
Vážení Chebané, 
což takhle dát si stereotyp? 
Stereotyp obvykle nevnímá-
me pozitivn . Ozna íme-li 
n co za stereotypní, nazna-
ujeme, že je to nezajímavé, 

nudné, p edvídatelné.
V posledních týdnech v tšina 
z nás marn  hledá záchytné 

body v rozbou ené dob . Vše se m ní, p eskupu-
je, prakticky nelze plánovat dop edu. Poptáváme 
sebemenší jistoty, které by nás ukotvily a vyvedly 
z panujícího chaosu. N co p edvídatelného, pro-
v eného, mnohokrát prožitého. Prost  stereoty-
pního. Rádi bychom, stejn  jako každý všední den, 
zašli na ob d do restaurace, rádi bychom si, jako 
každý týden, zaplavali v bazénu, rádi bychom, 
stejn  jako každý m síc, zašli do divadla, rádi by-
chom, jako každý rok, šli koledovat na Velikono-
ce. Zkrátka bychom s nadšením d lali tucty v cí, 
které nám za b žných okolností p ipadají celkem 
všední, n kdy možná až otravné. Až te , když 
jsme o mnohé z nich p išli, vidíme, jak jsou pro nás 
d ležité. Možná jedním z nejv tších p ínos  probí-
hající epidemie bude fakt, že si za neme takových 
zdánlivých samoz ejmostí více vážit a hý kat si je.
I radnice by m la být jednou z jistot, oním p ed-
vídatelným stereotypem, o který se v t žkých do-
bách ob ané op ou a najdou tam pomoc. V ím, 
že balí ek opat ení, který jsme v pr b hu dubna 
schválili, všem Cheban m aspo  trochu pom že 
v nelehké � nan ní situaci. Možná nejd ležit j-
ší není ani tak samotná výše � nan ní úlevy jako 
spíše pocit, že na radnici o jejich potížích víme 
a nabízíme jejich, aspo  áste né, ešení. Stejn  
tak se budeme snažit, aby, jakmile to usnesení vlá-
dy povolí, se fungování m sta vrátilo do normálu. 
Aby ú ad za al standardn  vy izovat žádosti ob-
an , aby ožila sportovišt , aby se rozb hla výuka 

ve školách. Osobn  se nejvíce t ším, až skon í zá-
kaz spole enských akcí. Koronavirus totiž m že 
zdevastovat naši ekonomiku, ale skute n  poraže-
ni budeme až tehdy, když in� kuje naši mysl a víru, 
že vše dob e dopadne. Práv  spole enské akce, a  
už ve form  koncert , food festival , sportovních 
zápas  i jiné, nám mohou poskytnout pot ebnou 
relaxaci a optimismus. Tedy tu nejlepší a nejú in-
n jší vakcínu.
P eji vám stereotypní léto, podzim, zimu, jaro, léto, 
podzim, zimu…

www.cheb.cz KVĚTEN 2020
INFORMACE K SOU ASNÉ MIMO ÁDNÉ SITUACI  ZAJÍMAVOSTI  MEGANÁPADY

TIP NA KVĚTEN: 4.–15. 5. – MEGANÁPADY – hlasování na www.meganapady.cz

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu Pokra ování na str. 2

Balí ek úlev pom že 
ob an m i podnikatel m 
Zastupitelstvo m sta schválilo na svém dubno-
vém zasedání soubor opat ení na podporu ob a-
n  Chebu i místních podnikatel  i organizací. 

ada z nich totiž v d sledku vládních krok  
k zamezení ší ení pandemie koronaviru p išla 
minimáln  o ást p íjm . Díky p ijatému balí -
ku ušet í Chebané a místní podnikatelé a orga-
nizace p es 25 milion  korun. 
Z hlediska ob an  m sta je ur it  nejpodstat-
n jší úlevou prominutí sedmisetkorunového 
poplatku za svoz odpadu za letošní rok, které se 
týká všech poplatník , tedy nejen ob an  Che-
bu, ale nap íklad i majitel  rekrea ních objekt  
na území m sta. 
T m, kte í již zaplatili, bude uhrazená ástka 
p evedena na rok 2021, p ípadn  si mohou požá-
dat o vrácení poplatku (podrobnosti na str. 16).

ROUŠKY. Roušky k zakoupení chyb ly všude, Cheb nebyl výjimkou. Vlna solidarity, kterou 
nedostatek ochranných pom cek vyvolal, byla však obrovská. S trochou nadsázky se dá íct, 
že šil každý, kdo m l ruce. M stský rouškomat v Prioru zásobovaly chrán né dílny JOKER 
a sí  dobrovolník  pod Komunitním osv tovým spole enstvím. Veškeré vybrané prost edky 
z rouškomatu sm ovaly samoz ejm  zpátky k dobrovolník m, aby bylo t eba na nákup dalšího 
materiálu. Po m st  také vzniklo n kolik rouškovník , kam lidé dávali to, co vyrobili. Šilo se ve 
spoust  organizací, nap íklad ve školkách, v divadle, knihovn , muzeu i hospici, a pochopiteln  
i v mnoha domácnostech. Stranou nez stala ani vietnamská nebo mongolská komunita. Všem, 
kte í p iložili ruku k dílu, pat í obrovské pod kování. Spole n  to zvládneme! (foto: Martin Stola )

Pokud máte p íznaky
  Máte-li teplotu 37,5 °C a více, bolí vás klou-
by, trápí vás suchý kašel i dokonce duš-
nost, okamžit  telefonicky kontaktujte svého 
praktického léka e a oznamte podez ení na 
onemocn ní COVID-19. V p ípad  náhlého 
zhoršení zdravotního stavu volejte linku 155.

  Praktický léka  posoudí vaši anamnézu, aktu-
ální stav a v p ípad  podez ení, že by se sku-
te n  mohlo jednat o onemocn ní COVID-19, 
vás indikuje k provedení testu, vystaví žá-
danku k odb ru a informuje odb rové místo. 
Pokud váš léka  není telefonicky k zastižení, 
zavolejte na linky Integrovaného záchranného 
systému: 950 380 180, 950 370 180.

  Následn  budete kontaktováni a informováni 
o zp sobu odb ru – m že k vám p ijet odb ro-
vá sanitka i navštívíte odb rové místo v areá-
lu Nemocnice Cheb nebo Nemocnice Karlovy 
Vary, kam musíte dojet osobním vozem.



str. 2 Chebské radni ní listyKORONAVIRUS / INZERCE

Balí ek úlev pom že ob an m 
i podnikatel m 

Dokon ení ze str. 1 
U poplatku ze ps  bylo pak schváleno odsunutí jeho splatnosti z konce 
kv tna až na konec íjna.
Rada m sta rozhodla také o tom, že v letošním ani p íštím roce nedojde 
v m stských bytech a nebytových prostorách ke zvýšení nájm , a to ani 
o in� aci.
Podnikatel m, kte í p sobí v m stských objektech, poskytne letos m sto 
slevu na nájemném ve výši 25 procent, t m za ínajícím, kte í mají m st-
ské prostory pronajaté mén  než t i roky, pak dokonce ve výši 30 procent. 
Podnikatelé zárove  mohou využít odklad platby sníženého nájmu i ú to-
vaných služeb o t i m síce bez sankcí a úrok . To znamená, že za období 
duben až erven nemusí v p ípad  pot eby zaplatit nic.
Všem podnikatel m, kte í jsou zapojeni do m stského systému separace 
odpad , bude vrácen poplatek za letošní rok a t m, kte í se do systému 
nov  zapojí, nebude letošní poplatek ú tován. Podnikatelé, kte í mají p ed 
svými provozovnami p edzahrádky, mohou požádat o snížení platby, i 
její úplné prominutí. 
Propad p íjm , který bude se schváleným balí kem úlev souviset, pokryje 
m sto z � nan ních rezerv i mírným posunutím n kterých plánovaných 
investic. Nedojde tedy k žádnému zadlužování.
P ehled všech schválených úlev pro ob any i podnikatele najdete na letá -
ku, který je do tohoto ísla radni ních list  vložen.

Aktuální informace sledujte na:
www.cheb.cz

www.koronaviruscheb.cz

M stský ú ad Cheb: tel.: 354 440 111
V p ípad  vážných zdravotních problém  i ohrožení života 

volejte linky 155 a 112.
Infolinky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje 
p i podez ení na onemocn ní COVID-19: 950 380 180, 950 370 180
Informa ní web ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

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!

 
 

D LEŽITÉ KONTAKTY 
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Golem má za sebou k est ohn m

Chebská obecní pec v komunitní zahrad  v Májové ulici, jejíž výstavbu za-
hájil Nada ní fond Historický Cheb vloni na podzim, je hotova. V pr b hu 
dubna ji lenové spolku Ch(l)ebáci vedeného Liborem Matouškem vypálili 
a prob hlo již také zkušební pe ení. Pec už dostala i jméno. Ch(l)ebáci jí 
za ali íkat Golem. První ádné obecní pe ení s ú astí ve ejnosti se usku-
te ní hned, jak to situace dovolí.
P íst ešek, pod kterým pec stojí, i pec samotná v sob  skrývají n kolik 
unikát . Krov p íst ešku je replikou nejstaršího krovu v echách, nachá-
zejícího se nad presbytá em františkánského kostela v Chebu. Repliku vy-
robili tesa i tradi ní metodou v pr b hu týdenního workshopu, který se 
konal vloni v zá í na chebském nám stí. Samotná pec, která je postavena 
z pálených cihel starým zp sobem, nemá komín, takže topení, vymetání 
i sázení chleba se uskute uje pouze elními dví ky. Tento typ pece po-
chází už z období renesance, zp sob pe ení se od té doby nijak nezm nil. 
Cihly, ze kterých je pec postavena, byly vyrobeny v bývalé ciheln  rodi-
ny Hartových v Hroz atov . Práv  Anton Hart, zachránce poutního místa 
Maria Loreto a estný ob an Chebu, p itom v noval v roce 2005 m stu 
� nan ní dar, který se následn  stal základním jm ním nov  založeného 
Nada ního fondu Historický Cheb.

Foto: Martin Stola

Za ala rekonstrukce Dukelské ulice
Na za átku dubna za ala celková re-
konstrukce ásti Dukelské ulice mezi 
k ižovatkami s ulicemi Evropskou 
a Žižkovou. V sou asné dob  se pra-
cuje v horní ásti tohoto úseku nad 
k ižovatkou s Karlovou ulicí. 
V rámci investice za 14,1 milionu 
korun dojde ke kompletní rekon-
strukci vozovky i chodník  v etn  
nového vymezení podélných par-

kovacích míst na obou stranách komunikace, úpravám odvodn ní, ve ej-
ného osv tlení a sv telné signalizace. Sou ástí bude také rekonstrukce 
k ižovatky s ulicí Karlovou nebo vybudování podzemních kontejner  na 
t íd ný odpad. Vše má být hotovo do konce ervence. 
Spole nost Chevak zárove  provádí vým nu vodovodního adu v navazující 
ásti Karlovy ulice, s jejíž celkovou rekonstrukcí se po ítá v p íštích letech.



str. 4 Chebské radni ní listyINFORMACE / INZERCE

Radní schválili motiva ní systém 
podpory pro nové ordinace

Radní schválili motiva ní systém pro nov  otevírané léka ské ordinace ve 
m st . P isp t to má ke zlepšení sou asné situace, kdy se Cheb podobn  
jako v tšina ostatních m st potýká s nedostatkem zejména praktických lé-
ka , ale i ambulantních specialist  i stomatolog . 
M sto nabízí novým léka m zajišt ní zkolaudované ordinace v m stském 
objektu první rok zdarma a následn  za snížené nájemné. V souvislosti 
s tím už m sto za alo p ipravovat prostory pro nové ordinace v objektu 
bývalého domova pro seniory v Dragounské ulici. Vedle toho mohou noví 
léka i od m sta získat p ísp vek na vybavení ordinace až do výše 250 tisíc 
korun. Z dalších výhod je možné zmínit p ednostní p id lení m stského 
bytu se sníženým nájemným pro samotného léka e nebo jeho zdravotní 
sestru, p ípadn  rekonstrukci zvoleného m stského bytu na náklady m sta 
s následným uzav ením nájemní smlouvy za snížené nájemné, i umíst ní 
dít te, a to i mladšího t í let, do mate ské školy.
Podmínkou pro získání podpory je závazek, že nová léka ská praxe bude 
v Chebu fungovat alespo  5 let. V p ípad  jejího p ed asného ukon ení 
bude muset léka  vrátit pom rnou ást p ísp vku na vybavení ordinace.

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:

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

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

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

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

Platová t ída: 9 nebo 10 (dle dosaženého vzd lání)
Termín nástupu: dle dohody
Hlásit se m žete: do 11. kv tna 2020 (v etn )
Bližší informace:  Ing. Jaroslav Šinka, tel.: 354 440 140, e-mail: sinka@cheb.cz

Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete 
na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst.

M STO CHEB

V souvislosti s mimo ádnými opat eními bude zápis d tí do p edškolní-
ho vzd lávání v mate ských školách z izovaných m stem probíhat bez 
p ítomnosti d tí a zákonných zástupc  v termínu od 4. do 15. kv tna. 
Pro zápis do p edškolního vzd lávání jsou stanoveny školské obvody, 
jejichž p ehled najdete na str. 7.
V termínu do 8. kv tna se lze p ihlásit do elektronického p edzápisu 
na www.elektronickypredzapis.cz. Ješt  p ed termínem ádného zápi-
su si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dít  
„p edzapíšete“. Údaje budou ihned odeslány do ú tu mate ské školy 
a na vás bude si vypln nou žádost pouze vytisknout. Vzhledem k ak-
tuální situaci nenavšt vujte léka e kv li potvrzení o o kování. Z pro-
gramu si vytisknete dokument estné prohlášení k o kování (je také 
na webových stránkách MŠ) a doložíte jej prostou kopií o kovacího 
pr kazu dít te.
P ihlášku (žádost o p ijetí dít te, estné prohlášení) bude možné do 
školky doru it následujícími zp soby: 
•  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
•  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 

prostý e-mail!), 
•  poštou,
•  vhodit do schránky školy,
•  v krajním p ípad  osobn  po p edchozí telefonické domluv  nebo re-

zervací termínu p i elektronickém p edzápisu. 
Zápis do povinného p edškolního vzd lávání je ur en pro 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, nastou-
pit v následujícím školním roce k povinnému p edškolnímu vzd lávání). 
Cizí státní p íslušníci pošlou na e-mail školy kopii dokladu o trvalém 
pobytu a bydlišti. Podrobn jší informace k pr b hu zápisu naleznete na 
webových stránkách jednotlivých mate ských škol. 
V Mate ské škole Diakonie CE (26. dubna 7) se zápis koná v termínu 
do 5. kv tna. P ihlášku a estné prohlášení je možné zasílat e-mailem 
a poštou nebo vhodit do schránky MŠ.
Informace k zápisu do Waldorfské MŠ Wlaštovka (Zem d lská 21) na-
leznete na www.wlastovka.cz. 
P ehled mate ských škol z izovaných m stem Cheb: 
•  MŠ Malé nám stí 2 – https://www.mszlatacek.cz/, tel.: 604 108 866
•  MŠ 26. dubna 39 – http://www.skolkapohadka.cz/, tel.: 354 433 154
•  MŠ Komenského 27 (odlou ená pracovišt  Brandlova 15, Divadelní 

nám stí 2) – https://komenskehoms.estranky.cz/, tel.: 778 440 846
•  MŠ Osvobození 67 (odlou ené pracovišt  Pastý ská 4) 

– https://www.msosvobozeni.cz/, tel. 733 108 242 
•  MŠ Bezru ova 1 – https://www.msbezrucova.cz/, tel.: 724 839 860 
•  MŠ Do Zátiší 3 – https://ms-skalka.estranky.cz/, tel.: 737 764 658
Rozhodnutí o p ijetí budou zve ejn na 4. 6. 2020.

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLEK 

R domy s.r.o., 
výstavba d evostaveb 

na klí , projekt ZDARMA

www.r-domy.cz, tel.: 773 123 112

M stu se poda ilo zajistit náhradu 
za MUDr. Rajzla

M stu se již poda ilo zajistit jednoho nového praktického léka e. Ten p e-
vezme pacienty po MUDr. Rajzlovi, který svoji praxi ukon il. MUDr. Ra-
dek M š an bude mít od léta ordinaci v objektu bývalého domova pro 
seniory v Dragounské ulici. Pacienti MUDr. Rajzla se k n mu mohou již 
nyní p eregistrovat na e-mailu: mestan.cheb@seznam.cz nebo telefonu 
734 833 245 (pouze v pracovních dnech v ase od 7 do 9 hod.). 
V sou asné dob  m že MUDr. M š an vzdálen  posílat e-recepty a e-ne-
schopenky. V nutných p ípadech si m žete domluvit nezbytnou návšt vu 
do ordinace v Tachov  (objednání p edem je nutné).
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Kam se starým nábytkem, lednicí, 
nebezpe nými odpady…?

Ve sb rných dvorech m žete p edat odpady, které nepat í do b žných 
kontejner  na komunální odpad. Jedná se nap íklad o vy azená elektro-
za ízení, velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce apod.), doslou-
žilé pneumatiky, odpad z údržby zelen  i veškerý nebezpe ný odpad. 
Ob ané Chebu mohou odpad p edat v obou sb rných dvorech zcela 
ZDARMA (s výjimkou stavebního odpadu). V m stském sb rném dvo-
e v Klášterní ulici (pod prodejnou Norma) lze p edat také stavební 

odpady. Náklady za uložení stavebních odpad  hradí ob an p ímo na 
sb rném dvo e. Maximální jednorázová ukládka stavebního odpadu je 
1 tuna a cena za uložení iní 600 K  za tunu. 
M sto zajiš uje také službu TAXI ODPAD. Ur ena je lidem, kte í ne-
mají možnost odpad do sb rného dvora sami dopravit. Ve spolupráci se 
spole ností Chetes se sváží objemný odpad (nábytek, koberce, lednice, 
televizory a další), nikoli odpad stavební i odpad z podnikatelské in-
nosti. Stavební odpady a odpady, které vykazují nebezpe nou vlastnost 
– oleje, baterie, kyseliny, barvy, chemické p ípravky apod., jsou p ijí-
mány ve sb rných dvorech.
Služba TAXI ODPAD se objednává na bezplatné tel. lince 800 870 870. 
Cena za odvoz odpadu do objemu cca 1 m3 iní 100 korun. P i v tším 
úklidu i vyklízení bytu je možné si objednat i celý kontejner. Za 700 K  
vám spole nost Chetes p istaví velkoobjemový kontejner a vaše odpa-
dy p epraví do sb rného dvora. 

M sto Cheb p ipravuje k pronájmu formou elektronických aukcí:
–  garáž na st.p. 3217 v ul. Koželužská, zastav ná plo-

cha 18 m2, minimální výše nájemného 500 K  + DPH

–  garáž na st.p. 4092 v ul. Pob ežní, zastav ná plocha 
29 m2, minimální výše nájemného 500 K  + DPH

–  byt . 83, Dyle ská 1205/24, o velikosti 2+kk a vý-
m e 38,70 m2, bez sklepa, v 7. pat e domu, mini-
mální výše nájemného 2771 K , jistina 5.000 K

–  byt . 2, K Viaduktu 2368/6 o velikosti 1+1 a vým e 
37,55 m2 v . sklepní kóje 2,30 m2, v p ízemí domu, 
minimální výše nájemného 2.678 K , jistina 8.035 K

–  byt . 4, nám. Krále Ji ího z Pod brad 494/43 o veli-
kosti 1+3 a vým e 51,60 m2, bez sklepa, ve 2. pat e 
domu, minimální výše nájemného 3.354 K , jistina 
10.000 K

Celou aktuální nabídku nemovitostí a bližší informace o prohlídkách 
byt  a termínech elektronických aukcí 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

PROVOZNÍ DOBA VE SB RNÝCH DVORECH
Sb rný dv r m sta Cheb Sb rný dv r PH Kovo-Recycling

Klášterní ulice Karlova (Wolkerova) ulice 
 PO–PÁ 10:00–18:00  PO–PÁ 7:00–16:00
 SO 8:00–12:00  SO 8:00–16:00

Velká pou ení z malého viru
Strašné, hrozné období. Tak hodnotí mnoho lidí týdny krizových opat ení 
proti ší ení koronaviru. Myslím, že nemají pravdu – vše by totiž mohlo 
být ješt  mnohem strašn jší. Válka, jaderná katastrofa, nekontrolovatelný 
blackout. Ni ivé zem t esení, globální hladomor i absolutní nedostatek 
vody. Nebo n jaká výrazn  nebezpe n jší nemoc než covid-19, srovnatelná 
svými dopady na populaci nap íklad se st edov kým morem. Nic z toho si 
samoz ejm  nikdo nep eje, ale to by teprve byla opravdová hr za… Takže 
prosím važme slova a m jme na mysli, že vždy jsou i horší v ci na sv t .
A že vše špatné je k n emu dobré. Za co tedy m žeme té „ ínské ch ip-
ce“ pod kovat? Tak t eba za pravidelný pohyb v p írod , kam se z nutnos-
ti vydávalo mnohem víc lidí než obvykle. Za menší hluk z automobil . Za 
nerušení no ního klidu opilci p ed hospodami. A také za to, že odpadnou 
rodinné hádky ohledn  letošní last-minute zahrani ní dovolené… Ano, 
nadsázka p sobí lé iv . Humor a nadhled snižují stres a posilují imuni-
tu víc, než šumivý vitamín C. Víte nap íklad, pro  je období rouškové 
karantény i obdobím šet ivým? Dámy ušet í za rt nky a pánové za p nu 
na holení. Žáci ušet í za pravidelné hranolky (které si jinak dávají místo 
ob da v jídeln ), u itelé za ervené propisky a rodi e za školní p ez vky.
Te  op t vážn . Epidemie koronaviru je velkým pou ením p edevším pro 
mladou generaci, zvyklou na naprosto pohodový zp sob života. Žádné 
zásadní potíže, nedostatek i omezení. Nejv tší problém: nefungující Wi-
-Fi. eho si vážit, když je vše samoz ejmé? Najednou není. Už si nem žu 
d lat, co chci. Být s kým chci, koupit si co chci a jet kam chci. První život-
ní šok z nesvobody. My v kov  pokro ilejší tak šokováni nejsme, nebo  
jsme nesvobodu bohužel za socialismu zažili. Ale všichni spole n  si te  
musíme znovu uv domit, že naše svobody nejsou zaru ené a boj o n  
nikdy nekon í. I když wi� na funguje.
N kdo chápe ínský virus jako spravedlivý trest naší planety za dlouhodo-
b  drancující p ístup lidstva k ní. Jde sice jen o jednu z ady teorií, které 
nem žeme potvrdit ani vyvrátit, ale ur it  se nad ní m žeme zamyslet. 
Lépe e eno nad naším dosavadním zp sobem života. asto zbyte nou 
usp chaností, bezohledností, zne iš ováním p írody. Celou civilizací 
i každým z nás. Poj me se zkusit trochu uskromnit. Uberme na rychlosti 
a p idejme na ohleduplnosti. Bude se nám pak znovu lépe dýchat. A to 
nejenom proto, že už nebudeme muset mít roušku.

Mgr. Milan K tek, zastupitel za VPM

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

Bezplatná právní poradna
Bezplatná právní telefonická poradna neziskové organizace IURIDICUM 
REMEDIUM je zam ena primárn  na problematiku dluh , exekucí, by-
dlení, okrajov  též na pracovní právo, a to p edevším u osob ve v ku nad 
50 let. Jedná se o mobilní právnickou poradnu, která vloni v zá í v rámci 
jednoho poradenského dne poskytovala své služby také ob an m Chebu.
Vzhledem k sou asné situaci nabízí své služby také formou telefonického 
poradenství. Zájemci mohou zavolat v pracovních dnech v dob  od 9 do 
17 hodin na tel. 776 703 170, kde si domluví konkrétní datum konzultace 
s advokátem. Ten pak v domluvenou dobu zavolá. 

Krajská hospodá ská komora nabízí 
pomoc podnikatel m

Aktuální informace o veškerých opat eních a formách podpory pro pod-
nikatele v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete na webu Krajské 
hospodá ské komory Karlovarského kraje (KHK KK) www.khkkk.cz 
a Facebooku Krajská hospodá ská komora Karlovarského kraje. M žete se 
na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Po ádáme také online seminá e, jak 
žádat o jednotlivé formy podpory. Své dotazy a podn ty sm rujte na email 
info@khkkk.cz nebo telefon 354 426 140. Tým KHK KK je tu pro vás!

Mgr. Stanislav K íž, editel KHK KK
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Zápis se uskute ní 4.–15. kv tna 2020
bez p ítomnosti d tí i zákonných zástupc .

Zápis do povinného p edškolního vzd lávání se týká 
d tí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Více informací najdete na str. 4.
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ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách       

PREMIÉRY 2020/2021

Jiří Havelka
SPOLEČENSTVO  VLASTNÍKŮ 
Schůze vlastníků bytových jednotek jako vtipné 
i mrazivé podobenství naší společnosti.

Albert Ramsdell Gurney
SYLVIE 
Netradiční vztahový trojúhelník: on, ona a… fenka 
labradora.

Henry Lewis, Jonathan Sawyer
HRA, KTERÁ SE ZVRTLA 
Britská komedie o představení, při němž se pokazí 
vše, co se pokazit dá.

Molière
TARTUFFE
Klasická komedie o pokrytectví.

D. C. Jackson
MŮJ  ROMANTICKÝ  PŘÍBĚH
Zábavný pohled do života svobodných třicátníků.

Neal Foster, David Walliams
BABIČKA  DRSŇAČKA 
Akční komedie pro seniory a jejich vnoučata. 

Zahájení prodeje předplatného bude upřesněno,
sledujte www.divadlocheb.cz. 

Informace: Obchodní oddělení ZDCH,  od 8 do 14 hodin, tel.: 354 432 522 a 354 430 041. Aktuální dění sledujte na www.divadlocheb.cz. 

Neodehraná představení z letošní sezóny budeme nahrazovat na podzim 2020.
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✔ CHCETE, ABY CHEB VYPADAL JEŠTĚ LÉPE?

✔ ZAPOJTE SE!

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

JE TADY HLASOVÁNÍ!

Poslali jste nám 35 návrhů, do hlasování jich prošlo 17. Děkujeme!

Prohlédnout si je můžete na webu www.meganapady.cz, kde se 

také bude hlasovat. Základní informace o jednotlivých podaných 

návrzích najdete také na dalších stránkách těchto radničních listů.

HLASOVAT SE BUDE OD 4. DO 15. KVĚTNA.

Jak bude hlasování probíhat?

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

✔  Hlasování bude probíhat elektronickou formou na webu www.meganapa-
dy.cz. Pokud třeba nemáte počítač, nebo nebudete vědět, jak odhlasovat, 
poproste své příbuzné a známé. Určitě vám pomůžou. Stačí, když budete 
mít mobilní telefon (nemusí být chytrý, stačí obyčejný tlačítkový), na který 
vám 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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Na následujících stránkách se m žete seznámit s návrhy, které v rámci projektu participativního rozpo tu nazvaného 
MEGANÁPADY na radnici dorazily. Celkov  jich bylo 35. Po jejich posouzení na p íslušných odborech m stského 
ú adu prošlo do hlasování 17 návrh . Zbylé byly vyhodnoceny jako nerealizovatelné. Mezi nej ast jší d vody pat ilo 
nap íklad to, že p edpokládané náklady na jejich realizaci výrazn  p ekro ily zastupitelstvem schválený limit na jeden 

projekt ve výši 500 tisíc korun nebo že byly navrhovány na pozemcích i v objektech, které nepat í m stu. 
Všem, kte í nám své návrhy poslali, d kujeme. V málokterém m st  se jich p i premié e participativního rozpo tu sešel takový po et jako v Chebu!
Podrobn jší informace k jednotlivým návrh m najdete na webu www.meganapady.cz pod odkazem Podané návrhy 2020. Na tomto webu se bude 
také v termínu od 4. do 15. kv tna hlasovat. Více o hlasování najdete na str. 9.

P EDSTAVENÍ VAŠICH MEGANÁPAD  

Název projektu: PERGOLA NA H IŠTI V HÁJÍCH
Autor návrhu: Pavel Pagá
REALIZOVATELNÉ
Místo realizace návrhu: H išt  Cheb-Háje

Krátká anotace návrhu: Vybudování per-
goly na h išti, jako zázemí a p íst ešek 
pro ve ejnost, nejen p i konání spole en-
ských, kulturních a sportovních akcí, ale 
pro možné posezení v pr b hu celého roku.
Od vodn ní: H išt  v Hájích zažívá díky 
velkému množství po ádaných akcí, ale 

i tím, že je to voln  p ístupná plocha, zna nou recesi. Navšt vují ho 
lidé nejen z Háj , ale i z centra Chebu. P i po ádání akcí na h išti byl 
vždy stav n pártystan, avšak k sou asnému celoro nímu využití se spí-
še hodí vybudování pevné pergoly. Tato pergola by m la sloužit jako 
d stojné zázemí nejen p i po ádání akcí, ale i jako úkryt p ed nep ízni-
vým po asím nebo p ed sluncem.

Název projektu: O ÍŠKY
Autor návrhu: Dagmar Kalina
REALIZOVATELNÉ
Místo realizace návrhu: Park u hradebního p íkopu

Krátká anotace návrhu: Osá-
zení svah  v parku ke i lísko-
vých o íšk , vysazení strom  
o ešáku královského (vlašský 
o ech), zhotovení a instalace 
hnízdních budek pro veverky 
a zp vné ptactvo, instalace in-
formativní tabulky v Hradební 
ulici.
Od vodn ní: V parku žije po 
mnoho let populace veverek 
obecných. P i budování kra-

jinné výstavy a zušlech ování tohoto parku bylo vykáceno mnoho sta-
rých strom  a tém  všechny ke e (bezy, šípky). Vykácené ke e byly 
místy nahrazeny novou výsadbou cizokrajných ke , v tšinou rodo-
dendron , které však pro místní faunu nemají praktický význam. Ve-
verky i ptactvo tak p išly o své úkryty a hnízdní dutiny ve stromech 
a možnost obživy. Veverky asto p ebíhají Hradební ulici a v prot jší 
soukromé zahrad  sbírají lískové o íšky z ke , které tam jsou vysaze-
ny. P i p ebíhání silnice jsou ohrožovány projížd jícími automobily. 
Naposledy v lét  minulého roku ležela jedna sražená veverka na silnici. 
Byl na ni moc smutný pohled. Pokud by byl v parku dostatek potravy, 
nebyly by veverky nuceny p ebíhat silnici a hledat potravu jinde. P íkré 
svahy v parku jsou holé, zastín né, nedrží se na 
nich travní porost a podléhají erozi. Osázením 
svah  by došlo nejen k pomoci veverkám, ale 
i ke zpevn ní svah . Ke e lískových o íšk  jsou 
nenáro né na p stování, jsou odolné a v pod-
stat  nepot ebují žádnou pé i. Vzhledov  jsou 
p ív tivé na pohled v každém ro ním období 
a do našeho parku se ur it  hodí. Na rovné ploše 
v horní ásti parku je dostatek místa pro vysaze-
ní strom  vlašských o ech , ze kterých bude mít radost krom  veverek 
i široká ve ejnost.

Název projektu: KULI KOVÁ DRÁHA
Autor návrhu: Lenka Beranková
REALIZOVATELNÉ

Stanovisko odboru správy majet-
ku: Umíst ní dalších aktivit v na-
vrhovaném území Krajinky pod 
hradem považujeme za nevhodné. 
Prostranství je b hem roku vy-
užívané na hudební a další akce. 
Jejich návšt vníci pak využívají 
každý volný prostor. Prostranství 
pod hradem považuje za nevhod-

né úsek památkové pé e, který jsme požádali o vyjád ení. Lokalita 
hradebního p íkopu se pak jeví jako nevhodná vzhledem k ob asnému 
vandalismu na m stském mobiliá i a vybavení d tského h išt  v tom-
to území. Navrhujeme využít nap íklad celý prostor h išt  u parku 
Schillerovy sady. Ze zaslané dokumentace je z ejmé, že vybudování 
kuli kové dráhy ve Zru i nad Sázavou, nápad i realizace, bylo ob an-
skou iniciativou, kdy se z ejm  zapojila široká ve ejnost. S realizací 
tohoto projektu v Chebu tedy souhlasíme za stejných podmínek, tedy 
se zapojením ve ejnosti. 
Místo realizace návrhu: Rokle mezi ulicemi Brandlova a Hradební u zá-
koutí s rododendrony, pozemek nebo n kolik míst v Krajince nebo ko-
pec u Chebského hradu pod ulicí Elišky Krásnohorské nebo jakékoliv 
jiné místo v mírném kopci o velikosti 10×10 m, které by nebylo p ímo 
u obydlené zástavby
Krátká anotace návrhu: „Další atraktivní a originální volno asová akti-
vita pro rodiny s d tmi v Chebu“. Mnoho zábavy za málo pen z, žádné 
sportovní pom cky ani speciální oble ení, žádné vstupné, je pot eba 
pouze pytlík s kuli kami.
Od vodn ní: Další oblíbená aktivita, kv li které budou chtít d ti cho-
dit ven. V areálu se dají organizovat s kuli kami r zné sout že mezi 
d tmi. Barevné hlin nky v pytlíku by se obyvatelé postupn  nau ili 
nosit s sebou na procházku nebo by se dali koupit na n kolika místech 
v Chebu (nap . v Krajince v kavárnách, v Turistickém infocentru nebo 
na hrad .). Kuli kovou dráhu by mohly využívat d ti ze školek, škol i 
DDM. Atrakce není omezena ro ním obdobím jako t eba vodní hrátky 
v Krajince.

Název projektu: VOLEJBAL BEZ ZRAN NÍ
Autor návrhu: Josef Knot 
REALIZOVATELNÉ
Místo realizace návrhu: Koupališt  D enice Cheb

Krátká anotace návrhu: Zkulturníme 
h išt  na plážový volejbal na kou-
pališti D enice v Chebu, aby se tam 
dalo bez starostí hrát.
Od vodn ní: Stávající h išt  je v ne-
vyhovujícím stavu hlavn  díky špat-
nému písku. Písek je ostrý a zatvrdlý. 
B hem hraní dochází k od eninám 

a tvrdý povrch ni í hrá m klouby. Další nevýhodou jsou staré k ly, na 
kterých nelze dob e napínat sít  a m nit jejich výšku. Ob  tyto nevý-
hody v projektu odstraníme. Díky špatnému stavu h iš  došlo k odlivu 
hrá , kte í nyní dojížd jí do jiných m st (nap íklad do Sokolova, Cho-
dova nebo do N mecka). Nov  opravené h išt  tyto lidi naláká zpátky 
a navíc m že povzbudit ke sportu i nové.
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Název projektu: 
 GOETHOVA TERASA A TURISTICKÉ ODPO ÍVADO
Autor návrhu: Milan K tek
REALIZOVATELNÉ
Místo realizace návrhu: Lokalita mezi Goethovou lavi kou a Goethovou 
skálou (ul. Kachní kámen, levý b eh Oh e v úseku od hráze k atletickému 
stadionu)

Krátká anotace návrhu: Vznik nového tu-
ristického odpo ívadla a relaxa ního mís-
ta s názvem Goethova terasa. Významové 
i prostorové propojení „nedotažené“ ásti 
levého b ehu Oh e pod hrází s nov  dobu-
dovaným územím za hrází a vytvo ení tzv. 
Goethova b ehu.

Od vodn ní: Od letoška zesílí turistický ruch v oblasti kolem hráze p e-
hrady Skalka. Díky dokon ení p ístupové cesty sm rem ke Goethovu 
nau nému lesoparku i hotovým úpravám lesních cest ke Kouzelnému 
lesu a k „V ži ce“ (Egerwarte) lze o ekávat mnohem ast jší vycház-
ky Cheban , rodin s d tmi, školních skupin, turist , atd. a samoz ejm  
i zvýšený pohyb cyklist . Na trase z centra Chebu do t chto vzdálen j-
ších míst však zatím chybí vhodné místo pro zastavení, oddech a sva inu, 
a to i s možností krátkodobého „zaparkování“ kol, ko árk  i kolob -
žek. Proto navrhuji vznik nového turistického odpo ívadla na míst  
mezi Goethovou lavi kou a tzv. Goethovou skálou, kde se nyní nachá-
zejí jakési „kamenné záhony se seschlými trsy“, které podle m  ni emu 
neslouží, nemají žádnou estetickou hodnotu a pouze zabírají plochu na 
jinak p íhodné rovné ásti tohoto místa. Mezi zmín nou ástí a Goetho-
vou skálou se nachází další nevyužívaná a „polozanedbaná“ plocha. 
Jde o vyvýšenou plošinu vedle skály, ležící paraleln  s hlavní cestou. 
Tato plocha, která je ideáln  obklopená stromy a p itom áste n  skry-
tá, má podle mých p edstav potenciál stát se 
po úpravách místem pro relaxaci, zamyšlení 
a klidné posezení. Z t chto d vod  zde navrhu-
ji umístit p írodní medita ní lavi ky a seda ky, 
v etn  speciálního lavi kového kruhu (souvisí 
s Goethovou naukou o barvách), a pojmenovat 
toto místo jako Goethovu terasu. M j návrh na vznik Goethovy terasy 
je nutno chápat v kontextu dalších p ipravovaných úprav v této lokalit . 
Jde p edevším o rozmíst ní nových informa ních tabulí o J. W. Goethovi, 
jeho p ínosu pro Chebsko a p sobení v r zných oblastech – poezie, pró-
za, estetika, geologie, mineralogie, atd. Tyto tabule budou � nancovány 
z p eshrani ního projektu Brána do nitra Zem . Dv  z nich by mohly 
být umíst ny práv  u nového odpo ívadla a na Goethov  terase a zlepšit 
tak „goethovské“ pov domí Cheban  (mnoho lidí v bec neví, že a pro  
n jakou Goethovu lavi ku a Goethovu skálu máme, nebo  nejsou nijak 
ozna eny). Jsem p esv d en, že tato nov  vzniklá turisticko-odpo inková 
zóna pod hrází na levém b ehu Oh e napom že zvýšení prestiže m sta 
i v souvislosti s p ipravovaným vstupem m st láze ského trojúhelníku 
– v nichž Goethe také rád a opakovan  pobýval – do kulturního d dictví 
UNESCO a navrhuji pro ni název Goeth v b eh.

Název projektu: PARK S VÝB HEM A PRVKY PRO PSY
Autor návrhu: David Nasler
REALIZOVATELNÉ

Komentá  ú adu: Po dohod  s navrhovatelem byl vybrán jiný pozemek 
k realizaci, a to ást pozemku v areálu Levý b eh Oh e nebo pozemek 
v B ehnické ulici (bývalé záhrádky).
Místo realizace návrhu: Cheb, Krajinná výstava / rokle za M Ú
Krátká anotace návrhu: Park pro psy s výb hem, oplocením a s herními prvky.
Od vodn ní: Park pro psy v Chebu chybí, výb h, kde psa na volno pustit 
v blízkosti centra, je pot eba.

Název projektu: WORKOUT U ŠESTKY – „KDO CVI Í, NEZLOBÍ“
Autor návrhu: Mgr. Ji í Beneš
REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: H išt  6. základní školy Cheb, 
Ob tí nacismu 1127/16
Krátká anotace návrhu: Vybudování workoutového � t-

ness parku v areálu 6. základní školy Cheb by nabídlo p edevším mlá-
deži, ale i dosp lým, atraktivní možnost využití volného asu a p isp lo 
by k podpo e zdravého životního stylu a p edevším k prevenci p ed 
sociáln  patologickými jevy. Obohacení sportovního areálu o atrak-
tivní sportovišt  by p ilákalo více Cheban  k pohybovým aktivitám 
a umožnilo by za adit nové formy cvi ení do výuky t lesné výchovy.

Od vodn ní: Kvalitní sportovišt  p itahuje lidi jako máloco a práv  
p írodní � tness parky a streetworkoutová h išt  pat í v sou asné dob  
k t m velmi vyhledávaným a oblíbeným. Nabízí možnost zacvi it si 
zadarmo, a navíc vychází ze subkultury, která je mladým lidem velmi 
blízká. Cvi ení skv le rozvíjí fyzi ku a navozuje lepší stav mysli. Pro 
t lo je to jeden z nejlepších a nejp irozen jších pohyb . Díky rozmachu 
venkovních h iš  se da í odlákat dospívající od po íta  a p ivést je ke 
sportu. Sportovišt  rovn ž výrazn  p ispívají k potla ení nežádoucích 
sociálních projev  a prokazateln  snižují kriminalitu. Nejsou však jen 
pro mladé, ocení je i rodi e cvi ících d tí, tak aktivní senio i. Street-
workoutové cvi ení m že provozovat každý bez ohledu na v k. P esto 
lze íci, že rostoucí obliba tohoto druhu cvi ení má pozitivní dopad p e-
devším na mladé lidi. Každá investice, která pom že smyslupln  vyu-
žívat volný as mladých, je to nejlepší, co pro n  m žeme ud lat. Sport, 
p edevším ten dostupný, vhodn  formuje nejen t lo, ale i osobnost.

Název projektu: MEGA HOUPA KA
Autor návrhu: Alice Vaculová
REALIZOVATELNÉ
Místo realizace návrhu: Travnatá plocha mezi lukost eleckým h išt m 

a „zlatou“ dráhou
Krátká anotace návrhu: Když jsem byla malá hol-
ka, ráda jsem se houpala na houpa ce. Už jsem 
velká holka. Houpu se ráda i te . V rozhovorech 
s p áteli jsem si ov ila, že všichni máme své d t-
ské houpání spojené s p íjemnými pocity a nikdo 
se nebrání houpání ani v dosp losti. Nemám na 
mysli adrenalinové houpání. Mám na mysli po-
hupování jen tak pro radost, pro p íjemný pocit, 
pro zasn ní, houpání, p i kterém si houpa ku 

rozhoupu sama svou vlastní silou. N kdy se budu houpat hodn  a budu 
se kochat pohledem do okolí a budu v b ichu cítit krásné brn ní a bude 
mi fajn. Jindy se budu jen šourat nohama po zemi a houpat se jen trošku 
a pro istím si hlavu. Taková houpa ka mi v Chebu moc chybí.
Od vodn ní: Vliv houpání na lov ka zkoumali i v dci. Zjistili, že 
houpání má blahodárné ú inky na správnou aktivaci lidského t la. Je 
v decky zdokumentováno, že houpání aktivuje mozek a zlepšuje vní-
mavost. Houpání navozuje u lidí pocit bezpe í. Je to proto, že si pod-
v dom  pamatujeme na své „houpání“ u maminky v b íšku v plodo-
vé vod . Houpání m že nalákat ke sportování lenochy. Lenoch p ijde 
k houpa ce, sedne si na ni a jen tak se pohupuje. Líbí se mu to. Tož 
se pohupuje po ád víc a víc. A úpln  nejvíc, jak do jde! Lenoch se cítí 
blažen . Rozhoupat houpa ku jen vlastní silou, to vyžaduje zapojení 
celého t la. Lenoch zjistí, že se mu to moc líbí. Je mu z houpání hezky. 
Je mu z pohybu hezky. Možná díky houpa ce dojde k tomu, že nemusí 
všude jezdit autem, protože i chodit p šky je fajn.
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Název projektu: STEZKA PRO BOSÉ NOHY
Autor návrhu: Markéta Mašková
REALIZOVATELNÉ

Stanovisko odboru správy majet-
ku: Odbor navrhuje umístit stezku 
do prostoru piknikové louky na le-
vém b ehu Oh e. 
Místo realizace návrhu: Areál Kra-
jinné výstavy, ulice Nad ekou, 
parcelní íslo 100

Krátká anotace návrhu: Zna nou popularitu v sou asnosti v esku za-
žívají unikátní p írodní stezky, které jsou ur eny pro ch zi bez bot. Jde 
v podstat  o ohrani ený povrch cesty, upravený p írodním materiálem 
(šišky, písek, oblázky, k ra, jehli í, kamínky, v tvi ky, apod.) tak, aby 
poskytl bosým chodidl m rozli nou škálu hmatových a stimula ních 
vjem . Významné je také estetické hledisko. P i vhodn  zvoleném ob-
rubníku a povrchu je chodník p íjemný nejen chodidl m, ale stává se 
zajímavým, oku lahodícím architektonickým prvkem. Stezky na boso 
jsou ideální pro celou rodinu – malé d ti na nich mohou trénovat první 
kr ky, v tší d ti si užijí spoustu zábavy a i dosp lí mohou dop át svým 
chodidl m svobodu a p íjemnou masáž.
Od vodn ní: V areálu Krajinné výstavy na pravém b ehu eky Oh e 
se nachází mnoho aktivních i relaxa ních zón, které by mohly být do-
pln ny práv  bosou stezku. Oblast byla kompletn  revitalizována již 
b hem krajinné výstavy v roce 2006 a od té doby se stala vyhledávanou 
rekrea ní zónou pro místní obyvatele i pro návšt vníky m sta. Stez-
ky bosou nohou lze považovat za turistickou zajímavost s p ínosem 
v podob  relaxace, zábavy a zlepšení zdravotního stavu. Sou asn  lze 
v poslední dob  sledovat trend bosé ch ze, kdy stále více lidí vyhle-
dává možnosti a místa, kde mohou bosou ch zi realizovat, p i emž ve 
m stech je takových míst velmi málo, a proto by tento projekt mohl oslovit 
širší ve ejnost. Stezky na boso jsou ideální pro celou rodinu – malé d ti 
na nich mohou trénovat první kr ky, v tší d ti si užijí spoustu zábavy 
a i dosp lí mohou dop át svým chodidl m svobodu a p íjemnou pro-
cházkou promasírovat všech 200 000 nervových zakon ení, 33 sval  
a 19 šlach. „Ch ze bosou nohou umožní vedle správného odvíjení nohy 
také zapojení velkého množství kožních receptor  plosky nohy. Rov-
n ž svalové a šlachové receptory p inesou do mozku více informací 
o povrchu, po kterém lov k jde, o stavu vaz , kloub  a sval . Kva-
litn jší je tím i celkové vnímání pohybu,“ uvádí Doc. MUDr. Richard 
Chaloupka, CSc. z Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice v Brn . 
Odborníci doporu ují praktikovat ch zi bez bot t ikrát týdn  po dobu 
p ti minut. Nejvhodn jší je za ít v lét  a postupn  se propracovat k bosé 
ch zi v chladn jším po así a nakonec trénovat i v zim . Pokud si na 
takové cvi ení lov k zvykne, posílí tím i sv j organismus. „Zlepší se 
nám ch ze, stav svalstva, kloub , celého pohybového aparátu. Zlepší 
se cítivost, vnímání pohybu jako zp tná vazba, která doprovází všech-
ny naše pohybové aktivity,“ dodává Chaloupka.

Název projektu: VE EJNÉ OSV TLENÍ P ÍSTUPOVÉ CESTY
Autor návrhu: Jan Morava
REALIZOVATELNÉ

Komentá  ú adu: Stavba by 
se nacházela tém  z 85 % na 
pozemku ve vlastnictví spo-
le nosti CHEVAK, a to m že 
znamenat komplikaci v rámci 
projektové p ípravy (je nutné 
kontaktovat vlastníka s žádos-
tí o z ízení služebnosti).
Místo realizace návrhu: Zlatý 
vrch, cesta k vodojemu

Krátká anotace návrhu: Vybudování ve ejného osv tlení na p íjezdové 
cest  pro trvale bydlící ob any m sta Chebu v „Osad  u Jána“.
Od vodn ní: S likvidací kasáren na Zlatém vrchu došlo k p esunu 
nep izp sobivých ob an  – bezdomovc  do lokality bývalého vojen-
ského cvi išt  v okolí vysíla e na Zlatém vrchu a do okolí vodojemu 
tamtéž. V lokalit  jsou již v sou asné dob  rodinné domky, kde trvale 
bydlí ob ané našeho m sta. Dochází k další zástavb  v míst  ur eném 
pro rekreaci a isté bydlení. Dále jsou zde garáže, které jsou p i nedo-
statku osv tlení ter em zlod j .

Název projektu: 
REVITALIZACE H IŠT  VE VNITROBLOKU DOM  DO ZÁTIŠÍ
Autor návrhu: Kv ta Gordonová
REALIZOVATELNÉ

Stanovisko odboru správy ma-
jetku: Souhlasíme s realizací 
projektu, instalací nového her-
ního prvku a obnovou bývalé 
pískové plochy (zemní práce, 
obrubníky, konstruk ní vrstva 
v . � nálního mlatového povr-
chu h išt ) za podmínky, že ví-

ceú elová plocha nebude oplocena a t sná blízkost d tského h išt  pro 
d ti do 6 let vylu uje n které mí ové hry, nap . volejbal nebo nohejbal.
Místo realizace návrhu: Vnitroblok Do Zátiší
Krátká anotace návrhu: Navrhujeme revitalizaci p vodního volejbalo-
vého h išt  ve vnitrobloku.
Od vodn ní: V této ásti sídlišt  Skalka dochází k vým n  generací, 
jsou zde soust ed ni jak nejmladší obyvatelé m sta, tak ti ze st edních 
generací, tak i ti v aktivním d chodovém v ku. V poslední dob  se pro-
jevil zájem v daném vnitrobloku obnovit stávající, dnes zarostlé volej-
balové h išt , a to tak, aby se stalo h išt m víceú elovým – multifunk -
ním, mohlo tak sloužit pro r zné sportovní aktivity, jako je pétanque, 
volejbal, malá kopaná, kriket, atd.

Název projektu: 
ROZŠÍ ENÍ APLIKACE timeTrip – CESTUJEME ASEM
VE VIRTUÁLNÍ REALIT  V CHEBU
Autor návrhu: Ing. Zde ka Brožová
REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Kasární ná-
m stí, B ezinova ulice, Hradební ulice
Krátká anotace návrhu: Rozší ení apli-
kace timeTRIP – cestujeme asem ve 
virtuální realit , která již v Chebu fun-
guje na 3 lokalitách a umož uje pro-
zkoumávat zaniklé historické objekty 
v r zných asových obdobích.
Od vodn ní: Aplikace v Chebu fungu-

je od roku 2018 na 3 lokalitách jako nau ný okruh: „Chebský hrad 
– kostel sv. Jana – Mlýnská brána“ aneb „Po stopách Albrechta z Vald-
štejna“. Byl realizována v rámci p eshrani ního projektu „Kulturní ces-
ta fojt “. Díky ní si lze prohlédnout vývoj Chebského hradu v r zných 
asových obdobích, zaniklý kostel sv. Jana na Jánském nám stí a in-

formace o Mlýnské brán . U každé ze 3 lokalit je umíst na informa ní 
cedule. Celkem je nyní v Chebu 5 pozorovacích bod . Lokalit, které 
by stály za toto ztvárn ní, je však v Chebu daleko více! Celý systém 
funguje tak, že si uživatel stáhne aplikaci, stoupne si na pozorovací bod 
(místo ozna ené kovovou deskou s QR kódem zabudovanou v zemi), 
namí í chytrý telefon nebo tablet na místo, kde se historický objekt 
p vodn  nacházel, a m že si objekt prohlédnout. Objekt je reprodu-
kovaný a prezentovaný ve virtuální realit  jako 3D model zakreslený 
do sou asného stavu ešeného prostoru a zobrazený v mobilní aplikaci 
jako 360° panorama. Sou ástí systému jsou také dobové fotogra� e, vi-
dea a další informace. Za navštívení historických míst získá cestovatel 
navíc suvenýr v podob  virtuálního 3D modelu historické památky, kte-
rý si poté lze v aplikaci kdykoliv prohlédnout. Aplikace se velmi dob e 
uplat uje jako dopln k komentovaných prohlídek (nap . na Chebském 
hrad ) nebo jako alternativa p i návšt v  turisticky opomenutých míst. 
Je vhodná jak pro turisty, tak místní obyvatele, kterým umož uje ori-
ginálním zp sobem nahlédnout do historie našeho m sta. Nabízí se 
i využití ve výuce pro místní žáky a studenty, vzbudit v nich zájem 
o m sto, ve kterém žijí i studují, navíc ve form  propojení s moderní-
mi technologiemi. TimeTRIP v sou asné dob  funguje také v Aši, kde 
zobrazuje zaniklý Evangelický kostel svaté trojice a kde se v sou as-
né dob  dokon uje virtualizace Goethova nám stí. Pracuje se také na 
dalším rozší ení v rámci projektu Virtuální Šumava, který prezentuje 
zaniklé obce na Šumav .
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Název projektu: 
ROZŠÍ ENÍ A ÚPRAVA JÍZDÁRNY PRO D TI V AREÁLU 
DDM SOVA CHEB
Autor návrhu: Petra Korelusová
REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Areál Domu 
d tí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26
Krátká anotace návrhu: Projekt se týká 
rozší ení a úprav jízdárny v prostorách 
areálu DDM Sova v Chebu. Jízdárna je 
využívána na r zné d tské akce, sout -
že, tábory a kroužky. Jízdárna slouží již 
n kolik let a tak by jist  renovaci uvítala.

Od vodn ní: D m d tí a mládeže Sova vede d ti a mládež k užite né-
mu trávení volného asu již mnoho let. Nabízíme spoustu sportovních, 
um leckých, výtvarných a p írodov dných kroužk , akcí a tábor . Na-
bídka je opravdu pestrá. Jako jedni z mála máme také velkou p írodo-
v dnou stanici, která se d lí na vn jší a vnit ní expozici. Vn jší ást ex-
pozice, která se nachází v prostorách zahrady, je dokonce p ístupná pro 
ve ejnost. Díky tomu se mohou d ti se zví aty blíže seznámit. Jedním 
z hlavních zájmových útvar  týkajících se zví at je kroužek jezdectví. 
Díky velkému zájmu jsme museli navýšit po et koní pro pot eby t chto 
kroužk . Nyní p i kroužcích využíváme naše 3 klisny. Kv li navýše-
ní po tu d tí a hlavn  koní bychom pot ebovali zv tšit a vylepšit naši 
jízdárnu. Jízdárna, kterou nyní využíváme, byla stav na na práci s jed-
ním, maximáln  se dv ma ko mi najednou. Nyní využíváme kon  t i 
a tím pádem je pro nás jízdárna malá. Jízdárna se využívá i na jiné v ci. 
Díky spolupráci se spolkem Hiporehabilitace a canisterapie Falco zde 
mohou lenové spolku provozovat hiporehabilitaci se svými handica-
povanými klienty. Dále se jízdárna využívá p i r zných akcích jako je 
Den d tí, p i exkurzích pro školy a školky, táborech, atd. Naše akce 
a kroužky navšt vují i klienti z DOZP Vilík a Úto išt  o.p.s. Rozší e-
ní jízdárny by bylo velkým p ínosem. Rádi bychom jízdárnu rozší ili 
a nechali ud lat pískový povrch. Nyní je povrch p írodní (tráva, hlína). 
V zimních m sících se zde tvo í bahno a louže, to nám zt žuje práci. 
Pokud by byl písek, netvo ily by se louže a bahno, a tím pádem bychom 
mohli jezdit i v zimních m sících bez problém . P i akcích a exkurzích 
m žeme na v tší jízdárn  ud lat více stanoviš . Dalším velkým p íno-
sem p i zv tšení jízdárny bude v tší bezpe nost d tí p i práci se zví aty. 
Díky v tší jízdárn  mohou d ti dodržovat v tší (bezpe n jší) rozestupy 
p i jízd  na koních.

Název projektu: 
NAU NÁ PROCHÁZKA V OKOLÍ HORNÍHO PELH IMOVA
Autor návrhu: Marcela Ambrožová
REALIZOVATELNÉ

Komentá  ú adu: Projekt bude možné re-
alizovat na parcele . 608/2 – k. ú. Dolní 
Pelh imov. Místo je p ehledné a nabízí 
více možností k relaxaci. Navíc je tato plo-
cha pravideln  udržována. 
Místo realizace návrhu: Obecní pozemek 
. 657/3, Horní Pelh imov

Krátká anotace návrhu: Jedná se o sadu 
d ev ných informa ních tabulí, které bý-
vají umíst ny na cestách podél lesa nebo 
p i jeho vstupu. Jde o vzd lávací a zábav-
n  vytvo ený p ehled rostlin, strom , zví-
at a jejich stop. Tyto d ev né panely zá-

bavn  a pou n  informují o symbióze mezi rostlinnou a živo išnou íší.
Od vodn ní: Díky Bismarckov  rozhledn , která se nachází na vrcholu 
Zelené hory, je toto krásné místo velmi atraktivní lokalitou pro turisty 
a místní obyvatele všech generací. Okolí Bismarckovy rozhledny bylo 
v minulosti zakázaným hrani ním pásmem. Proto je i dnes velmi za-
chovalou a hezkou p írodní lokalitou. Také je už b žné, že p i návšt v  
park , lesopark  i les  jsou tyto informa ní tabule jejich sou ástí. Ná-
všt vník m a hlavn  d tem je hezkým a zábavným zp sobem znázor-
n n a vysv tlen kolob h života v p írod . Co se d je s odpadky, které 
pohodí v lese. A že les, jako takový, nemusí být v bec nudný.

Název projektu: H IŠT  PRO ZLATOU LOUKU
Autor návrhu: Miroslava Neužilová
REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Dvo á-
kovy sady, parcelní íslo 961/4
Krátká anotace návrhu: D tské 
h išt  pro d ti od 3 do 12 let. 
Umíst ní v parku nabídne ale-
spo  áste né zastín ní stromy 
a spojí d ti s p írodou. Hlav-
ním materiálem bude d evo. 
Umožní d tem aktivní samo-
statnou zábavu i spole nou hru 

a rodi m poskytne místo k setkání. D ti z lokality Zlatá louka budou 
moci h išt  využít p ímo po cest  ze školky Zla á ek nebo z 3. základní 
školy na Malém nám stí. Zárove  bude b hem n kolika minut k dis-
pozici d tem z rodinných dom  mezi Ašskou ulicí a Oh í i d tem ze 
sídlišt  Zlatý vrch. Takových d tí je spousta, dejte jim hlas!
Od vodn ní: Bydlíme na Zlaté louce v Chebu. Chceme pro svoje d ti 
místo, kde se budou moci svobodn  scházet. Nechceme, aby d ti z -
staly zajatci vlastních zahrad a aby jediným spole ným prostorem byla 
ulice. I nám rodi m chybí možnost scházet se na neutrální p d . Je-
diné h išt  pro v tší d ti ze Zlaté louky a ze Zlatého vrchu je nyní 
u kruhového objezdu na konci Dvo ákovy ulice. Nabízí vícemén  dv  
skluzavky a žádný stín. Park je namísto toho v lét  jediným úto iš-
t m, kde m žeme stín najít. V zim  zase cesta na h išt  bývá jediným 
motorem, který d ti vyžene ven. Nechceme d ti vozit na h išt  autem. 
Poj me pro naše d ti n co ud lat.

Název projektu: MO SKÁ PLÁŽ V CHEBU
Autor návrhu: Alice Vaculová
REALIZOVATELNÉ

Komentá  ú adu: Realizovatelné pou-
ze v rozsahu úpravy b ehu.
Místo realizace návrhu: Severový-
chodní b eh rybníka u osady Maškov
Krátká anotace návrhu: Objevila jsem 
mo skou pláž tak ka v centru Chebu. 
Od Kau� andu je to p šky 7 minut. 
V sou asné dob  je „moje pláž“ za-
rostlá ostružiním, k ovím, kop ivami 

a zne išt na odpadky (každoro n  tu my lidé uklízíme, každoro n  
si tu odpadky my lidé „znova vyrobíme“). Krom  toho je podél celé 
„mé pláže“ n kolik velikých nádherných borovic, krásných b íz a dv  
kouzeln  rostlé vrby. To vše na ploše asi 150 metr  dlouhé a 15 metr  
široké. Tento dnes zanedbaný kout Chebu je z jedné strany lemovaný 
plotem osady Maškov, z druhé rybníkem. Kdyby se odstranil nepo á-
dek po lidech, kop ivy, ostružiní a náletové ke e, na ást b ehu navozil 
písek, já bych si na tomto míst  p ipadala jako u mo e.
Od vodn ní: Letní období je v poslední dob  teplotn  v Chebu hodn  
horké. V horku to lidi táhne k vod . V Chebu je na Maškovském potoku 
krásný rybník. P estože je rybník jen kousek od Kau� andu, mnozí Che-
bané o existenci rybníka v t chto místech nemají v bec tušení. Rybá i 
se v rybníku starají o kapry. Rybá m ale v bec nevadí, když se n kdo 
v rybníku koupe. Kapr m z mé zkušenosti to také nevadí (p i koupá-
ní o ryby nejen nezavadíte, ale ani je nevidíte – prost  jako v mo i). 
Z povídání starousedlík  vím, že d íve bylo b žné se u rybníka rekre-
ovat. Celé rodiny se v ned li vydávaly k rybníku na špacír s dekou, 
kterou si položili na b eh. Ten byl d íve travnatý, místy pís itý. Lidé 
b žn  na b ehu hráli badminton, pinkali si s mí em, klábosili. Dnes je 
toto území zanedbané. Nedá se íct, že je tu krásná divo ina a vše si tu 
žije svým p irozeným životem. Do p irozeného života zasahuje lov k. 
N kdo tu odhazuje pneumatiky, n kdo listí, trávu a v tve, n kdo vše, 
co se mu nehodí. Já okolo chodím denn . Vím, že v rybníku je bahno. 
Vím, že t i roky, kdy se na to soust edím, tu nejsou v horku komá i. Ti 
se tu objevují až v srpnu a až v podve er. Kdyby se poda ilo b eh pro-
m nit v pláž, možná by se z tohoto místa stala oblíbená letní vycház-
ková zóna. Když je slune ný den, severovýchodní b eh je celodenn  
krásn  zalitý sluncem.
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Vzpomínka na okamžiky, 
kdy se na Chebsko vracela svoboda

Toto jaro si p ipomínáme 75. výro í vít zství nad nacistickým N meckem. 
Co se odehrávalo v posledních týdnech války na Chebsku?
S blížící se frontou od západu se Chebsko dostalo do opera ní sféry ame-
rického letectva. Cheb jako d ležitý dopravní uzel se stal 25. 3. 1945 a po
sléze 8. a 10. 4. 1945 cílem útok  n kolika leteckých svaz  8. letecké armá-
dy Spojených stát . Nálety zcela zni ily nádraží, p ilehlé hotely a mnoho 
dom . Ve m st  i okolí nastal zmatek. Dne 18. dubna vstupují na naše úze-
mí u Hranic jako první vojáci 358. pluku americké 90. p ší divize. Nejv tší 
podíl na osvobození Ašska m la její 42. jízdní pr zkumná skupina.
Po kapitulaci ašského výb žku se snaží Kondrad Henlein soust edit všech-
ny síly na obranu Chebu. M sto se m lo stát poslední pevností, kterou je 
t eba bránit do posledního muže. N mci ni í d ležitá za ízení, komunikace 
a mosty vedoucí k m stu. N me tí vojáci budují zátarasy, palebná posta-
vení, minová pole a obsazují p edmostí západn  a jižn  od m sta. V tšina 
Cheban  si však uv domovala bezvýchodnost situace. Starosta Dr. Emil 
Janker se snaží o p edání m sta bez boje. Fanatický Henlein ale tuto mož-
nost zásadn  odmítá.
V ranní mlze 25. dubna se ve sm ru od Svatého K íže p ibližují jednot-
ky 97. p ší divize „Trident“ brigádního generála M. B. Halseye. Útok na 
m sto byl sv en jejímu 387. p šímu pluku. Velitel m sta, major Geissler, 
soust edil na jeho obranu 33. p ší pluk Wehrmachtu, 2. SS pancé ovou 
divizi „Das Reich“ a další podp rné jednotky. Postupující Ameri any uví-
tala silná palba. 387. pluk zaúto il z jihozápadu od Háj  sm rem k m stu. 
V zá ezu trati Cheb-Schirnding m li Ameri ané nejv tší ztráty. Divize na-
sadila do boj  tanky M4 Sherman roty C 782. tankového praporu a u h i-
št  íškých drah (Želva) se poda ilo proniknout ke klášteru. Pr zkumná 
jednotka narazila na silnici na motocykl BMW a okamžit  zahájila palbu. 
Pozd ji se zjistilo, že byl zabit velitel m sta, major Geissler, který jel na 
kontrolu obranných pozic. Útok ze severní strany m sta zajiš oval 386. 
p ší pluk. Likvidoval ohniska odporu až k ece Oh i. Trvalo nejmén  dev t 
hodin, než se americké jednotky zmocnily m sta. V odpoledních hodinách 
v n m zbylo již jen n kolik odst elova , které zlikvidovaly p epadové ety. 
V blízkosti Chebu však z stala siln  opevn ná posádka na vojenském le-
tišti. Po pe livém pr zkumu zahájili Ameri ané odpoledne 28. dubna útok 
na letišt . Po p lhodinové d lost elecké baráži zaúto ily proti n meckým 
liniím tanky 782. tankového praporu a samohybná d la 820. protitankové-
ho praporu. N mecký odpor na letišti a v jeho okolí se poda ilo po n koli-
ka hodinách zlomit a Ameri ané získávají kontrolu nad touto ástí území. 
V bojích o Cheb padlo 52 voják  97. p ší divize spolu s 19 vojáky 1. p ší 
divize. N mecké ztráty byly vy ísleny na zhruba 150 mrtvých. Doby-
tí Chebu a jeho okolí bylo nejv tším st etnutím, které americká armáda 
svedla na území eskoslovenska.
Po bojích o Cheb dochází k vým n  amerických jednotek a pozice 97. p ší 
divize p ebírá slavná 1. p ší divize „Big Red One“ generála Clifta Andru-
se. Ta likviduje poslední místa odporu severn  od Chebu a p ipravuje se 
na poslední fázi boj  podporovaná 9. obrn nou divizí „Phantom“ (Rem-
agen). Tyto jednotky po krátkých bojích osvobozují Kynšperk nad Oh í, 
Sokolov, Loket a mí í dál na Karlovy Vary. P íslušníci 97. p ší divize se 
po dobytí Chebu stá ejí na Mariánské Lázn  a dosahují Konstantinových 
Lázní a Man tína. 6. kv tna 1945 se spolu se slavnou 2. p ší divizí „Indian 
Head“ podílí na osvobození Plzn . Dne 1. kv tna p ekra ují s. hranici 
v Pomezí nad Oh í vojáci v anglických uniformách s nápisem „CZECHO-
SLOVAKIA“. Šlo o tzv. „Kombinovaný oddíl“ 1. s. samostatné brigá-
dy pod velením pplk. A. Sítka, která byla p id lena k americkým divizím 
III. Armády gen. G. S. Pattona.
Následující dny se vojáci Kombinovaného oddílu zapojují spolu s Ameri-
any do dohledu nad chodem osvobozeného m sta a Cheb pomalu p echá-

zí pod eskoslovenskou správu.
V roce 1995 navštívili naše m sto veteráni 97. p ší divize. Bylo to poprvé 
od roku 1945. Byli nadšeni jak srde ným p ijetím, tak faktem, že jejich 
padlí kamarádi mají v M stských sadech tak d stojný památník. Veteráni 
pak p ijížd li dále na všechna kulatá výro í osvobození, naposledy v roce 
2015. Jeden z nich, pan Richard Dinauer, št. seržant 387. p šího praporu 
ekl: „Nebojovali jsme nadarmo, jsme hrdi, že jsme mohli osvobodit tak 

krásnou zemi. Bra te ji i to nejcenn jší, co máte – svobodu a demokracii.“
Díky Vám všem, kte í jste se p ed 75 lety vydali p es Atlantik, abyste p i-
nesli Evrop  mír a naší zemi svobodu. Nikdy nezapomeneme.

Zden k Svoboda, Spolek p átel USA, Cheb

Název projektu: 
NOHEJBALOVÉ A VOLEJBALOVÉ H IŠT  V HÁJÍCH
Autor návrhu: Miroslav Zaku anský
REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: íslo dot eného pozemku 150/1 kú Háje u Chebu
Krátká anotace návrhu: rozm r h išt : 24 x 13 = 312 m2, h išt  na no-
hejbal a volejbal s um lým povrchem
Od vodn ní: Stávající h išt  je již zastaralé, chybí zde odvodn ní, pro 
volejbal není v bec uzp sobené. H išt  je hojn  využíváno širokou ve-
ejností nejen z Háj , ale i z celého Chebu. H išt  bylo vybudováno 

svépomocí p ed cca 30 roky a ur it  si zaslouží podporu m sta.

PARKOVÁNÍ P ED 5. ZŠ CHEB
CHODNÍK V PODHRADU
VE EJNÉ OSV TLENÍ V ULICI PELH IMOVSKÁ
REVITALIZACE GERTNEROVY SADY
VODOVODNÍ AD PRO ZAHRÁDKÁ SKOU OSADU SÁBOVNA
CHODNÍK PODÉL BYTOVÉHO DOMU . POPISNÉ 2247 A 2248
HERNÍ CENTRUM PRO D TI
MOJE PANELY / 5. ZŠ CHEB
MOJE PANELY / GYMNÁZIUM CHEB
SPORTEM SOB  – CHEBSKÝ SPORTOVNÍ SÁL
PSÍ H IŠT  – PARK S PRVKY AGILITY A VODNÍ PLOCHOU
H IŠT  NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL (SPÁLENIŠT )
ÚPRAVA OKOLÍ KOSTELA SV. MIKULÁŠE A ALŽB TY
IGLÚ NEJEN NA VÁNO NÍ TRHY
H IŠT  PRO VŠECHNY
PARKLET NA CESTÁCH
GOETHOVA SKALKA POD HRÁZÍ – LEZENÍ PRO VE EJNOST
VE EJNÉ OSV TLENÍ A OPRAVA KOMUNIKACE 
VE VNITROBLOKU PIVOVARSKÁ – WOLKEROVA
Podrobné informace k projekt m, které byly vyhodnoceny jako nereali-
zovatelné, najdete na webu www.meganapady.cz pod odkazem Podané 
návrhy 2020/Nerealizovatelné návrhy 2020.

SEZNAM NEREALIZOVATELNÝCH 
NÁVRH  

Pod kování za roušky a potraviny
Jménem svým i jménem d tí bych za náš d tský domov rád pod kovat všem, 
kte í nám dodali roušky. Pod kování pat í � rm  Glovex, s.r.o. z Aše, cheb-
skému muzeu, Ing. Šárce Bejrové, paní Martin  Lepší s maminkou, nábytku 
Sladká & Sladký, starostce obce Trst nice Helen  Repíkové a panu Lukáši 
Lindnerovi. Za dodání potravin d kujeme hotel m SPA & KUR HOTEL 
HARVEY, Františkovy Lázn  a SPA & KUR HOTEL PRAHA, Františkovy 
Lázn . Vážíme si vaší práce a pomoci.

Ing. Petr avojský, editel D tského domova Cheb a Horní Slavkov
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Knihovna: Dáváme to s úsm vem
Poj te s námi tvo it sbírku Dáváme 
to s úsm vem. Nejde nám zde o vtipy 
spojené s koronavirem, které kolují 
v e-mailech, na internetu atd., ale o po-
st ehy z t chto výjime ných dn  ne-

jen našeho regionu. Co vám na tvá i, s rouškou i bez, vykouzlilo úsm v, 
jaké zábavné situace jste byli sv dky, co jste zaslechli? Pište a posílejte 
i fota. Rádi je zve ejníme na webu knihovny k pot še ostatních. Ke svému 
p ísp vku na adresu info@knih-cheb.cz (lze nám i zavolat) p ipojte své 
jméno, p ezdívku i zna ku, pod kterou bude zve ejn n. Naše smysly jsou 
te  všude tolik ve st ehu, tak se o to milé pod lme. 

D kujeme!
Vybíráme:
Odposlechnuto na chodníku, kde se potkali dva orouškovaní.
„No ahoj, seš to ty?“ „Jsem.“ „Kdy nám to kone n  dodáš?“ „To nejsem já.“
Jeden z stal stát jako opa ený, druhý rychle odkrá el pry .
Honza S.
Když si tak ven ím Pajdu, myslím na shopy ve Weidenu. 
Svá a
Nakoupila jsem si potraviny poslušn  v ase pro seniory a nato m  dcera 
vyzvedla na procházku. „Co budeš dnes ješt  d lat?“ zeptala se, když m  
doprovázela zp t. „Mám v plánu vyva ovat,“ vyzradila jsem. „Co?!“ re-
agovala p ekvapen  (žiju sama, žádnou oslavu samoz ejm  nechystám). 
„Roušky,“ dodala jsem. 
MiDo

M stská knihovna v Chebu

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. 5. 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

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

Základní um lecká škola informuje
Vážení p átelé, také naše škola je od 11. b ezna uzav ená a prozatím se 
všechny plánované akce, koncerty a sout že ruší do odvolání. Takže vám 
tentokrát nenabídnu žádnou pozvánku na kulturní akci, jen bych se ráda 
zmínila o úsp chu našeho žáka Jana Lípy z výtvarného oboru ze t ídy 
Martiny Metli kové. Ten získal 3. místo na Mezinárodním festivalu potá-
p ské fotogra� e, � lmu a d tské výtvarné tvorby v kategorii malba, kres-
ba, gra� ka. 
Pro ty z vás, kte í jste se chystali se svými d tmi k zápisu do naší školy 
pro nový školní rok, máme na našich webových stránkách www.zuscheb.
cz p ipravenou p ihlášku, kterou m žete vyplnit online. S d tmi se pak 
dostavíte ve dnech 1. - 3. zá í od 14 do 17 hodin k talentové zkoušce, p i 
které vaše dít  prokáže p edpoklady ke studiu v daném oboru. Pro hudeb-
ní obor zkoušíme u d tí sluchové, intona ní a rytmické schopnosti, pro 
literárn  dramatický obor si d ti p ipraví 2 básni ky, do výtvarného oboru 
p inesou 2 obrázky a pro p ijetí do tane ního oboru zkoušíme pohybové 
nadání a rytmické cít ní. Budeme se na vás na všechny moc t šit! 
S p ípadnými dotazy neváhejte a pište na emailovou adresu školy:
zuscheb@zuscheb.cz. P eji Vám hlavn  dobré zdraví a klidné dny.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

„Zví ecí obludky“ na 4. ZŠ
V b eznu nás navštívil pan Procházka 
s p írodov dným programem „Zví ecí 
obludky“. Svým poutavým vypráv ním 
a zejména živými ukázkami se snažil 
o potla ení um le vyvolaného strachu 
i odporu k ur itým živo ich m. D ti 

zjistily, pro  má každý živo ich své 
místo v p írod , pro  vypadá tak, jak 
vypadá, a že není d vod se bát. Odváž-

livci si dokonce n které živo ichy mohli i podržet na ruce a pohladit. Tato 
inspirující hodina snad odstranila p edsudky v i asto démonizovaným 
živo ich m a p isp la k prohloubení zájmu o p írodu a její ochranu. D ti 
si prohlédly chlupatou tarantuli, bradavi natou ropuchu, krásnou ješt rku 
nebo obrovského kraj áka Káju.

Mgr. Pavla Marková, www.4zscheb.cz

D tský den se uskute ní pouze v p ípad , že to aktuální 
situace bude umož ovat.

St edisko sociální rehabilitace 
nep erušilo provoz

I p es sou asnou situaci se St edisko sociální rehabilitace Cheb Diecézní 
charity Plze  rozhodlo pokra ovat ve svých aktivitách, a to i p esto, že se 
naši klienti pohybují p evážn  na otev ených prostranstvích. St edisko se 
v Chebu zabývá za le ováním dlouhodob  nezam stnaných lidí do pra-
covního procesu skrze plnohodnotné zam stnání u DCHP. Klienti i nadále 
pracují na zakázkách pro m sto Cheb, jako je úklid ve ejných prostranství 
a údržba m stské zelen . P ijali jsme proto náležitá opat ení proti p enosu 
a ší ení koronaviru. Klienti jsou vybaveni rouškami, ochrannými rukavi-
cemi a brýlemi, mají k dispozici dezinfekce, ví, že je t eba udržovat bez-
pe nou vzdálenost od ostatních lidí. Klient m jsme rovn ž vysv tlili, že 
se mimo výkonu práce nemají bezd vodn  pohybovat venku a pr b žn  
je informujeme o aktuálních bezpe nostních opat eních.
Služba St edisko sociální rehabilitace je spolu� nancována z dotace m sta 
Chebu.

Mgr. Daniela Keprdová, sociální pracovnice
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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
 Instalatér
 Kadeřník

Obory s maturitní zkouškou
 Umělecko - řemeslná stavba 

 hudebních nástrojů 
Obory s výučním listem

 Truhlář

Obory s maturitní zkouškou
 Agropodnikání 

Obory s výučním listem
 Zahradník
 Opravář zemědělských strojů

Nově otevíráme obory
 Cukrář [ s výučním listem ]
 Zemědělec - farmář [ s výučním listem ]
 Zemědělské práce [ s výučním listem ]
 Dřevařská výroba [ s výučním listem ]
 Řidič kamionové a osobní dopravy  

 [ rozšíření oboru Mechanik opravář mot. vozidel ] 

 
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

Připravujeme otevření
 Klempíř [ s výučním listem ]
 Truhlářské práce [ s výučním listem ]

SLEDUJTE PROSÍM NAŠE 
INTERNETOVÉ STRÁNKY, 

KDE NALEZNETE VŽDY 
AKTUÁNÍ INFORMACE

www.iss-cheb.cz

najdete nás i na facebookuKARLOVARSKÝ
KRAJ

Informace pro ob any k rozhodnutí zastupitelstva o osvobození všech 
poplatník  od platby místního poplatku za provoz systému shromaž ování, 

p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  
(dále „poplatek za odpad“) pro rok 2020

Zastupitelstvo m sta Chebu vydalo dne 16. 4. 2020 obecn  závaznou vyhlášku, kterou pro 
rok 2020 osvobodilo od poplatku za odpad bez rozdílu všechny poplatníky. 
Ob an m (poplatník m), kte í již zaplatili, lze poplatek za rok 2020 vrátit pouze na 
základ  písemné žádosti, která musí spl ovat p edepsané náležitosti (ustanovení zákona 
. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní zm n; dále „zákon“).

Ob ané, kte í již zaplatili, mohou zvolit tato ešení:
1.  ponechat zaplacenou ástku poplatku na svém da ovém ú tu, vedeném u M Ú 

Cheb, pro platbu na rok 2021 – v tom p ípad  nepodávají žádnou žádost, bude prove-
deno odborem � nan ním automaticky. Jestliže v pr b hu roku 2020 nastanou skute nosti, 
na základ  kterých by m l být zaplacený poplatek „vyú tován“ (odst hování z Chebu, 
úmrtí poplatníka, aj.), bude alikvotní ást poplatku vrácena.  

2. požádat písemn  o vrácení p eplatku:
 a)  podat žádost m že pouze poplatník, tj. ta osoba, které byl p id lený konkrétní 

variabilní symbol,
 b) vzor žádosti je p ipojený k této informaci,
 c)  vypln ný formulá  nebo písemnou žádost, napsanou volnou formou (musí obsahovat 

všechny údaje dle vzoru), poplatník nebo zákonný zástupce podepíše (podpis nemusí 
být ú edn  ov ený) a dále:

  •  žádost odešle poštou na adresu M Ú Cheb, odbor � nan ní, nám. Krále Ji ího z Po-
d brad 1/14, 350 02 Cheb, 

  • žádost pošle M Ú Cheb prost ednictvím datové schránky,
  •  žádost, podepsanou zaru eným elektronickým podpisem, odešle e-mailem na adresu 

podatelna@cheb.cz, 
  •  žádost vloží do poštovní schránky M Ú Cheb, která je umíst na u vchodu ze Školní 

ulice (platí po dobu nouzového stavu),
 d)  žádost o vrácení p eplatku lze ve výjime ných p ípadech podat osobn  v informa ní 

kancelá i � nan ního odboru . 2 (pokladna) v p ízemí budovy na nám stí Krále Ji ího 
z Pod brad 1/14, Cheb, a to v ú edních hodinách.

Upozorn ní:
1.  p eplatky na poplatku za odpad lze v souladu s platným zákonem vracet nejd íve od 5. kv t-

na 2020. Lh ta pro vy ízení žádosti je 30 dn  od data podání žádosti (tj. od  data doru ení 
žádosti na M Ú Cheb),

2.  v p ípad , že má poplatník nedoplatky (dluhy) na poplatku za odpad nebo za jiné místní 
poplatky a požádá si o vrácení úhrady za rok 2020, nelze podle platného zákona žádosti 
vyhov t a platba bude zaú tována na úhradu jeho nedoplatku (dluhu). 

VZOR ŽÁDOSTI
M stský ú ad Cheb
Odbor � nan ní
Odd lení místních poplatk  
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 1/14
350 20 Cheb                                                               Dne: ………………

Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, p epravy, t íd ní, 
využívání a odstra ování komunálních odpad  (zákon . 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích ve zn ní pozd jších zm n)
Žádost o vrácení da ového p eplatku 

dle zákona . 280/2009 Sb. da ový ád (dle § 71–73 a § 154–155)

Žádám o vrácení p eplatku v ástce: ………………… za rok …………

Variabilní symbol íslo: …………………………………………………

P eplatek vrátit na íslo ú tu: ……………………………………………

Jméno a p íjmení poplatníka: …………………………………………..

Adresa bydlišt : ………………………………………………………...

Telefon nebo e-mail: …………………………………………………...

D vod pro vrácení p eplatku: …………………………………………..

                                              …………………………………………
Vlastnoru ní podpis poplatníka 

nebo zákonného zástupce
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