
Vážení Chebané,
slibuji, že aspo  tento úvodník 
se nebude v novat epidemii.
Už tomu budou dva roky. Uply-
nou na konci listopadu od oka-
mžiku, kdy jsme po volbách 
usedli na radnici. Jsme tedy 

v polovin  funk ního období.
Ú ty se sice skládají až na záv r, ale i „polo as“ 
je vhodným momentem ke krátkému zhodnoce-
ní. Nebudu se rozepisovat o zrekonstruovaných 
ulicích, nov  vybavených u ebnách, oprave-
ných bytech, nové zeleni,… Dozajista jsme 
v t chto oblastech dosáhli pokroku, v ím ale, 
že jste si všimli i jiných zm n. Možná nejsou tak 
z etelné, ale do budoucna mohou být pro kvalitu 
života v našem m st  ur ující.
Oproti p edchozímu volebnímu období, kdy se 
b hem ty  let t ikrát zm nila vládnoucí koali-
ce a jednání zastupitelstva v tšinou probíhala 
formou (našt stí neozbrojeného) vyhrocené-
ho kon� iktu, se na radnici vrátil pot ebný klid 
a stabilita. 
Snažíme se d lat maximum pro lepší informo-
vanost ob an  o našich zám rech a rozši ovat 
možnosti ve ejnosti podílet se na jejich p ípra-
v . P ed zahájením každé v tší investi ní akce 
po ádáme informa ní sch zky s ob any v dot e-
né lokalit , na m stském Facebooku zve ej uje-
me videa, ve kterých informujeme o aktuálním 
d ní, po m st  vylepujeme plakáty s progra-
mem jednání zastupitelstva. Ujal se i nový pro-
jekt participativního rozpo tu – Meganápady. 
T žkým úkolem je udržet i do Chebu dokon-
ce p ivábit další vzd lané lidi, p edevším pak 
ty, kte í zajistí dostupnost klí ových služeb. 
Nov  zavedené náborové a v rnostní odm ny 
napomohly k dopln ní stavu strážník  i pedago-
gických sbor . P ísp vky na za ízení ordinace 
a nabídka m stského bytu už p ivedly do Chebu 
n kolik nových léka . 
A na ja e jsme dokázali zvládnout i …  Ach, ten 
slib v úvodu!
Víme, že ada problém  m sta p etrvává. Drob-
ná kriminalita, bezdomovectví, nedostate ná 
kapacita parkování. Na zlepšení nám zbývají 
pouhé (nebo dlouhé?) dva roky. Pak s námi zú-
tujete.

P eji vám krásný podzim a pevné zdraví!

www.cheb.cz LISTOPAD 2020
INFORMACE Z RADNICE  ZAJÍMAVOSTI  COVID-19  PROGRAMOVÝ SERVIS

TIP NA LISTOPAD: 28. 11. – ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ (více na str. 9)

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

M sto op t rozváží 
balí ky senior m

M sto v íjnu obnovilo bezplatnou dodávku 
balí k  se základními potravinami chebským 
osam le žijícím ob an m ve v ku nad 75 let. 
Smyslem je ochránit seniory jako jednu z nej-
rizikov jších skupin p ed možnou nákazou ko-
ronavirem v obchodech a nákupních centrech. 
Zájemci mohou kontaktovat m stskou orga-
nizaci Správa zdravotních a sociálních služeb, 
která rozvoz zajiš uje, na telefonním ísle 
777 455 519 (ve všední dny mezi 8. a 14. ho-
dinou). Samotný rozvoz balí k , které jsou 
zcela zdarma, probíhá v úterý a pátek. 
V dob  koronavirové krize letos na ja e doda-
lo m sto zcela zdarma chebským ob an m ve 
v ku nad 75 let celkem 1857 balí k  v hodnot  
p es 200 tisíc korun. Službu využilo více než 
180 starších ob an .

CHEBSKÉ VÁNO NÍ TRHY. Zbrusu nové ledové kluzišt , které má z stat p ed Špalí kem až 
do 3. ledna, stánky s nabídkou adventního zboží nebo bohatý doprovodný program. Všechno to, 
ale i adu novinek by m ly nabídnout letošní Chebské váno ní trhy. Slavnostní zahájení s roz-
svícením váno ního stromu a vystoupením zp va ky Terezy Kerndlové je plánováno na sobotu 
28. listopadu od 17 hodin. Více o novinkách a programu trh  najdete na str. 9. V souvislosti se 
sou asnou situací sledujte aktuální informace na webech www.cheb.cz a www.chebskevanoce.cz. 
V d sledku opat ení, která jsou p ijímána proti ší ení onemocn ní covid-19, m že dojít ke zm -
nám v programu i samotném rozsahu váno ních trh . 

Novým místostarostou 
má být Ladislav Hrubý

Na nového místostarostu Chebu byl na íjno-
vém zasedání zastupitelstva navržen advokát 
a dosavadní radní Ladislav Hrubý. Ve funkci 
má nahradit místostarostu Miroslava Plevné-
ho, který se rozhodl na post ve vedení m sta 
rezignovat v souvislosti se ziskem senátorského 
mandátu (k plánované personální zm n  m lo 
dojít na zasedání zastupitelstva, které se kona-
lo až po uzáv rce tohoto ísla novin 22. íjna 
- pozn. redakce). Miroslav Plevný má i nadále 
z stat m stským zastupitelem a radním. 
Na íjnovém zasedání zastupitelstva m li složit 
slib také dva noví zastupitelé za VPM - Martin 

ezní ek a Ji í Duchek. Na základ  výsledku 
komunálních voleb z roku 2018 nahradili Mi-
chala Poláka a Michala Ou adu, kte í na své 
zastupitelské posty rezignovali. 
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První fáze rekonstrukce 
Zem d lské ulice je hotova

Rekonstrukce Zem d lské ulice v Hájích, která je jednou z nejv tších in-
vesti ních akcí v oblasti oprav komunikací za poslední roky, postoupila 
do další fáze. V zá í byly dokon eny úpravy úseku od vjezdu do Zem d l-
ské ulice za mostem p es železni ní tra  po bývalou školku a nyní se již 
pracuje v navazující ásti po restauraci V Dolí ku. Rekonstrukce tohoto 
úseku, jejíž sou ástí bude i vybudování tzv. gravita ní zdi, která umožní 
rozší ení chodníku v kritickém míst  velmi nep ehledné zatá ky, má být 
dokon ena v dubnu p íštího roku. Poté p ijde na adu záv re ná fáze, kdy 
se bude rekonstruovat k ižovatka v sousedství bývalé školky. S úplným 
dokon ením se p itom po ítá p íští rok v ervnu.
Vedle celkové rekonstrukce samotné komunikace je sou ástí úprav Zem -
d lské ulice nap íklad také vybudování nového vodovodního adu, splaš-
kové kanalizace, odvodn ní i ve ejného osv tlení. Celkové náklady mají 
na základ  výsledku výb rového ízení na zhotovitele stavby dosáhnout 
výše 32,7 milionu korun.

Kdy rokuje zastupitelstvo? 
Nejbližší zasedání Zastupitelstva m sta Chebu by se m lo uskute nit ve 
tvrtek 19. listopadu od 14 hod. S ohledem na sou asnou situaci sledujte 

aktuální informace v etn  potvrzení data a up esn ní místa konání na 
webu m sta www.cheb.cz. V p ímém p enosu lze zasedání zastupitel-
stva sledovat na zmín ném m stském webu, kde je ho možné zhlédnout 
také pozd ji ze záznamu, a to pod odkazem Videa. 

V Sov  bude p írodov dné centrum

V areálu Domu d tí a mládeže Sova vyroste nové p írodov dné centrum. 
M stu se na jeho výstavbu poda ilo získat z Integrovaného regionálního 
opera ního programu dotaci ve výši tém  18 milion  korun.
V areálu DDM bude vybudován nový, modern  pojatý objekt. Jeho pro-
sklená ást bude fungovat jako skleník. Ten nahradí dva stávající skleníky, 
které jsou již ve velmi špatném technickém stavu. V novém objektu bude 
také n kolik u eben, mimo jiných zoologie i teraristiky, a veškeré po-
t ebné zázemí v etn  sociálních za ízení, kabinet  nebo p ípravny krmení 
pro zví ata. Budova bude celá bezbariérová a její expozi ní ásti budou 
p ístupné i ve ejnosti. V rámci projektu dojde rovn ž k úpravám venkov-
ních prostranství a zelen . Vše by podle p edb žných odhad  m lo stát asi 
39 milion  korun. Se zahájením výstavby se p itom po ítá v p íštím roce 
s tím, že hotovo by m lo být do poloviny roku 2022.
V areálu DDM funguje adu let v dosti provizorních podmínkách malá 
p írodov dná stanice, která má ást zoologickou i botanickou. Zcela ne-
vyhovující je hlavn  stav dvojice skleník , které jsou dožilé a tedy i ná-
ro né na vytáp ní. Zárove  již nedosta ují ani svou velikostí. Jeden z nich 
slouží zárove  jako p ípravna krmení pro zví ata a p es zimu i jako zi-
movišt  n kterých pták  z venkovních voliér. Druhý skleník je využíván 
pro p stování a množení rostlin, ale zárove  zde probíhají i vzd lávací 
aktivity zam ené na botaniku a rovn ž je tady umíst na unikátní sbírka 
citrus , které se v DDM p stují již 40 let. 

O� ciální název projektu: P írodov dné centrum p i DDM Sova Cheb, reg. 
.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004925.

Podoba nového bazénu se již rýsuje
V Chebu by m l v následujících letech vyr st nový plavecký bazén s ven-
kovním koupališt m. Z úvodní studie, kterou na základ  požadavk  vedení 
m sta zpracovala odborná projek ní kancelá , vyplývá, že objekt by m l mít 
t i nezávislé ásti - plaveckou šestidráhu pro výcvik škol a sportovní plavání, 
zábavní ást s tobogánem, ví ivkou, jeskyní, d tským bazénkem a dalšími 
atrakcemi a wellness ást se saunami. Ve venkovní ásti by pak místo klasic-
kého bazénu mohlo být biotopové koupališt , které v regionu zatím chybí.
V sou asné dob  se rovn ž zpracovává tzv. vyhledávací studie, která má 
vytipovat vhodné lokality, kde by bylo možné nový bazén vybudovat. Mají 
být p ímo ve m st , aby byl bazén dostupný i p šky, což by ocenili nejen 
lidé, kte í nemají auto, ale také maminky s malými d tmi nebo školáci, kte í 
bazén navšt vují v rámci výuky plavání. Pozemek musí být zárove  do-
state n  velký, aby se sem vešlo bazénové centrum, venkovní koupališt  
a parkovišt  a navíc zde byla i rezerva pro vybudování zimního stadionu, 
až ten stávající doslouží.
P i p íprav  nového bazénu bude kladen d raz zejména na to, aby byl jed-
nak funk ní a zárove  m l nízké provozní náklady. Stávající bazén musí 
m sto každoro n  dotovat ástkou kolem sedmi milion  korun. V p ípad  
nového bazénu by to m lo být výrazn  mén .
Vedení m sta dává variant  vybudování nového bazénu p ednost p ed zá-
sadn jší rekonstrukcí toho stávajícího u 6. základní školy. Ta by s ohledem 
na jeho stá í a technický stav byla velmi nákladná. Vzhledem k umíst ní 
bazénu a jeho dispozici by navíc nep inesla žádné podstatné zatraktivn ní. 
T eba o vybudování venkovního koupališt  nebo rozší ení ploch pro parko-
vání není ve stávající lokalit  možné v bec uvažovat. 

• Obchodní referent/ka pro zahraničí 
    (NJ komunikativní + min. psanou AJ)

• Tiskař/ka a obsluha knihárenských strojů

• Skladník / Skladnice

• Nabízíme dobré platové ohodnocení
• Zázemí stabilní společnosti
• Přátelský tým a mnoho dalších benefitů…

Své životopisy posílejte na ucetni@hbprint.cz

Hledáme nové členy do týmu!

Těšíme se na Vás!
Jsme největší tiskárna v Karlovarském kraji!

Spojovací 2426/2
350 02 Cheb

LISTOPAD – M SÍC MLADÝCH 
A SVATOMARTINSKÝCH VÍN RO NÍKU 2020
1. listopadu zahajujeme prodej Mladých vín MLADÝ 

LAHOFER, MLADÁ LAHOFERKA, MLADÝ MARTIN BÍLÝ, 
MLADÝ MARTIN R ŽOVÝ.

11. listopadu v 11 hodin zahajujeme prodej 
Svatomartinských vín.

Všechna vína budou v prodeji za ceny jako od vina e.
Nápoje VINETA – prodejna Židovská 16, Cheb

otevírací doba:
Po–Pá: 10:00–17:00

Web: www.napojevineta.cz

Chatová oblast v Podho í 
se do kala nových povrch  cest

V chatové oblasti v Podho í za železni ním p ejezdem byla provedena opra-
va povrch  komunikací metodou penetra ního nát ru. Ješt  p edtím byl sta-
vebn  vy ešen dlouhodobý problém s odvodn ním komunikací, kdy došlo 
ke z ízení nových p íkop , oprav  stávajících propustk , trubního vedení 
a dopln ní drenáží. Následn  byl povrch komunikací srovnán asfaltovým 
recyklátem, na který byly aplikovány dv  vrstvy penetra ního nát ru. 
Metodou penetra ního nát ru byla již opravena velká ást komunikací prá-
v  v chatových oblastech i v n kterých okrajových ástech Chebu. V p íš-
tím roce se bude pokra ovat nap íklad v chatové oblasti T eš ovka.
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Nadace ocenila žáky a pedagogy
V Kulturním centru Svoboda se uskute nilo tradi ní p edávání ocen ní 
m stské Nadace Schola Ludus a m sta Cheb, která jsou žák m a pedagogic-
kým pracovník m zdejších škol ud lována za mimo ádné studijní a peda-
gogické výsledky. Cenu Hanse Novotnyho, která je pojmenována po inici-
átorovi vzniku této nadace a ud luje se pouze ve výjime ných p ípadech, 
p evzala dlouholetá u itelka chebského gymnázia Mgr. Milada Bartošková.
Ocen ní Nadace Schola Ludus letos mezi pedagogickými pracovníky obdr-
želi: Mgr. Petra erná (2. ZŠ), Ing. Pavel Filipin (5. ZŠ), Mgr. Sylva Kast-
nerová (6. ZŠ), Mgr. So a Špi íková (ZŠ Kostelní nám.), Eva Klimtová 
(ZUŠ), Vlasta Kuklová (MŠ Diakonie CE), Mgr. Jind ich Novák, Mgr. 
Zden k Hrkal, Mgr. Vladimíra B e ová (všichni SZŠ a VOŠ Cheb), Mgr. 
Libuše amrová, Mgr. Roman Úlovec (oba Gymnázium Cheb), Ing. Jind-
ich Papež (Svobodná chebská škola).

Z ad žák  a student  byli nadací ocen ni: Adéla Vorasická (1. ZŠ), Barbora 
Jelínková (2. ZŠ), Natálie Šinková, Mat j Kovács (oba 3. ZŠ), Jan Thomas 
Bubanec, Jind ich Kantor (oba 4. ZŠ), Klára Ne ekalová, Matyáš Schulz 
(oba 5. ZŠ), Radka Vysloužilová (6. ZŠ), Petr Pastorek (ZŠ Kostelní nám.), 
Petr Hanzal, Št pán Novák, Petr Psota, Eliška Bauerová, Karin Slaví ková, 
Adriana Gaierová, Kate ina adová, Jan a Ond ej Marešovi (všichni ZUŠ), 
Monika Odvárková, Nikol Marková, Marek Pelikán, Petra Pospíšilová 
(všichni SZŠ a VOŠ Cheb), Mat j Karhan, Lenka Duongová, Ji í Beer, Sára 
K ivková, Daniel Bureš, Artur Uldrich (všichni Svobodná chebská škola), 
Veronika Plevná, Miroslava Plevná, Daniel Viktor Theiss, Mai Le Hoang 
Hoa, Pavel Martínek, Ond ej Jamelský, Lukáš Pulec, Barbora Hrab tová, 
Petra Bumbová, Philip Tran, Tomáš K tek (všichni Gymnázium Cheb).
Ocen ní m sta pro pedagogické pracovníky si letos odnesli: Anna Judyt-
ková (1. ZŠ), Hana Sobotková ervenková (2. ZŠ), Hana Houdková, Mgr. 
Michaela Sládková (ob  3. ZŠ), Mgr. Hana Miklušáková, Jitka Foglarová 
(4. ZŠ), Mgr. Jana Kadlecová, Bohuslava Zde ková (ob  5. ZŠ), Alexan-
dra Strnadová (6. ZŠ), Ing. Petr Svatek (ZŠ Kostelní nám.), Milan Jelínek 
(ZUŠ), Marta Beranová (DDM Sova), Jana Vališová (MŠ Do Zátiší), Eva 
Hájková (MŠ Bezru ova), Alena Klierová (MŠ 26. dubna), Renata Lomic-
ká (MŠ Komenského), V ra Pechrová (MŠ Malé nám.), Bc. Veronika Ku-
bicová (MŠ Osvobození).

Cheb je M stem pro byznys
Cheb vyhrál krajské kolo celorepubliko-
vého srovnávacího výzkumu M sto pro 
byznys 2019, který již t ináctým rokem 
hodnotil podnikatelské prost edí ve více 
než dvou stovkách v tších m st eské 
republiky. Druhý skon il Sokolov a t etí 
Karlovy Vary.
Ve výzkumu se prost ednictvím ady díl-
ích kritérií posuzuje jak vlastní podnika-

telské prost edí v jednotlivých m stech, 
tak p ístup tamních radnic k podnikate-
l m. V p ípad  Chebu hodnotitelé výraz-
n  ocenili nap íklad dlouhodob  nízkou 
nezam stnanost, vysoký podíl malých 

a st edních � rem, p ír stek obyvatelstva v hodnoceném období nebo úro-
ve  m stského webu z pohledu podnikatele. Z rukou organizátor  výzku-
mu p evzal ocen ní místostarosta Miroslav Plevný (na snímku).
Podrobn jší informace najdete na webu www.mestoprobyznys.cz. 

První Meganápad je hotov
V íjnu byla dokon ena realizace prvního ná-
vrhu, který vzešel z letošního premiérového 
ro níku projektu chebského participativního 
rozpo tu Meganápady. Hotovy jsou už úpra-

vy ko ské jízdárny v areálu DDM Sova, které navrhla Petra Korelusová.
Cílem úprav bylo rozší ení jízdárny a zlepšení kvality jejího povrchu v et-
n  vybudování drenáže, kv li jejíž dosavadní absenci býval celý prostor 
v období deš  podmá ený a tvo ily se tam kaluže. 
Po dohod  s navrhovatelkou bylo zvoleno maximální rozší ení jízdárny, 
které bylo možné bez zásah  do okolní vzrostlé zelen . Vybudována byla 
nová drenážní vrstva, na kterou byl položen k emi itý písek s p ím sí dr-
cené geotextilie, tedy povrch používaný v profesionálních jízdárnách. Celý 
prostor byl také nov  oplocen.
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M stský ú ad z stává v provozu
S ohledem na sou asnou situaci a opat ení proti ší ení onemocn ní co-
vid-19 m žete M stský ú ad Cheb osobn  navštívit do asn  pouze 
v pond lí a ve st edu. Hodiny ur ené pro styk s ve ejností jsou p echodn  
stanoveny takto: 

 pond lí a st eda od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 
Mimo tyto hodiny probíhá styk s klienty elektronickou formou, telefonic-
ky i písemn  (poštou nebo vložením do schránky ú adu). V nezbytných 
p ípadech m že být záležitost s ob anem osobn  vy ízena i mimo výše 
uvedené ú ední hodiny, a to vždy po p edchozí domluv . Ú ad je v úterý, 
tvrtek a pátek telefonicky dostupný v dob  od 8:00 do 14:00.

Mimo ú ední hodiny se podání ur ená pro podatelnu p ijímají vložením 
do schránky m stského ú adu, která je umíst na u vchodu do areálu ú adu 
ve Školní ulici.

  Adresa ú adu: M stský ú ad Cheb, nám. Krále Ji ího z Pod brad 1/14, 
350 20 Cheb

 Úst edna ú adu: tel. 354 440 111
  Mailové kontakty a telefonní ísla na jednotlivé zam stnance ú adu 
najdete na webu www.cheb.cz pod odkazem RADNICE (dále M st-
ský ú ad).

P i návšt v  ú adu používejte ochranu dýchacích cest (úst a nosu) 
v podob  roušky, respirátoru apod. a požívejte dezinfekci rukou ze 
zásobník , které jsou v budovách ú adu rozmíst ny. 
S ohledem na vývoj situace se mohou výše uvedené informace m nit. Ak-
tuální stav sledujte na www.cheb.cz a facebookové stránce M sto Cheb, 
p ípadn  zavolejte na tel.: 354 440 111.

V Karlovarském kraji funguje v sou asné dob  p t odb rových míst 
na vyšet ení p ítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 metodou PCR - dv  
v Chebu, dv  v Karlových Varech a jedno v Mariánských Lázních:
Nemocnice Cheb (p ed novým pavilonem A)
- odb rové místo je ur eno pouze pacient m indikovaným praktickými 
léka i a hygieniky, v provozu je v pond lí, st edu a pátek od 8 do 11 hod.
Poliklinika Flora Cheb, Májová 19
- odb ry se provád jí pro indikované pacienty (indikaci k odb ru pro-
vádí praktický léka  nebo Krajská hygienická stanice) i pro samoplátce. 
Odb rové místo je v provozu v pond lí, st edu, tvrtek a pátek. Kontakt-
ní telefony: 777 116 272 nebo 797 858 723, rezerva ní systém: 
https://www.supersaas.cz/schedule/DIAGONMPCHEB/COVID
Nemocnice Karlovy Vary (na parkovišti vedle bývalého d tského 
odd lení)
- odb ry se provád jí v pracovních dnech jak pro indikované pacienty 
(od 8 hod. až dle objednávek), tak pro samoplátce (8-10 hod.), v ned li 
pouze pro indikované pacienty (8-12 hod.), rezerva ní systém pro sa-
moplátce: https://www.reservio.cz/b/kk-odbery/booking, ke vstupu na 
odb rové místo slouží brána ze zatá ky v Bezru ov  ulici
NZZ Garant-Service group Karlovy Vary, Fr. Krej ího 6
- odb ry se provád jí v pracovních dnech pro samoplátce, rezervace na 
tel.: 602 832 126
Laborato  Lab In Mariánské Lázn , Komenského 515/6
- odb ry se provád jí pro indikované pacienty i pro samoplátce, ote-
v eno každý všední den 13-16 hod. Kontaktní telefon: 800 183 675, 
rezerva ní systém: http://www.labin.cz
Aktuálnost informací si ov te na uvedených kontaktech jednotlivých 
odb rových míst.

P EHLED ODB ROVÝCH MÍST   

INFOLINKA HYGIENIK : 1221
Centrální informa ní linka hygienických stanic 1221 je v provozu 7 dní 
v týdnu. K dispozici je v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o ví-
kendech od 9 do 16.30 hodin. Slouží k zodpov zení dotaz  týkajících 
se cestování, test , zdravotních potíží, rizikových kontakt , karantény 
a dalších témat spojených s koronavirem.
V p ípad  zdravotních potíží kontaktujte svého praktického léka e 
nebo linku 155. Rezervace termínu pro indikované

Osoby, kterým vystavil žádanku k odb ru praktický léka  nebo pracovník Kraj-
ské hygienické stanice, si termín odb ru zarezervují prost ednictvím jednotné-
ho systému pro Karlovarský kraj na ísle 950 380 380. Tato linka funguje ve 
všední dny od 8:00 do 15:00 (provozní doba se m že upravovat podle skute né 
pot eby).
Tato telefonní linka, jejíž provoz zajiš uje Hasi ský záchranný sbor Karlovar-
ského kraje, neslouží k rezervaci termínu odb ru pro samoplátce! Rezervace 
je možná pouze po vystavení žádanky praktickým léka em nebo pracovníkem 
Krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odb ru m že provést i léka  pro 
své pacienty.
Pro vytvo ení rezervace vás operátor vyzve ke sd lení následujících údaj :

 jméno a p íjmení
 rodné íslo
 telefon
 adresa trvalého bydlišt
  v p ípad  nutnosti odb ru doma i adresa, kde bude proveden odb r mobilním 
týmem

Pro efektivní fungování sít  odb rových míst, ušet ení vašeho asu a snížení 
rizika nákazy dodržujte, prosím, tyto zásady:

  Termín odb ru si VŽDY rezervujte p edem na výše uvedeném telefonním 
ísle.

  Na tento termín se dostavte s optimálním p edstihem. Ne ekejte zbyte n  
dlouho.

  Pokud Vám termín p estal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo zm nu 
na výše uvedeném telefonním ísle! Uvolníte termín dalším zájemc , kte í 
ho mohou využít.

 Informujte se o pr b hu odb ru na konkrétním odb rovém míst .
  V prostoru odb rového místa dodržujte všechna organiza ní a protiepide-
mická opat ení. Zejména dbejte dostate ných rozestup  p i ekání na odb r.

  P i ekání na odb r dodržujte pokyny personálu odb rového místa a stanove-
né po adí.

  M jte p ipraveny osobní doklady a v p ípad , že vám praktický léka  vy-
dal tišt nou žádanku, m jte ji s sebou.

Pro imobilní osoby nebo na základ  rozhodnutí léka e zprost edkuje objednáv-
kové call centrum odb r mobilním týmem. 
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Voli i rozdali „krajské karty“ 
na p íští ty i roky

O 45 k esel v Zastupitelstvu Karlovarského kraje usilovalo v íjnových 
volbách celkem 17 politických subjekt . V novém volebním období ob-
sadí ANO 2011 13 k esel, STAN - Starostové a nezávislí spole n  s KOA, 
VPM Cheb a TOP 09 8 k esel, eská pirátská strana 6 k esel, Koalice ODS 
a KDU- SL s podporou Soukromník , Místní hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a m st a Svoboda a p ímá demokracie po 4 k eslech, 
VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci a Sdružení nezávislých 
kandidát  1 - Starostové našeho kraje po 3 k eslech. Volební ú ast inila 
34,94 %.
ANO 2011 získalo 24,79 % hlas , STAN - Starostové a nezávislí spole n  
s KOA, VPM Cheb a TOP 09 14,66 %, eská pirátská strana 11,56 %, Koa-
lice ODS a KDU- SL s podporou Soukromník  7,35 %, Místní hnutí nezá-
vislých za harmonický rozvoj obcí a m st 7,29 %, Svoboda a p ímá demo-
kracie 7,25 %, VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci 6,51 % 
a Sdružení nezávislých kandidát  1 - Starostové našeho kraje 5,45 %. 
Ostatní kandidující volební strany nep ekro ily p tiprocentní hranici po-
t ebnou pro vstup do krajského zastupitelstva. 
A jak se volilo v samotném Chebu? Tady zvít zil se ziskem 33,09 % hla-
s  STAN - Starostové a nezávislí spole n  s KOA, VPM Cheb a TOP 09. 
Po adí na dalších místech bylo následující: ANO 2011 22,94 %, eská pi-
rátská strana 10,77 %, Svoboda a p ímá demokracie 7,47 %, Komunistická 
strana ech a Moravy 6,14 %, Koalice ODS a KDU- SL s podporou Sou-
kromník  4,92 %, eská strana sociáln  demokratická 3,63 %, Trikolóra 
hnutí ob an  2,29 % a VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci 
2,28 %. Ostatní kandidující volební strany získaly mén  než 2 % hlas . 
V Chebu p išlo k volbám do krajského zastupitelstva 33,12 % oprávn ných 
voli . 
Do nového krajského zastupitelstva byli zvoleni: Jana Mra ková Vildumet-
zová, Petr Kubis, Josef Vá a, Martin Huraj ík, Gabriela Dostálová, Rena-
ta Oulehlová, Andrea Pfeffer-Ferklová, Hana Žáková, Jan Vrba, Ludmila 
Vocelková, Erik Klimeš, Miloslav Chadim, Jaroslava Brožová Lampertová 
(všichni ANO 2011), Antonín Jalovec, Petr Kulhánek, Miroslav Plevný, 
Miroslav Balatka, Jan Horník, Ji í Klsák, Robert Pisár, Petr Zahradní-
ek (všichni STAN - Starostové a nezávislí spole n  s KOA, VPM Cheb 

a TOP 09), Vojt ch Franta, Markéta Monsportová, Josef Jan , Lukáš Zykán, 
Jind ich ermák, Martin Kalina (všichni eská pirátská strana), Karel Ja-
kobec, Jan Bureš, O ga Haláková, Marek Polední ek (všichni Koalice ODS 
a KDU- SL s podporou Soukromník ), Patrik Pizinger, Dalibor Blažek, 
Luboš Pokorný, Pavel ekan (všichni Místní hnutí nezávislých za harmo-
nický rozvoj obcí a m st), Karla Ma íková, Pavel Motešický, Michal Š o-
ví ek, V ra Ma íková (všichni Svoboda a p ímá demokracie), Josef März, 
Václav Skuhravý, Ji í Brdlík (všichni VOK - Volba pro kraj s podporou 
hnutí Karlovaráci), Vít Hromádko, Eduard Frisch a Jitka Pokorná (všichni 
Sdružení nezávislých kandidát  1 - Starostové našeho kraje).

Novým senátorem byl zvolen 
Miroslav Plevný

Novým senátorem za náš volební obvod, který vedle ásti okresu Cheb 
zahrnuje také Tachovsko, se stal v íjnových senátních volbách chebský 
místostarosta Miroslav Plevný.
V prvním kole senátních voleb zvít zil v našem volebním obvodu Miro-
slav Plevný (STAN) se ziskem 27,43 % hlas . Spole n  s ním postoupila 
do druhého kola Jaroslava Brožová Lampertová (ANO), která obdržela 
17,24 % hlas . Po adí na dalších místech bylo v prvním kole následují-
cí: Miroslav Nenutil ( SSD) s 14,49 %, Markéta Monsportová (Piráti) 
s 13,85 %, Josef Švarcbek (KS M) s 8,76 %, Josef Kvasni ka (SPD) 
s 7,31 %, Ji í Sedlá ek (Trikolóra) s 5, 64 %, Svatava Št rbová (Zelení 
+ SEN 21) s 4, 82 % a Martin Lojda (PRO Zdraví) s 0,41 %. Ve druhém 
kole získal Miroslav Plevný 70,31 % hlas  a Jaroslava Brožová Lampertová 
29,68 %. V prvním kole byla volební ú ast 30,69 %, v kole druhém 10,77 %.
Jak se volilo v samotném Chebu? Tady zvít zil v prvním kole Miroslav 
Plevný se ziskem 47,27 % hlas . Druhá skon ila Jaroslava Brožová Lam-
pertová s 17,07 % a t etí Markéta Monsportová s 11,34 %. Ve druhém kole 
získal Miroslav Plevný 75,43 % hlas  a Jaroslava Brožová Lampertová 
24,56 %. V prvním kole p išlo v Chebu k senátním volbám 31,84 % opráv-
n ných voli , v kole druhém 13,70 %. 

CAFE PENZION DOLÍ EK
Mimo skv lé kávy a lahodné epované Plzni ky pro 

vás máme ob dové menu, domácí zákusky naší 
výroby, lívance, zape ené sendvi e a bagety, 
grilovanou krkovici a hlavn  kvalitní a poctivý 

CHEESEBURGER S AMERICKÝMI BRAMBORAMI 
A DOMÁCÍ TATARSKOU OMÁ KOU

Zajiš ujeme rozvoz pro � rmy i jednotlivce!

Kontakt: 
tel.: 721 063 668, FACEBOOK: 

CAFE / Penzion Dolí ek, 

web: www.penziondolicek.cz/cafe-dolicek. 
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Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
•  M stská policie Cheb z ídila po dohod  se Správou že-

leznic svoje detašované pracovišt  p ímo ve výpravní 
budov  chebského vlakového nádraží. Novou služebnu 
využívají strážníci p i ešení problém  na samotném 
nádraží a v jeho bezprost edním okolí. Nejedná se tedy
o místo, kde by byla p ítomna stálá služba m stské po-

 licie. Dohled nad dodržováním po ádku na nádraží má na starosti bez-
pe nostní agentura, najatá Správou železnic, se kterou m stská policie 
spolupracuje. 

•  Strážníci m stské policie ešili v uplynulém období n kolik oznámení, 
kdy byl do kontejner  na komunální odpad neoprávn n  ukládán od-
pad stavební. Ten m že obsahovat látky škodlivé pro životní prost edí, 
je rovn ž t žký, takže m že dojít k poškození kontejneru i svozového 
vozidla. Pachatelé p estupk  byli oznámeni správnímu orgánu, který 
m že uložit mnohem vyšší sankce než strážníci na míst .

•  Strážníci dvakrát asistovali u dopravních nehod. Po zjišt ní zdravotní-
ho stavu ú astník  nehod a p ivolání pot ebných složek Integrované-
ho záchranného systému usm r ovali dopravu, aby se p edešlo další 
dopravním komplikacím. 

•  M stská policie eviduje nár st nepo ádku u kontejnerových stání. 
Z v tší ásti je zp soben nedovoleným odkládáním velkoobjemové-
ho odpadu, jako je nap íklad starý nábytek a oble ení. Další p í inou 
nepo ádku je prohledávání kontejner  osobami bez domova. To m že 
vyvrcholit požárem kontejner , jako se to stalo 12. íjna, kdy musela 
zasahovat jednotka hasi ského záchranného sboru. Žádáme spoluob-
any, kte í vidí takové jednání, aby neprodlen  volali linku 156. Díky 

v asnému p íjezdu strážník  na místo lze p estupkové jednání proká-
zat, zajistit úklid i potrestání pachatel  p estupku. 

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 456 oznámení a stráž-
níci ešili 1210 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. Mimo 
jiných šlo o 49 p estupk  spo ívajících v porušení obecn  závazných 
vyhlášek, 29 p estupk  proti ve ejnému po ádku nebo 12 p estupk  
proti majetku. Z ulic našeho m sta strážníci sebrali 19 použitých in-
jek ních st íka ek. 

•  Strážníci provád jí dohled u p echod  pro chodce i v jiných lokali-
tách než u základních škol. M stská policie totiž eviduje výrazný ná-
r st p estupk  páchaných práv  chodci, a  již jde o p echázení mimo 
p echod, ch zi na ervenou nebo pohyb chodc  v rozporu s pravidly 
silni ního provozu. Tímto chceme všechny chodce požádat, aby do-
držovali pravidla silni ního provozu, protože p i p ípadné dopravní 
nehod  jsou nejvíce ohroženi na zdraví a život . 

•  M stská policie zvýšila kontrolu ulic, parkoviš  a ve ejných prostran-
ství našeho m sta, kdy monitoruje výskyt opušt ných vozidel a vrak  
a následn  iní kroky pot ebné k jejich odstran ní.

•  V uplynulém m síci prob hla spole ná akce M stské policie Cheb 
a Policie R se zam ením na chatové oblasti a zahrádká ské kolonie. 
Kontrolovalo se zabezpe ení rekrea ních objekt  a jejich p ípadné 
narušení. M stská policie bude v následujících m sících tyto kontro-
ly opakovat za využití služebních ps . Jde o ochranu majetku našich 
spoluob an .

•  Odd lení prevence kriminality m stské policie za alo komunikovat 
s ob any a podnikateli p ímo v ulicích a provozovnách. Chceme zjis-
tit, kde a pro  se naši ob ané a podnikatelé necítí bezpe n  a co je 
v oblasti ve ejného po ádku a vzhledu m sta trápí. Vyhodnocení této 
preventivní akce prob hne ve spolupráci s dot enými subjekty m sta 
a následn  budou p ijímána opat ení ke zlepšení situace. 

M stská policie Cheb d kuje všem ob an m a návšt vník m našeho 
m sta, kte í se chovají slušn  a ohledupln .

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

Informace o rizicích
Na webu m sta najdete informace o možných rizicích ohrožení (nap . 
únik pavku - zimní stadion) a pokyny, jak se v dané situaci i v p ípad  
živelných pohrom zachovat. 
Adresa: www.cheb.cz (odkaz Ochrana obyvatel v sekci UŽITE NÉ IN-
FORMACE). V p ípad  pot eby volejte: 156 (MP), 112 (hasi i), 158 
(Policie R), 155 (záchranná služba).

Památník osvoboditel  je opraven
Na za átku íjna byla dokon ena re-
konstrukce památníku 97. p ší divize 
armády USA v M stských sadech za 
zhruba 300 tisíc korun. Oprava se týka-
la zejména podstavce památníku, který 
byl kv li zatékání vody siln  poško-
zen. V d sledku toho se n které žulo-
vé desky odlepily od podkladového 

betonového stupínku, n které dokonce popraskaly. V rámci úprav došlo 
k vybetonování nového základu, na který pak byly osazeny žulové desky, 
i k oprav  elektroinstalace no ního osv tlení. Upraveno a uklizeno bylo 

rovn ž širší okolí památníku. 
Na památníku 97. p ší divize armády USA jsou uvedena jména 71 Ame-
ri an , kte í v dubnu 1945 p i osvobozování Chebu padli. Vybudovat ho 
nechal na ja e roku 1990 pan Aleš Ku era z Chebu z prost edk , které 
obdržel po rehabilitaci svého otce, štábního kapitána Josefa Ku ery. Pa-
mátník byl slavnostn  odhalen 27. dubna 1990 za ú asti tehdejší americké 
velvyslankyn  Shirley Temple-Black.

Lávku pro p ší p es Ašskou ulici 
z ejm  nahradí nová

Lávku pro p ší p es Ašskou ulici na výjezdu sm rem na Františkovy Láz-
n , která propojuje ob  ásti Zlatého vrchu, pravd podobn  nahradí lávka 
zcela nová. Vedení m sta dává této variant  p ednost p ed generální opra-
vou stávající lávky, která je již v havarijním stavu.
Generální oprava by podle p edb žných odhad  m la stát 6 milion  ko-
run, zatímco po ízení nové lávky má p ijít na 10 milion . Rozdíl v p ed-
pokládaných nákladech mezi ob ma možnými variantami tedy není ni-
kterak zásadní. Oprava by p itom životnost stávající lávky prodloužila 
maximáln  o 20 let, zatímco životnost nové lávky má být až 50 let. Opra-
va by si navíc vyžádala podstatn  delší dopravní omezení na frekvento-
vané Ašské ulici. 

VYZKOUŠEJTE MODERNÍ LÉ BU
ŠVÝCARSKOU RÁZOVOU VLNOU

Ortopedická ambulance MUDr. David K ourek
poliklinika Galenia, 26. dubna 2323/9, Cheb

info@ortopediecheb.cz
tel. 354 434 406

LÉ ÍME PATNÍ OSTRUHY,
TENISOVÉ LOKTE A SVALOVÉ BOLESTI

BOLÍ VÁS KLOUBY A SVALY?

www.razovavlnacheb.cz
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Chcete, aby Cheb vypadal ještě lépe?
Máte nápad, co vylepšit?

Zapojte se!

2. budete podávat návrhy
2. ledna - 20. února 2021

4. vaše návrhy představíme
duben - květen 2021

1. řekneme vám, jak na to
listopad - prosinec 2020

3. vaše návrhy prověříme
únor - 15. dubna 2021

5. budete hlasovat
4. - 15. května 2021

Na uskutečnění vašich MEGA NÁPADŮ bude opět připraveno 5 000 000 Kč.

www.meganapady.cz

návrh se musí týkat úprav veřejných prostor na území města
návrh musí mít přínos pro město a jeho občany
realizace návrhu musí být v kompetenci města 
může jít o stavební úpravy, rozšíření zeleně, doplnění mobiliáře (lavičky...),
zázemí pro volnočasové aktivity, apod., záleží jen na vašem nápadu
náklady na realizaci návrhu by neměly přesáhnout 1 000 000 Kč
návrh může podat každý občan starší 15 let, bydliště v Chebu není podmínkou
každý může podat i více než jeden návrh

Změny oproti 1. ročníku: 
zvýšení maximální částky na realizaci jednoho projektu z půl milionu
na rovný milion korun
pro podání návrhu už nebudete potřebovat garanty

MEGA NÁPADY
2. ročník je tady!

Jak to bude probíhat?

2020 2021
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Tradi ní kulturní p ehled, který je na tomto míst  publiko-
ván v každém vydání radni ních list , má tentokrát menší 
rozsah než obvykle. D vod je z ejmý. V d sledku p ijatých 
vládních opat ení k omezení ší ení onemocn ní covid-19 
jsou divadla, kina, muzea i galerie do asn  uzav eny a je-
jich akce zrušeny. V tšina z nich nový program s ohledem 
na nejistou situaci v dob  uzáv rky novin ješt  nezve ejnila. 
U avizovaných akcí je t eba si ov it, jestli se s ohledem na 
aktuální situaci skute n  uskute ní. 

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

Kulturní přehled 
na říjen

Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
Aktuální informace o programu sledujte na strán-
kách www.divadlocheb.cz.

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
UPOZORN NÍ: Informace, jestli se napláno-
vané akce s ohledem na aktuáln  platná protiepi-
demická opat ení uskute ní, najdete na stránkách 
www.kcsvoboda.cz.
10.11.
Komorní orchestr karlovarských symfonik : 

tvero ro ních období 
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h
12.11.
Rytmus v srdci
Irská tane ní show
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h
15.11.
4TET
Náhradní termín za zrušený dubnový koncert, 
zakoupené vstupenky z stávají v platnosti. 
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h
19.11.
Klavírní kvarteto Josefa Suka
Koncert Kruhu p átel hudby - náhradní termín 
za 13.10.
Klášterní knihovna, za . v 19 h
22.11.
Free Fler Market
Op t se m žete pot šit krásnými výrobky a vy-
robit p kný dárek. 
KC Svoboda, od 10 do 17 h, vstup volný
26.11.
Lenka Dusilová: Sólo
Klášterní knihovna, za . v 19 h
28.11.
Slavnostní zahájení váno ních trh
Nám stí, za . v 17 h

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
Aktuální program najdete na www.kinosvet.cz.

Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb
Aktuální informace o programu najdete na face-
bookovém pro� lu Kino ART Cheb.

M stská knihovna
www.knih-cheb.cz
Odd. pro dosp lé, Obrn né brigády l, 
tel.: 354 422 368-9, e-mail: pult@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 10-18 h, so 9-12 h

Studovna a ítárna, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, otev eno po-pá 10-18 h, 
so 9-12 h
Odd. pro d ti, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, e-mail: dk1@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 12-17 h ( tvrtek již od 9 h), 
so 9-12 h
Pobo ka odd. pro d ti p i 3. ZŠ, Malé nám. 3, 
tel.: 354 432 628, otev eno po a st 12-17 h
UPOZORN NÍ: Otevírací doba jednotlivých 
odd lení knihovny se v souvislosti s vývojem 
opat ení proti ší ení koronaviru m že m nit. Sle-
dujte www.knih-cheb.cz i volejte na tel.: 
354 422 368-9.
2.-31.12.
Chebská hleda ka „Podél Oh e za sopkou“
Tip na zábavný výlet pro jednotlivce i celé ro-
diny, p i kterém se pobavíte a dozvíte se n co 
o místech, která jste navštívili. Vydejte se na ces-
tu, hledejte indicie a lušt te tajenku. Nepot ebu-
jete více než tužku, list papíru s popsanou trasou 
podle orienta ních bod  a nadšení. Po spln ní 
úkol  a vylušt ní tajenky si m žete v odd. Stu-
dovna a ítárna vyzvednout odm nu. Materiály 
k hleda ce na webu knihovny.
Do 15.11. (foyer p j ovny pro dosp lé)
Václav Levý - 200 let
Výstava
Do 30.11. (chodba p ed studovnou)
Božena N mcová: Z Lázní Františkových… 
Výstava ke 200. výro í narození spisovatelky
2.-30.11. (p j ovna pro dosp lé)
Kniha jako p ekvapení 
P j te si knihu, o které p edem nic nevíte.
2.-30.11. (odd. pro d ti)
Jaká strašidla straší v knížkách
Písemná sout ž
2.-30.11. (odd. pro d ti)
Pohádkový detektiv
Písemná sout ž
6.11. 
Barevný pátek
P ij te, tentokrát v modrém, a budou vám pro-
minuty sankce za výp j ky nevrácené v as.
16.11.-31.12. (foyer p j ovny pro dosp lé)
Barevné dekorace
Výstava ru ních prací

Muzeum Cheb 
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz 
nám. Krále Ji ího z Pod brad 3
St eda-ned le 9-17 h (polední p estávka 12-12.30 h)
Výstava:
Lidová architektura Chebska
UPOZORN NÍ: Aktuální informace, jestli je mu-
zeum otev eno, a o p ípadných akcích najdete na 
webu www.muzeumcheb.cz. 

Galerie výtvarného um ní
tel.: 354 422 450, www.gavu.cz 
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 16
Otev eno: úterý až ned le 10-17 h

UPOZORN NÍ: Aktuální informace, jestli je ga-
lerie otev ena, najdete na webu www.galerie4.cz. 
Stálá expozice:
Gotika
Moderní um ní
Velká galerie:
Ji í Na eradský: Podle fotogra� e
Malá galerie:
Veronika Holcová: Kanada 2015-2019
Potrvá do 22.11.
Ze života hmyzu 
Výstava výsledk  tradi ní d tské výtvarná 
sout ž, vernisáž ve st edu 25.11. v 17 h
Výstava z depozitá e:
Osobní výb r VIII - chebská výtvarná skupina 
CHEVYS
Opus Magnum:
Alexandr Vladimír Hrska: Model v pose Venuše
Museum Café:
Ji í Dvo ák, Daniela Olejníková: Hav tník
P ednášky a vernisáže se konají ve st edu od 17 h:
  4.11. Roky ve výloze - vernisáž v Retromuseu
11.11.  Daniela Kramerová: Roky ve výloze - p ed-

náška
18.11.  Richard Biegel: D jiny evropské architek-

tury - p ednáška
25.11. Ze života hmyzu - vernisáž
ADVENTNÍ POHÁDKOVÉ TENÍ: 
28.11. od 15.30 h
1. Adventní pohádkové tení
POZOR ZM NA MÍSTA KONÁNÍ - Klášterní 
knihovna v Kamenné ulici, 2. patro (bývalý Kass)!

Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR
Velký sál:
Roky ve výloze
Sonda do aranžování výkladních sk íní v esko-
slovensku 1955-1989, vernisáž ve st edu 4.11. 
v 17 h
Malý sál
FIJO Cheb 1970-2020
Výstava ve výloze: 
P edm ty z fotogra� í 

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz 
Art Centrum Galerie 4, Františkánském nám s-
tí 30/1. Otev eno: denn  mimo pond l a svátk  
10-18 h, poslední vstup v 17 h
UPOZORN NÍ: Aktuální informace, jestli je ga-
lerie otev ena, najdete na webu www.galerie4.cz. 

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otev eno po 14-18 h, 
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, t 13-18 h, pá za-
v eno (v nutných p ípadech volejte 603 486 331), 
prodej a poradenství k p írodním preparát m es-
ké � rmy Energy.
Akce na listopad: Po celý m síc ochutnávka 
QI DRINKU - velice chutný a zdravý nápoj ze 
Slzovky a Kozince blanitého. A ve slevové akci 
nabídka produkt  na imunitu!
Klubová nabídka:

Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro vy-
testování vhodného preparátu pro prevenci i ná-
pravu potíží na bodech drah jednotlivých orgán  
dle ínské medicíny. Zastavte se pro info v klubu 
zdraví, i objednávky na tel.: 603 486 331

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

Pátek - výživové poradenství s J. Slana ovou + 
m ení tuk  na p ístroji Tanita (pouze na objed-
návku na tel.: 777 227 749) 

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 14 h
31.10.-1.11.
MDDr. Viera Fejtková, 
Cheb, Sládkova 1
7.-8.11.
MUDr. Eva Fichtlová, 
Cheb, 17. listopadu 22
14.-15.11.
MUDr. Tomáš Foustka, 
Mar. Lázn , D ev ná 2
17.11.
MUDr. Petr Jelínek, 
Fr. Lázn , Americká 29
21.-22.11.
V dob  uzáv rky nezajišt no
28.-29.11.
MUDr. Ivana Kone ná, 
Cheb, Valdštejnova 20
Aktuální informace si s ohledem na sou as-
nou situaci ov te na www.kr-karlovarsky.cz 
pod odkazem Zdravotnictví

Turistické infocentrum
tel.: 354 440 302, 354 440 304, 
fax: 354 440 330, 
e-mail: infocentrum@cheb.cz, www.tic.cheb.cz
otevírací doba: po-pá 9-17 h, so a ne 9-12.30 
h, 13-17 h
Informujeme vás o kulturních akcích m sta Che-
bu. Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svobo-
da, Západo eské divadlo. 
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Váno ní trhy p inesou adu novinek
Chebské váno ní trhy, které budou na nám stí Krále Ji ího z Pod brad 
probíhat od soboty 28. listopadu do ned le 27. prosince, op t p inesou 
adu novinek. Tržišt  se rozší í i do horní ásti nám stí, která bude vyhra-

zena ukázkám tradi ních emesel. V horní ásti nám stí bude navíc i nová 
atrakce v podob  ruského kola. 
Návšt vník m trh  bude k dispozici také zcela nové kluzišt , které bude 
mít oproti tomu p vodnímu pr hledné mantinely. Díky tomu bude tedy 
lépe vid t na krásn  nazdobený Špalí ek. Nové bude rovn ž osv tlení 
a výzdoba pódia.
Poslední z t ch nejpodstatn jších zm n se týká oblíbené Ježíškovy díl-
ny. Ta se po letech do ká vlastní d ev né stavby, která bude umíst na za 
Špalí kem. 
Novinek se pochopiteln  do káme pouze v p ípad , kdy to aktuální situa-
ce a platná opat ení umožní.

Cheb, 
jak ho 
(ne)znáte
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PŘELOŽENO
NOVÝ TERMÍN (JARO 2021) BUDE UPŘESNĚN

CHEBSKÉ VÁNO NÍ TRHY 2020
28. 11.–27. 12. 2020

Sobota 28.11. 
11-12 h Chebská váno ka - velký pr vod m stem
11-20 h Charitativní stánek
V horní ásti nám stí bude ozvu ení a LED obrazovka.
17.00 h  Zvonkohra
17.01 h SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNO NÍCH TRH
17.10 h ROZSVÍCENÍ VÁNO NÍHO STROMU
17.11 h TEREZA KERNDLOVÁ S KAPELOU
17.55 h Ponocný
18.05 h Diskotéka pro d ti s Váno ním and lem na led

Ned le 29.11. 
11-20 h Charitativní stánek
14.00 h JAZZ BIG GANG CHEB
14.30 h VOXEL
17.00 h  Zvonkohra
17.01 h JAZZ BIG GANG CHEB
17.25 h  Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h   VOXEL
17.55 h  Ponocný

Pond lí 30.11.
16.30 h AMY WINEHOUSE TRIBUTE
17.00 h Zvonkohra
17.25 h Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h AMY WINEHOUSE TRIBUTE
17.55 h  Ponocný

Úterý 1.12.
16.30 h MICHAELA ZÁRUBOVÁ
17.00 h Zvonkohra
17.01 h MAGICSTAR CHEB - tane ní skupina
17.25 h Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h MICHAELA ZÁRUBOVÁ
17.55 h Ponocný

St eda 2.12. 
16.30 h HC STADION CHEB 
17.00 h Zvonkohra
17.01 h TRINITY CHEB
17.25 h Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h HC STADION CHEB
17.55 h Ponocný

tvrtek 3.12.
16.30 h 7 H ÍCH
17.00 h Zvonkohra
17.25 h Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h 7 H ÍCH
17.55 h Ponocný

Pátek 4.12. 
16.30 h RADIOMAJÁK 
17.00 h Zvonkohra
17.25 h Vyhlášení nejhez ích výrobk  Ježíškovy dílny
17.30 h RADIOMAJÁK
17.55 h Ponocný

Podrobný program na další dny najdete v p íštím vydání radni ních list .
KLUŽIŠT  A OB ERSTVENÍ BUDE V PROVOZU AŽ DO 3. LEDNA 2021.
 PRODEJNÍ STÁNKY 11-20 h (Šenk u kluzišt  až do 21 h)
  LEDOVÁ PLOCHA 9.30-14 h pro školy ve všední dny, 14-21 h pro ve ejnost ve všední 

dny, 9.30-21 h pro ve ejnost o víkendech, 1.1.-3.1. 2021 14-20 h pro ve ejnost, p j ovna 
bruslí - 50 K , d ti 30 K

  JEŽÍŠKOVA DÍLNA (nov  za Špalí kem) 8.30-13 h pro školy ve všední dny, 14-19 h pro 
ve ejnost ve všední dny, 10-12 a 14-19 h pro ve ejnost o víkendech

 FALŠINETÁ  15-19 h
V pr b hu trh  bude zp ístupn na vyhlídka na nám stí z radni ní v že (Galerie výtvarného 
um ní).
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Rezervace a prodej vstupenek: Obchodní oddělení ZDCH,  od 10 do 15 hodin, tel.: 354 432 522 a 354 430 041, nebo na www.divadlocheb.cz. 
Prodej vstupenek: Turistické infocentrum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, denně od 9 do 17 hodin. 

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách       

Albert Ramsdell Gurney

SYLVIE
Komedie o tom, jak může do poklidného života

 manželského páru zasáhnout (ne)obyčejný pes.

PLÁNOVANÁ  PREMIÉRA  V  PROSINCI   VE  STUDIU  D

PROGRAM 
DIVADLA  JE  ZÁSADNĚ 

PŘIZPŮSOBEN 
EPIDEMIOLOGICKÉ   SITUACI 

A  PLATNÝM  VLÁDNÍM 
OPATŘENÍM. 

Aktuální informace najdete na: 
www.divadlocheb.cz 
 www.facebook.com

/divadlocheb 

Jiří Havelka

SPOLEČENSTVO  VLASTNÍKŮ
Zasedání SVJ za účasti téměř kompletního souboru chebského divadla i hostů.

DATUM  A  MÍSTO  PREMIÉRY  BUDE  UPŘESNĚNO
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Dopravní systém EgroNet funguje 
již 20 let

Ve st edu 14. íjna se v saském m st  Auerbach uskute nilo 17. shro-
mážd ní len  koopera ního sdružení EgroNet, kterého jsem se zú astnil 
jako zástupce m sta Cheb. Úvodem bylo p ipomenuto, že letos je to práv  
20 let, kdy p esn  28. kv tna 2000 systém p eshrani ní dopravy na úze-
mí 4 zemí ( eské republiky, Bavorska, Saska a Durynska) vznikl. Výho-
dou tohoto systému je, že na jednu celodenní jízdenku m že cestovat až 
5 osob ve všech 4 regionech a po celý den lze využít k jízd  sou asn  vla-
ku, autobusu i dokonce tramvaje. Slušelo by se toto výro í p ipomenout, 
nicmén  celosv tová koronavirová pandemie zp sobila, že organizáto i 
a dopravci od jakýchkoliv hromadných akcí upustili. P íští rok snad n ja-
ká v tší p eshrani ní akce, která toto výro í zp tn  p ipomene, prob hne. 
M sto Cheb bylo jedním ze zakládajících len  tohoto sdružení, až mno-
hem pozd ji do n j p istoupil za eskou stranu i Karlovarský kraj. V sou-
asné dob  je do tohoto dopravního systému, který funguje na území regi-

onu s 3,2 miliony obyvatel, zapojeno celkem 60 dopravc . Více informací 
najdete na www.egronet.de.

Ing. Pavel Bohánek, zastupitel za VPM

M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí:
–  byt . 17, Malé nám stí 2197/5, o velikosti 1+1 a vý-

m e 42,59 m2 v . sklepní kóje 2,76 m2, v 5. pat e 
domu, minimální výše nájemného 3.029 K , jistina 
9.086 K

–  byt . 1, Slavice 2119/1, o velikosti 1+3 a vým e 
83,81 m2 v . sklepní kóje 2,7 m2, v 1. pat e domu, 
minimální výše nájemného 5.161 K , jistina 10.000 K

 
–  byt . 1, Evropská 1135/60, o velikosti 1+2 a vým e 

53 m2, bez sklepní kóje, v p ízemí domu, minimální 
výše nájemného 3.445 K , jistina 10.000 K

–  byt . 19, Evropská 1135/60, o velikosti 1+2 a vým -
e 64,88 m2, bez sklepní kóje, ve 4. pat e domu, mi-

nimální výše nájemného 4.217 K , jistina 10.000 K

Termín pro podání p ihlášek: 16.11. do 11.00 hod.
Auk ní kola: 20.11.

Prohlídky: 2.11. a 10.11.
Bližší informace a p esné asy prohlídek naleznete na 

www.chebskenemovitosti.cz nebo je podá referentka odd lení správy 
budov Nad žda Musílková, DiS. 

(tel.: 607 806 118, e-mail musilkovan@cheb.cz).  

NABÍDKA BYT  K PRONÁJMU 

Informace pro provozovatele 
motorových vozidel

Od kv tna 2020 platí zákon . 162/2020 Sb., kterým se m ní zákon 
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Ten stanovuje výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, míst-
ních komunikacích a ve ejn  p ístupných ú elových komunikacích 
vozidla, která po dobu více než 6 m síc  nesmí být podle zákona o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na 
pozemních komunikacích z d vodu marného uplynutí lh ty pro provede-
ní pravidelné technické prohlídky nebo technické nezp sobilosti vozidla 
zjišt né technickou prohlídkou nebo technickou silni ní kontrolou.
Žádáme proto provozovatele vozidel, kte í mají vozidlo technicky nezp -
sobilé k provozu na pozemních komunikacích více než 6 m síc  (mají 
propadlou technickou prohlídku déle než 6 m síc ), o odstran ní takové-
ho vozidla z pozemk  m sta Cheb. 
P i zjišt ní porušení zákona . 162/2020 Sb. bude na náklady provozo-
vatele vozidlo odtaženo na hlídané parkovišt  a s provozovatelem bude 
zahájeno správní ízení.

Odbor správy majetku

Parkovací boxy, o jejichž pronájem lze požádat na odboru 
majetkoprávním:

 lokalita K Nemocnici - k pronájmu 3 místa (boxy . 10, 16 a 17)
 lokalita Krátká - k pronájmu 2 místa (boxy . 26 a 29)
 lokalita Ob tí nacismu - k pronájmu 6 míst (boxy . 10-13, 15 a 16)
 lokalita Obrn né brigády - k pronájmu 1 místo (box . 8)
 lokalita Školní - k pronájmu 10 míst (boxy . 3-10, 14 a 15)
 lokalita Šlikova - k pronájmu 3 místa (boxy . 1, 5 a 13)

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

NABÍDKA PARKOVACÍCH BOX   

Výb rové ízení
na obsazení pracovního místa – vedoucí ú adu tajemník/tajemnice 

M stského ú adu Skalná

Místo výkonu práce:  M stský ú ad Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná
Pracovní pom r: na dobu neur itou
Platové za azení:  12 platová t ída, p íplatek za vedení, osobní p í-

platek, zam stnanecké bene� ty
Termín nástupu: leden/únor 2021
Lh ta pro p ihlášení: 2.11.2020 do 16.00 hod.

P edpoklady pro vznik pracovního pom ru a jmenování do funkce:
- spln ní p edpoklad  dle § 4 a § 5 zákona o ú ednících
- spln ní p edpoklad  dle zákona . 451/1991 Sb.
-  nejmén  t íletá praxe jako vedoucí zam stnanec nebo p i výkonu 

správních inností v pracovním pom ru k územnímu samospráv-
nému celku nebo p i výkonu státní správy v pracovním nebo slu-
žebním pom ru ke státu nebo ve funkci lena zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku dlouhodob  uvoln ného pro výkon této 
funkce v pr b hu 8 let bezprost edn  p edcházejících jmenování 
do funkce

Další p edpoklady:
- vysokoškolské vzd lání

Výhodou:
- právní vzd lání 
-  manažerské schopnosti - praxe s vedením kolektivu, schopnost í-

dit, motivovat, spolupracovat, rozhodovat pod tlakem
-  vysoké komunika ní a organiza ní schopnosti v mluveném i pí-

semném projevu
-  schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
-  praxe u ÚSC a zkoušky odborné zp sobilosti 

Vý et doklad , které zájemce p ipojí k p ihlášce:
-  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zam stnáních, od-

borných znalostech a dovednostech
- ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání
- výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než 3 m síce
-  estné prohlášení o spln ní podmínek podle § 5 zákona o ú ední-

cích (praxe) se stru ným p ehledem o dob  a po tu ízených za-
m stnanc  u p edchozích zam stnavatel  

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údaj  pro ú ely tohoto 
výb rového ízení ve smyslu na ízení o ochran  osobních údaj  
– GDPR

-  lustra ní osv d ení (ov ená kopie) podle § 2 odst.1 písm. a) a b) zá-
kona . 451/1991 Sb., event. kopie žádosti o vydání tohoto osv d ení

-  estné prohlášení podle § 2 odst. 1 písm. d až h) zákona . 451/1991 Sb.
P edpoklady dle zákona . 451/1991 Sb. neprokazují osoby narozené po 
1. prosinci 1971.
Uchaze  doru í p ihlášku v etn  požadovaných doklad  poštou nebo 
osobn  do podatelny ú adu na adresu: M stský ú ad Skalná, Sportovní 9, 
351 34 Skalná v obálce ozna ené
„Výb rové ízení – tajemník/tajemnice M stského ú adu Skalná¨.
Bližší informace najdete na webu www.skalna.cz. 
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Šes áci z 5. ZŠ se zú astnili 
adapta ního kurzu

Žáci šestých ro ník  5. základní školy Cheb se v pr b hu zá í zú astnili 
adapta ního kurzu spolu se svými t ídními u iteli (Mgr. Romana Hejno-
vá - VI. A, Mgr. Lubomír Sýkora - VI. B), asistentkou pedagoga (paní 
Martina Šafá ová) a metodikem školní prevence (Mgr. Kamila Da ková).
Kurz se konal v Penzionu Bublava, který všem žák m a pedagog m po-
skytl perfektní zázemí, a  už šlo o ubytování i stravování. Pod kování za 
to pat í panu Vladimíru Keblúškovi a velmi vst ícnému personálu.
Aktivity zam ené na vytvo ení a stmelení t ídních kolektiv  probíhaly 
od rána do pozdního ve era, a to nejen v prostorech samotného penzio-
nu, ale zejména, díky velmi p íjemnému pozdn  letnímu po así, v okolní 
krásné krušnohorské p írod .
Hlavní náplní byly zejména teambuildingové hry. Každá aktivita byla 
vždy hodnocena ze strany žák  a pedagog . V rámci kurzu prob hla také 
zajímavá p ednáška na téma prevence závislostí a šikany, kterou si p ipra-
vila paní Andrea Lokingová z M stské policie Cheb.
Hlavní cíl kurzu, lepší vzájemné poznání žák  v prost edí mimo samot-
nou školu, byl zcela jist  napln n. Kurz zárove  založil novou tradici i pro 
další šesté ro níky 5. základní školy Cheb.

Mgr. Lubomír Sýkora

Pomohli jsme rodi m samoživitel m
Naše škola se b hem m síce zá í zú ast-
nila charitativní sbírky, která pomáhá ro-
di m samoživitel m. Oslovila nás paní 
Petra Zábranová z Centra Nádech a naše 
škola se velmi vst ícn  tohoto úkolu zhos-
tila. Centrum Nádech zdarma poskytuje 
materiální pomoc a základní poradenství. 
A to i díky velké solidarit  lidí v naší ško-
le, kte í do centra darovali zachovalé ob-

le ení a další pot ebné v ci nejen pro d ti. 
Naši žáci a jejich rodi e se zachovali velmi solidárn . Darovali v ci, které 
již nepot ebovali, posílali po d tech zachovalé a isté oble ení, hra ky, 
knížky, ale také pot eby pro domácnost, které ješt  poslouží svým ú el m. 
Tímto jim pat í veliké díky!

Miroslav Dlesk, 6. ZŠ Cheb  

Šes áci absolvovali poznávací kurz
Na p elomu zá í a íjna absolvovali 
žáci šestých t íd 6. základní školy za 
ú elem seznámení a p ípravy na dru-
hý stupe  poznávací kurz v Dubin  
u Libé. Ubytování a stravování bylo 
zajišt no v za ízení pro školy v p í-
rod  Libá Camp, které se nachází na 
míst  bývalé vojenské roty nedaleko 
Libé. V pr b hu pobytu se uskute ni-

lo mnoho nejr zn jších aktivit. Ve skupinách byla vždy vycházka do p í-
rody. V rámci p ší turistiky se konala návšt va hradu Libá nebo bylinkové 
zahrádky u kaple Ackerl, kde se žáci obohatili o regionální historii. Ve er 
byl v nován návšt v  solné jeskyn , malování tri ek nebo bojovým hrám.
Všem se nám pobyt moc líbil, jen škoda, že trval v této koronadob  jen 
t i dny.                                                               

Miroslav Dlesk, 6. ZŠ Cheb
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Mladí rychlostní kajaká i p ivezli 
z Ra ic bronz

V zá í prob hl v Olympijské arén  vodních sport  v Ra icích II. náhradní 
kontrolní závod mládeže eské republiky v rychlostní kanoistice. Toho-
to závodu se ú astnil i oddíl rychlostní kanoistiky TJ ESKA Cheb, který 
svoji innost s d tmi a mládeží obnovil po genera ní vým n  závodník  
v trenéry. P estože aktivní práce s d tmi zapo ala teprve vloni, kdy d ti 
poznávaly vodu, seznamovaly se s technikou jízdy na kajaku, jehož stabili-
t  navyknout není jednoduché, byla letošní závodní sezóna velmi úsp šná. 
Na prvních závodech museli mladí závodníci ve vysoké konkurenci obstát 
p edevším psychicky, kdy je tém  nemožné po tak krátké dob  závodit 
s d tmi, které již mají techniku pádlování osvojenou. 
Dalším závodem bylo Mistrovství republiky na krátké trati na p elomu 
prázdnin, konané taktéž na ra ickém kanále, kde d ti se svými vrstevníky 
již závodily a m ly obrovskou radost z posunu vp ed závodního pole. 
Velkým vzorem jim mohou být závodníci-trené i, kte í získali ve svých 
kategoriích dv  t etí a dv  druhá místa zásluhou Jind icha Borkovce st. 
a Šárky Borkovcové. Na I. p eloženém (kv li corona) kontrolním závod  
mládeže R (28.-30. 8. 2020, Ra ice) již chebští závodníci a závodnice 
byli rovnocennými soupe i soupe m z celé R.
V zá í pak Ra ice hostily II. p eložený kontrolní závod mládeže R. Mla-
dí závodníci se na n j velmi t šili. Odm nou za jejich pravidelný trénink 
byl bronz na trati 500 m v kategorii benjamínk , který získala Markéta 
Fialová, žákyn  6. t ídy 4. ZŠ v Chebu. Její výkon byl naprosto fantastic-
ký, kdy se po velmi rychlém za átku pohybovala v úvodu závodu mezi 
3. a 5. místem. Vysoké tempo dokázala udržet i ve druhé p lce trati a tím 
si zajistila v cíli fantastické 3. místo. Radost všech byla tém  hmatatelná 
a je velkou motivací pro další závody.
Na další závody se moc t šíme a budeme si p át další radostné chvilky, 
které sdílí celý kanoistický tým TJ ESKA Cheb: Eliška Knapková, Adam 
Fatura, Kristýna Bodnáriková, Matyáš Fiala, Jan Lipa, Dan Jarolík, Miku-
láš Chovanec, Aneta Seifrtová; p ípravka - Kristýna Borkovcová, Jind ich 
Borkovec, Anna Faturová, Adéla a Tereza Seifrtovi; trené i - Jind ich Bor-
kovec ml. a st., Pavel Langmaier. 

Mgr. Šárka Borkovcová, DiS., p edsedkyn  TJ ESKA Cheb, z.s.

T i žákovské lukost elecké tituly 
z staly v Chebu

V zá í hostil chebský lukost elec-
ký areál 29. Mistrovství R v ter-
ové lukost elb  žactva, na které 

p ijelo více než dev t desítek 
nejlepších mladých st elc  z celé 
republiky. V silné konkurenci vy-
bojovali reprezentanti domácího 
klubu LK Eska Cheb t i tituly re-
publikových šampion . 
Tituly mistr  republiky získali 

Barbora Brettlová v kategorii starších žáky , Vojt ch Baláž v kategorii 
mladších žák  a mix tým starších žák  ve složení Barbora Brettlová a Fi-
lip Schulz. St íbrnou medaili pak p idalo družstvo starších žák  ve složení 
Barbora Brettlová, Filip Schulz a Marek Dusbaba (na snímku). 
Na st elnici vládla po celou dobu konání šampionátu p íjemná atmosfé-
ra, o kterou se postaral také stánek Mary Kay, uvítací balí ky a ceny od 
Travel Free Shopu v Chebu i naše technická skupina. Závody se perfektn  
vyda ily, a to nejen díky krásné st elnici, která se rozvíjí za podpory m sta 
Cheb. D kujeme!

LK Eska Cheb

Hokejisté bojují ve druhé lize
Historicky první sezónu klubu z na-
šeho m sta ve druhé hokejové lize 
neza al HC Stadion Cheb úpln  
nejlépe. Doma podlehl silné P í-
brami 2:8, poté prohrál v Klatovech 
1:3 a op t mezi domácími mantine-
ly nesta il na Tábor v pom ru 2:7. 
A za aly se znovu rojit pochybnosti 
o tom, zda t etí nejvyšší sout ž není 
pro Stadion p íliš velkým soustem. 

Chebští fanoušci ale m li jasno, i po prohraných zápasech odm ovali 
hrá e za ob tavé výkony po ádnou d kova kou. Všiml si toho i celostátní 
hokejový server hokej.cz, kde se objevily zprávy o neutuchající podpo e 
p íznivc  Stadionu. 
A zasloužen  nastal zlom. Ve tvrtém kole kone n  nastoupili modrobílí 
kompletní a bylo z toho domácí vít zství nad isuty 3:1. To následn  
Chebští potvrdili na led  silného Havlí kova Brodu, kde po výborném 
výkonu vyhráli p ekvapiv  6:3. Zápas proti dalšími aspirantovi na postup, 
Kob e Praha, museli naši hokejisté sice již odehrát za „zav enými dve -
mi“ bez divák , ale host m z Prahy p esto po heroickém výkonu ušt d ili 
porážku 2:1.
Mladý chebský celek se dokonce po této výh e v neúplné tabulce skupiny 
Jih posunul na výborné druhé místo.
Cheb si pomalu ale jist  zvyká na druhou hokejovou ligu. Zápasy, pokud 
to omezení dovolí, se hrají ve výborné atmosfé e, po ty návšt vník  ros-
tou. Stadion p edvádí houževnaté, bojovné výkony. Moderní hokej, který 
strhává diváky. Je vid t, že hokej k Chebu pat í. 
HC Stadion Cheb d kuje m stu Cheb a svým p íznivc m za neutuchající 
podporu. 

Zden k Plachý, HC Stadion Cheb 

Chebský vrha  neodjel z republikových 
šampionát  s prázdnou

Mezinárodního mistrovství Slovenska v hodu nožem a sekerou, které se 
konalo v areálu Fort Geronimo nedaleko Banské Bystrice, se zú astnil 
i chebský borec Miroslav Cornel. A nevedl si v bec špatn . V disciplín  
n ž speciál, kdy se na as vrhá sedm sad nož  po t ech kusech s tím, že 
se jedná o ná iní závodníkovi neznámé a tedy v tréninku nevyzkoušené, 
vybojoval 3. místo. Ve vrhu sekerou pak skon il na míst  pátém.
S prázdnou neodjel Miroslav Cornel ani z následného eského šampio-
nátu, který se uskute nil ve westernovém m ste ku Beaver City na Vy-
so in . V kategorii n ž na vzdálenost 3, 5, 7 a 10 metr  vybojoval titul 
vicemistra republiky, kdy o zisku st íbra rozhodlo až jeho vít zství na 
poslední desetimetrové vzdálenosti

Krasobrusla kám za ala nová sezóna

Po letní suché p íprav  a soust ed ní za ala krasobrusla kám klubu SK 
Kraso Cheb nová sezóna. Naplno trénují pod vedením trenérek Petry Le-
hocké a Kristýny Šime kové p tkrát týdn . Vedle trénink  na led , suché 
p ípravy, baletu, tane ní a choreogra� cká pr pravy nov  i karate, a to pro 
zlepšení koordinace pohyb  a stability. 
Od zá í také pod naším klubem funguje kroužek krasobruslení pod vede-
ním Jany Smékalové, do kterého se mohou p ihlásit holky i kluci již od 
4 let. Zdokonalují se tady v bruslení, u í se první krasobrusla ské prvky. 
Když je to bude bavit, mohou se pozd ji krasobruslení v novat i závodn .
Naše závodnice: juniorky - Martina Šupková, Markétka Šupková, mladší 
ža ky - Dorotka Šmejkalová, nejmladší ža ky - Anetka Benková, Sárinka 
Gsänger, Natálka Benková, nová ci mladší - Lilinka eháková, Baruška 
Charvátová
Kroužek krasobruslení: Emi ka Rybáková, Ellinka Jur í ková, Natálka 
Machová, Amálka Machová, Adélka  Machová
Holkám p ejeme hodn  úsp ch  v závodech a t m, co za ínají, co nej-
mén  pád .

SK Kraso Cheb
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Lé ebna Amica získala ocen ní 
Kvalitní a bezpe ná nemocnice 2020

Chebská lé ebna Amica Centrum je od zá í držitelem plakety Kvalitní 
a bezpe ná nemocnice 2020. V rámci stejnojmenného celorepublikového 
projektu se totiž na základ  hodnocení odborných auditor  stala absolutním 
vít zem v kategorii Dlouhodobá a následná l žková pé e. Prestižní ocen ní 
p evzali její zástupci na nedávné celostátní konferenci Kvalita zdravotní 
pé e a akreditace, která se konala pod záštitou ministra zdravotnictví.
Plaketou Kvalitní a bezpe ná nemocnice oce uje eská spole nost pro 
akreditaci ve zdravotnictví každoro n  zdravotnická za ízení za nadstan-
dardní a vysoce kvalitní p ístup k ízení kvality a bezpe í, a to jak sm -
rem k pacient m, tak i zam stnanc m. Plaketa se p itom ud luje ve t ech 
kategoriích - Akutní l žková pé e, Dlouhodobá a následná l žková pé e 
a Kvalitní a bezpe ná ambulance.

V Chebu je nová dluhová poradna
Obecn  prosp šná spole nost lov k v tísni otev ela v Chebu novou dlu-
hovou poradnu, která sídlí na adrese Palackého 2087/8A. Otev ena je vždy 
v pond lí od 9.30 do 14.30 hod. a ve st edu od 9 do 14.30 hod. (ostatní dny 
dle domluvy). Služby dluhové poradny jsou poskytovány bezplatn .
Kontakt na dluhové poradkyn :

  Markéta Krobová (dluhová pracovnice se zam ením na d tské 
dluhy, p ítomna v pond lí) - mobil +420 739 320 308, e-mail: mar-
keta.krobova@clovekvtisni.cz.

  Eva Pospíšilová (dluhová pracovnice, p ítomna ve st edu) - mobil 
+420 770 183 635, e-mail: eva.pospisilova@clovekvtisni.cz.

Informace pro držitele parkovacích 
karet pro oblast „C“ - nám stí

V období p ípravy a po ádání váno ních trh  nebude možné na nám stí 
parkovat. Držitelé rezidentních a abonentních parkovacích karet pro oblast 
„C“ mohou po tuto dobu využít náhradní parkovišt  na Kasárním nám stí 
a u KC Svoboda. Dle pravidel pro vydávání parkovacích karet . 25/2019 
mohou rovn ž parkovat v modré oblasti . 3 - v ulici Školní.

Da ilo se malým i velkým hasi m
V polovin  zá í se konaly již tra-
di ní hasi ské závody d tí i do-
sp lých „O pohár starosty m sta 
Cheb“. V d tských kategoriích 
se zú astnilo celkem 5 družstev 
a naše chebské zastoupení si ne-
vedlo v bec špatn . V kategorii 
p ípravek skon ili naši malí hasi-
i na prvním míst  a v kategorii 

starších d tí obsadili druhé místo. 
Odpoledne se pak mohli z prvního místa radovat i chebští dosp lí hasi i, 
když porazili své kolegy z Teplé a Velké Hle sebi.
Velký dík pat í m stu Cheb za poskytnutí � nan ního p ísp vku na uspo á-
dání akce. Bez podpory m sta by se takové sout že t žko po ádaly.

Pavel Pagá , Sbor dobrovolných hasi  Cheb-Háje 

Sout žte s eskou inspirací z pohodlí domova!
Nem žete ven? Tak si s námi alespo  on-line zasou-
t žte a naplánujte výlety i dovolenou! Zkusit svoje 
št stí m žete v našem on-line kvízu, který naleznete 
na www.ceskainspirace.cz. Sta í zodpov d t osm 
jednoduchých kvízových otázek. A o co hrajeme? 

Výherci se podívají t eba do Vlašského dvora v Kutné Ho e, prohlíd-
nou si tel ské podzemí a v ž sv. Ducha s multimediální expozicí, m st-
ské hradby v Poli ce, D m p írody, D m Št pánka Netolického i v ž 
a divadlo v T eboni. Vystoupat budou moci na revitalizovanou Bílou v ž 
v Hradci Králové. Jind ich v Hradec v nuje krom  VIP tašky s knihou 
a upomínkovými p edm ty také rodinné vstupné do Domu gobelín , Mu-
zea fotogra� e a moderních obrazových médií a Výstavního domu Stará 
radnice. V Litomyšli není možné vynechat prohlídku zámku – památky 
UNESCO. Za vid ní stojí i zámecké sklepení, kde vedle soch Olbrama 
Zoubka zraje víno Chateau Litomyšl. Výherce se s celou rodinou podívá 
i do Regionálního muzea v Litomyšli, do Rodného bytu Bed icha Sme-
tany a na And lskou vyhlídku chrámu Nalezení sv. K íže. A jako bonus 
obdrží i rodinnou hru Kouzelné putování eskomoravským pomezím.
Bojíte se, že na vás budou otázky t žké? Žádné strachy, napovídat vám 
budou fotogra� e. Toto kolo sout že potrvá až do 31. ledna 2021. P edání 
cen prob hne v rámci únorového veletrhu cestovního ruchu Holiday Wor-
ld, p ípad  budou ceny zaslány poštou.  
Na webové stránce www.ceskainspirace.cz najdete také spoustu tip  na 
výlety. Tak pro  si v této dob  alespo  nenaplánovat program na pozd jší 
prodloužený víkend i dovolenou? Své zážitky z cest pak m žete sdí-
let v rámci facebookové skupiny eská inspirace. Pod tímto poetickým 
názvem se p edstavuje osm historickým m st - Hradec Králové, Cheb, 
Jind ich v Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Poli ka, Tel  a T ebo , kte-
rá si vytkla za cíl ukázat návšt vník m nejen nesmírné architektonické 
a um lecké d dictví, ale také bohatý kulturní život. Zajímá vás, co se kdy 
v kterém z m st eské inspirace d je? Pokud ano, je zmín ná skupina 
ur ena práv  vám! Bu te vítání!

PhDr. Marcela Braba ová, 
zástupce m sta Cheb ve svazku obcí eská inspirace

Policie: Se zhoršením po así hrozí 
na silnicích v tší nebezpe í

V tomto období si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a stále as-
t jší mlhy. S podzimním asem však souvisí i brzké stmívání a pozd jší 
rozednívání. Na pozoru by se m li mít zejména chodci a cyklisté, nebo  
práv  oni jsou nejzraniteln jšími ú astníky silni ního provozu. Známé 
pravidlo „Vid t a být vid n“ je d ležité mít v tuto dobu na pam ti dvoj-
násob. Bu te tedy vid t a používejte re� exní prvky. Re� exní materiály 
ve sv tlech projížd jících vozidel zá í, takže vám mohou zachránit život. 
Re� exní prvky m jte na viditelných místech, zejména na kon etinách 
sm rem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být pro ostatní ú astníky 
provozu viditelný ze všech stran, tedy zep edu, zezadu i z boku. Pokud 
nemáte doma žádné re� exní prvky, noste alespo  oble ení jasných ba-
rev. Budete lépe vid t v šeru, ve tm  i za mlhy a m žete se tak vyhnout 
mnohdy tragickému st etu s vozidlem. Žádný idi  totiž nedokáže zastavit 
vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli. 
Obez etní musí být v t chto dnech i idi i motorových vozidel. Rych-
lost vozidla je t eba p izp sobit aktuálnímu stavu vozovky. Nutné je také 
dodržovat dostate nou vzdálenost od vozidla jedoucího p ed námi. Kaž-
dý idi  by m l myslet i na to, že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl 
schopen zastavit na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled. idi m 
m že jízdu znep íjemnit i namrzlá komunikace, a to zejména na rychle 
namrzajících místech, kterými mohou být nap íklad mosty a p emost ní 
nebo silnice v blízkosti vod i les . 
S blížící se zimou bychom nem li zapomínat ani na p ípravu vozidla na 
toto období. Každoro n  máme povinnost mít na svých vozidlech od 
1. listopadu do 31. b ezna zimní obutí, pokud se na pozemní komunikaci 
nachází souvislá vrstva sn hu, led nebo námraza, i to lze p edpokládat. 
Zimní pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových 
drážek nejmén  4 mm. Myslete ale také na vým nu provozních kapalin za 
nemrznoucí, abyste p edešli p ípadným komplikacím.

nprap. Mgr. V ra Hnátková, odd lení tisku a prevence 
Krajského editelství policie Karlovarského kraje
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NABÍDN TE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNI NÍCH LISTECH

uzáv rka
p íštího ísla:

13. 11. 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

Vážení p átelé, v dob  uzáv rky tohoto vydání Radni ních list  máme v 
naší škole za sebou týden distan ní výuky a 2 dny normální výuky, ale 
jen v individuálních p edm tech. Od st edy 14. íjna je i naše škola pro 
d ti uzav ena a výuka ve všech oborech bude nadále probíhat distan ní 
formou, tzn. na dálku. V te mi, není to nic jednoduchého. Ani my ani 
naši žáci z toho nemáme radost. Je velmi obtížné na dálku n komu p e-
dávat nejen v domosti, ale i cit a lásku k um ní. Bohužel, nastalá situace 
si to vyžaduje a prioritní pochopiteln  z stává zdraví nás všech. 
Náš první školní koncert se nemohl uskute nit, tak vás pozvu na další, 
který by se m l konat 26. listopadu v 17 h v sálu školy a p ipraví ho 
Lenka Gaierová.
P eji nám všem do dalších týdn  hlavn  zdraví, hodn  sil, zdravého ro-
zumu a humoru, protože s ním se dají p ekonat mnohá úskalí. Zkuste 
kolem sebe hledat hezké a p íjemné v ci. Je jich stále dost.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Základní um lecká škola informuje  

Projektový den na 4. ZŠ
Koncem zá í vyjela t ída 8.B do 
Vojtanova. V údolí Vonšovského 
potoka nás ekal projektový den 
(3.II/13 Projektový den mimo 
školu - Projekt Podpora vzd -
lávání žák  a u itel  3, CZ.02.
3.X/0.0/0.0/20_080/0017035). 
Žáci se zde rozd lili do t í sku-
pin a za ali s realizací p iprave-
ných aktivit. První dv  skupiny 

si vzali na starost botanik a ornitoložka z chebského muzea. T etí pak 
t ídní u itel. Skupiny se po hodin  st ídaly. 
S botanikem žáci plnili úkoly na téma sukcese (volná plocha - jednoletky 
- víceleté druhy, byliny, trávy - ke e - stromy). Po teoretickém úvodu m l 
každý žák za úkol p inést 10 druh  rostlin a poté je zkusit se adit podle 
toho, jak by za sebou mohly r st p i sukcesi. Alespo  t i druhy musel 
pojmenovat. Ze t í biotop  (nap . mok ad, louka, les) každý žák p inesl t i 
typické druhy z každého daného biotopu a alespo  ty i z t ch devíti m l 
za úkol op t pojmenovat.
S ornitoložkou se žáci zam ili na poznávání pták  v naší p írod  pomocí 
jejich zp vu a také podle jejich obrysu (sledování dalekohledem).
S t ídním u itelem žáci plnili lehce dobrodružné outdoorové aktivity 
- rozd lání ohn  pomocí k esadla, magnet � shing (pomocí magnetu hle-
dali kovové p edm ty v mok adech), st íleli na cíl z prak  a také šli do 
jeskyn  po cest  ozna ené chemickým sv tlem. Na konci cesty, hluboko 
v jeskyni, hledali pomocí UV sv tla ukryté obrazce. Obrazce m li za úkol 
vyfotografovat. P i zpáte ní cest  na n  ekal u vchodu „smr ák“. Ne 
každý žák nalezl odvahu vydat se na poslední aktivitu samostatn .
Projektový den byl organiza n  velmi náro ný, ale pro žáky nepochybn  
p ínosný. Vždy  kolikrát mohou vyjít do p írody s kvali� kovaným bo-
tanikem a ornitoložkou? Netradi ní outdoorové aktivity si v tšina žák  
vyzkoušela poprvé. Zjistili, že zdaleka ne vše, co v televizi vidí, odpovídá 
skute nosti. Nap íklad rozd lat ohe  pomocí k esadla zvládl po p lhodi-
nové snaze pouze jediný žák.
D kujeme spole nosti CHEVAK Cheb, a.s. za poskytnutí � nan ního daru 
a rodi m za ceny pro vít ze. 

Ing. Petr Kvíz, www.4zscheb.cz

CENA FAIR PLAY. Trojice trenér  chebského oddílu rádiového orien-
ta ního b hu Radioelektronika Miroslav Vlach st., Ji í Vlach a Miroslav 
Vlach ml. p evzala v sídle eského olympijského výboru v Praze Cenu 
fair play za rok 2019 za záchranu lidského života. P i lo ském jarním 
soust ed ní žákovské a dorostenecké reprezentace v Maršových Cho-
dech na Tachovsku si trené i všimli, že na vedlejším fotbalovém h išti 
zkolaboval hrá . Pohotov  zahájili masáž srdce a v oživování se st ídali 
až do doby, než p ilet l záchraná ský vrtulník. Díky v asnému zásahu 
fotbalista p ežil. (foto: OV/Barbora Reichová).

Pod kování Hospici Sv. Ji í
D kuji celému kolektivu Hospice sv. Ji í v Chebu za pomoc v dob  t ž-
ké nemoci mé manželky Marie. Pod kovat bych cht l MUDr. Karlu Ty-
rpeklovi, Bc. Son  Škvareninové a hlavn  Bc. Petru Gubišovi, který byl 
s naší rodinou do úplného konce.

Jaromír Cihlá

Ze života chebského šachu
Letošní rok byl ve znamení mimo ádných opat ení. I za t chto ztížených 
podmínek se snažili (nejen) chebští šachisté fungovat. P edevším naši 
žáci byli aktivní a po všech omezeních se nakonec mohli zú astnit � nále 
Krajského p eboru mládeže v Karlových Varech. Za náš klub si vybojo-
vali právo ú asti Vojta Zálešák, který obsadil kone né 5. místo, a Ondra 
Bláha, který p ivezl místo 6. Gratulujeme!
O prázdninách se mohl konat tradi ní Láze ský turnaj jednotlivc  v rych-
lém šachu v Mariánských Lázních, kterého se zú astnilo na 30 hrá . I tam 
jsme m li své zástupce, kte í ur it  nezklamali. V silné konkurenci obsa-
dil 2. místo náš odchovanec Petr Špre ar, který prohrál s vít zem Filipem 
Holým z TJ Bohemians Praha jen kv li horšímu pomocnému hodnocení. 
Krásné 9. místo vybojoval díky vyrovnaným výkon m Mgr. Miloslav Ma-
cho, 16. místo pak obsadil Vitalij Šebo a 24. místo MUDr. Martin Pe ko. 
V naší klubovn  probíhala každý pátek od ervence do zá í domácí Grand 
Prix, kde si mohl zahrát i kdokoliv neregistrovaný. Do záv re ného jed-
nove erního play off prošlo sítem lítých boj  5 hrá , kte í si rozd lili 
hodnotné ceny. Vít zství po zásluze pat ilo Petru Špre arovi, druhou p í -
ku s p ehledem vybojoval Jarda Tiller a o 3. místo svedli nesmlouvavé 
boje Mgr. Ondra Brš ák, Zden k Bur  a Vitalij Šebo, kte í nakonec skon-
ili v uvedeném po adí. 

V pr b hu podzimu postupn  odstartují za ú asti našich tým  jednotlivé 
mistrovské sout že - Krajské p ebory 1 a 2 a rovn ž Krajská sout ž, ve 
které se bude prezentovat zejména náš mladý pot r a dorost. Moc bychom 
si p áli, aby nám covid-19 nezhatil plány. Kapitán m všech t í družstev 
p ejeme do nového ro níku hodn  úsp ch  a kvalitních partií. 
D kujeme zejména m stu Cheb, � rmám Termo&Co Cheb a Palmnet 
Cheb, díky kterým m žeme odehrát další náro nou sezonu.

Za ŠK Valdštejn Cheb Jaroslav Pilík
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ISŠ Cheb
příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 20 STUDIJNÍMI A UČEBNÍMI OBORY
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace je významným regionálním centrem odborného vzdělání s dlouho-
letou tradicí a širokou nabídkou studijních i učebních oborů. Školské zařízení je rozděleno do několika ucelených celků, které 
sdružují příbuzné učební obory a obory zakončené výučním listem. Integrovaná střední škola je rozdělena na PRŮMYSLOVOU 
ŠKOLU ŠKOLU SLUŽEB A ŘEMESEL HOUSLAŘSKOU ŠKOLU ZEMĚDĚLSKOU ŠKOLU. Má vlastní domov mládeže s kvalitním 
zazemím a školní jídelnu. Na ISŠ Cheb se vyučují unikátní učební obory, které připravují absolventy na nové technologie a nové 
trendy. Vyučujeme například obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management kvality, Strojírenství se zamě-
řením na programování CNC strojů, Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotizaci či Informační technologie se 
zaměřením na umělou inteligenci. Nabízíme také jedinečný umělecký obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. 
Z naší široké nabídky ve čtyřech specializovaných školách si vybere každý. 
Cílem školy je příprava odborně vybavených, konkurenceschopných absolventů, kteří jsou připraveni pro výkon budoucího 
povolání, nebo pro další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. 
Škola realizovala v minulých letech několik projektů z ROP Severozápad a díky těmto aktivitám disponuje velmi dobrým pro-
storovým, materiálním a technologickým zázemím pro teoretické i praktické vyučování.  
Pro studijní i učební obory na Zemědělské škole je k dispozici Školní statek s ekologickým centrem.  
V mnoha podobách (odborný výcvik, odborná praxe, exkurze) škola spolupracuje s partnery / zaměstnavateli v regionu, kteří 
vytvářejí pracovní místa v nabízených oborech. Součástí ISŠ Cheb je také vlastní AUTOŠKOLA a SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA. 
Pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří ( termíny najdete na našich webových stránkách, nebo facebookovém profilu ). 
Škola se zúčastňuje každoročně všech prezentačních výstav středních škol Karlovarského kraje, který je zřizovatelem školy.

ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL Komenského 617 / 29, Cheb

Š k o l a  j e  v y b a v e n a  v  r á m c i  p r o j e k t u  M o d e r n i z a c e  s t r o j ů  a  z a ř í z e n í  š k o l n í c h  d í l e n  p r o  k v a l i t n í  v ý u k u  1 . 0 9  /  1 . 3 . 0 0  /  6 8 . 0 1 1 4 3

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

HOUSLAŘSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA

Na Hrázi 119 / 1, Cheb

Obrněné brigády 603 / 26, Cheb Májová 1718 / 68, Cheb

KARLOVARSKÝ
KRAJ

w w w. i s s - c h e b . c z

S l e d u j t e  p r o s í m  n a š e  w e b o v é  s t r á n k y ,  k d e  n a l e z n e t e  v ž d y  a k t u á l n í  i n f o r m a c e
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