
Vážení Chebané, 
poprvé m ním na poslední 
chvíli celý text úvodníku. Ten 
p vodní byl v nován význa-
mu dubnových oslav osvo-
bození Chebu. Nyní, když 
tento úvodník píši, je p lka 
b ezna. Školy, v tšina obcho-
d  i provozoven služeb jsou 

kv li hrozící epidemii uzav ené a o tom, jak budou 
vypadat dubnové oslavy, ba zda se v bec budou 
konat, nemá nikdo tušení. Doufám, že v okamžiku, 
kdy m j text tete, už máme nejhorší za sebou.
Koronavirus p ekopal naše životy. Zákazy a klí o-
vá opat ení jsou pln  v gesci vlády, ale i na radnici 
jsme na vzniklou situaci museli reagovat. Snažili 
jsme se chovat racionáln  a všechny kroky podni-
kat až po zralé úvaze. Proto jsme uzav ení mate -
ských škol zvažovali n kolik dn  a jejich provoz 
p erušili, až když se objevil první p ípad infekce 
v kraji. V ím, že jsme tak v nelehké dob  trochu 
ulevili rodi m, aby získali as zajistit si hlídání 
d tí. Stejn  tak když jsme omezili ú ední dobu pro 
ve ejnost, byli jsme i nadále schopni zabezpe it 
funk nost ú adu.
Nejv tší pozornost jsme v novali t m nejohro-
žen jším – senior m. B hem pouhých dvou dn  
jsme pro n  zajistili dv  klí ové služby – obsta-
rání nákup  základních potravin a zajišt ní lék . 
Obojí bezplatn , na náklady radnice. Pokud jsme 
tím zabránili nakažení by  jediného seniora, byly 
to správn  vynaložené prost edky a síly.
COVID-19 nás omezil skoro ve všem. Znesnadnil 
nakupování, cestování, narušil spole enský život. 
Každou krizi ale m žeme vnímat i jako šanci na 
zm nu, jako p íležitost. Paradoxn  jsme tak získali 
as v novat se svým nejbližším, sáhnout do knihov-

ny a p e íst si knížku, na kterou jsme roky nem li 
as, kone n  uspo ádat rodinnou sbírku fotogra� í, 

opravit pár drobných vad v byt  nebo se jen tak 
zamyslet nad tím, jak ve svobodném, bezpe ném 
a blahobytném sv t  b žn  žijeme. Koronavirus 
nám ukázal, že tyto zdánlivé jistoty mohou b hem 
n kolika dn  padnout. P isp je-li sou asná krize 
t eba jen k tomu, že si možnosti voln  p ekra o-
vat hranice, svobody shromaž ování, dostupnosti 
zboží všeho druhu a dalších výdobytk  moderní 
evropské civilizace za neme více vážit a lépe si je 
chránit, pak jsme v krizi obstáli a, nedej Bože, p i-
jde-li další, budeme p ipraveni lépe.
P eji vám odvahu a sílu. A samoz ejm  zdraví.

www.cheb.cz DUBEN 2020
INFORMACE K SOU ASNÉ MIMO ÁDNÉ SITUACI  ZAJÍMAVOSTI  INFORMACE Z RADNICE

TIP NA DUBEN: 25.–26. 4. – Oslavy osvobození (v případě zrušení krizových opatření)

M STO CHEB

Pokra ování na str. 3Antonín Jalovec, starosta Chebu Více na str. 2

Desatero ke koronaviru
Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy? 
P edevším být zodpov dný sám k sob  i svému 
okolí:
•  Používejte ochranné prost edky dýchacích 

cest, asto a d kladn  si myjte ruce.
•  Pravideln  otírejte dezinfek ními ubrousky 

také vlastní p edm ty (nap . mobil).
•  Kašlete a kýchejte do kapesníku i rukávu.
•  Používejte jednorázové kapesníky a poté je 

vyho te.
•  Vyhýbejte se v tšímu uskupení osob a udr-

žujte si bezpe ný odstup.
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi.
• Necestujte do zasažených lokalit.
• Pokud se necítíte dob e, z sta te doma.
•  Sledujte aktuální informace prost ednictvím 

ov ených zdroj .
•  i te se doporu ením p íslušných ú ad  

a vlády.

CHEBSKÝ MASOPUST. Poslední únorovou sobotu prošel historickým centrem Chebu tra-
di ní pr vod masopustních masek, který p ipravilo chebské muzeum ve spolupráci s m stem, 
Západo eským divadlem, Základní um leckou školou a M stským dechovým orchestrem. Pr -
vod šel obvyklou trasou od divadla až k muzeu na nám stí. Cestou se zastavil p ed radnicí na 
malé ob erstvení v podob  tradi ních koblih i n eho ost ejšího na zah átí. Foto: Martin Stola

Našel se zhotovitel nové 
lávky na Švédský vrch

Na t etí pokus se m stu poda ilo ve výb rovém 
ízení najít zhotovitele nové lávky p es koleji-

št  na Švédský vrch. Za 119,5 milionu korun 
ji vybuduje lovosická stavební � rma Raeder 
& Falge. Hotovo má být nejpozd ji do dubna 
2022. 
Na vybudování nové lávky se m stu poda ilo 
získat dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši tém  82 milion  korun. Sa-
motná výstavba tak m stský rozpo et p ijde na 
zhruba 38 milion  korun. K tomu bude ale ješt  
t eba p ipo ítat poplatky za výluky, jejichž výše 
je p edb žn  odhadována na 30 až 40 milion .
P vodní lávka na Švédský vrch musela být 
v roce 2016 kv li havarijnímu stavu uzav ena 
a v roce 2018 zdemolována.
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Radnici je možné osobn  navštívit jen 
po p edchozí telefonické domluv

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ze dne 
12. b ezna 2020 a v souvislosti s navazujícími rozhodnutími vlády a úst ed-
ních správních ú ad  k omezení ší ení koronaviru jsou budovy M stského 
ú adu Cheb pro ve ejnost uzav eny.
Styk s ve ejností probíhá až do odvolání zásadn  telefonicky, elektronic-
kou komunikací i písemn . Písemná podání se p edávají prost ednictvím 

eské pošty, p ípadn  doru ením do poštovní schránky M stského ú adu 
Cheb, která je umíst na u vchodu do areálu ú adu ve Školní ulici.
V neodkladných p ípadech, kdy bude osobní návšt va nezbytná, je t eba 
d vod návšt vy p edem oznámit na telefonním ísle ú adu 354 440 111, 
kdy budete p epojeni na odpov dného zam stnance. Pokud se ukáže, že 
je osobní návšt va skute n  nezbytná, bude s vámi dohodnut její termín. 
Osobní návšt vy ú adu jsou možné pouze ve stanovených ú edních hodi-
nách - v pond lí a ve st edu od 9:00 do 10:30 a od 15:30 do 17:00.
V každé budov  M stského ú adu Cheb je pro osobní návšt vy ve ejnosti 
vy len na jedna místnost, která je pravideln  dezin� kována. 
Ú ad je telefonicky dostupný pro ve ejnost v t chto dnech a hodinách:

Pond lí 8:00–17:00, 
Úterý 8:00–14:00,
St eda 8:00–17:00, 

tvrtek 8:00–14:00,
Pátek 8:00–14:00.

Onemocn ní COVID-19 je zp sobeno novým typem koronaviru s odbor-
ným ozna ením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infek ní onemocn ní. Ze-
jména u starších a chronicky nemocných osob m že mít vážn jší pr b h 
a m že vést i k úmrtí. 
Veškeré aktuální informace najdete na speciálním webu 
https://koronavirus.mzcr.cz/. 
Jak se koronavirus ší í?
Koronavirus se p enáší z lov ka na lov ka p i úzkém kontaktu. Jedná se 
o tzv. kapénkovou infekci, která je p enášena vzduchem. 
Jaké jsou p íznaky?
Podobné b žné ch ipce: zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest sval , únava, 
dýchací obtíže
Jak snížit riziko ší ení nákazy?
•  omezit kontakt s okolím na nezbytné minimum
•  asto si mýt ruce vodou a mýdlem
•  vyhýbat se t m, kdo jsou zjevn  nemocní
•  používat dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
•  dezin� kovat domácí prost edí i elektroniku a další p edm ty denní pot eby
•  nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
•  chránit se p i kontaktu s ostatními, používat roušku, p ípadn  respirátor 
•  p i kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – ni-

kdy si nezakrývat ústa rukou!

D LEŽITÉ KONTAKTY:
V p ípad  vážných zdravotních problém  i ohrožení života volejte lin-
ky 155 a 112.
Infolinky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje p i 
podez ení na onemocn ní COVID-19: 950 380 180, 950 370 180
Celostátní informa ní linka: 1212
Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 
725 191 370
Infolinky zdravotních pojiš oven: VZP 952 222 222, VoZP 844 888 888, 

PZP 810 800 000, OZP 261 105 555, ZP ŠKODA 800 209 000, ZPMV 844 
211 211, RBP 800 213 213
Je t eba se chovat zodpov dn  a chránit sebe i své okolí!

CO BYSTE M LI V D T O KORONAVIRU

Aktuální informace sledujte 
na www.cheb.cz
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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

Našel se zhotovitel nové lávky 
na Švédský vrch

Dokon ení ze str. 1
Nová lávka bude kv li p ísným 
bezpe nostním p edpis m ás-
te n  zav šená. Její ší ka 3 metry 
umožní pohyb p ších i cyklist . 
V porovnání s p vodní lávkou 
bude sm rem ke Švédskému vr-
chu zhruba o 100 metr  prodlou-
žena. Díky tomu bude na obou 
koncích zajišt n bezbariérový 
p ístup. Nová lávka bude rovn ž 
osv tlena LED pruhem umíst -
ným na bocích pod madlem. 
Jak již bylo uvedeno, zhotovi-
tele lávky se poda ilo vybrat až 

na t etí pokus. Do prvního výb rového ízení se p ihlásila pouze � rma 
Metrostav, která však cht la p es 160 milion  korun. Do druhého vý-
b rového ízení, kdy už m sto nastavilo cenový limit 121 milion , se 
nep ihlásil nikdo.

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

Umožní-li to situace, další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce 
s ve ejností se bude konat ve st edu 22. dubna. Ob ané mohou p ijít se 
svými nám ty a p ipomínkami. V kancelá i starosty budou o ekáváni 
od 14 do 16.30 hodin. 

Most do Háj  v ulici Osvobození 
eká oprava

V pr b hu dubna bude zahájena oprava mostu do Háj  v ulici Osvoboze-
ní. Hotova má být do konce kv tna. Most bude po dobu realizace staveb-
ních úprav pro dopravu s výjimkou autobus  MHD uzav en. 
Oprava se bude týkat vým ny povrchu vozovky a chodník  v etn  pod-
kladových vrstev, což má zamezit možnému budoucímu poškození nos-
ných konstrukcí. Vedle toho dojde i k oprav  mostních íms a zábradlí. 
Na základ  výsledku výb rového ízení na dodavatele bude oprava mostu 
stát 5,17 milion  korun. 

Ve dvou lokalitách se bude deratizace 
v dubnu opakovat

Zastupitelstvo schválilo na svém únorovém zasedání obecn  závaznou vy-
hlášku 6/2020, kterou se na izuje provedení speciální ochranné deratizace. 
Na rozdíl od lo ského íjna, kdy se deratizace týkala celého katastrálního 
území Cheb, je tentokrát její provedení na ízeno pouze pro dv  lokality:
1.  sídlišt  Zlatý vrch - Dvo ákova, Boženy N mcové, K Viaduktu, D eva -

ská, Malé nám stí, Slavice,
2.  ást m sta vymezená ulicemi Májová, Pivovarská, Wolkerova, Riegero-

va, Dyle ská, P íkopní, Valdštejnova, Ob tí nacismu, 26. dubna.
Výsledky lo ské deratizace ukázaly, že práv  zde se potkani vyskytují ve 
zvýšené mí e.
Speciální ochranná deratizace musí být v t chto dvou ástech m sta pro-
vedena v dob  od 1. do 30. dubna 2020, a to na náklady vlastník  nemovi-
tostí. V souladu se zákonem o ochran  ve ejného zdraví ji mohou provést 
pouze osoby (� rmy), které k tomu mají oprávn ní. M sto Cheb zajistí 
deratizaci ve svých objektech a na vybraných ve ejných prostranstvích. 
V p ípad  nemovitostí, staveb a za ízení, které nejsou v majetku m sta, 
jsou deratizaci povinni zajistit jejich vlastníci, jak bylo uvedeno, na své 
náklady. Doklady o provedené deratizaci doporu ujeme archivovat po 
dobu alespo  jednoho roku z d vodu p ípadné kontroly.
Obecn  závaznou vyhlášku . 6/2020, kterou se na izuje provedení spe-
ciální ochranné deratizace, najdete na webu m sta www.cheb.cz pod od-
kazem Ú ední deska/Vyhlášky a na ízení (Právní p edpisy m sta) v sekci 
RADNICE. Mapy s p esným vymezením lokalit, kterých se deratizace 
týká, jsou p ílohou této vyhlášky.  
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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.

Jak bude probíhat rekonstrukce 
Zem d lské ulice v Hájích?

P ed pár dny za ala dlouho p ipravovaná rekonstrukce Zem d lské ulice 
v Hájích. Vedle celkové rekonstrukce samotné komunikace se po ítá také 
s vybudováním nového vodovodního adu, splaškové kanalizace, odvod-
n 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 rozší ení chodníku v kritickém míst  velmi nep ehledné za-
tá ky. Veškeré stavební práce mají být hotovy do poloviny roku 2021. 

Harmonogram stavby:
23. 3. 2020 - 30. 3. 2020 - Uzav ení ásti k ižovatky Osvobození, 
K Háj m, Drážní, Zem d lská, Blanická 
Uzav en bude pr jezd na most do ulice Osvobození a pr jezd do ulice 
K Háj m. Objízdná trasa povede p es Zem d lskou ulici na jihovýchodní 
obchvat.
30. 3. 2020 - 19. 4. 2020 - Uzav ení ásti k ižovatky Osvobození, 
K Háj m, Drážní, Zem d lská, Blanická
Uzav en bude pr jezd do Blanické ulice. Objízdná trasa povede kolem 
restaurace Tango a h išt  a dále Sokolovskou a Zem d lskou ulicí.
20. 4. 2020 - zá í 2020 - Uzav ení Zem d lské ulice
Bude uzav en pr jezd Zem d lskou ulicí ke k ižovatce se Sokolovskou 
ulicí (u bývalé školky). Objízdná trasa povede Blanickou ulicí, kolem re-
staurace Tango a fotbalového h išt  a Sokolovskou ulicí.
zá í 2020 - duben 2021 - Uzav ení Slapanské ulice 
Uzav en bude pr jezd Slapanskou ulicí. P íjezd do Chebu p es jihový-
chodní obchvat.
duben 2021 - erven 2021 - áste né uzav ení k ižovatky Zem d l-
ská, Slapanská, V trná, Sokolovská
Uzav eny budou komunikace Sokolovská a V trná. Pr jezd mezi Slapan-
skou a Zem d lskou ulicí bude veden jedním pruhem a ízen semaforem.

Blokové išt ní se kv li sou asné 
situaci odkládá

Kv li sou asné situaci a mimo ádným opat ením k omezení ší ení koro-
naviru rozhodlo vedení m sta o odkladu pravidelného jarního blokového 
úklidu chebských ulic, který m l být zahájen 1. dubna. O dalším postupu vás 
budeme informovat v p íštím ísle. 

Poplatky nyní necho te zaplatit 
na radnici

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze ps , které jsou splatné do kon-
ce kv tna, není za sou asné situace možné uhradit v hotovosti v pokladn  
m stského ú adu. Ob ané, kte í nemají trvalý p íkaz, je mohou uhradit 
prost ednictvím jednorázového p íkazu, p ípadn  po kat na kv ten, jestli 
se situace nezm ní.
Poplatek za komunální odpad ve výši 700 K  se platí na ú et m sta Che-
bu . 8847450257/0100 u Komer ní banky v Chebu, a to na variabilní 
symbol, který byl  každému poplatníkovi p id len a oznámen v minu-
lých letech. Zjistit ho lze na základ  zadání rodného ísla na webu m sta 
www.cheb.cz (odkaz Poplatky v sekci POT EBUJI SI ZA ÍDIT). Platí 
ho všichni ob ané, kte í mají evidovaný pobyt v Chebu, v etn  cizinc  a 
fyzických osob hlášených na ohlašovn  M stského ú adu Cheb na nám s-
tí Krále Ji ího z Pod brad 1/14. Poplatek hradí také všechny fyzické oso-
by mající ve vlastnictví byt, d m nebo rekrea ní objekt, ve kterém nemá 
nikdo evidovaný pobyt (pokud neznáte VS z minulých let, kontaktujte 
mailem i telefonicky odbor � nan ní). 
Poplatek ze ps  se hradí na ú et m sta . 19-528331/0100. Variabilní sym-
bol pro platbu obdržel každý poplatník p i evidenci psa. V p ípad , že 
má držitel více ps , platí poplatek za každého z nich pod samostatným 
variabilním symbolem. K místnímu poplatku ze psa se p ihlašuje pes od 3 
m síc  v ku, nebo do 15 dn  od p evzetí do vlastnictví. 
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Za ala rekonstrukce ásti Družstevní
V záv ru února byla zahájena rekonstrukce Družstevní ulice na sídlišti Skalka. 
Úpravy se týkají její ásti od k ížení s takzvanou alejí sm rem ke k ižovatce 
s ulicí P átelství.
Vedle celkové rekonstrukce komunikace v etn  jejího rozší ení kv li zajišt ní 
bezproblémové pr jezdnosti se po ítá i s vybudováním nových parkovacích 
míst, kterých p ibude 18, rekonstrukcí chodník  a ve ejného osv tlení nebo 
vybudováním nových kontejnerových stání. Celkov  bude vše stát p ibližn  
4,8 milionu korun. Podle smlouvy s dodavatelem mají práce trvat nejdéle p l 
roku. Firma však deklarovala, že by rekonstrukci cht la zvládnout v kratším 
termínu. V souvislosti s rekonstrukcí a z ní plynoucího do asného úbytku par-
kovacích míst z ídilo m sto v blízkosti stavby zpevn nou parkovací plochu. 
Jak bude postupná revitalizace sídlišt  Skalka dále pokra ovat? V sou as-
né dob  se projektov  p ipravuje rekonstrukce dosud neopravených ás-
tí Lesní ulice. Samotná realizace, která bude rozložena do t í let, má za ít 
v p íštím roce. Na základ  požadavku ob an , který zazn l na únorové in-
formativní sch zce zástupc  m sta a dodavatelské � rmy s obyvateli Skalky, 
má být rovn ž zahájena projektová p íprava na rekonstrukci zbývající ásti 
Družstevní ulice.

V nemocnici lze darovat i plazmu
V odb rovém st edisku v Nemocnici Cheb došlo k rozší ení spektra odb -
r  o p ístrojové odb ry krevní plazmy. Dárci krevní plazmy z regionu už 
tedy nejsou odkázáni pouze na transfuzní odd lení v Karlových Varech.
Odb ry plné krve budou v Chebu probíhat i nadále v pond lí od 6 do 8 ho-
din. Odb ry plazmy budou v úterý až tvrtek od 7 do 10 hodin. V pr b hu 
první poloviny tohoto roku se po ítá s postupným rozší ením odb rových 
dn  až na p t pracovních dn  v týdnu.
Krevní plazma je nenahraditelnou složkou n kterých lék , a proto je d -
ležité, aby se sí  dárc  neustále rozr stala.
Kontakty pro objednávky odb r : tel.: 731 793 889 - kartotéka dárc
Aktuální informace m žete sledovat i na Facebooku: Transfuzní stanice 
Cheb, Transfuzní stanice Karlovy Vary

 
 

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.

K zápisu p ij te bez d tí!
Ve st edu 15. dubna a ve tvrtek 16. dubna se na chebských základních ško-
lách, jejichž z izovatelem je m sto, uskute ní zápis d tí do prvních t íd. Ur en 
je pro budoucí školáky, kte í se narodili v období od 1. zá í 2013 do 31. srpna 
2014. Rodi e, nebo jiní zákonní zástupci p ijdou tentokrát k zápisu kv li sou-
asné situaci bez d tí! S sebou musí p inést rodný list dít te a sv j ob anský 

pr kaz. Zápis bude po oba dny probíhat v dob  od 14 do 17 hodin. Pro zápis 
do základních škol jsou vyhláškou m sta Chebu stanoveny školské obvody, 
jejichž p ehled najdete na str. 9.
Na Svobodné chebské škole se zápis do první t ídy bude konat v termínu od 
st edy 1. dubna do pátku 3. dubna, vždy od 14 do 16 hodin, a na Waldorfské 
ZŠ Wlaštovka ve tvrtek 16. dubna a pátek 17. dubna, vždy od 14 do 18 hodin.
Na termín zápisu se lze nov  p ihlásit elektronicky na webu zapisyzs.cheb.cz, 
kde rodi e budoucích prv á k  najdou také žádost k zápisu žák  do základ-
ních škol (platí pouze pro základní školy, které z izuje m sto). K podání žá-
dosti je pot eba zadat íslo pojišt nce-dít te z pr kazu zdravotní pojiš ov-
ny a vyplnit registra ní formulá . Ve dnech termínu zápisu se rodi e dostaví 
s vytišt nou žádostí o p ijetí k základnímu vzd lávání, nebo žádostí 
o odklad školní docházky na vybranou základní školu.
Vzhledem k aktuální situaci m že ješt  dojít ke zm nám. Doporu ujeme sle-
dovat webové stránky m sta www.cheb.cz, kde budeme uve ej ovat nejno-
v jší informace.
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P ipomeneme si 75. výro í osvobození 
americkou armádou

V sobotu 25. dubna a v ned li 26. dubna prob hnou vzpomínkové akce 
u p íležitosti 75. výro í osvobození Chebu americkou armádou. Sobotní 
program se odehraje na chebském letišti, kde bude od 9 až do 18 hodin 
k vid ní historická i sou asná vojenská technika i ležení vojsk z období 
2. sv tové války. Vrcholem celodenního programu bude � ktivní komen-
tovaná bitva p ipomínající vále né události z dubna 1945 na Chebsku. 
Ta za ne ve 14 hodin. Pro návšt vníky sobotního programu na letišti 
bude p ipravena doprava vlakem z chebského nádraží. První spoj pojede 
z nádraží v 9 hodin a poté kyvadlov  každou celou hodinu. Poslední spoj 
z letišt  na nádraží bude odjížd t v 17 hodin.
Hlavní pietní akt se uskute ní v ned li 26. dubna od 11.30 hodin u pa-
mátníku 97. p ší divize armády USA v M stských sadech. V doprovod-
ném programu, který za ne už v 11 hodin, vystoupí M stský dechový 
orchestr a mažoretky Základní um lecké školy. Po skon ení vzpomín-
kového setkání v M stských sadech budou následovat krátké pietní akty 
u památníku 1. p ší divize armády USA na „Y“ (od 12 h) a u památník  
v Nižn tagilské ulici a na m stském h bitov  (od 12.30 h). Pro zájem-
ce bude zajišt na doprava autobusem (ze zastávky MHD v Májové ulici 
u M stských sad ). Oslavy osvobození vyvrcholí v ned li v podve er 
slavnostním koncertem Západo eského symfonického orchestru Marián-
ské Lázn , který se uskute ní od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše. 
Oslavy osvobození prob hnou pochopiteln  pouze v p ípad , že to umož-
ní vývoj situace ohledn  ší ení koronaviru. 

Nejstarší ob anka Chebu oslavila 
krásných 102 let

Ve st edu 19. února oslavila 102. narozeniny nejstarší ob anka našeho m s-
ta Alžb ta Slaví ková. Do za ízení Amica, kde paní Alžb ta žije šestým 
rokem, jí p išel ke krásnému životnímu jubileu pogratulovat také starosta 
Chebu Antonín Jalovec. Oslavenkyni p edal nezbytnou kv tinu a drobný 
dárek. V pr b hu milého rozhovoru vyjád il obdiv nad její vitalitou a smys-
lem pro humor. Ke gratulant m se p idal i léka ský personál.
„Tak jsme si slíbili, že zas p íští rok,“ ekl s úsm vem na konci setkání starosta.
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✔ CHCETE, ABY CHEB VYPADAL JEŠTĚ LÉPE?

✔ ZAPOJTE SE!

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

POSLALI JSTE NÁM 35 NÁVRHŮ. DĚKUJEME!

Nyní vaše nápady vyhodnocujeme. Představíme je nejen 

na webu www.meganapady.cz, kde už je většina zveřejněna, 

ale i v radničních listech a na výstavě 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.meganapady.cz. 

✔  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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Tradi ní kulturní p ehled v tomto vydání 
radni ních list  nenajdete. D vod je z ejmý.

V d sledku p ijatých krizových opat ení 
k omezení ší ení koronaviru jsou divadla, 

kina, muzea i galerie uzav eny 
a jejich akce zrušeny. 

P inášíme vám alespo  pozvánky 
na n kolik v tších plánovaných akcí, 

které se však uskute ní pouze v p ípad , 
že to situace umožní.

LAMPIONOVÝ  PR VOD
V ELE S MAŽORETKAMI A M STSKÝM DECHOVÝM ORCHESTREM 

Kdy: 30. 4. 2020   pr vod startuje v 19:00
Sraz:   p ed bránou na stadion Lokomotiva
Povede  ulicemi: U Stadionu – M.Kopeckého –

Osvobození – Blanická – Sportovc  – h išt  

Zapálení vatry:  20:00

OB ERSTVENÍ  ZAJIŠT NO

PÁLENÍ  AROD JNIC
a

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI  CHEB-HÁJE
po ádá

750 let od vyho ení m sta Chebu a 75 let 
profesionálních hasi  v Chebu

18. dubna 2020
nám stí Krále Ji ího z Pod brad a areál Krajinka

PROGRAM:
nám stí Krále Ji ího z Pod brad

10:00 zahájení
10:00-10:15  vystoupení Mládežnického dechového orchestru a ma-

žoretek
10:15-10:30  p edstavení vystavené techniky
10:30-11:00  hudební produkce - DJ Tomáš Koucký
11:00-11:30  ukázka z innosti lezecké skupiny
11:30-12:15  vystoupení kapely Hasi anka z Teplé
12:15-12:45   spole ná ukázka eských a n meckých hasi  - vy-

prošt ní osob z havarovaných vozidel
12:45-13:00  seznámení s fakty o požáru Chebu v roce 1270
13:00-13:45  vystoupení kapely Hasi anka z Teplé
13:45-14:15  p edstavení vybraných typ  hasi ské techniky
14:30-15:15  ukázka hašení požáru objektu jednotkou SDH Cheb
15:15-16:00  hudební produkce - DJ Tomáš Koucký
16:00-16:30  p edstavení vybraných typ  hasi ské techniky
16:00-17:00  ukázka zásahu - likvidace uniklé nebezpe né látky
17:15  ukon ení programu

areál Krajinka
11:00-17:00  interaktivní ukázky z práce hasi  - st íhání automo-

bilu vyproš ovacím ná adím, hašení pomocí vodních 
proud , pohyb v zakou eném prostoru, silové disciplí-
ny TFA, jízda na motorovém lunu, záchrana tonoucí-
ho, hasi ova sout žní cesta

ZRUŠENO
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Ředitelé základních škol v Chebu vyhlašují v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

ZÁPIS DĚTÍZÁPIS DĚTÍ
 

     Na termín zápisu se lze nově přihlásit elektronicky na zapisyzs.cheb.cz 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Pro zápis do 1. ročníku základního vzdělávání jsou stanoveny školské obvody podle § 178  

odst. 2 písm. b) školského zákona a podle obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 7/2019

1. ZŠ
Americká 36
Americká
Břehnická
Do Zátiší
Družstevní
Kachní kámen
Klášterní
Klášterní mlýn
K Pomezí
Lesní
Lomená
Na Nivách
Přátelství
Rákosová
Skalka
Stavbařů
Údolní
Zátiší

2. ZŠ
Májová 14
Boční
Březinova
Bříza
Cetnov
Dukelská
Evropská
Hrozňatov
Jindřichov
Karlovarská
Ke Hřbitovu
K Nemocnici
Komenského
Libušina
Lidická
Májová
Mánesova
Městské Sady
Na Návrší
Na Vinici
Na Výsluní
Nerudova
Hrozňatov
Obrněné brigády
Osvobození do č. 17
Ovocná
Pelhřimov
Pelhřimovská
Podnikatelská
Pražská
Průmyslový park

Sadová
Sady Míru
Sládkova
Svatopluka Čecha
Svobody lichá do 33
 sudá do 42
Šlikova
Školní
Truhlářská
Valdštejnova do č. 37
Vančurova
Vrbenského
17. listopadu (11 - 23)
26. dubna

3. ZŠ
Malé nám. 3
Ašská
Boženy Němcové
Březová
Buková
Dolnice
Dolnická
Dřevařská
Dubová
Dvořákova
Dvořákovy Sady
Františkolázeňská
Gustava Noska
Hornická
Chlumeček
Janáčkova
Javorová
Joštova
Jilmová
Ke Skalce
Klest
Kolmá
Komorní
Komorní dvůr
K Viaduktu
Malé náměstí
Na Hůrce
Nezvalova
Okružní
Pekařská
Pod Hůrkou
Pod Hvězdárnou
Pod Rozhlednou
Přemysla Otakara
Severní
Slavice
Spojovací
Střížov

Tovární
Tylova
Tyršova
U Hilarie
U Parku
U Sídliště
Vodní
Václava Kučery
Zlatá
Zlatá louka

4. ZŠ
Hradební 14
Brandlova
Baltazara Neumanna
Cechovní
Divadelní náměstí
Dlouhá
Dobrovského
Dolní Dvory
Dominikánská
Dřenice
Dvůr pod lipami
Elišky Krásnohorské
Františkánské nám.
Goethova
Havlíčkova
Hradební
Hradní
Hrnčířská
Chvoječná
Jakubská
Jánské nám.
Jateční
Jižní
Kachní
Kamenná
Kasární nám.
Kollárova
Kostelní
Kostelní nám.
Kostelní schody
Koželužská
Krajinka
Kramářská
Křížovnická
Kubelíkova
K Nábřeží
Logistická
Loužek
Luční
Máchova
Maškov
Mikulášská
Mincovní
Mlýnská
nám. Kr. Jiřího z Poděbrad
Na Červeném vrchu
Na Hrázi
Na Svahu
Na Vyhlídce

Nad Jezem
Nad Řekou
Obilná
Pobřežní
Pod Věží
Provaznická
Podhoří
Růžová
Růžový kopeček
Smetanova
Spálená
Trčky z Lípy
Úzká
V Lipách
Za Mostní branou
Zavražděných
Zelená
Židovská

5. ZŠ
M. Kopeckého 1
Antala Staška
Bezejmenná
Blanická
Čapkova
Dělnická
Dolní
Domažlická
Dragounská
Drážní
Dyleňská od č. 18
Háje
Jabloňová
Jesenická
Jungmannova
Klatovská
Kosmonautů
Květná
K Hájům
K Výtopně
Matěje Kopeckého
Mírová
Na Hradčanech
Olbrachtova
Osvobození od č. 18
Pastýřská
Písečná
Polní
Požárníků
Příčná
Příkopní
Rhedenská
Riegerova kromě č. 15
Rohová
Rokycanská
Rolnická
Slapanská
Slapany
Sokolovská
Sportovců
Strmá

Svatý Kříž
Šeříková
Šumavská
Táborská
Tachovská
Trnková
U Skleníku
U Stadionu
U Trati
U Vlečky
Vilová
Větrná
Vrchlického
V Zahradách
Zahradní
Zemědělská
17. listopadu (43 - 61)

6. ZŠ
Obětí nacismu 16
Bezručova
Do Pískovny
Duhová
Dyleňská (1 - 16)
Fialová
Hálkova
Hermannova
Horní Dvory
Horní
Hračkářská
Hradiště
Husova
Hviezdoslavovo nám.
Chatová
Chebská
Jílová
Jiráskova
Kamenická
Karlova
K Hradišti
Ke Kaštanům
Ke Křížům
Ke Střelnici
Konečná
Krátká
K Dolinám
K Letišti
K Maškovu
Malá
nám. Dr. Milady Horákové
nám. Prokopa Holého
Nižnětagilská
Nová
Obětí nacismu
Osadnická
Palackého
Pivovarská
Podhrad
Podhradská
Potoční
Riegerova č. 15

Satelitní
Slepá
Sluneční
Souběžná
Svobody lichá od 37
 sudá od 44
Šimáčkova
Tichá
Tršnice
Tršnická
Třebízského
Uhelná
U Farmy
U Přehrady
U Rybníka
U Studánky
Valdštejnova od č. 38
Ve Dvorech
Vrázova
Všebořská
V Úvozu
Wolkerova
Zámecká
Ztracená
Za Nádražím
Zalomená
Železničářů
Žižkova

Základní 
škola
Kostelní nám. 14
Bez školského obvodu

Svobodná 
chebská škola
Jánské nám. 15
Bez školského obvodu
Zápis se uskuteční 1. až 
3. 4. 2020 vždy od 14 do 
16 hodin.

Waldorfská 
ZŠ a MŠ  
Wlaštovka
Zemědělská 21
Bez školského obvodu
Zápis se uskuteční 16.4. 
a 17.4.2020 od 14 do 18 
hodin.
Den otevřených dveří s info 
schůzkou se koná 1.4.2020 
od 17 hodin

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce může být posuzováno jako přestupek podle platné legislativy České republiky.

a) Pokud je místem trvalého po-
bytu zahrádkářská kolonie nebo 
Cheb a číslo popisné nebo Cheb a 
číslo evidenční, je příslušným škol-
ským obvodem nejbližší základní 
škola zřizovaná městem Cheb.

b) V  případě trvalého pobytu 
v nově vzniklé ulici nebo nově 
vzniklé části města bude pří-
slušným školským obvodem 
nejbližší základní škola zřizova-
ná městem Cheb.

V souvislosti s mimo ádnými opat eními m že ješt  dojít ke zm nám. Sledujte www.cheb.cz.



str. 10 Chebské radni ní listyDIVADLO

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách       

podle Homéra

ODYSSEUS
Dobrodružný příběh z mýtických časů pro celou rodinu.

Vydejte se s nejchytřejším z Řeků po stopách jeho strastiplného 
putování za věrnou Pénelopou.

PO  OBNOVENÍ  BĚŽNÉHO  PROVOZU  DIVADLA  BUDEME   NAHRAZOVAT  NEODEHRANÁ 
BŘEZNOVÁ  A  DUBNOVÁ  PŘEDSTAVENÍ.

NOVÉ  TERMÍNY BUDOU  ZVEŘEJNĚNY NA  WWW.DIVADLOCHEB.CZ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KAVÁRNY THÁLIE
                     ve 2. patře divadelní budovy

PŘIPRAVUJEME
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Prodej vstupenek na Májovou veselici 
za ne 20. dubna

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví zve seniory na Májovou veselici, která 
se bude konat ve tvrtek 7. kv tna od 16 hodin v Kulturním centru Svoboda. 
Minulý rok jsme tuto akci pro d íve narozené uspo ádali poprvé. Vzhledem 
k tomu, že m la zna ný ohlas, rozhodli jsme se ji letos zopakovat. Jsme 
moc rádi, že stále v tší po et senior  využívá možnosti setkat se s p áteli 
a známými, pobavit se, zatan it a zazpívat si. I tentokrát bude zajišt na jak 
hudba, tak tane ní vystoupení.  
Vstupenky v cen  80 K  bude možné v p edprodeji zakoupit v Turistickém 
infocentru na nám stí Krále Ji ího z Pod brad od 20. dubna.
P ij te se s námi pobavit!

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví 

Informace ke kv tnovému zápisu 
do mate ských škol

Zápis d tí do povinného p edškolního vzd lávání se v mate ských školách 
z izovaných m stem Cheb uskute ní ve dnech 12. až 14. kv tna, vždy od 8 
do 12 hodin. Termín zápisu do mate ských škol se týká i mladších d tí, na 
které se povinná p edškolní docházka nevztahuje. K zápisu do povinného 
p edškolního vzd lávání se dostaví d ti narozené v období od 1. zá í 2014 
do 31. srpna 2015 (s ú inností od 1. ledna 2017 je stanoveno d tem, které 
do m síce zá í dosáhnou v ku p ti let, nastoupit v následujícím školním 
roce k povinnému p edškolnímu vzd lávání). Pro zápis do povinného p ed-
školního vzd lávání jsou stanoveny školské obvody, jejichž p ehled bude 
zve ejn n v každé školce a na plakátovacích plochách ve m st . 
Rodi e, nebo jiní zákonní zástupci p inesou k zápisu vypln ný formulá , 
který si p edem vyzvednou v mate ské škole, rodný list dít te a sv j ob-
anský pr kaz. Cizí státní p íslušníci musí mít rovn ž potvrzení o trvalém 

pobytu. Podrobn jší informace k pr b hu zápisu podají zájemc m v jed-
notlivých mate ských školách.
M sto je z izovatelem šesti školek, p i emž n které mají odlou ená praco-
višt . Zápis bude probíhat pouze v hlavních budovách školek s editelstvím 
- i pro odlou ená pracovišt .
V Mate ské škole Diakonie CE (26. dubna 7) se zápis uskute ní 5. kv tna 
od 8 do 15 hodin a ve Waldorfské MŠ Wlaštovka (Zem d lská 21) 11. a 12. 
kv tna od 15.30 do 18 hodin.
Nespln ní povinnosti p ihlásit dít  k zápisu k povinné p edškolní docházce 
m že být posuzováno jako p estupek podle platné legislativy.
P ehled mate ských škol z izovaných m stem Cheb: MŠ Malé nám stí 2, 
MŠ 26. dubna 39, MŠ Komenského 27 (odlou ená pracovišt  Brandlova 15, 
Divadelní nám stí 2), MŠ Osvobození 67 (odlou ené pracovišt  Pastý ská 4), 
MŠ Bezru ova 1, MŠ Do Zátiší 3.
Nov  m žete využít elektronický p edzápis, kde vyplníte žádost o p ijetí 
dít te k p edškolnímu vzd lávání a údaje týkající se dokladu o o kování. 
Elektronickou adresu naleznete na webových stránkách p íslušné mate ské 
školy (platí pouze pro mate ské školy, které z izuje m sto). Elektronický 
p edzápis bude p ístupný od 20. 4. 2020. Ve dnech termínu zápisu se rodi e 
dostaví s vytišt nými dokumenty v objednaném termínu.

nabízíme

vedení ú etnictví
Více informací na 

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

Knihovna je uzav ena
V knihovn  jsou do odvolání pro ve ejnost 
uzav eny všechny provozy a zrušeny na-
plánované akce. 
•  Výp j ky budou automaticky prodlou-

ženy. Bude rovn ž prodloužena lh ta 
pro vyzvednutí p ipravených knih tak, aby bylo možno je vyzvednout 
po otev ení knihovny.

•  Knihy, asopisy, noviny a audioknihy lze vracet do biblioboxu Vrá a, 
který se nachází p ed hlavní budovou knihovny.

•  Objednávání knih z katalogu nebude v dob  uzav ení knihovny možné 
s výjimkou p j ování e-knih, které budou dostupné i nadále.

•  V p ípad  jakýchkoliv dotaz  lze knihovnu kontaktovat telefonicky v PO 
až PÁ od 7.30 do 16 h i písemn  - 354 422 368, info@knih-cheb.cz.

•  Doporu uje se sledovat knihovní webové stránky a Facebook, kde bu-
dou pr b žn  zve ej ovány aktuální informace.

PhDr. Martina Kuželová, editelka M stské knihovny v Chebu
Bc. Hana Pimperová, vedoucí odd lení knihovních fond

CHEBŠTÍ ÁPI. Hnízdo na komín  nad chebským obchodním domem 
Albert se letos zaplnilo již 10. února. áp tentokrát p ilet l d íve než 
v p edchozích letech. Vloni to nap íklad bylo 19. února, p edloni 
5. b ezna a v roce 2017 23. února. S nejv tší pravd podobností byl 
tak náš chebský áp v bec prvním, který po zim  dorazil na hnízdišt  
v eské republice. Jedenáct dn  po ápovi pak do Chebu dorazila i sa-
mi ka. Hnízdo áp  op t snímá webová kamera. Online p enos m žete 
sledovat na webu m sta www.cheb.cz. Odkaz nazvaný Chebští ápi 
najdete na titulní stránce v sekci Online služby. (foto: Martin Stola )

Pod kování chebské nemocnici
Cht l bych pod kovat za pé i, která byla mojí manželce Zde ce Závod-
níkové v nována b hem její hospitalizace v Nemocnici Cheb. Pod ko-
vání pat í zejména panu Martinu Polívkovi a personálu l žkové ásti 
chirurgie a ORL. 

Manžel Jan Závodník a rodina

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 
10.4., 12.5. a 17.6. 2020 - 16.15 hod., 30.4. a 9.6. 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

Informace o novém systému svozu odpad  od rodinných 
dom  v etn  toho, jak si žluté a modré popelnice 

objednat, najdete na m stském „odpadovém“ webu:
www.tridimevchebu.cz

Svoz odpad  Chetes: tel.: 725 557 238, e-mail: polak@chetes.cz
M sto Cheb: tel.: 354 440 178, e-mail: odpady@cheb.cz
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Chebští b žci zahájili sezónu 
v pražských Kbelích

Na b žecký „votvírák“ vyrazila výprava chebských b žc  do Kbel. V této 
m stské ásti Prahy se konala tradi ní Palestra Kbelská desítka. Cheb 
reprezentovalo 11 b žc , a to nejen v individuálních kategoriích. Roz-
b hnito.cz pro tento závod sestavilo t i t í lenná družstva. Nejúsp šn jší 
byl podle p edpoklad  tým Rozb hnito.cz A ve složení Duchek, Behina, 
Novotný, který v celkovém hodnocení tým  skon il na 15. p í ce.
Deštivé a studené po así provázelo nejen cestu do Prahy, ale i celé zá-
vodní odpoledne. Jedna omluvenka t sn  p ed odjezdem nakonec zp -
sobila, že Cheb v Praze reprezentovalo celkem jedenáct b žc  p evážn  
z tréninkové skupiny B. V cíli závodu na deset kilometr  byl z chebské 
výpravy nejrychleji Ji í Novotný s asem 48:25. Jen šest vte in za ním 
pro al cílovou áru výborný Ji í Duchek, který p i své závodní premié e 
na této vzdálenosti zab hl as 48:31. Další v po adí byl Ond ej Behina 
s asem t sn  nad 50 minut. Nejrychlejší ženou chebské výpravy byla 
s asem 53:51 Renata Šalátová, která po spole ném � niši s Janou epo-
vou byla jen o vte inu rychlejší.
Rozb hnito.cz se zú astnilo i týmové sout že, kam nasadilo t i týmy po 
t ech lenech. V konkurenci 24 družstev si podle p edpokladu velmi dob-
e vedl tým Rozb hnito.cz A (Duchek, Behina, Novotný), který si dob hl 

pro krásnou 15. p í ku. P evážn  ženský tým B ( epová, Šalátová, Kun-
citer) skon il na 19. míst . Tým C ve složení Hladká, Lhotová, Sýkora si 
vyb hl 21. místo.

Rozb hnito.cz, z.s.

Kostelní ci se vydali na exkurzi 
Žáci 1. stupn  ZŠ Cheb se zú astnili projektového dne mimo školu, který se 
konal v Hypermarketu Tesco Sokolov. Žáci byli nejprve seznámeni s pravi-
dly bezpe ného chování, poté jsme si prošli prostory obchodu a také jeho 
zázemí. Paní editelka spole n  se zam stnanci informovala d ti o aktivitách 
provozovny a o jejím chodu. Žáci si mohli jednotlivé innosti i prakticky 
vyzkoušet. 
Poté jsme se vypravili k budov  potravinové banky, kde jsme byli seznáme-
ni s aktivitou této neziskové organizace. Žáci se dozv d li, které potraviny 
se zde shromaž ují a dále pak distribuují k charitativním a dobro inným 
organizacím. 
Celá akce byla krásn  zorganizovaná a tímto bychom cht li paní editelce 
Ing. Gabriele Švehlové velice pod kovat. 

So a Špi íková, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

Májovým Chebskem 2020
První polovina kv tna je na Chebsku již dvacet ty i let neodmysliteln  
spojena s dálkovým etapovým pochodem Májovým Chebskem. Letošní 
jarní akce Klubu eských turist , odboru Union Cheb se uskute ní od 
pátku 8. kv tna do ned le 10. kv tna. V jejím rámci p ipravují chebští 
turisté i devatenáctý ro ník Sv tového dne ch ze a tvrtý ro ník b žecké 
turistiky Desítka Májovým Chebskem. Letošní trasy zavedou turisty ne-
jen do kouzelného centra Chebu, který se pyšní titulem Historické m sto 
roku 2014, ale také do p írody. A že má Chebsko co nabídnout! Na jedné 
z tras leží poutní areál Maria Loreto ve Starém Hroznatov , cílem další 
trasy m že být kamenná Bismarckova rozhledna na Zelené ho e u Chebu 
s blízkým televizním vysíla em, v prostoru mezi Chebem a Františkový-
mi Lázn mi pak sopka Komorní h rka. Objevovat krásy Chebska mohou 
i cyklisté, protože jim po adatelé poskytnou nabídku celé sít  cyklistic-
kých tras. Zvládnout tak mohou nap íklad návšt vu rozsáhlého slatiništ  
a rašeliništ  s výv ry minerálních pramen  a istého oxidu uhlíku v tzv. 
mofetách v NPR Soos, Železnou h rku u Chebu s blízkou znamenitou ky-
selkou na Kyseleckém hamru, nebo soubory chebských hrázd ných dom  
v Doubrav , Milíkov , Salajn  nebo v Novém Drahov . Zajímavých a pro 
mnohé dosud neznámých kulturních a p írodních cíl  je na Chebsku velké 
množství. K jejich výb ru dob e poslouží mapy K T 1 Ašsko a Chebsko 
a 2 Slavkovský les a Mariánské Lázn . Z webových portál  pak m žeme 
doporu it www.tic.mestocheb.cz nebo www.zivykraj.cz. Propozice k tu-
ristické akci jsou dostupné na www.unioncheb.netstranky.cz. Ubytování 
ú astník  akce zajiš uje po adatel v t locvi n  v míst  startu a cíle (ISŠ 
Komenského 29, Cheb). Pochod je za azen mezi akce IVV a lze p i n m 
plnit vydané turistické záznamníky. Samoz ejmostí je nabídka turistic-
kých vizitek.

Pavel Sýkora

Gymnázium Cheb hledá nové u itele 
p edm t  Informatika a výpo etní technika, 

eský jazyk, N mecký jazyk, Zem pis, 
T lesná výchova. 

P ijmeme od nového školního roku 2020/2021 u itele 
všeobecn  vzd lávacích p edm t  SŠ s kombinacemi 
výše uvedených aprobací. Nabízíme zajišt ní ubytová-
ní, nebo bytu, možnost náborového p ísp vku, práci ve 

škole s nadstandardním vybavením. Zájemci, kontaktujte prosím vedení 
školy nejdéle do 27. dubna 2020: 
RNDr. Ing. Jaroslav Ko vara – editel školy, tel.: 603 501 934, 
e-mail kocvara@gymcheb.cz.

Zprávi ky z jedni ky
D íve, než se uzav ely školy z d vodu mimo ádného opat ení kv li ko-
ronaviru, se toho událo opravdu mnoho, jak ve sportovních, tak ve v do-
mostních sout žích. Poslední sportovní sout ží, která se sta ila odehrát, 
byl basketbal, a to skupina okresního kola chlapc  v kategorii IV. Naši 
borci vybojovali st íbrné medaile a postup do okresního kola. A  to tak 
nevypadá, mezi sport pat í i šachy. Naše šachové ty lenné družstvo 
pod vedením pana u itele Brš áka navázalo na lo ský ne ekaný úsp ch. 
V únoru se v Ostrov  konal krajský p ebor školních tým  v šachu. Tým 
naší školy ve složení Petr Bílek z 5. B, Pham Duy Anh, Vojt ch Mí a 
a Marek Radoj i  z 9. A skon il na p kném pátém míst  v kategorii 
2. stupe . P ední p í ky obsadili žáci nižších gymnázií.
Dalších skv lých umíst ní dosáhli žáci druhého stupn  ve v domostních 
sout žích. Páté místo p ivezl Petr Šlajer ze 7. B z okresního kola sout -
že v anglickém jazyce - kategorie I. A. Petrovi také pat í p kné 8. místo 
v zem pisné olympiád  sedmých t íd. Úžasného výsledku dosáhl Vítek 
Habart z 9. A pod vedením paní u itelky Chmelí ové. Obsadil 6. místo 
v okresním kole chemické olympiády v kategorii D. Nutno podotknout, 
že p ed ním byli pouze studenti gymnázií! Dalším naším šikovným stu-
dentem je Petr Havel z 8. A. Ten se zú astnil sout že v n meckém jazyce 
v kategorii II. A a vedl si opravdu skv le. V okresním kole skon il na 
druhém míst  a postup do kola krajského m l jistý. Ani tam se neztratil. 
Svým umem a v domostmi, které má i díky paní u itelce Brš ákové, sta-
nul na vynikajícím 3. míst .
Všem za dosažené výsledky moc gratulujeme a d kujeme za vzornou re-
prezentaci školy.

Mgr. Lenka Šebová, 1. ZŠ Cheb

Kostelní ci na návšt v  soudu
V rámci p edm tu ob anská výchova se snažíme 
upev ovat právní v domí našich žák . Nedílnou 
sou ástí této edukace jsou i návšt vy Okresní-
ho soudu v Chebu. P i té poslední zhlédli žáci 
šestých až devátých t íd soudní jednání, kde se 
projednávalo nepln ní vyživovací povinnosti. 

Pro žáky byl zážitkem už samotný vstup do budovy - pr chod kontrolním 
rámem a podrobná kontrola justi ní stráží. Po p íchodu soudce, státního 
zástupce a obhájce jsme nahlédli do princip  fungování soudního jednání. 
Záv rem nám soudce Mgr. Petr Holub ochotn  odpov d l na veškeré do-
tazy a my op t odcházeli s nezapomenutelným zážitkem. 

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14
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Wlaštovky se vrací do centra
Neseme Vám d ležitou novinu. Waldorfská základ-
ní škola Wlaštovka, která již tvrtým rokem nabízí 
alternativní vzd lávání v Chebu, plánuje od nového 
školního roku návrat do centra m sta. Ze stávající-
ho p sobišt  v chebských Hájích se základní škola 
b hem léta p est huje do budovy Integrované st ed-
ní školy Cheb na Divadelním nám stí.
V zá í 2020 se škola rozroste o další 1. t ídu a bude 
tak pokrývat již celý 1. stupe  základního vzd lává-
ní. Máte-li zájem dozv d t se více, p ijm te pozvá-
ní na Den otev ených dve í a informa ní sch zku 

1. dubna 2020 od 17 hodin na adrese Zem d lská 21, Cheb-Háje. Zápisy 
do 1. t ídy budou probíhat ve dnech 16. a 17. dubna 2020 vždy od 14 do 
18 hodin. Zájemci o zápis pište prosím na cheb@wlastovka.cz a rezervuj-
te si termín zápisu. 

Radka Jiroušková

Žáci 1. ZŠ v mezinárodním šet ení usp li
eská školní inspekce zaslala jednotlivým školám zprávu o výsledcích 

žák  v rámci mezinárodního šet ení PISA 2018. Zapojeno do n j bylo 
p es 7000 žák  z 333 základních a st edních škol z eské republiky. Šet-
ení prob hlo v období od konce b ezna do za átku kv tna 2018. 

Šet ení PISA je zam eno na patnáctileté žáky. V každé zapojené zemi 
prob hlo testování a dotazování na reprezentativním vzorku žák  a škol. 
Výsledky šet ení lze tedy v každé zemi zobecnit na celou populaci pat-
náctiletých žák .
Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu mezinárodního šet ení PISA 
2018 byla tená ská gramotnost, tedy schopnost porozum t textu, p e-
mýšlet o n m, posuzovat ho, zabývat se jím a používat ho k dosažení 
vlastních cíl , k rozvoji vlastních v domostí, potenciálu a k aktivní ú asti 
ve spole nosti.
V tabulce je uvedeno pr m rné bodové skóre dívek, chlapc  a všech žák  
pro všechny sledované gramotnosti.

Z uvedených výsledk  je patrné, že žáci 1. ZŠ Cheb dosáhli výrazn  nad-
pr m rných výsledk
v porovnání s ostatními zapojenými školami v R. Tyto výsledky jasn  
ukazují, že ne všechny školy v Karlovarském kraji dosahují podpr m r-
ných výsledk , jak o tom informují média. 

Mgr. Miroslav Janoušek, editel 1. ZŠ Cheb

Akademie um ní a kultury pro 
seniory m sta Chebu

Od íjna 2020 otevíráme v Základní um lecké škole Jind icha Jind icha 
Cheb 1. ro ník studia pro seniory - Akademii um ní a kultury pro seni-
ory m sta Chebu.
P ihlásit se mohou seniorky a senio i, kte í mají chu  a as se aktivn  
v novat um lecké innosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se 
nekonají žádné p ijímací zkoušky a jediným kritériem p ijetí je zájem 
o um leckou innost pod vedením kvali� kovaných lektor  ZUŠ Cheb. 
Studium je ur eno pro seniory, kterým byl p iznán starobní d chod, 
v p ípad  volných míst i pro seniory 60+. Ve školním roce 2020/2021 
se mohou vzd lávat v hudebním, výtvarném a tane ním oboru. Studium 
� nan n  podporuje m sto Cheb, a proto školné bude pouze symbolické, 
100 K  za semestr.
Bližší informace získáte na stránce http://www.zuscheb.cz/akademie 
nebo v kancelá i školy i na tel. ísle 354 422 993.
P ij te si splnit sv j „odložený sen“ a nebojte se za ít studovat se svými 
vnou aty! T šíme se na vás.

Zde ka Horská, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Gramotnost Všechny ZŠ v R 1. ZŠ Cheb

dívky chlapci pr m r dívky chlapci pr m r

tená ská 
gramotnost 472 447 458 498 461 475

Matematická 
gramotnost 465 474 470 504 507 506

P írodov dná 
gramotnost 464 470 468 506 504 505

Sout ž Stavby Karlovarského kraje 
byla vyhlášena

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo jubilejní 20. ro ník 
sout že Stavby Karlovarského kraje. Podobn  jako v minulých letech je 
možné p ihlásit jak samotné stavby, tak i projekty a urbanistické i archi-
tektonické studie. P ihlašovatelem m že být investor, zhotovitel, projek-
tant, architekt nebo majitel. „B hem uplynulých 19 ro ník  se v rámci 
této sout že prezentovalo již 516 realizací a projekt . Naším cílem je, aby 
se odborná i laická ve ejnost seznámila s tím, jak je na tom stavebnictví 
v Karlovarském kraji, které nové stavby zde vznikly a které se p ipravují,“ 
uvedla Anna Vlášková z Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.
Do 30. dubna lze p ihlásit novostavby i rekonstrukce budov a ve ejných 
prostor dokon ené v p edchozích 3 letech a projekty a studie p ipravova-
né k realizaci za období uplynulých 5 let.
Nejlepší stavby a projekty bude vybírat odborná porota i ve ejnost. Hla-
sování ve ejnosti bude p itom probíhat od 20. kv tna do 19. ervna na 
webu www.stavbykarlovarska.cz, kde jsou rovn ž k dispozici podrobné 
informace o sout ži v etn  p ihlašovacího formulá e. 
Slavnostní vyhlášení nejúsp šn jších staveb a projekt  prob hne tradi n  
v rámci Dn  stavitelství a architektury Karlovarského kraje, které se bu-
dou konat ve dnech 18. a 19. ervna.

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-mailu vaclava.snaidlerova@kkn.cz nebo 
telefonicky na íslech 354 226 444 a 608 535 111. Pro bližší informace 
sledujte náš pro� l na Facebooku Porodnice Cheb. T šíme se na vás.

Tým porodnice Cheb
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O innosti Potravinové banky

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. d kuje m stu Cheb za � nan -
ní podporu ve výši 28 000 K , kterou využívá na innost v letošním roce. 
Díky p ísp vku se m že nezisková organizace v novat svému poslání, 
ímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se 

aktuáln  v potravinové bance d je? 
Máme za sebou podzimní kolo Sbírky potravin. Díky sbírce jsme moh-
li náš sklad doplnit sortimentem, který nám nejvíce chyb l. Jedná se 
o trvanlivé mléko, konzervy, polévky nebo drogerii. Celkem jsme tak-
to získali 10,6 tuny potravin a dalšího zboží. V Chebu se sbírka konala 
v hypermarketech Albert a Tesco.
Když se ohlédneme zpátky, tak m žeme konstatovat, že v roce 2017 naše 
potravinová banka p erozd lila p es 31 tun zboží. V roce 2019 to již bylo 
71 tun a v rámci spolupráce s 30 odb ratelskými neziskovými organi-
zacemi se dostala potravinová pomoc k p ibližn  2500 osobám v celém 
Karlovarském kraji. 
D ležité také je, že naše potravinová banka je za azena do poplachové-
ho plánu Hasi ského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme 
p ipraveni pomoci v oblasti zabezpe ení nouzového stravování pro oby-
vatelstvo postižené mimo ádnou událostí. Pokud bude pot eba, m žeme 
v mimo ádných p ípadech zajistit potraviny také pro ob any Chebu na-
cházející se v tíživé životní situaci.
Provoz potravinové banky je � nancován z dota ního programu Minister-
stva zem d lství. Peníze na innost a vybavení získává organizace i od 
dalších m st z našeho kraje. Letos se potravinová banka do kala � nan -
ní podpory také ze strany Karlovarského kraje, m st Kraslic, Karlových 
Var , Chodova a Nada ního fondu Tesco. 
Potravinovou banku Karlovarského kraje založily v roce 2015 dobro in-
né organizace s dlouholetou p sobností v našem regionu – Farní charity, 
Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

Milan Hloušek, editel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

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

uzáv rka
p íštího ísla:

13. 4. 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, na m síc duben máme naplánovány tyto akce: 5. dubna 
v 16 hod. se bude konat spole ný koncert Tachovského d tského sboru 
a p veckého sboru ZUŠ Cheb Kopretiny v sálu školy. Do Klášterní 
knihovny si m žete p ijít poslechnout 16. dubna od 17.30 hod. Jarní kon-
cert p veckého odd lení a jeho host . Školní koncert, na kterém tentokrát 
zazní moderní a jazzové skladby, p ipravuje Tomáš Horský na 23. dubna 
od 17 hodin.
V okresním kole sout že ve h e na smy cové nástroje získali žáci naší 
školy tato ocen ní: Emílie Folcová a Magdalena Galbová 2. místa, Tomáš 
Havlí ek ze t ídy Jany Cenknerové také 2. místo a Radek Hána ze t ídy 
Miloslavy Vaní kové 1. místo s postupem do krajského kola.
M stský dechový orchestr a tane ní skupina vystoupí 26. dubna na osla-
vách Osvobození m sta Chebu a 30. dubna na tradi ním Pálení arod jnic.
V dalším školním roce, tedy od íjna 2020, budeme otevírat Akademii 
um ní a kultury pro seniory m sta Chebu. Bližší informace se dozvíte v sa-
mostatném lánku.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

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 ki-
lometr  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 výškou 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. 

Stará tribuna na Lokomotiv  jde k zemi
V únoru byla zahájena demolice 
zchátralé tribuny ve sportovním 
areálu Lokomotivy. K zemi jde 
jak samotná tribuna s hledišt m, 
tak objekt se šatnami, umývárnou 
a klubovnou. Pln  funk ní musí 
naopak po demolici z stat malé 
tréninkové h išt , které s tribunou 
t sn  sousedí. 
Stavební � rma, která demolici 
provádí, musí rovn ž zajistit vý-
kup kovových konstrukcí tribuny, 
p i emž výnos p ipadne m stu. 
Na základ  výsledku výb rové-
ho ízení bude demolice stát p es 
2,3 milionu korun, což je výrazn  

mén , než kolik inil odhad náklad  v projektové dokumentaci. Ten po-
ítal s ástkou p es 17 milion  korun. Na míst  zdemolované tribuny má 

p itom vyr st druhé fotbalové h išt .
První fotbalové h išt  s um lou trávou a osv tlením vzniklo ve sportov-
ním areálu Lokomotivy v první fázi jeho postupné revitalizace v roce 
2017. V polovin  lo ského roku pak byla dokon ena druhá etapa, v rámci 
které došlo k vybudování jednopodlažní p ístavby haly a k áste né re-
konstrukci zázemí sportovní haly. V nové p ístavb  je šest šaten se so-
ciálním zázemím. Na st eše vznikla navíc terasa, ze které je výhled na 
fotbalové h išt . Rekonstrukce zázemí haly zahrnovala vybudování nové-
ho gastroprovozu nebo instalaci výtahu, díky kterému je zajišt n bezbari-
érový p ístup do haly.

M sto chce odkoupit pozemek 
v areálu nemocnice

M sto chce odkoupit pom rn  rozsáhlý pozemek v areálu chebské nemoc-
nice. V souvislosti s tím již o� ciáln  požádalo Karlovarský kraj o jeho prodej. 
Pozemek je v sou asnosti i výhledov  pro nemocnici nadbyte ný, zat žují 
ji i náklady na jeho údržbu. M sto by ho do budoucna cht lo využít nap í-
klad pro zástavbu rodinnými domy nebo objektem sloužícím sociálním i 
zdravotnickým službám.
Plocha poptávaného pozemku je p ibližn  1,75 hektaru, znalecký odhad 
ceny iní 14,8 milionu korun.
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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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