlédnout na 
adrese uvedené na stránkách školy www.schs.cz, p ípadn  na facebooko-
vém pro  lu školy.

Ing. Jind ich Papež 

Šestka op t zazá ila v n m iná ské 
olympiád

V nedávném okresním kole olympiá-
dy v n meckém jazyce jsme zazá ili. 
V mladší kategorii jsme vybojovali 
1. a 2. místo, ve starší 1. a 3. místo. 
Všem zú astn ným blahop ejeme 
a d kujeme za vzornou reprezentaci 
školy. T šíme se na krajské kolo, kte-
ré se uskute ní v b eznu v Sokolov . 
Držíme palce!

Miroslav Dlesk, u itel NJ na 6. ZŠ Cheb
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Dobrovolní hasi i z Háj  p i orkánu 
Sabine nezaháleli 

Dobrovolní hasi i z Háj  se za-
pojili do likvidace následk  or-
kánu Sabine, který se p ehnal 
Chebskem mezi 10. a 12. únorem. 
Pohotovost jsme drželi na stani-
ci již od ned lního ve era, kdy 
byly hlášeny první poryvy v tru. 
K první události jsme byli vyslá-
ni už ve 3:39. Šlo o naklon nou 
lampu ve ejného osv tlení v depu 

eské pošty v Riegerov  ulici. Od té doby jsme se už nezastavili a byli 
opera ním st ediskem posíláni k dalším událostem. V tšinou se jednalo 
o vyvrácené stromy a spadané v tve p es komunikace, v jednom p ípad  
o zlomený sloup telekomunika ního vedení. 
Mnoho p ípad  nebylo ani hlášeno opera ním st ediskem, ale naráželi 
jsme na n  p i cest  k jiným událostem. Postupn  jsme zasahovali v Rie-
gerov  ulici, v ulici K Háj m, v Lesní, dále na p íjezdové komunikaci 
na D enici, poté na komunikaci na Poto išt  a Chvoje nou a na cest  do 
Chebu p es Hradišt . Následn  jsme prov ovali a odstra ovali p ekážky 
na celé trase z Chebu na Slapany a p es Podhrad zp t do Háj . Odpo-
ledne jsme pak likvidovali vyvrácené stromy ze slapanské cyklostezky, 
poté p ed osadou B íza, na komunikaci R6 u Klestu, v Chocovicích, op t 
na Chvoje né a v Dolní Lipin . Ve ve erních hodinách jsme zasahovali 
u zav šeného stromu nad komunikací ve sm ru na Zelenou horu.
V dalších dvou dnech jsme zlikvidovali 11 vzrostlých strom  op t na sla-
panské cyklostezce a pro ezávali p šinu v Horních Dvorech.
B hem orkánu Sabine jsme m li nahlášeno celkem 9 událostí, b hem kte-
rých jsme likvidovali nebo odstra ovali z komunikací 27 strom  a 2 sloupy.
Rád bych touto cestou pod koval všem zasahujícím hasi m za nasaze-
ní, kdy se nám da ilo likvidovat nahlášené události v rekordních asech. 
Zárove  bych rád pod koval rodinám hasi , že jim umož ují tuto bohu-
libou innost vykonávat a podporují je.

Pavel Pagá , Sbor dobrovolných hasi  Cheb-Háje 

Projekt Cizojazy ná literatura 
Projekt je zam en na podporu dopl o-
vání cizojazy né literatury v knihovnách 
pro pot ebu rozvoje jazykových doved-
ností obyvatel. Za  nan ní podpory státu 
ho vyhlašuje Moravská zemská knihovna 

v Brn  a úsp šn  b ží již od roku 2014. Každá zapojená knihovna (aktu-
áln  je nás celkem 54) má možnost si z nabízeného seznamu cizojazy né 
literatury vybrat do svého fondu knihy v hodnot  30 tisíc korun.
M stská knihovna v Chebu se projektu ú astní již popáté. V rámci lo -
ského ro níku jsme objednali 99 titul  cizojazy né literatury. Pro tená e 
vybíráme knihy p edevším v angli tin , n m in  a francouzštin , ovšem 
nepomíjíme ani ruštinu, špan lštinu a italštinu. Objednáváme knihy pro 
všechny v kové kategorie. Za áte ník m z ad dosp lých je ur ena zjed-
nodušená etba klasických i moderních d l (Pikovaja dama, La Pere Go-
riot, The Mill on the Floss), asto dopln ná i poslechovým CD, a pro zdat-
n jší tená e máme sou asné romány (Fire and Blood od G. R. R. Martina, 
Hands´maid Tale od M. Atwoodové nebo The Revenant od M. Punkeho). 
Pro menší d ti zde jsou klasické pohádky (Hansel and Gretel, La Petit Cha-
peron rouge, Der Lebkuchenmann) a pro starší d ti a mládež hlavn  fantas-
tické romány (Ready Player One, The Book of lost Things) i romány pro 
dívky (Five feet apart, Orphan monster spy).
Projekt svým rozsahem dokáže z v tší ásti pokrýt naše požadavky na 
fond cizojazy né literatury. Knihovn  tak šet í nemalé peníze, které m -
žeme v novat na nákup jiných knih, p ípadn  audioknih nebo spole en-
ských her.

Bc. Hana Pimperová, vedoucí odd lení knihovních fond

Do práce na kole 2020
V kv tnu 2020 nás eká jubilejní 10. ro ník výzvy Do práce na kole. 
M sto Cheb se letos jako jediné v Karlovarském kraji premiérov  ak-
tivn  zapojuje do vlastní organizace této akce. Chceme být vid t jako 
n kdo, kdo se k cyklist m staví vst ícn . 
Zám rem akce je propagace zdravého zp sobu dopravy do práce, a to na 
kole nebo klidn  i na kolob žce, p šky i poklusem. Možná že práv  tímto 
zp sobem m žete dlouhodob  zm nit svoje zvyklosti, zlepšit si fyzi ku 
a t eba i upevnit vztahy s kolegy na pracovišti.
Každý rok v kv tnu vyrážejí tisíce lidí - manažer , v dc , léka , ban-
ké , emeslník  i student  - po celé republice do práce na kole nebo 
p šky. P idejte se k nim i vy! Více informací najdete na www.dopra-
cenakole.cz, kde se m žete do výzvy registrovat, a to již od 1. b ezna. 
Startovné si mohou ú astníci hradit sami, p ípadn  je za n  m že jako 
zam stnanecký bene  t uhradit zam stnavatel. Existuje také role  rem-
ního koordinátora, který v rámci  rmy zapojení se do výzvy organizuje. 

Ing. Monika Šime ková, koordinátorka m sta Cheb 

Startuje kampa  Daruj krev, 
zachra  život 

Pot ebnost dárcovství krve si mnozí uv domí až ve chvíli, když se sami 
ocitnou v situaci, kdy jim cizí krev m že zachránit život. Komunitní cent-
rum Chebsko te  p ichází s kampaní nazvanou Daruj krev, zachra  život. 
Projekt má za cíl p ivést k dárcovství zejména mladé lidi. Cht li bychom, 
aby dárcovství za ali vnímat jako samoz ejmost. Kampa , která má motto 
„I kapka zachrání“, se ale zam í i na širokou ve ejnost. Nebudou chyb t 
nap íklad Dny krve v Chebu, Mariánských Lázních, Sokolov  a Karlo-
vých Varech. Kampa  odstartuje 2. b ezna 2020. P idejte se k nám!
Bližší informace budete postupn  nacházet na webech www.komunit-
nicentrumchebsko.cz a www.darujkrevzachranzivot.cz  a na Facebooku 
Komunitní centrum Chebsko.

Jan Hamar, garant kampan

Hrad je nyní p ístupný zdarma
Brána chebského hradu se nezavírá ani v zimním 
období. Hradní interiéry jsou sice z d vodu je-
jich nezbytné ochrany p ed nep íznivými klima-
tickými vlivy uzav eny, ovšem vstup na hrad je 
až do konce b ezna zdarma! Voln  p ístupné je 
celé rozlehlé hradní nádvo í s expozicí starov ké 
a st edov ké mechanické artilerie, torzo román-

ského paláce pocházejícího z doby císa e Fridricha I. Barbarossy a ba-
rokní pevnostní val, z n hož se nabízí velmi p kný pohled na ást m sta 
a blízké okolí. V b eznu je otev eno vždy o víkendech od 10 do 17 hodin.
Navštívit m žete také Muzeum chebského letišt  1918-1938, které na-
jdete v bývalých prostorách Galerie 4 v Kamenné ulici pod nám stím. 
Otev eno je od pátku do ned le od 10 do 15 hodin.

OBEC LIPOVÁ
Zám r prodat formou výb rového 

ízení nemovitý majetek obce
P edm tem výb rového ízení je prodej sta-
vebního pozemku parcelní íslo 21 o vým -
e 358 m2 – sou ástí je stavba .p. 56, objekt 

k bydlení, p.p. . 143/28, zahrada o vým e 
209 m2, p.p. . 142/1, ostatní plocha o vý-
m e 182 m2, p.p. . 540/4, ostatní plocha 
o vým e 69 m2, vše v k.ú. Lipová u Chebu 
s výchozí kupní cenou 1 449 900 K  a s pod-

mínkou složit  nan ní jistinu ve výši 144 990 K  na ú et obce Lipová 
vedený u Komer ní banky a.s., pobo ka Cheb, íslo ú tu 5724331/0100, 
variabilní symbol 560002020, a to nejdéle do 11. 5. 2020 do 12 hod. 
Pozemky jsou rovinného charakteru a pravidelného tvaru. Nachází se 
v centrální ásti obce v t sné blízkosti obecního ú adu a školy. D m je 
napojen na centrální obecní výtopnu. 
Jediným hodnotícím kritériem výb rového ízení pro výb r kupujícího 
za p edpokladu spln ní všech vstupních podmínek je nejvyšší cenová na-
bídka. Lh ta pro podávání nabídek kon í 11. 5. 2020 ve 12 hodin. Nabíd-
ky lze doru it prost ednictvím pošty, kurýrní služby i jiného p epravce 
nebo osobn  v ú ední dny (pond lí a st eda 7:30-12:00, 13:00-16:30 na 
adresu: Obec Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb. Nabídka v uzav ené 
obálce s nápisem „Výb rové ízení – neotvírat. Prodej pozemk  Lipo-
vá.“ bude obsahovat kupní cenu a identi  ka ní údaje - jméno, p íjmení, 
datum narození, bydlišt , kontaktní adresa, p ípadn  další kontakty. 

www.obeclipova.eu, info@obeclipova.eu, tel. 354 593 125/366
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Maškarní koktejl DDM Sova
Tanec, zábava, zajímavé masky, nic z toho nechy-
b lo na tradi ním maškarním karnevalu Domu d tí 
a mládeže Sova v KC Svoboda. Akce se konala dru-
hou únorovou ned li a m la velký úsp ch. Legraci 
v maskách si p išly užít více než ty i stovky ná-
všt vník  z ad d tí i dosp lých. A bylo se na co 
se dívat. Tématem karnevalu byl Maškarní koktejl. 

Z organizátor  se stali íšníci a Svoboda se prom nila v cukrárnu. D ti plnily 
r zné úkoly - sbíraly kope ky zmrzliny, doru ovaly ovoce nebo tancovaly. 
Akce se vyda ila hlavn  díky velkému zájmu ve ejnosti. D kujeme všem, 
kte í se karnevalu zú astnili.

Lucie Ku ová, DDM Sova Cheb

A NA KONEC…

Vydalo m sto Cheb • Periodický tisk územního samosprávného celku • M sí ník
• Adresa redakce: M stský ú ad Cheb, nám stí Krále Ji ího z Pod brad 14, 350 20 Cheb
• I O: 00253979 • redak ní rada: Ing. Tomáš Ivani , Mgr. Antonín Jalovec, Jana Sedlá ko-
vá, Mgr. Václav Sýkora, MBA, Ing. Martin T ma • odpov dný redaktor Ing. Tomáš Ivani , 
tel.: 731 139 684 nebo 354 440 501 • Evidováno pod MK R 11487 • Náklad 22 000 ks • Zdarma 
• Distribuuje eská pošta • Vyšlo v Chebu 1. 3. 2020, ro ník XX, íslo 3 • Tiskne Pro  -tisk 
group s. r. o., www.pro  tisk.cz

• Internetová adresa: www.cheb.cz
• e-mail: podatelna@cheb.cz ivanic@cheb.cz

NABÍDN TE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNI NÍCH LISTECH

uzáv rka
p íštího ísla:

13. 3. 2020

–  je efektivní. Radni ní listy se dostanou do všech domácností na Chebsku, vychází v nákla-
du 22 000 kus , k dispozici jsou také v infocentru, lidé je mají spolu s jediným o  ciálním 
kulturním programem m sta na stole po celý m síc.

–  je exkluzivní. Prostor inzerce je omezen 4 stranami A4 p i 16 stranách.
–  je výhodná. Radni ní listy nabízí p i vysokém nákladu a tenosti velmi výhodné kone né 

ceny inzerce. 1/16 strany ............1 100,- K  1/2 strany...........6 050,- K
 1/8 strany...............1 950,- K  1 strana A4 .....10 600,- K
 1/4 strany...............3 450,- K  (Ceny jsou bez 21 % DPH)
–  a hlavn , inzerce u nás je ú inná. P i opakování inzerátu možnost výhodných slev.

Objednávky a informace – M Ú Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz

Základní um lecká škola informuje
Vážení p átelé, m síc b ezen se ponese ve znamení sout ží základních 
um leckých škol. Pro letošní rok jsou vypsány v t chto oborech: hra na 
klavír, hra na kytaru, hra na smy cové nástroje, výtvarný obor a literárn  
dramatický obor. Také naše škola bude místem konání n kterých sout ží. 
Okresní kolo ve h e na klavír a ve ty ru ní h e se bude konat 13. b ezna, 
okresní kolo ve h e na kytaru pak 19. b ezna. O tom, jak si vedli naši žáci, 
vás budu informovat v následujícím vydání radni ních list .
Albert Psota, Št pán Novák a Samuel Kislic, to jsou jména našich žák , 
kte í úsp šn  vykonali talentovou zkoušku a byli p ijati na st ední um -
lecké školy. Št pán Novák, žák Milana Jelínka, se dostal na Konzervato  
Teplice, obor hra na pozoun, Albert Psota, žák Lubomíra Mandouse, na 
Konzervato  Jaroslava Ježka v Praze, obor hra na trubku a Samuel Kis-
lic, žák Andrey Klimentové, na St ední pr myslovou školu keramickou 
a sklá skou v Karlových Varech, obor fotograf.
V p vecké sout ži Karlovarský sk ivánek, která prob hla 11. února, získala 
Adriana Gaierová ve své kategorii 2. místo a postup do celostátního kola 
a Mia Nicol Pecová estné uznání. Ob  dívky jsou ze t ídy Lenky Gaierové.
Ani dnes nebude chyb t pozvánka na koncerty. Pravidelný školní kon-
cert, který p ipravuje Markéta Polívková, si m žete p ijít poslechnout 
12. b ezna od 17 hodin. Tradi ní KONCERT U ITEL  se koná 26. b ezna 
od 18 hodin. Velmi zajímavý koncert 14 lenného t lesa Zelí – Potkan 
Orchestra, které tvo í studenti plze ské konzervato e, m žete navštívit 
17. b ezna od 18 hodin v koncertním sálu školy. Tento orchestr se za-
m uje na hudbu 20. století a hudbu sou asnou, uvádí novinky mladých 
plze ských a pražských skladatel , a také autory sv tové. Zelí – Potkan 
Orchestra hraje pod taktovou Václava Špírala.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Koncert Jaromíra Nohavici -
6. dubna od 19 hod. v KC Svoboda

T šit se m žete na sólový recitál jednoho z našich nejznám jších písni ká-
 sestavený nejen ze známých hit , ale i aktuálních novinek z posledního 

alba Poruba. P íznivci Jarka Nohavici ur it  dob e ví, že jeho koncerty 
jsou plné p ekvapení a vždy naprosto nov  dramaturgicky sestavené. Na 
sou asných koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající 
polský muzikant Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka.
Koncert potrvá zhruba 2 hodiny. Je bez p estávky a nep ístupný pro d ti 
do 15 let!
Vstupenky se budou prodávat fyzicky 6. b ezna 2020 od 9 do 17 hodin 
v Turistickém infocentru na nám stí a od  9 do 15 hodin v KC Svoboda 
v po tu maximáln  6 kus  na osobu! Rezervace není možná!
Online p edprodej bude spušt n 7. b ezna 2020 na webu  www.kcsvo-
boda.cz. Rezervace nebudou p ijímány a vstupenky nelze zakoupit na 
fakturu.

Policie R: Senio i, dejte si pozor 
na podvodníky!

Policejní preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména 
seniory na podvodníky, kte í se snaží vloudit do jejich blízkosti, a to 
z jediného d vodu - podvést je a okrást. 
Bohužel k podvod m a krádežím už nedochází jen p i návšt vách pod-
vodník , kte í se vydávají nap íklad za revizory plynu apod., ale i za 
zav enými dve mi obydlí. Podvodníci se s vámi mohou spojit prost ed-
nictvím telefonu nebo internetu. Mezi asté praktiky pat í telefonáty, 
kdy se podvodníci vydávají za rodinné p íslušníky a žádají o  nan ní 
prost edky, které u vás vyzvedne jejich kamarád. Bu te proto obez etní, 
s kým komunikujete. V p ípad , že vás n kdo požádá o pomoc, zejména 
o tu  nan ní, dejte si pozor. 
V p ípad , že Vás n kdo kontaktuje prost ednictvím telefonu:

•  S cizími lidmi se nebavte.
•  Nikomu do telefonu neuvád jte své osobní údaje.
•  Prost ednictvím telefonu nikomu nesd lujte ísla faktur služeb, 

které máte zprost edkovány. 
•  Podvodníci se na vás mohou obrátit i pod záminkou vašich p í-

buzných v nouzi. Vše si nejprve ov te, než n komu peníze sv íte. 
•  Z neznámého ísla vám m že volat n kdo, kdo se vydává t eba 

za vašeho vnuka/vnu ku, a to t eba s žádostí o zap j ení pen z na 
výhodnou koupi vozidla. 

V p ípad , že n kdo zaklepe na dve e vašeho bytu: 
•  Neotvírejte dve e, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpe í 

m že ochránit panoramatické kukátko nebo bezpe nostní etízek 
na dve e. 

•  Pokud na vás zvoní opravá , o jehož návšt v  jste nebyli p edem 
informováni, dve e neotvírejte. 

•  Podvodníci za vámi mohou p ijít nap íklad se záminkou výhry 
v loterii i p eplatk  za energie. 

•  Bu te obez etní i v p ípad , že vás n kdo osloví s žádostí o zate-
lefonování kv li údajné poruše na vozidle.

•  Nepodléhejte vidin  levného nákupu nebo zprost edkování lev-
n jších služeb. Ve v tšin  p ípad  se jedná o podvod. 

•  Nesd lujte nikomu cizímu své osobní údaje. 
•  Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory. 

nprap. Mgr. V ra Hnátková
odd lení tisku a prevence Krajského editelství policie 

Karlovarského kraje

Domácí zápasy 
FK Hv zda Cheb

Fortuna divize A
  7.3. v 17:00 FK Hv zda Cheb – SK Pet ín Plze
14.3. v 17:00 FK Hv zda Cheb – SK Dynamo eské Bud jovice B
28.3. v 17:00 FK Hv zda Cheb – TJ Tatran Sedl any

I. B t ída
29.3. v 10:15 FK Hv zda Cheb B – FC Jiskra Hazlov

Domácí utkání se konají na h išti FK Hv zda Cheb. 
Zm na programu vyhrazena. 
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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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