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Antonín Jalovec, starosta Chebu Pokra ování na str. 2

O potravinové balí ky 
je op t veliký zájem 

Ve druhé polovin  íjna obnovilo m sto roz-
voz potravinových balí k , které jsou osam le 
žijícím senior m ve v ku nad 75 let a dalším 
pot ebným dodávány zcela zdarma. Zájem o n  
je podobn  jako v jarních m sících op t veli-
ký. Jen b hem ty  íjnových rozvoz  jich bylo 
chebským senior m dodáno p es sedm stovek. 
V polovin  listopadu už službu využívalo na 
250 starších i handicapovaných ob an . 
Balí ky v hodnot  p ibližn  130 korun obsahu-
jí nap íklad pe ivo, ovoce a zeleninu, mlé né 
výrobky nebo uzeniny. Rozvoz probíhá dvakrát 
týdn , vždy v úterý a pátek. 

VÁNO NÍ TRHY. S ohledem na vládní opat ení proti ší ení onemocn ní covid-19 bude 
podoba letošních Chebských váno ních trh  skromn jší než v minulých letech. Oželet musí-
me doprovodný kulturní program, který se každoro n  odehrával na pódiu, nebo oblíbenou 
Ježíškovu dílnu. V dob  uzáv rky tohoto ísla novin nebylo jasné ani to, zda a v jakém roz-
sahu budou moci fungovat stánky s nabídkou ob erstvení a váno ního zboží i emeslná díl-
na, která má mít letos premiéru v horní ásti nám stí. I p es všechny komplikace nechybí na 
nám stí pro navození váno ní atmosféry d ev ná zvoni ka s adventním kalendá em, betlém, 
váno ní strom, kluzišt  nebo krásná sv telná výzdoba dom . Aktuální informace sledujte na 
www.cheb.cz a www.chebskevanoce.cz. (foto: Martin Stola )

Pokra ování na str. 2

Za ala stavba nové lávky 
na Švédský vrch

Na za átku listopadu byla zahájena výstav-
ba nové lávky p es kolejišt  na Švédský vrch. 
Za 119,5 milionu korun ji vybuduje lovosická 
stavební � rma Raeder & Falge. Hotovo má být 
nejpozd ji do dubna 2022. 
Na vybudování nové lávky se m stu poda ilo 
získat dotaci ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši tém  82 milion  korun. 
Samotná výstavba tak m stský rozpo et p ijde 
na zhruba 38 milion  korun. K tomu bude ale 
ješt  t eba p ipo ítat poplatky za výluky, které 
mohou celkov  dosáhnout výše až desítek mi-
lion  korun. Jen za listopad to nap íklad bylo 
700 tisíc korun.

Vážení Chebané,
blíží se Vánoce, pro mnohé 
z nás nejkrásn jší svátky 
roku. Ty letošní se z ejm  
budou odehrávat za okol-
ností, které jsme si p ed 
rokem nedokázali ani p ed-
stavit. I tak ale naše Váno-
ce mohou být:

Duchaplné.
Povznášející.
Rodinné.
Vyda ené.
Dojemné.
Povzbudivé.
Bezchybné.
Obohacující.
Stmelující.
Zá ivé.
Neopakovatelné.
Ryzí.
Dokonalé.
Radostné.
Cituplné.
Smi ující.
Požehnané.
Klidné.
Napln né.
Pozitivní
Neposkvrn né.
Spásné.
Pokorné.
Skvostné.
Vysn né.
Pokojné.
Nezapomenutelné.
Konejšivé.
Posilující.
Bílé.
Bezstarostné.
Jaké doopravdy budou, záleží p ece jen a jen na 
nás. Tak š astné a veselé!
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O potravinové balí ky je op t 
veliký zájem 

Dokon ení ze str. 1
Rozvoz zajiš ují pracovníci m stské organizace 
Správa zdravotních a sociálních služeb a odbo-
ru sociálních v cí a zdravotnictví ve spoluprá-
ci se zam stnanci chebského divadla a dalšími 
dobrovolníky. Cílem je ochránit seniory jako 
jednu z nejrizikov jších skupin p ed možnou 
nákazou koronavirem v obchodech a nákupních 
centrech.
Zájemci o dodávání balí k  mohou kontak-
tovat Správu zdravotních a sociálních služeb 
na telefonním ísle 777 455 519 – ve všední 

dny mezi 8. a 14. hodinou (v dob  uzáv rky tohoto ísla radni ních list  
rozvoz stále probíhal, aktuální situaci zjistíte na uvedeném telefonu). 

Za ala stavba nové lávky 
na Švédský vrch

Dokon ení ze str. 1
P vodní lávka na Švédský 
vrch musela být v roce 2016 
kv li havarijnímu stavu uza-
v ena a v roce 2018 zdemo-
lována.
Nová lávka bude kv li p ís-
ným bezpe nostním p edpi-
s m áste n  zav šená. Její 
ší ka 3 metry umožní pohyb 
p ších i cyklist . V porov-
nání s p vodní lávkou bude 
sm rem ke Švédskému vr-

chu zhruba o 100 metr  prodloužena. Díky tomu bude na obou koncích 
zajišt n bezbariérový p ístup. Nová lávka bude rovn ž osv tlena LED 
pruhem umíst ným na bocích pod madlem.M sto koupilo cennou kroniku 

z 18. století

M sto koupilo od soukromé majitelky z N mecka cennou chebskou kro-
niku z 18. století (na snímku si ji prohlíží historik a bývalý kastelán kyn-
žvartského zámku Miloš íha), jejímž autorem je purkmistr (starosta) Che-
bu z let 1740 až 1748 Johann Thomas Funk. Získalo ji za ástku 1000 eur, 
p i emž její hodnota je podle odborník  podstatn  vyšší. 
Kronika má tém  tisíc stran a popsána je v ní kompletní historie m sta až 
do doby obléhání Chebu francouzskými vojsky ve 40. letech 18. století. 
Napsána je kurentem, ili psanou verzí švabachu. 
Dosavadní majitelka m la kroniku po babi ce, která ji na za átku 80. let 
minulého století koupila na bleším trhu ve Frankfurtu. Do N mecka se 
pravd podobn  dostala v rámci odsunu n meckého obyvatelstva po druhé 
sv tové válce.
M sto chce nyní nechat kroniku zrestaurovat a zdigitalizovat, mož-
ná i p eložit. Jak p i tom postupovat, konzultuje s odborníky z Národní 
knihovny eské republiky.

• 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

RÁDI VÁM PORADÍME S VÝB REM VHODNÉHO DÁRKU 
POD VÁNO NÍ STROME EK.

NABÍZÍME KVALITNÍ MORAVSKÁ VÍNA Z VINA STVÍ LAHOFER, 
HANZEL A WALDBERG ZA CENY JAKO OD VINA E.

V NABÍDCE MÁME LEDOVÁ A SLÁMOVÁ VÍNA, SEKTY, 
PORTSKÁ VÍNA, VÍNA Z MADEIRY A ŠIROKÝ VÝB R DESTILÁT  

Z CELÉHO SV TA.

V PROSINCI JSME PRO VÁS ROZŠÍ ILI P EDVÁNO NÍ 
PRODEJNÍ DOBU.

Více na: www.napojevineta.cz

Nápoje VINETA – prodejna Židovská 16, Cheb

Další etapa obnovy hradu je hotova

Na chebském hrad  byly dokon eny stavební práce druhé etapy jeho ob-
novy za více než 4 miliony korun. V jejím rámci se nového zast ešení 
do kala jihozápadní kasemata, kde dosud bylo pouze provizorní zakrytí 
z asfaltových pas . V pr b hu letošního roku došlo k úprav  nosné kon-
strukce zast ešení a vým n  krytiny za prejzy (druh pálené st ešní kryti-
ny) v etn  pot ebných dozdívek lícového zdiva.
V první etap  úprav, která probíhala od ervna 2018 do íjna lo ského 
roku, byly za více než 22 milion  korun kompletn  opraveny dva úseky 
hradebního opevn ní - na západní stran  hradu a v úseku od vstupní brány 
po hradní palác. 
V záv re né t etí etap  se po ítá se zast ešením jihovýchodních kasemat 
a jihovýchodního bastionu, kde budou následn  vybudovány nové expo-
zi ní prostory. 
M stu se na obnovu chebského hradu poda ilo získat dotaci z Integrova-
ného regionálního opera ního programu ve výši p es 24 milion  korun. 
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Od prosince za íná v Chebu ordinovat 
nový stomatolog

M stu se poda ilo zajistit nového stomatologa, který za íná v Chebu ordi-
novat od 1. prosince 2020. MDDr. Jaroslav Van k má ordinaci v léka ském 
objektu FitDent na adrese 17. listopadu 302/22 (tel.: 774 409 080).
S ohledem na obrovský zájem byly registrace nových pacient  prozatím po-
zastaveny. V p íštím roce by však m ly být obnoveny. Pro aktuální informa-
ce sledujte facebookovou stránku FitDent.cz nebo web https://� tdent.cz/.

Další dv  ulice jsou opravené

V íjnu byla dokon ena rekonstrukce ásti ulice Ob tí nacismu podél zim-
ního stadionu. Došlo zde k velkoplošné oprav  komunikace v etn  autobu-
sového zálivu, úpravám chodník  nebo vybudování nových parkovacích 
stání. Vše dohromady stálo p ibližn  2,8 milionu korun. 
V pr b hu listopadu pak byla dokon ena i celková rekonstrukce Bezru ovy 
ulice, která p išla na necelých 5 milion  korun. Netýkala se jen samotné ko-
munikace, ale její sou ástí bylo také vybudování nových chodník , deš ov  
kanalizace a ve ejného osv tlení, úprava k ižovatky s Palackého ulicí nebo 
nové vyzna ení parkovacích míst. P estože se jedná o bo ní komunikaci, 
je pom rn  frekventovaná. Hojn  sem totiž zajížd jí rodi e, kte í vozí d ti 
do zdejší školky. 

Radnice získala ocen ní 
P ív tivý ú ad Karlovarského kraje

M sto Cheb usp lo ve srovnávacím hodnocení nazvaném P ív tivý ú ad, 
které od roku 2016 každoro n  organizuje ministerstvo vnitra a jehož cílem 
je mapovat a hodnotit kvalitu a p ív tivost služeb nabízených ú ady obcí 
s rozší enou p sobností a m stských ástí Prahy. V kraji se Cheb umístil 
na 1. míst  a díky tomu získal ocen ní P ív tivý ú ad Karlovarského kraje 
2020. Druhé skon ily Karlovy Vary a t etí Ostrov.
Ú ady byly hodnoceny na základ  více než šesti desítek kritérií. Posuzovala 
se nap íklad p ístupnost ú adu pro ob any, transparentnost ú adu, komuni-
kace ú adu s ob any, zapojení ve ejnosti do rozhodování, zavád ní online 
služeb nebo vybavenost ú adu. Ú ady p itom získávají body za poskytování 
nadstandardních služeb i b žných služeb v nadstandardní kvalit .

Kdy rokuje zastupitelstvo? 
Nejbližší zasedání Zastupitelstva m sta Chebu by se m lo uskute nit ve 
tvrtek 17. prosince 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. 

ORDINA NÍ HODINY:

Pond lí   7:30 - 17:00 tvrtek   7:30 - 17:00

Úterý    12:00 - 19:00 Pátek      7:30 - 14:30

St eda     7:30 - 16:00
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Soukromý investor chce p ed 
nádražím vybudovat polikliniku

Soukromý investor by cht l na prostranství p ed chebským nádražím 
vybudovat novou polikliniku (na vizualizaci vytvo ené ateliérem A69 
- architekti) a v jejím t sném sousedství, na míst  dnešního parkovišt , 
t ípodlažní parkovací d m. Se svým zám rem, pro jehož realizaci po-
t ebuje od m sta odkoupit pot ebné pozemky, již seznámil vedení m sta 
a zastupitele a prost ednictvím nedávné online ve ejné prezentace i zá-
jemce z ad ve ejnosti.
Léka ský d m by m l vyr st na m stském pozemku, který je dnes zarost-
lý zelení a d íve tam stávala socha Lenina. Sousední parkovací d m pro 
zhruba t i stovky vozidel by nahradil stávající parkovišt , kde je 108 míst.
Investor bude z ejm  muset nejprve požádat o zm nu územního plánu. 
Ten stávající by totiž zvažovanou výstavbu komplikoval. Zm nu územ-
ního plánu, která by mohla být zpracována b hem p íštího roku, by ná-
sledn  muselo schválit zastupitelstvo. Rovn ž vlastní prodej pozemk  pro 
výstavbu polikliniky a parkovacího domu je pochopiteln  v kompetenci 
zastupitelstva.
Pokud by se zám r realizoval, chce si m sto stanovit adu pojistek, které 
by se týkaly nap íklad využití objektu i termínu jeho dokon ení. Investor 
by se rovn ž musel zavázat, že do nové polikliniky nebude p etahovat 
léka e a zdravotníky z chebské nemocnice, která je dlouhodob  ve složité 
personální situaci. M sto by trvalo také na tom, že bude spravovat, p í-
padn  i vlastnit parkovací d m, a to z toho d vodu, aby mohlo stanovit 
podmínky, za jakých se tam bude parkovat.

PS klub jde k zemi. Nahradit ho má 
nové policejní editelství

V ulici 17. listopadu probíhá demolice roky prázdného objektu takzvaného 
PS klubu. Vlastníkem bourané nemovitosti je Policie R. Ta chce na jejím 
míst  vybudovat nové moderní editelství, které se sem má p esunout z bu-
dovy ve Valdštejnov  ulici za Priorem.

Žijeme  
tu s vámi
Cheb | 89. 5 FM
vary.rozhlas.cz

M sto chce od státu získat bývalé 
škvárové h išt  Lokomotivy

M sto chce od Státního pozemkového ú adu získat lokalitu bývalého škvá-
rového h išt  Lokomotivy s okolními pozemky o celkové velikosti p es dva 
hektary. Protože se jedná o strategické rozvojové plochy, je ochotno p i-
stoupit i na pon kud zvláštní podmínky, za kterých stát pozemky s m sty 
a obcemi sm uje. Cheb tak bude muset státu poskytnout více než t i hek-
tary zem d lských ploch mezi Jind ichovem a Chocovicemi a navrch do-
platit p ibližn  14 milion  korun, což je údajný rozdíl v cen  sm ovaných 
pozemk . Takto vysoký rozdíl je zp soben tím, že hodnota pozemk  ve 
vlastnictví státu vychází z aktuálního ocen ní, zatímco hodnota m stských 
pozemk  z ocen ní z roku 1991. Konkrétn  to znamená, že cenu svých 
pozemk  vy íslil stát na více než 500 korun za metr tvere ní, cenu t ch 
m stských však jen na necelých 5 korun za metr tvere ní. 
Do budoucna by se lokalita bývalého škvárového h išt  mohla podle vede-
ní m sta využít nap íklad pro bytovou výstavbu i rozší ení parkovacích 
ploch, p ípad  i pro vybudování n jakého dalšího sportovišt .

Další školy budou mít nové u ebny
Dv  dotace na investi ní projekty pro 2. ZŠ a 6. ZŠ v celkovém objemu p es 
27 milion  korun se poda ilo m stu získat z Integrovaného regionálního 
opera ního programu, konkrétn  z výzvy, která byla ur ena pro strukturál-
n  postižené regiony za azené do rozvojového programu RE:START. Díky 
t mto dotacím, které pokryjí 90 % náklad , vzniknou na obou školách mo-
derní výukové prostory, nap íklad jazykové a po íta ové u ebny, u ebny 
p írodov dných p edm t  i laborato e. Na 2. ZŠ bude navíc vybudován 
bezbariérový p ístup do budovy a do u eben v etn  instalace vnit ního vý-
tahu. S realizací se po ítá v letech 2021 a 2022. 
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Jan Keilwerth obdržel nejvyšší 
dárcovské ocen ní

Pan Jan Keilwerth z Chebu se stal držitelem nejvyššího dárcovského 
ocen ní - Zlatého k íže 1. t ídy. eský ervený k íž ho bezp ísp vkovým 
dárc m krve ud luje za dosažení hranice 160 odb r , což je i v celore-
publikovém m ítku po et zcela výjime ný a p i ty ech, maximáln  p ti 
možných odb rech ro n  skoro až t žko uv itelný. Pan Keilwerth už da-
roval tém  80 litr  nejcenn jší tekutiny.
Také jménem m sta chceme panu Keilwerthovi pod kovat a vyjád it mu 
obrovský respekt.

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

Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
•  M stskou policií bylo p ijato oznámení od ženy, která si 

zabouchla byt, ve kterém z stalo její malé dít . Strážníci 
spole n  s hasi i byt b hem n kolika minut otev eli. Dít  
bylo našt stí v naprostém po ádku.

• Strážníci poskytli první pomoc žen , která spadla na zem a ude-
ila se do hlavy. Žena byla p i v domí, ale st žovala si na 

 silnou bolest hlavy. Na místo byla p ivolána záchranná služba. Zdravotníci 
si po p íjezdu ženu p evzali k dalšímu ošet ení. 

•  Jeden ze strážník  si na nám stí Krále Ji ího z Pod brad povšiml malého 
chlapce, který se zmaten  pohyboval. Oslovil ho a zjistil, že se ztratil otci. 
Bylo zjišt no bydlišt  chlapce a jeho otec byl telefonicky kontaktován. 
Otec si poté chlapce p evzal a m stské policii pod koval. 

•  M stská policie p ijala oznámení o muži, který odcizil kovové p edm ty 
na staveništi v ulici Pivovarské a odjel s nimi sm rem k výkupn . Hlíd-
ka muže p ed výkupnou zastavila a p edm ty zajistila. Byl kontaktován 
vedoucí pracovník stavby, kterému byly po ukon ení všech pot ebných 
úkon  odcizené p edm ty vráceny.

•  Strážníci vyjeli v no ních hodinách na jednu z erpacích stanic, kde m l 
dle oznámení muž manipulovat se stojany. Hlídka na míst  zjistila osobu 
bez domova, která vytahovala hadice ze stojan  a pokládala je na zem. 
Vše bylo uvedeno do p vodního stavu a v ranních hodinách nezjistila ob-
sluha erpací stanice žádné poškození. 

•  Strážníci dvakrát asistovali p i odstra ování vyteklých pohonných hmot 
na vozovku, kdy usm r ovali provoz, aby nedošlo k ohrožení zasahujících 
hasi .

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 325 oznámení a stráž-
níci ešili 936 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. Mimo jiných 
se jednalo o 22 p estupk  souvisejících s porušením obecn  závazných 
vyhlášek, 32 p estupk  proti ve ejnému po ádku nebo 8 p estupk  pro-
ti majetku. Z ulic našeho m sta strážníci sebrali 7 použitých injek ních 
st íka ek. 

•  Strážníci m stské policie spole n  s hasi i provedli opakované kontroly 
pr jezdnosti komunikací pro vozidla Integrovaného záchranného systé-
mu. Zam ili se na centrum a na sídlištích Skalka a Zlatý vrch. Bylo zjiš-
t no celkem p t vozidel, která parkovala v rozporu s pravidly silni ního 
provozu a znesnad ovala pr jezd hasi ského vozidla. Tímto chceme zá-
rove  požádat všechny idi e, aby p i parkování automobil  brali ohled 
na zajišt ní pr jezdnosti pro vozidla IZS, která mohou jet pomoci nejen 
ostatním ob an m, ale i práv  jim nebo jejich blízkým. 

•  Díky zvýšené kontrole ulic, parkoviš  a ve ejných prostranství našeho 
m sta, kdy se strážníci zam ují na opušt ná vozidla a vraky, se m stské 
policii  poda ilo v uplynulém období odstranit 19 vozidel. Tím se zlepšila 
možnost parkování i vzhled m sta. 

•  Odd lení prevence kriminality m stské policie myslí i v sou asné nelehké 
dob  na naše d ti. Strážníci spole n  s pracovnicí BESIP rozdávali u itel-
kám mate ských škol preventivní materiály, které pak malí žá ci dostávali 
za dodržování opat ení proti ší ení onemocn ní covid-19. Jednalo se p e-
devším o d tské re� exní vesty, re� exní dopl ky, omalovánky a samolepky.

M stská policie Cheb p eje všem ohleduplným a slušným ob an m a návšt v-
ník m našeho m sta p íjemné prožití váno ních svátk  a š astný nový rok.

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

KLUB ENERGY CHEB se sídlem Kostelní schody 1
(roh Kamenné ulice - naproti knihkupectví Kosmas)

Otevírací doba: Po 14-18 h, Út 14-17 h, St 10-12 a 14-17 h, 
t 13-18 h, Pá a o víkendu dle dohody

Tel.: 354 432 771, 603 486 331, web: www.energy-cheb.cz
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Množství vyt íd ného odpadu je letos 
rekordní

V Chebu se b hem prvních devíti m -
síc  letošního roku vyt ídilo 1102 tun 
papíru, plast , skla a kov . V porovná-
ní se stejným obdobím lo ského roku 
iní nár st 125 tun, tedy zhruba 13 %. 

Výrazn  vzrostlo i množství svezené-
ho bioodpadu, kterého oproti lo sku 
p ibylo tém  12 %. 

Množství sm sného komunálního odpadu, jehož ukládání na skládkách je 
již dnes extrémn  drahé a navíc bude dále zdražovat, se naopak snížilo. 
Vloni se ho za prvních dev t m síc  svezlo 5152 tun, letos o 158 tun mén .
K letošním lepším výsledk m p isp l zejména nový systém svozu odpad  
v lokalitách se zástavbou rodinných dom , který se v Chebu od za átku 
letošního roku postupn  ve ty ech etapách zavedl. Od rodinných domk  
se v rámci nového systému sváží zbytkový sm sný odpad pouze jednou 
za dva týdny. Jejich obyvatelé ale mohou zdarma dostat hn dé nádoby 
na bioodpad a letos nov  i modré a žluté popelnice na papír a plasty, aby 
pro n  bylo t íd ní jednodušší. Díky tomu by jim m la kapacita erných 
popelnic bohat  sta it i p i nižší frekvenci svozu.
Svoz odpadu stojí m sto ro n  zhruba 35 milion  korun. Na dalších 
12 milion  pak p ijde provoz sb rných dvor , úklid erných skládek 
a vyvážení odpadkových koš . 

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 elektroza-
ízení, velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce apod.), dosloužilé 

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. Maxi-
mální 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 ijímány 
ve sb rných dvorech.
Služba TAXI ODPAD se objednává na bezplatné 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 spo-
le nost Chetes p istaví velkoobjemový kontejner a Vaše odpady p epraví 
do sb rného dvora. 

Plasty a nápojový karton (žluté nádoby)
Do kontejneru pat í:
 • sešlápnuté PET lahve od nápoj , plastové obaly, polystyren, fólie
 •  prázdné kelímky od jogurt , tuk  a potravin, plastové obaly od dro-

gistického zboží
 • ostatní plastové p edm ty (hra ky, kv tiná e, apod.)
 •  nápojové „krabice“ od džus , mléka, vín, rajského protlaku, hoto-

vých omá ek, apod.
Do kontejneru nebo pytle nepat í:
 •  textilie z um lých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC, 

plasty zne išt né oleji a chemickými látkami
 • plasty s p ím sí jiných materiál  (videokazety, kabely)
 •  nádoby od lé iv, hygienické pot eby (zubní kartá ky, vatové ty in-

ky, apod.)
Papír (modré nádoby)
Do kontejneru pat í:
 • noviny, asopisy, knihy, sešity, kancelá ský papír, reklamní letáky
 • krabice, lepenka, karton
 •  nevadí papír se sponkami, není nutné odstra ovat fóliové okénko 

z obálek
Do kontejneru nepat í:
 • mokrý, mastný a jinak zne išt ný papír, uhlový a voskovaný papír
 • použité pleny a hygienické pot eby, papírové kapesní ky, ubrousky
Sklo sm sné a iré (zelené, zelenobílé nádoby)
Do kontejneru pat í:
 • lahve od nápoj , zava ovací sklenice (prázdné)
 •  sklen né st epy, tabulové sklo (bez drát né vložky), sklen né p ed-

m ty
Do kontejneru nepat í:
 • keramika, porcelán, autosklo, drát né sklo, zrcadla
 • žárovky, zá ivky
Drobná elektroza ízení ( ervené kontejnery)
Do kontejneru pat í:
 • mobily, tablety, žehli ky, kulmy, fény
 • baterie a mono lánky
Do kontejneru nepat í:
 • žárovky a zá ivky
 •  veškeré p edm ty, které neprojdou vhazovacím otvorem (pat í do 

sb rných dvor )
Textil
Do kontejneru pat í:
 • použité isté oble ení a spárovaná obuv, hra ky, kabelky, pásky
Do kontejneru nepat í:
 • zne išt né a mokré od vy a obuv
BIO odpad (hn dé nádoby)
Do popelnice nebo kontejneru pat í:
 •  rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, v tve), nezne išt ná 

zemina
 •  kuchy ský bioodpad rostlinného p vodu (zbytky ovoce, zeleniny, 

slupky, apod.)
Do popelnice nebo kontejneru nepat í:
 • živo išné zbytky, maso, kosti, uhynulá zví ata
 • olej z potravin, zbytky va ených jídel
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)
Kovy (st íbrné nádoby)
Do kontejneru pat í :
 •  drobn jší kovový odpad, který lze skrz otvor bez problém  prostr-

it - typicky plechovky od nápoj  a konzerv, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, h ebíky, šroubky, kancelá ské sponky a další drobné 
kovové odpady

Do kontejneru nepat í:
 •  do kontejner  na ulici nepat í plechovky od barev a jiných nebez-

pe ných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpe ných látek, ani 
domácí spot ebi e a jiná vysloužilá za ízení složená z více materiál , 
tyto druhy odpad  se t ídí na sb rných dvorech samostatn ; nepat í 
do nich ani t žké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo i rtu

TIP: Pokud nemáte ve svém okolí nádobu na sb r kovu, je možné 
tento materiál vyhazovat i do žlutých nádob na plasty!

JAK SPRÁVN  T ÍDIT

Informace o svozu odpad  v etn  toho, jak si žluté a modré 
popelnice k rodinným dom m objednat, najdete 

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

Svoz odpad  Chetes: tel.: 725 557 238, 
e-mail: polak@chetes.cz

M sto Cheb: tel.: 354 440 178, e-mail: odpady@cheb.cz

PROVOZNÍ DOBA VE SB RNÝCH DVORECH

Sb rný dv r m sta Cheb
Klášterní ul.

Sb rný dv r 
PH Kovo - Recycling 

Karlova (Wolkerova) ul.
PO - PÁ   10:00 - 18:00 PO - PÁ   7:00 - 16:00

SO              8:00 - 16:00 SO            8:00 - 12:00
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Chcete, aby Cheb vypadal ještě lépe?
Máte nápad, co vylepšit?

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

www.meganapady.cz

Podaný návrh musí obsahovat: název, přesnou specifikaci místa a uvedení lokality,
ve které má k realizaci dojít (nejlépe souřadnice GPS a číslo pozemku), popis 
navrhovaného řešení (účel, cíl, uvedení cílové skupiny - koho se projekt nejvíce dotkne, 
komu je určen, popis veřejného přínosu, atd.), navrhovatelem odhadované finanční 
náklady na realizaci, kontakty na autora návrhu - adresu bydliště, telefon, e-mail.
Vhodnou součástí návrhu jsou grafické podklady (ilustrativní obrázek, jehož autorem
je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva, foto současného stavu,
ale také obrázky, skici, které návrh ilustrují).
Návrh bude možné podat: 
 • elektronicky na e-mailovou adresu koordinátora kuklova@cheb.cz
 • on-line na webu participativního rozpočtu www.meganapady.cz
 • v papírové podobě - v případě písemného podání bude návrh doručen   
 poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Cheb, nám. Krále Jiřího
 z Poděbrad 1/14 v uzavřené obálce s označením „MEGA NÁPADY - NEOTVÍRAT“.
V případě formálních nedostatků vrátí koordinátor návrh autorovi k dopracování.
V případě formální správnosti bude návrh postoupen na příslušný odbor městského 
úřadu a prezentován na webových stránkách participativního rozpočtu.

Lhůta pro podávání návrhů začne běžet 2. ledna 2021
a skončí o půlnoci 20. února 2021.

MEGA NÁPADY
2. ročník je tady!

Jak by měl váš návrh vypadat a jak ho podat?
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Tradi ní kulturní p ehled, který je na tomto míst  publikován 
v každém vydání radni ních list , má i 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 jejich akce zrušeny. V tšina z nich nový 
program s ohledem na nejistou situaci nezve ejnila. U avizovaných 
akcí je t eba si ov it, jestli se s ohledem na aktuální situaci skute n  
uskute ní. 

Kulturní přehled 
na prosinec

Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
Aktuální informace sledujte na stránkách 
www.divadlocheb.cz.

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
Aktuální informace sledujte na stránkách 
www.kcsvoboda.cz

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
Aktuální informace sledujte na stránkách 
www.kinosvet.cz.

Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb
Aktuální informace sledujte na facebookovém 
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: Knihovna byla v dob  uzáv r-
ky radni ních list  uzav ena. Pro aktuální infor-
mace sledujte www.knih-cheb.cz i volejte na 
tel.: 354 422 368-9.

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)
UPOZORN NÍ: Aktuální informace, jestli je muze-
um otev eno, 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 jsou 
galerie a Retromuseum otev ené a naplánované 
akce se uskute ní, najdete na webu www.gavu.cz. 
Stálá expozice:
Gotika
Moderní um ní

Velká galerie:
Ji í Na eradský: Podle fotogra� e
Malá galerie:
Veronika Holcová: Kanada 2015-2019
Výstava z depozitá e:
Osobní výb r VIII - chebská výtvarná skupina 
CHEVYS
Opus Magnum:
Alexandr Vladimír Hrska: Model v pose Venuše, 
1924
Museum Café:
Ji í Dvo ák, Daniela Olejníková: Hav tník
Ze života hmyzu
Výsledky d tské výtvarné sout že uvidíte od 7.12. 
na Facebooku Galerie výtvarného um ní v Chebu
P ednášky se konají ve st edu od 17 h:
  2.12. Richard Biegel: D jiny evropské architektury
  9.12. David Chaloupka: A. V. Hrska
16.12. Michael Zacha : Vlastimil Rada
ADVENTNÍ POHÁDKOVÉ TENÍ: 
5., 12. a 19.12. od 15.30 h
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 eskoslovensku 1955-1989
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. 

D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177
UPOZORN NÍ: Aktuální informace o provozu 
DDM Sova najdete na webu www.ddmcheb.cz.

Bohoslužby
UPOZORN NÍ: Aktuální informace o boho-
službách a zp ístupn ní kostel  zjistíte na kon-
taktech uvedených u jednotlivých církví.
Sbor Bratrské jednoty baptist
Libušina 4, tel.: 354 431 692, 
www.cheb.baptistcz.org
Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible 
s diskusí, za . v 19 h

Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání za-
m ené na porozum ní Bible a na aktuální témata 
zajímající mladé lidi

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ran-
ních bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ pro 
d ti - vyu ování Bible a k es anských zásad for-
mou p im enou v ku d tí.

Rodinné centrum Pastelka - info na Facebooku 
@RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptist
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7, tel.: 355 327 111, 
www.bjbcheb2.cz, e-mail: bjbcheb2@seznam.cz 
Bohoslužby v ned li 9.30 h
Hus v sbor Církve eskoslovenské husitské
Vrbenského 14 www.husuvsbor-sokolov.cz, 
sokolov@ccshplzen.cz, administrováno fará em 
ze Sokolova, tel.: 775 541 440
Bohoslužby se konají první ned li v m síci od 14 h, 
možnost uložení urny do kolumbária. 
Sbor Církve adventist  sedmého dne
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7
Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h. 
Nápl : zp v duchovních písní, modlitby, studi-
um bible, aktuální úvahy nad biblickým textem. 
Více informací u kazatele Miroslava Bíska,
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com, 
cheb.casd.cz.

eskobratrská církev evangelická
26. dubna 5, cheb@evangnet.cz, administruje 
f. Daniel Matouš ML, tel.: 354 622 464
Bohoslužba - ned le 10.15 hod.
Biblická hodina - úterý 16.00 hod.
K es anské spole enství
www.kscheb.com
Ned lní shromážd ní (písn , kázání, modlitby, 
Ve e e Pán ), za . v 9.30 h, v ul. 26. dubna 23, 
p ízemí, tel.: 725 677 191 - O. apek
Svobodná spole enství k es an , z.s.
Spole enské centrum Maják, 
Na Hrad anech 1, Cheb

Pravidelná shromážd ní každou sobotu od 15 h
Kontakt: majakcheb@gmail.com

ímskokatolická farnost Cheb
Fara, Kostelní nám. 188/15
www.farnostcheb.cz 
farnost@farnostcheb.cz, tel.: 354 422 458
Fará  Petr Hruška, tel.: 608 656 557

Ned lní bohoslužba:
Od 10 h v Chrámu sv. Mikuláše a Alžb ty
Více na www.bohosluzby.farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše a Alžb ty 
Hlavní lo , krypta a vyhlídková v ž otev eno 
denn  krom  pond lí - od dubna do zá í 10-17 h, 
od íjna do b ezna 10-16 h

Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557

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),

otev eno i o zlaté ned li 20.12. od 10 do 13 h 
a 31.12. od 13 do 18 h, prodej a poradenství k p í-
rodním preparát m eské � rmy Energy.
Akce na prosinec: po celý m síc ochutnávka aj  
(Chanka, Smilax, Lapacho) s p íjemným poseze-
ním u simulátoru slune ního sv tla! Ve slevové 
akci nabídka produkt  na imunitu 
(více na www.imunita.energy).
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
5.-6.12.
MUDr. Jan Kone ný, 
Cheb, Valdštejnova 20
12.-13.12.
MUDr. Stanislav Kopejtko, 
Mar. Lázn , Hlavní 267
19.-20.12.
MUDr. Milena Korálová, 
Cheb, Svobody 1
24.12.
MUDr. Jana Kreuzová, 
Teplá, SA 237
25.12.
Zubní léka  Andriy Krymus, 
Cheb, Májová 19
26.12.
MUDr. Daniela Ku erová, 
Cheb, Americká 36
27.12.
MUDr. Ond ej Mareš, 
Cheb, Dlouhá 13
Aktuální informace si s ohledem na sou asnou 
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. 
UPOZORN NÍ: Infocentrum bylo v dob  uzá-
v rky radni ních list  uzav ené. Pro aktuální in-
formace sledujte web m sta www.cheb.cz nebo 
facebookovou stránku M sto Cheb.

PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY
V nových prostorách na Evropské 
ul. 30 v Chebu, vchod z parkovišt  
u Alberta (bývalá Jednota).
Neváhejte a nesty te se objednat na 
tel.: 606 514 337 – Jurašková Jana
Mokrá pedikúra se skalpelem, bez-
skalpelová pedikúra pro diabetiky, 
ešení zarostlých neht …

Dbám na istotu, dezinfekci a sterilizaci.
T ším se na všechny stávající i budou-
cí zákazníky.
K prodeji váno ní dárkové vouchery.
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- Strojírenský kovod lník -
- Kontrolor/ka na odd lení litiny -

- Obsluha poloautomat  -

Jsme ešení tvých problém .
Jsme tvoje p íležitost.
Jestli na to máš.

Hledáme kolegy !

Nástupní plat 150 - 170 K /hod 
Abydos s.r.o, Hazlov
+420 354 548 444

jobs.abydos.cz

abydoshazlov

Galerie výtvarného um ní v Chebu a Kulturní centrum Svoboda 
zve všechny pohádkomily, blouznivce a dobrodruhy
na 15. ro ník akce

Z Velké knihy eských pohádek
se m žeme t šit na p íb hy Jablo ová panna, Trávožrout, kokrhá   
a myšilov, Divotvorný mlýnek, Kdo je hloup jší, Modrý holoubek, 
Pyšná Maruša, Chytrá horákyn , Honza a arod jnice a… 
Pohádku bez konce.

28. listopadu  |  5. prosince  |  12. prosince  |  19. prosince
Za átky vždy v 15.30 h

MÍSTO KONÁNÍ: KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA V KAMENNÉ ULICI,  
2. PATRO (BÝVALÉ MKS)

P íb hy pohádek jsou pokaždé jiné, a p itom jsou si v n em n jak 
podobné. V bec nezáleží na tom, odkud a kdy na sv t p išly. D ležité 
je jen jedno: aby vyprav  vypráv l s láskou a chutí…Klasické eské 
pohádky z národní pokladnice vybrané Pavlem Šrutem letos op t 
s láskou a vtipem budou íst a vypráv t herci Západo eského divadla 
v Chebu Radmila Urbanová a Jind ich Skopec. 
… a úpln  nakonec p ekvapení. 

USKUTE N NÍ AKCE PR B ŽN  
OV UJTE NA WWW.GAVU.CZ

ADVENTNÍ 
POHÁDKOVÉ 

TENÍ
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ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách       

anonym ze 17. století
RAKOVNICKÁ 
VÁNOČNÍ HRA
Půvabná hříčka o setkání pastýřů 
a tří králů nad jesličkami. 
Dětský sbor, zpívající barokní koledy, 
v této streamované verzi nahradí 
pětice herců.

NALAĎTE  SI  DIVADELNÍ  VÁNOCE 
V  NEDĚLI  13.  PROSINCE  V 15  HODIN

Odkaz pro sledování najdete na 
www.divadlocheb.cz nebo na 
www.facebook.com/divadlocheb 

Jiří Havelka
SPOLEČENSTVO

  VLASTNÍKŮ
Zasedání SVJ za účasti téměř kompletního

souboru chebského divadla i hostů.

KOMEDIE  JE  KOMPLETNĚ  NAZKOUŠENA, 
PREMIÉRU  UVEDEME  V  NEJBLIŽŠÍM  MOŽNÉM  TERMÍNU!

PRO  ZLEPŠENÍ 
VAŠÍ  NÁLADY  NATÁČÍME:

Minutové hry
Pusť chlup

Komenský 2020

SLEDUJTE  NA  YOUTUBE 
A  FACEBOOKU

PROGRAM 
DIVADLA  JE  ZÁSADNĚ 

PŘIZPŮSOBEN 
EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACI 

A  PLATNÝM  VLÁDNÍM 
OPATŘENÍM. 

SLEDUJTE  AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
NA NAŠEM  WEBU.



str. 11Chebské radni ní listy COVID-19

M stský ú ad z stává v provozu
S ohledem na sou asnou situaci a opat ení proti ší ení onemocn ní covid-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, telefo-
nicky i písemn  (poštou nebo vložením do schránky ú adu). V nezbyt-
ných 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 je nutné mít ochranu dýchacích cest (úst a nosu) 
v podob  roušky, respirátoru, apod. Požívejte také dezinfekci rukou 
ze zásobník , které jsou v budovách ú adu rozmíst ny, a dodržujte 
minimáln  dvoumetrové rozestupy. 
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. 

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.

Jste v karantén  a nemáte léky?
M sto Cheb prost ednictvím Dobrovolnického centra p i Farní charit  
Cheb zajiš uje vyzvednutí lék  pro osoby, které se v souvislosti s one-
mocn ním covid-19 nacházejí v karantén .
Dochází vám pravideln  užívané léky a nemáte nikoho blízkého, kdo 
by vám je mohl vyzvednout a doru it? V tom p ípad  m žete zatele-
fonovat na íslo 731 619 729 (Ing. Eva Kolafová - Farní charita Cheb) 
a domluvit si individuální postup. Volat m žete ve všední dny v dob  
od 9:00 do 17:00.

ROUŠKOMAT. V obchodním dom  Prior na p ší zón  (u vstupu do 
prodejny Billa) je op t v provozu Rouškomat. Koupit si v n m m žete 
kvalitní respirátory t ídy FFP2 a t ívrstvé roušky eské výroby, které 
byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. K dis-
pozici jsou r zn  velká balení v etn  jednotlivých kus . Nap íklad deset 
respirátor  stojí 350 K  a padesát roušek 500 K .

Rezervace termínu pro indikované
Osoby, kterým vystavil žádanku k odb ru praktický léka  nebo pracovník 
Krajské hygienické stanice, si termín odb ru zarezervují prost ednictvím 
jednotného 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! Rezer-
vace je možná pouze po vystavení žádanky praktickým léka em nebo pracov-
níkem 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 mo-

bilním 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 telefon-

ním 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 zá-
jemc , 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 sta-

novené po adí.
 •  M jte p ipraveny osobní doklady a v p ípad , že vám praktický léka  

vydal tišt nou žádanku, m jte ji s sebou.
Pro imobilní osoby nebo na základ  rozhodnutí léka e zprost edkuje objed-
návkové call centrum odb r mobilním týmem. 
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DEN VETERÁN . U p íležitosti Dne veterán  položili starosta Che-
bu Antonín Jalovec spole n  s tajemníkem m stského ú adu Václavem 
Sýkorou kv tiny u vále ných památník  v Chebu a jeho okolí. Den vete-
rán , který se p ipomíná 11. listopadu, tedy v den ukon ení první sv to-
vé války, je ve všech demokratických státech sv ta upomínkou na ob ti 
vále ných kon� ikt  z ad voják , zajatc  i civilních obyvatel bez ohledu 
na jejich národnost. V eské republice se o� ciáln  p ipomíná jako vý-
znamný den od roku 2001.

INFORMACE Z RADNICE / INZERCE

M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí:
–  byt . 5, Sadová 1139/7, o velikosti 1+3 a vým e 

71,22 m2 v . sklepní kóje 3 m2, v 1. pat e domu, mi-
nimální výše nájemného 4.473 K , jistina 10.000 K

–  byt . 20, Malé nám stí 2198/6, o velikosti 1+1 
a vým e 41,93 m2 v . sklepní kóje 2,76 m2, v 6. pat e 
domu, minimální výše nájemného 2.979 K , jistina 
8.937 K  

–  byt . 11, Malé nám stí 2199/7, o velikosti 2+1 a vý-
m e 61,39 m2 v . sklepní kóje 2,76 m2, ve 4. pat e 
domu, minimální výše nájemného 3.847 K , jistina 
10.000 K

Termín pro podání p ihlášek: 11. 1. 2021 do 17.00 hod.
Auk ní kola: 18. 1. 2021
Prohlídky: 10. 12. 2020 v 14.30, 15.15 a 15.35 hod. a 5. 1. 2021 v 9, 
9.45 a 10.05 hod. 
Bližší informace a p esné asy prohlídek naleznete na www.chebskene-
movitosti.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 

Svoz BIO odpadu v zim  
V zimních m sících (prosinec - únor) je svoz BIO odpadu provád n pouze 
jednou m sí n  - vždy poslední st edu v m síci (30. 12., 27. 1., 24. 2.). 
V p ípad  nep íznivých klimatických podmínek (silné mrazy) m že být 
svoz úpln  pozastaven. BIO odpad obsahující velké množství vody totiž 
p i nízkých teplotách zamrzá, takže nejde z nádob vyklopit. Od za átku 
b ezna do konce listopadu se BIO odpad vyváží každou st edu.

Krabice spln ných p ání 
I letos po ádá organizace D tský úsvit ve spolupráci s odd lením soci-
áln -právní ochrany d tí akci nazvanou Krabice spln ných p ání, která 
m la premiéru vloni. Projekt vznikl na podporu rodin a p edevším d tí, 
které žijí ve složité sociální situaci. Pracujeme i s d tmi, které nemají to 
št stí, aby mohly prožívat pro jiné tak b žné v ci, jako je št drove erní 
ve e e v kruhu rodiny nebo rozbalování dárk  pod strome kem. Naším 
cílem je, aby tyto d ti zažily radost alespo  o Vánocích. Pokud byste 
cht li tento projekt podpo it a d tem zp íjemnit váno ní svátky, m žete 
kontaktovat Bc. Andreu Bohá ovou z odd lení sociáln -právní ochrany 
d tí m stského ú adu na tel.: 354 440 619 nebo e-mailu: bohacova@cheb.
cz, a to do 7. prosince.

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví
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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 (Po-
licie R), 155 (záchranná služba).

T lovýchovná jednota Lokomotiva 
Cheb vznikla p ed 75 lety

TJ Lokomotiva Cheb vznikla po válce - na podzim roku 1945. První spor-
tovišt  bylo na „Želv “ u trati na Schirnding. Svoji innost zde pod ná-
zvem T locvi ný sportovní klub železni á i Cheb zahájily oddíly kopané 
a kuželek. V roce 1946 se p idaly oddíly šachu, košíkové, eské házené 
a Sokol. Na po átku roku 1950 se jednota p ejmenovala na Dobrovol-
ný sportovní oddíl železni á i Cheb a svoji innost p enesla do areálu 
na Hrad anech, tedy tvrti železni á ské. Za alo se budovat h išt  na 
kopanou, v roce 1954 se pak vybudovaly šatny a kuželna. Svoji innost 
v tomto roce zahájily oddíly turistiky, lehké atletiky, lyžování a vzpírání, 
trochu pozd ji oddíly volejbalu a jachtingu, který pro svoji innost na 
D enici použil ást z d ev ného chebského nádraží, a to „Poštu“. V roce 
1957 p ešli hrá i eské házené na handbal a svoji innost provozoval od-
díl ledního hokeje. V roce 1959 založil Josef Mošna oddíl juda. V šedesá-
tých letech m la TJ celkem 16 oddíl  a kolem 1700 len  a byla jednou 
z nejv tších v Západo eském kraji. Od roku 1960 se p ejmenovala na 
TJ Lokomotiva Cheb.
V letech 1967-1974 došlo k p estavb  sportovního areálu, byla postavena 
sportovní hala, kuželna se dv ma saduritovými dráhami, ubytovna s re-
staurací, antukové h išt  pro házenou, dva volejbalové kurty a zatravn no 
h išt  kopané. V roce 1975 za svoji spole enskou angažovanost obdržela 
TJ státní vyznamenání „Za vynikající práci“.
Velký podíl na budování sportoviš  a � nan ní podpo e sportu m ly 
KOVO Cheb, SD, STV a M stský národní výbor v Chebu. Zapome-
nout nemohu ani na leny TJ, kte í opracovali nespo et brigádnických 
hodin v rámci akcí „Z“.
V sou asné dob  má TJ Lokomotiva Cheb kolem 900 len  a 9 oddíl  
- basketbal, jachting, judo, jóga, sportovní gymnastika, vzpírání, ASPV, 
kuželky a rekrea ní sport.
TJ Lokomotiva uspo ádala bezpo et významných sportovních akcí jako 
Mistrovství sv ta junior  ve vzpírání, ty icet ro ník  mezinárodního tur-
naje v házené žen „O štít m sta Chebu“, ve sportovní hale prob hla celá 
ada kulturních a spole enských akcí.

V roce 2013 musela TJ z � nan ních d vod  p edat sv j areál m stu Cheb 
a poté, co správu areálu p evzala FK Hv zda Cheb, musela opustit i své 
zázemí ve sportovní hale. Dnes využívá t locvi ny 1. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ 
a 6. ZŠ a ve sportovní hale z staly pouze oddíly ASPV, basketbalu 
a vzpírání a v areálu také oddíl kuželek, který marn  eká na vybudování 
ty dráhy.
lenové TJ v minulosti získali tituly p eborník  R, mistr  Evropy a do-

konce i mistra sv ta ve vzpírání veterán .
Je velká škoda, že lenové TJ a její p íznivci se vzhledem k sou asné 
situaci nemohou sejít na oslavách 75. let vzniku a 60. let názvu TJ Loko-
motiva Cheb. A tak nezbývá než aspo  zavzpomínat.
Považuji za pot ebné vyjmenovat alespo  n které leny, kte í reprezento-
vali naši TJ a dnes již mezi námi nejsou: funkcioná i Ota Burian, Jaroslav 
Škola, Antonín Nová ek, Miroslav Dlesk, Adolf Hommer, Zden k Novot-
ný, Pavel Krej a, Jaroslav Haken, basketbalisté Miroslav Kr ta, Ji í Ze-
mánek, Zden k Chocholatý, fotbalisté Josef Galík, Václav K s, Petr Kre-
ma, Josef Kähs, Jula Bedna ík, Václav Veverka, kuželká i Josef Hrdli ka, 
Augustin Wojewoda, Josef Daniš, Karel Kába, házenká i Zde ka Školo-
vá, Truda Weberová, Václav Mach, Jaroslav Schleiss, Václav Mottl, Petr 
Kafka, sportovní gymnasta Karel Cízl, vzp ra i Ji í Šmolík, Bartoš, za 

ASPV Otto Martínek, Marie Kocourková, Václav Kr ta, Marie Dobi-
ášová, šachisté Winter a Vítek, jachta  Jaroslav Škola, volejbalisté Ota 
Prost edník, Vladimír Dosko il, Ji í Tesa  st. a celá ada dalších.
Je t eba pod kovat bývalým i sou asným len m TJ Lokomotiva Cheb za 
dobrou reprezentaci jednoty, m sta, kraje a eské republiky a pop át TJ 
a všem jejím len m mnoho sportovních úsp ch  do dalších let.
Pod kování pat í i m stu Cheb a Karlovarskému kraji za � nan ní podporu 
pro TJ Lokomotiva Cheb.

Miroslav Synek, prezident TJ

MIST I, GRATULUJEME! Mladí hrá i klubu FC Cheb se stali mi-
stry eské republiky ve futsalu ve v kové kategorii do 15 let. Po vít z-
ství v krajském p eboru a následné kvali� kaci postoupili do plze ského 
� nále, kterého se zú astnila trojice nejlepších tým  republiky. Žáci FC 
Cheb pod vedením trenér  Ji ího Musila a Vladimíra Javorského tady 
v konkurenci mladík  z SK Interobal Plze  a Malých Hoštic vybojovali 
mistrovský titul. Gratulujeme k tomuto fantastickému úsp chu a d kuje-
me za skv lou reprezentaci našeho m sta. (foto: fotbal.cz)

Pod kování za podporu sportovc  
TJ Lokomotiva Cheb

Jménem sportovc  sdružených v T lovýchovné jednot  Lokomotiva 
Cheb z.s. d kuji m stu Cheb za � nan ní podporu, kterou nám v roce 2020 
pomohlo zajistit naši sportovní innost. M sto nám v roce 2020 p isp lo 
na celoro ní innost a na dv  jednorázové akce.
D kujeme len m komise pro sport a volno asové aktivity, zastupitel m, 
radním, starostovi a jeho zástupc m za jejich p ístup ke sportovní innosti 
naší jednoty. Bez pomoci m sta si již naši innost nedokážeme p edstavit. 
Bez této � nan ní podpory bychom nem li p eborníky eské republiky 
ve vzpírání a judu nebo úsp šné sportovní gymnasty. Nemohli bychom 
provozovat masový sport ve form  ASPV, jógy i rekrea ního sportu.
Protože se blíží záv r roku 2020, p ejeme vám všem do roku 2021 mnoho 
osobních i pracovních úsp ch , hodn  zdraví a št stí a aby se vám splnila 
všechna p ání.

Miroslav Synek, prezident TJ Lokomotiva Cheb

Pod kování za podporu sportu
FK Hv zda Cheb d kuje m stu Cheb za dlouhodobou � -
nan ní podporu, díky které m že provozovat široké spekt-
rum sportovních aktivit pro d ti i dosp lé. Naše oddíly fot-
balu, plavání, házené a sportovek (zam ené na všeobecnou 

pohybovou pr pravu d tí) již tradi n  p ipravují sportovce a ú astní se 
v r zných úrovních sout ží a mistrovských utkání v rámci regionu i eské 
republiky. Pod kování m stu pat í za podporu celoro ní innosti, za pod-
poru tradi ního mezinárodního turnaje O štít m sta Chebu i za dotaci na 
ú ast ve fotbalové divizi. 

FK HV ZDA CHEB, z.s.

Fotogra� cká sout ž ve školní družin  6. ZŠ
I b hem tohoto nelehkého období jsme se 
rozhodly zp íjemnit d tem na distan ní 
výuce volné chvíle. P ipravily jsme si pro 
n  dobrovolnou celodružinovou fotogra� c-
kou sout ž. Každý týden zasíláme d tem 
dv  témata. Po skon ení nouzového stavu 
a návratu do škol uspo ádáme v prostorách 
školní družiny výstavu. A protože je to sou-

t ž, tak samoz ejm  prob hne také hlasování. Doufáme, že se ho zú astní 
nejen d ti, ale i rodi e a u itelé.

Vychovatelky Alexandra, Lenka, Jarka, Petra, Ji ina, 6. ZŠ Cheb
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Ocen ní Regionální potravina získalo 
osm výrobk

Karlovarský kraj má dalších osm držitel  ocen ní Regionální potravi-
na. O prestižní zna ku, která je zárukou kvality, se letos v kraji ucházelo 
69 výrobk  od 16 producent .
Noví držitelé ocen ní:
 •  Masné výrobky tepeln  opracované - Šunka Zvonilka nejvyšší jakos-

ti, Roman Kr ma, Karlovy Vary
 •  Masné výrobky trvanlivé, tepeln  neopracované, konzervy a polo-

konzervy - Luciferova klobása, Roman Kr ma, Karlovy Vary
 • Sýry v etn  tvarohu - M šec, STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.
 •  Mlé né výrobky ostatní - Bio kysanka, Ing. Ji í Kubernát, D poltovice
 •  Peka ské výrobky v etn  t stovin - Moravský obrácený kolá ek, An-

tonín Baborovský, Dolní Rychnov
 •  Alkoholické a nealkoholické nápoje - RUDOHOR SCHLICK SVÁ-

TE NÍ LEŽÁK, Pivovar Rudohor s.r.o.
 •  Ovoce a zelenina v erstvé nebo zpracované form  - Krušnohorník, 

Jitka Šim nková, Krásno
 •  Ostatní - Kynutý knedlík, PASTELÁKOVI, s.r.o.
Ocen ní mohou získat pouze malí a st ední producenti zem d lských 
a potraviná ských výrobk  do 250 zam stnanc . Ocen ný výrobek zís-
kává právo zdarma užívat zna ku Regionální potravina po dobu ty  let. 
Tato „pe e  kvality“ garantuje, že ocen né potraviny jsou poctivé, erstvé 
a pocházejí z lokálních surovin. 
Nové Regionální potraviny vybírala hodnotitelská komise složená ze zá-
stupc  Ministerstva zem d lství R, krajského ú adu, Státního zem d l-
ského interven ního fondu, Státní zem d lské a potraviná ské inspekce, 
Státní veterinární správy, Agrární komory R a Potraviná ské komory R. 
Podrobné informace jsou k dispozici na webu www.regionalnipotravina.cz. 

Úsp chy sportovních st elc  
SSK Union Cheb

V zá í po ádal policejní st elecký klub SSKP Sokolov víkendové meziná-
rodní závody ve st elb  ze sportovních zbraní. St elci klubu SSK Union 
Cheb na nich obsadili p ední místa. Ve spole né kategorii žen, juniorek 
a dorostu zvít zil Pavel Luhan ml. p ed Veronikou Luhanovou a v kate-
gorii senior  obsadil Pavel Luhan st. t etí místo. Chebským st elc m se 
da ilo i v Karlovarské st elecké lize 2020 (sportovní pistole SP 30+30).
Kone né po adí v kategorii žen, juniorek a dorostu:
 1. Pavel Luhan ml. (SSK Union Cheb)
 2. Veronika Luhanová (SSK Union Cheb)
 3. David Paclt (SSKP Sokolov)

Kone né po adí v kategorii senior :
 1. Martin Kubeš (SKP Rapid Plze )
 2. Rudolf Hejna (Magnum Karlovy Vary)
 3. Pavel Luhan st. (SSK Union Cheb)
Tímto všem našim úsp šným st elc m gratulujeme.

SSK Union Cheb

Chebské kulturní památky: 
D m recesistického spolku Schlaraf� a

Cheb se m že od lo ského roku chlubit další 
budovou, která byla zapsána do Úst edního 
seznamu kulturních památek eské republi-
ky. Národní kulturní památkou se stal vloni na 
ja e d m recesistického spolku Schlaraf� a (na 
kresb  chebského kroniká e Jind icha Turka), 
který stojí ve Vrbenského ulici a v sou asné 
dob  je ve vlastnictví Církve eskoslovenské 
husitské. Jeho zapsání do úst edního seznamu 
od vodnili památká i takto: Jedná se o jeden 
z mála dochovaných dom  spolku Schlaraf� a 
v eské republice a možná v bec jediný s tak-

to zachovalým p vodním vnit ním vybavením. Významným d vodem 
k prohlášení objektu za kulturní památku byl i fakt, že žádný d m spolku 
Schlaraf� a, jenž na našem území p sobil od roku 1859 do druhé sv tové 
války, dosud nebyl evidován v Úst edním seznamu kulturních památek 

eské republiky. 
D m byl postaven v letech 1910 až 1913. S odkazem na st edov kou minu-
lost, kterou se spolek Schlaraf� a snažil parodovat, se jeho budovy nazývaly 
hrady. Chebský objekt nesl s ohledem na historii m sta název Stauffenburg 
(Štaufský hrad). Vedle exteriéru v neogotickém stylu s adou zdobných prv-
k  je hodnotný p edevším interiér v neorománském slohu, ve kterém se do-
chovala ada p vodních um lecko emeslných prvk . Na n kolika místech 
exteriéru i interiéru je také k vid ní sova Uhu, která byla hlavním schlara-
f� ánským symbolem. Nejcenn jší ástí interiéru jsou bývalé reprezenta ní 
prostory spolku ve zvýšeném p ízemí budovy. Jedná se zejména o spolkový 
sál, nazývaný v souladu se zam ením spolku rytí ský. 
Výhradn  pánský spolek Schlaraf� a, který byl založen v roce 1859 her-
ci N meckého divadla v Praze, se ídil heslem In arte voluptas (Radost 
z um ní). P stoval p átelství, um ní a humor s cílem odpoutat se od pro-
blém  každodenního života. Na setkáních jeho len  byly proto zakázány 
diskuse nap íklad o politice, náboženství nebo � nancích. Chebský spolek 
Schlaraf� a Egra byl založen 21. prosince 1902 a fungoval do roku 1938. 
V nejlepších asech m l p es p t desítek len . 

Policie: Pozor na kapesní krádeže 
a podvody na internetu

Policisté Karlovarského kraje by vám v této dob  cht li p inést n kolik pre-
ventivních rad, nebo  s blížícími se váno ními svátky se m žete velmi snad-
no stát ob tí protiprávního jednání - jak v reálném, tak ve virtuálním sv t . 
V p ípad , že vyrazíte na nákup váno ních dárk  do nákupních center, 
m jte své osobní v ci pod neustálým dohledem. Zkušenému kapsá i totiž 
sta í jen n kolik málo sekund k tomu, aby vám odcizil mobilní telefon, 
pen ženku, doklady i celé p íru ní zavazadlo. Proto doporu ujeme nosit 
� nan ní hotovost odd len  od doklad  a platebních karet. Osobní zava-
zadla neodkládejte do nákupních vozík  a m jte je vždy ádn  uzav ené. 
Opatrní bu te i v dob , kdy ukládáte nákup do vozidla. Pen ženku i 
kabelku m jte vždy pod dohledem. 
Pozor si dejte i p i placení platební kartou i p i výb ru z bankomatu. Ni-
kdy nezadávejte PIN, pokud se ve vaší blízkosti n kdo nachází a narušuje 
vaši diskrétní zónu. 
V p ípad , že budete váno ní dárky po izovat prost ednictvím internetu, 
bu te zvlášt  obez etní. Dávejte si pozor, z jakých e-shop  dárky objed-
náváte. Využijte jen ty ov ené. Peníze rad ji neposílejte dop edu, ale 
volte zp sob platby dobírkou. M žete tak p edejít možnému zklamání. 
V p ípad  p ihlášení do e-shop  a dalších internetových služeb používej-
te r zná a kvalitní hesla, aby nedošlo k prolomení vašeho ú tu. Jestliže 
se budete chtít p ihlásit do internetového bankovnictví, nep ihlašujte se 
v žádném p ípad  z odkazu ve vašem e-mailu, m že se jednat o podvod. 
V p ípad , že se i p es naše preventivní rady stanete ob tí protiprávního 
jednání, bezodkladn  se obra te na nejbližší policejní služebnu nebo vo-
lejte na tís ovou linku Policie R 158. 
Rádi bychom vám pop áli klidné a pohodové prožití váno ních svátk  
a š astný vstup do nového roku.

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. 12. 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

Nádech - služba pro samoživitele
Ostrovký spolek Nádech, jehož innost je zam ena na pomoc a podporu 
rodi -samoživitel , rozší il svoji p sobnost také na Cheb. Jeho chebské 
centrum v bývalé školní budov  v Karlov  ulici 17 je otev ené každé pon-
d lí od 11 do 16 hodin (s ohledem na sou asnou situaci je t eba ov it na 
níže uvedených kontaktech). Samoživitelé si zde mohou zdarma vybrat 
p kné a zachovalé oble ení a další pot eby nejen pro d ti. V ostatní dny 
jsou koordinátorky centra k dispozici na telefonu. Spolku Nádech se díky 
otev ení centra poda ilo v Chebu vytvo it také prostor pro spole ná setká-
vání, besedy, vyráb ní, oslavy nebo tvo ivé aktivity.
Ve ejnost se m že zapojit do pomoci samoživitel m prost ednictvím 
materiálních dar  (oble ení, ko árky, sportovní pot eby a další vybavení 
pro d ti, vybavení domácnosti) i � nan ních dar  (na školní výlety, školy 
v p írod , pobytové tábory, ob dy). 
Pokud jste samoživitel a pot ebujete pomoc, nebo nabízíte materiál-
ní i � nan ní dar, m žete kontaktovat koordinátorky: Petra Zábranová 
tel.: 724 831 139, V ra Luhanová tel.: 605 252 506, Jana K ížová 
tel.: 723 389 538.
A pro  Nádech? Sdílením se lépe dýchá. Nádech je nový za átek, dýchat 
znamená žít. 
D kujeme koordinátorkám, které ve svém volném ase, za své � nan ní 
prost edky vybudovaly centrum pomoci samoživitel m. Díky jejich po i-
nu se dopl uje mozaika poskytovaných služeb v Chebu a okolí.

Mgr. Tomáš Votava, vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví

Vážení p átelé, dnešní lánek bych cht la v novat vzpomínce na osob-
nost, která nás 9. listopadu navždy opustila, na našeho dlouholetého ko-
legu, pana JAROSLAVA PAŠKA. 
Do naší školy, tehdy Lidové školy um ní Jind icha Jind icha Cheb, na-
stoupil na áste ný úvazek v roce 1973 jako u itel hry na klarinet a b hem 
let za al vyu ovat také hru na saxofon. Za dobu svého p sobení vychoval 
velké množství nadšených muzikant  a výborných a úsp šných profesio-
nál . Jeho žáci v sout žích vždy dosahovali vynikajících výsledk .
Odešel milý a vst ícný lov k, který m l vždy pro každého vlídné a vtipné 
slovo a úsm v na tvá i. Všem nám bude velmi chyb t.
S úctou a láskou vzpomínají kolegové.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Základní um lecká škola informuje 

Pod kování Hospici Sv. Ji í
D kuji všem pracovník m Hospice sv. Ji í v Chebu za domácí pé i a po-
moc p i ošet ování mé manželky Ludmily Balejové. 

Jaroslav Balej, manžel 

Nová radiostanice zajistí lepší 
akceschopnost dobrovolným hasi m

V rámci „Programu pro poskytování dotací 
z rozpo tu Karlovarského kraje na podporu 
jednotek sbor  dobrovolných hasi  obcí Kar-
lovarského kraje“ poskytl Karlovarský kraj 
m stu Cheb pro naši jednotku dobrovolných 
hasi  dotaci ve výši 56.934 korun. Tuto in-
vesti ní dotaci jsme použili na zakoupení pro-
fesionální ru ní radiostanice TPH900 (Matra) 
v etn  p íslušenství. Díky tomu budeme mít 

lepší spojení s opera ním st ediskem i ostatními složkami Integrovaného 
záchranného sytému. Posílí se tím naše akceschopnost p i provád ných 
zásazích a záchranných pracích.

Pavel Pagá , Sbor dobrovolných hasi  Cheb-Háje

Pokud jste n co ztratili…
Na webových stránkách m sta www.cheb.cz najdete také pravideln  aktua-
lizovaný seznam nalezených v cí. Nachází se pod odkazem Radnice a dále 
M stský ú ad/Odbor organiza ní/Dokumenty/Ztráty a nálezy. Nalezené 
v ci uvedené v seznamu jsou vydávány majitel m po prokázání vlastnictví 
v budov  M stského ú adu Cheb v ulici 26. dubna 4 (kancelá i . 51 ve 
druhém pat e). 
Bližší informace podá pracovnice odboru organiza ního Jaroslava Procház-
ková - tel.: 354 440 670, e-mail: prochazkovaj@cheb.cz.

Pod kování za ob tavou pé i
Jménem celé naší rodiny velice d kuji za ob tavou a starostlivou pé i 
o mého manžela pana Bohumila Brázdu organizaci Hospic sv. Ji í 
v Chebu. P edevším panu doktorovi Tyrpeklovi, zdravotní sest e paní 
Hurníkové a sociální pracovnici paní Škvareninové. 

Marie Brázdová

Zprávi ky z jedni ky
Za átek školního roku 2020/2021 si asi bude každý pamatovat. Žádné 
aktivity, žádné sout že, a  už sportovní, nebo v domostní, žádný tradi ní 
„cykloturis ák“. Covid-19, bohužel, zasáhl do života nás všech. 
O to v tší pozornost si zaslouží jediná prob hlá událost letošního podzi-
mu - Logická olympiáda. Jedná se o sout ž, kterou po ádá Mensa eské 
republiky a která je založená na logických úlohách, jejichž ešení vyžadu-
je samostatný a kreativní p ístup. Nerozhodují zde nau ené znalosti, ale 
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická 
olympiáda je svým pojetím unikátní sout ží, protože se nejedná o znalost-
ní sout ž, ale o sout ž rozvíjející p edevším logické uvažování.
Probíhá ve tvou kategoriích - A (2. - 5. ro ník ZŠ) a B (druhý stupe  ZŠ 
a odpovídající ro níky víceletých st edních škol). Nomina ní kolo se 
uskute nilo za átkem íjna. Za normální situace by d ti absolvovaly test 
ve školní po íta ové u ebn , ale takto si ho musely vyplnit online doma. 
Touto cestou chceme pod kovat všem rodi m, kte í pomohli d tem se 
do sout že zaregistrovat, a samoz ejm  všem žák m, kte í se do sout že 
zapojili. Velké pod kování pat í také paní u itelce Ann  Judytkové, která 
u nás na škole Logickou olympiádu zašti uje.
Do nomina ního kola kategorie A se v našem kraji zapojilo 275 ešitel . 
Mezi 57 nejlepších, kte í postoupili do krajského semi� nále, se dostalo 
našich p t žák : Michal Blecha (5.A), Michaela Kroutilová (4.A), Jan 
Pszota (5.A), Sára echová (5.B) a Šárka Ker ová (4.A). Musím po-
dotknout, že Michal Blecha obsadil v nomina ním kole 4. místo a v kraji 
pak skon il na hezkém 25. míst . V krajském semi� nále, které prob hlo 
v listopadu, se ješt  lépe vedlo našim dv ma zástupkyním z druhého stup-
n . Krásné 15. místo obsadila Gabriela Khynychová z 9.A a ješt  o p t 
p í ek lépe skon ila Kate ina Halová z 9.B. Kate ina v t žké konkurenci 
získala úžasné 10. místo. Je to skute n  skv lý výsledek, nebo  nutno íct, 
že p ed ní už byli pouze žáci gymnázií. 
Všem úsp šným ešitel  gratulujeme a d kujeme za vzornou reprezentaci 
školy!
Záv rem bych vám cht la jménem celého našeho kolektivu pop át klidné 
Vánoce v kruhu rodinném a š astný „ZDRAVÝ“ rok 2021!

Mgr. Lenka Šebová, 1. ZŠ Cheb
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ISŠ Cheb
příspěvková organizace

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
KADEŘNICKÝ ÚKON DÉLKA VLASŮ KČ

Stříhání vlasů krátké 55
polodlouhé 75
dlouhé 95

Zastřižení konečků 40
Mytí vlasů 20
Masáž hlavy 25
Regenerace vlasů 10
Regenerační zábal 30
Tužidlo pěnové 10
Tužidlo pěnové barevné 20
Vodová ondulace krátké 60

polodlouhé 80

dlouhé 100
Trvalá ondulace krátké 140

polodlouhé 170
dlouhé 300 - 350

Vysušení bez tvarování 30
Foukaná ondulace krátké 65

polodlouhé 85
dlouhé 110

Žehlení vlasů krátké 50
polodlouhé 80
dlouhé 110

Melírování vlasů krátké 200
polodlouhé 250

Melír do alobalu 1 pramen 20 - 40
Barvení vlasů krátké 150

polodlouhé 200
dlouhé 400

Barevné šampónování 100
Lak 10
Tupírování 5
Zapletené copy polodlouhé 25

dlouhé 35

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
Stříhání vlasů strojkem 40
Stříhání vlasů 50
Mytí vlasů 15
Foukání do účesu 20
Sušení vlasů 10

Masáž hlavy 25

Zástřih kníru 10
Úprava bradky 25
Úprava plnovousu 30
Lak 5
Vosk 5
Gel 5
Melírování vlasů 100 - 150

 Integrovaná střední škola Cheb, p.o. tvoří jeden ze základních stavebních pilířů středoškolského odborného vzdělání v Karlovarském kra-

ji. Vyučuje se zde celkem 21 studijních a učebních oborů ve 4 odborných školách. Postupně bychom Vám chtěli na stránkách Chebských rad-

ničních listů představit všechny obory. Jako první jsme vybrali obor KADEŘNÍK. Jedná se obor středního odborného vzdělání s výučním lis-

tem. Žáci se naučí poskytovat kadeřnické služby: diagnózu vlasů, mytí vlasů, regeneraci vlasů a to povrchovou i hloubkovou, masáž vlasové 

pokožky, zvolení vhodného střihu podle kvality vlasů a tvarů obličeje, střihy dámské pánské i dětské, tvarování vlasů vodovou ondulací a che-

mickou preparací, žehlení vlasů, kulmování vlasů, barvení vlasů, odbarvování vlasů, melírování vlasů, tónovaní vlasů, společenské účesy, ho-

lení  a úpravy vousů a knírů. Po vyučení budou žáci moci poskytovat poradenskou službu ohledně stavu pokožky a kvality vlasů. Taktéž se naučí 

zásadám společenského chování a profesionálního jednání. Žáky vedou učitelky odborného výcviku s bohatými zkušenostmi a dlouholetou praxí. 

 Provozovna – učňovské středisko [ otevřeno široké veřejnosti ], kde žáci vykonávají praxi, sídlí na adrese Obrněné brigády 6 v Chebu naproti knihov-

ně. V době uzávěrky tohoto periodika se můžeme vzhledem k mimořádným opatřením pouze domnívat, že otevřeme ještě letošní rok. Pokud by jste 

měli o návštěvu zájem sledujte prosím sdělovací prostředky, konkrétně otevření služeb a 2.– 3. ročníků středních škol. Potřebné informace naleznete 

též na webu školy: isscheb.eu nebo iss-cheb.cz. Máme mnoho spokojených zákazníků. Přijďte, těšíme se na Vás!

 učňovské středisko Obrněné brigády 6, Cheb
Provozní doba pondělí – pátek: 07:30 - 17:00 hodin [ bez objednání, naproti knihovně ]

Odborná praxe žáků oboru Kadeřník  ISŠ Cheb – Škola služeb a řemesel

w w w . i s s - c h e b . c z  i n f o @ i s s - c h e b . c z  3 5 4  4 0 8  0 1 1 ,  7 3 4  5 2 2  6 8 4

KARLOVARSKÝ
KRAJ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F0064002000270077006500620020004C005000530027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


