
Chebské
radniční listy

●   přehled roku 2010   ●   informace z odborů   ●   programový servis   ●
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Informační bulletin města Chebu leden 2011

Město Cheb

ÚVODEM...
vážení spoluobčané,
je tady přelom roku - období, 
ve  kterém společnost i  každý 
z  nás hodnotí, jaký ten uply-
nulý rok byl, a  připravuje si 
plány a předsevzetí na rok nový. 
v roce 2010 došlo ve městě k re-
alizaci řady významných staveb. 

byla dokončena rekonstrukce pěší zóny, provedeny 
rozsáhlé úpravy chebského hřbitova včetně obřadní 
síně a byla opravena další část opevnění a zpřístup-
něna mlýnská věž na chebském hradu. ke zlepše-
ní komfortu veřejnosti jistě přispěly rekonstrukce 
ulic riegerova, obětí nacismu a  krátká a  úpravy 
vnitrobloku mezi ulicemi mánesova, evropská 
a valdštejnova. pamatováno bylo i na opravy škol 
a mateřských školek. měli jsme také dostatek pří-
ležitostí pro společenské vyžití. připomeňme si 19. 
ročník festivalu fiJo, chebské dvorky, valdštejnské 
slavnosti či letecký den. v minigolfovém areálu se 
uskutečnilo mistrovství evropy seniorů s účastí zá-
stupců z 12 zemí. velké pozornosti se těšila i taneč-
ní soutěž grand prix.
rok 2011 bude pro město cheb velmi významný. 
oslavíme 950. výročí od  první písemné zmínky 
o městu. přeji vám všem, aby starostí, které život 
přináší, bylo co nejméně, aby to pro vás byl rok 
úspěšný a abyste ho prožili ve zdraví a spokojenosti.

pavel vanoušek, starosta

Na investice letos půjde 
rekordně peněz 

město cheb by v  letošním roce mělo hospodařit 
s finančními prostředky v rekordním objemu 984 
milionů korun. Tento údaj vyplývá z  rozpočtu 
města na  rok 2011, který schválilo zastupitelstvo 
na  svém prosincovém jednání. „co se týká in-
vestičních výdajů, tak si nepamatuji, že by někdy 
v  minulých letech šlo na  zajištění investičních 
akcí tolik peněz, jako tomu bude letos. realizo-
vat se bude několik velkých projektů - například 
rozšíření průmyslového parku, přestavba svobody 
nebo  výstavba nového dopravního terminálu,“  
uvedl starosta pavel vanoušek.  

Pokračování na str. 2

Zadávání zakázek bude 
průhlednější

průhlednější a ve svém důsledku pro město eko-
nomicky výhodnější systém zadávání veřejných 
zakázek chce co nejdříve zavést nové vedení 
chebské radnice. počítá přitom například s  vý-
běrem dodavatelů městských zakázek formou 
aukcí nebo také s větším zapojením zástupců ve-
řejnosti do celého výběrového procesu. „chceme 
samozřejmě, aby to začalo fungovat co možná 
nejrychleji. nejprve je ale třeba vše detailně pro-
diskutovat s  právníky, abychom se nedostali do 
rozporu s  platnou legislativou,“ uvedl místosta-
rosta Tomáš linda.

Pokračování na str. 2

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ. V prostorách obřadní síně byli v  závěru loňského roku 
slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci města za rok 2010. Starosta Pavel Vanoušek předal ocenění také 
Janě Nečekalové, Františku Nečekalovi ml. a Janu Wolfovi, členům smíšeného družstva minigolfistů TJ 
MG Cheb, které v sezóně 2009/2010 vybojovalo v první lize výborné druhé místo. Seznam všech oceně-
ných najdete na straně 6. 

UPOZORNĚNÍ
Zápisy do prvních tříd

ve čtvrtek 20. ledna a v pátek 21. ledna se na všech 
chebských základních školách uskuteční zápisy 
dětí do prvních tříd. Ty jsou tentokrát určeny pro 
budoucí školáky, kteří se narodili v  období od 1. 
září 2004 do 31. srpna 2005. zákonní zástupci, 
kteří dítě k  zápisu přivedou, si s sebou musí vzít 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. zápisy 
budou po oba dny probíhat od 14 do 17 hodin. 
pro zápis do základních škol jsou vyhláškou města 
chebu stanoveny školské obvody, jejichž přehled 
bude zveřejněn v každé základní a mateřské škole. 
zákonný zástupce dítěte může sice zvolit jinou než 
spádovou školu, avšak její ředitel mu z kapacitních 
důvodů nemusí vyhovět. 
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KOLEKTIVY
Mládež
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
družstvo mladších žáků: Stanislav 
Pastorek, Jiří Šollar, Ladislav Man-
hart - 2. místo v celostátní žákovské 
lize ČR
smíšené družstvo juniorů: Dominika 
Lokingová, Martina Manhartová, 
Jan Stehlík, František Manhart, Jan 
Novotný, Jiří Weissgarber, Ladislav 
Švehla - 4. místo v 1. juniorské lize ČR
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiové-
ho orientačního běhu:   
štafeta juniorek: Tereza Francková, 
Anna Oplová, Kateřina Kučová - 3. 
místo na mistrovství ČR 
Dospělí
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):   
smíšené družstvo: František Nečekal 
ml., Jan Wolf, Jiří Broumský, Lukáš 
Toman, Dagmar Hirschmannová, 
Jana Nečekalová - 2. místo v 1. lize ČR 
sezóny 2009/2010

JEDNOTLIVCI
Mládež
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiové-
ho orientačního běhu: 
Roman Borovička - juniorský repre-
zentant ČR, 1. místo na mistrovství ČR 
- klasika
Anna Oplová - reprezentantka ČR 
za starší žákyně, 1. místo na mistrovství 
ČR - krátká trať
Kateřina Papežová - mladší žákyně, 1. 
místo na mistrovství ČR - klasika
Tereza Synková - mladší žákyně, 1. 
místo na mistrovství ČR - foxoring 
a krátká trať
Michaela Kučová - starší žákyně, 3. 
místo na mistrovství ČR - foxoring
Tomáš Lahučký - mladší žák, 4. místo 
na mistrovství ČR - sprint
Daniela Trpáková - mladší žákyně, 5. 
místo na mistrovství ČR - klasika
Martin Stárek - mladší žák, 2. místo 

na mistrovství ČR - krátká trať
Charlota Svatková - mladší žákyně, 5. 
místo na mistrovství ČR - sprint
Monika Procházková - juniorka, 5. 
místo na mistrovství ČR - foxoring
Sportovní klub Poohří Union Cheb - 
oddíl atletiky:
Nikola Jelenová - 4. místo na mistrov-
ství ČR - běh na 400 m
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Václav Manhart - 1. místo na mistrov-
ství ČR juniorů v kategorii nad 69 kg
Dominika Lokingová - 1. místo na mi-
strovství ČR do 17 let
Martina Manhartová - 3. místo na mis-
trovství ČR do 23 let
Ladislav Manhart - 2. místo na mis-
trovství ČR žáků do 12 let
Stanislav Pastorek - 2. místo na mis-
trovství ČR žáků do 12 let
Jiří Šollar - 3. místo na mistrovství ČR 
žáků do 12 let
František Manhart - 4. místo na mis-
trovství ČR juniorů do 17 let 
Jachtklub Cheb:
Michaela Zárubová - 2. místo na mis-
trovství ČR v lodní třídě Evropa v kate-
gorii juniorek
Štěpán Novotný - 2. místo na mistrov-
ství ČR v lodní třídě Laser Radial v kate-
gorii juniorů
TJ OLYMPIONIK Cheb:
Petr Fiala - cyklistika - 2. místo v Mezi-
národním etapovém závodě
TJ AGRO Cheb:
Karolína Šimáčková - jezdectví - 4. 
místo na mistrovství ČR v drezúře
SK KRASO Cheb:
Kristýna Šimečková - rychlobruslení - 
4. místo na zimní olympiádě
Lucie Břicháčková - krasobruslení - 1. 
místo v republikovém projektu Bruslič-
ka - mladší žákyně
Sabina Břicháčková - krasobrusle-
ní - 1. místo v republikovém projektu 
Bruslička - nováčci
OK AVZO Cheb:

Milan Černoch - motokros - 1. místo 
na mistrovství Evropy I.M.B.A. do 50 
cm3

EMHO racing Cheb:
Emil Minář ml. - motokáry - 1. místo 
na mistrovství ČR ve třídě ROK
Dospělí
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):
Dagmar Hirschmannová - 1. místo 
na mistrovství ČR v kategorii seniorek
Jana Nečekalová - 3. místo na mistrov-
ství Evropy - družstvo seniorek
František Nečekal - 2. místo na Přebo-
ru Čech v kategorii mužů
Sportcentrum Cheb:
Jana Stöckelová - kulturistika - 1. 
místo na mistrovství světa v kulturistice 
žen v Mexiku
Jachtklub Cheb:
Daniela Zárubová - 5. místo na mis-
trovství ČR v lodní třídě Evropa
Tomáš Vika - 1. místo na mistrovství 
ČR v lodní třídě Finn a v námořním 
jachtingu
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiové-
ho orientačního běhu:
Eliška Kuncová - 3. místo na mistrov-
ství ČR - klasika
Hana Najmanová - 3. místo na mis-
trovství ČR na dlouhé a noční trati
Petr Kunc - 5. místo na mistrovství ČR 
- foxoring
Střelecký klub AVZO Cheb:
Stanislav Strmeň - 3. místo na mistrov-
ství ČR ve střelbě ze samopalu
TL Lokomotiva Cheb:
Jan Tkáč - oddíl vzpírání - 4. místo 
na mistrovství ČR mužů
TJ OLYMPIONIK Cheb:
Irena Klingorová - terénní triatlon - 1. 
místo v Evropském poháru
TJ AGRO Cheb:
Martin Gössl - jízda spřežení - 1. místo 
na mistrovství ČR

VETERÁNI
TJ Lokomotiva Cheb:
Jiří Šmolík - vzpírání - 1. místo na mis-
trovství ČR - kategorie do 85 kg
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiové-
ho orientačního běhu:   
JUDr. Miroslav Vlach - 6. místo na mis-
trovství světa 

TRENÉŘI, FUNKCIONÁŘI
TJ Lokomotiva Cheb:
Štěpán Sláma - oddíl házené - zakla-
datel házené v Chebu, dlouholetý hráč, 
ale především dlouholetý trenér žen 
a žaček, zakladatel mezinárodní turnaje 
O štít města Chebu, dlouholetý funkci-
onář, ocenění k životnímu jubileu 75 let
Ing. Zdeněk Skokan - oddíl šachů - 
zakladatel oddílu šachů, aktivní hráč, 
předseda oddílu, funkcionář
Václav Vítek - oddíl šachů - dlouho-
letý hráč a funkcionář oddílu, ocenění 
k životnímu jubileu 70 let
Miroslav Budil - oddíl kuželek - 
od roku 1961 aktivní hráč, dlouholetý 
funkcionář oddílu, ocenění k životnímu 
jubileu 75 let
Jaroslav Saxa - oddíl ČASPV - dlou-
holetý aktivní cvičitel mládeže, aktivní 
funkcionář oddílu, ocenění k životnímu 
jubileu 65 let
Ivan Sikora - oddíl jachtingu - zaklá-
dající člen a současný místopředseda 
oddílu, organizátor závodů bodovacích 
soutěží na všech úrovních
Zdeněk Chocholatý - oddíl basketbalu 
- dlouholetý aktivní hráč, trenér mlá-
deže a funkcionář oddílu, má velkou 
zásluhu na rozvoji členské základny
Margita Pejsarová - oddíl jógy - 
dlouholetá cvičitelka, jejíž zásluhou 
roste zájem o jógu, má 150 aktivních 
cvičenců
SKP Union Cheb - oddíl atletiky:
Petr Tirala - dlouholetý trenér mládeže 
a funkcionář klubu
SK KRASO Cheb - krasobruslení:
Petra Lehocká - aktivní trenérka oddílu 
krasobruslení od roku 2002, má velkou 
zásluhu na oblibě krasobruslení u sto-
vek dětí, je výbornou organizátorkou 
akcí oddílu
TJ AGRO Cheb - jezdectví:
Ing. Miloslav Šimáček - téměř 30 let 
pracuje s koňmi, je aktivním jezdcem 
dvojspřeží, úspěšným trenérem spřeže-
ní, má velkou zásluhu na rozvoji voza-
tajského sportu
Tenisklub Cheb:
Karel Denk st. - dlouholetý a úspěšný 
trenér mládeže

Na soutěž přijeli studenti z celé republiky
více než dvě stovky gymnaziálních studen-
tů ze všech koutů republiky i  ze slovenské 
bratislavy se sjely do chebu na tradiční dě-
jepisnou soutěž, kterou v  aule ekonomické 
fakulty už podevatenácté pořádalo zdejší 
gymnázium. chebské klání se během let 
vypracovalo na největší studentskou dějepis-
nou soutěž v  tuzemsku. výjimečné je hned 

z několika důvodů. do jeho přípravy se zapojuje řada osobností, mimo jiné 
přední čeští historici petr vorel a petr Čornej. ojedinělé je i to, že podstatnou 
část zabezpečení celé soutěže zajišťují sami studenti chebského gymnázia, ať už 
v roli členů realizačního týmu, hostesek nebo zpracovatelů výsledků. kapito-
lou sama pro sebe je pak rozpočet soutěže. Jedním z největších přispěvatelů je 
přitom město cheb. „město je generálním partnerem soutěže. Tentokrát jsme 
ji podpořili grantem ve výši 75 tisíc korun,“ řekl místostarosta vladimír hart-
mann. „i díky finančnímu příspěvku od města přesáhl rozpočet soutěže část-
ku jednoho milionu korun,“ doplnil duchovní otec soutěže miroslav stulák. 
s výší rozpočtu korespondují i ceny, které nejúspěšnější družstva vyhrávají. Jde 
o počítače, notebooky nebo videokamery. historické publikace v hodnotě ně-
kolika tisíc korun si pak domů tradičně odváží úplně každý účastník soutěže. 
první místo tentokrát vybojovali olomoučtí gymnazisté před vítězi posledních 
dvou ročníků, studenty z litoměřic. 

Nejlepší sportovci města Chebu 
v roce 2010

Tříkrálová sbírka 2011
v první polovině ledna bude také v chebu a okolí 
probíhat již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky, kte-
rou organizuje charita Česká republika. Účelem 
sbírky je pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podpora charitního díla.
slavnostní požehnání koledníků se uskuteční 
přímo na  Tři krále, tedy ve  čtvrtek 6. ledna v  16 
hodin ve farním sále na kostelním náměstí. nejvíce 
koledníků pak do chebských ulic vyrazí ve dnech 7. 
až 9. ledna. podstatná část výtěžku sbírky, konkrét-
ně 65 procent, bude přitom jako obvykle použita 

na podporu charitních projektů v chebu. prostředky tentokrát půjdou napří-
klad na podporu rozvoje služeb farní charity cheb a jejího dobrovolnického 
centra nebo nízkoprahového klubu pro děti Útočiště.
aby sbírku nemohli zneužít nepoctivci, budou mít podobně jako v minulých 
letech všechny skupinky zapečetěnou kasičku a dospělého vedoucího, který se 
na požádání musí prokázat průkazkou s číslem totožným s číslem pokladničky 
a občanským průkazem. 
Ti, kteří se tříkrálových koledníků u svého prahu nedočkají, mohou do sbírky 
přispět také prostřednictvím dárcovské sms ve tvaru dms koleda na číslo 
87777, případně bankovním převodem či vkladem na konto Tříkrálové sbírky 
č. 66008822/0800 u České spořitelny.




