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Úvodem ...
Vážení občané, skončil rok 2011 rok, ve kterém jsme si připomněli 950. výročí od první písemné
zmínky o existenci našeho města.
Hlavní oslavy proběhly 20. až 22.
května, ale příležitost účastnit
se řady dalších společenských,
sportovních či kulturních akcí
jsme měli v průběhu celého roku. Město navštívila řada významných osobností. Kromě prezidenta
to byl například předseda a místopředseda senátu,
opakovaně hejtman či zástupci partnerských měst.
Přivítali jsme i čestné občany Chebu, pány Miloše
Zemana, Tiese Koeka a Hanse Novotnyho.
Mezi investicemi dominovala výstavba nového
kulturního domu. Byly dokončeny 3 úseky cyklostezky po městě a provedeny celoplošné výspravy
komunikací za více než 10 milionů korun. Jako investice kraje byla zahájena rekonstrukce pavilonu
v chebské nemocnici.
I výhled na rok 2012 je dobrý. V rozpočtu se počítá
s revitalizací levého břehu Ohře, na kterou město
získalo rekordní dotaci ve výši 145 milionů korun.
Bude pokračovat revitalizace a regenerace sídliště Zlatý vrch, dojde k rekonstrukci Lesní ulice na
sídlišti Skalka, komunikací na Švédském vrchu a
pokračovat se bude i v celoplošných opravách. Ke
zlepšení komfortu při využívání městské hromadné dopravy přispěje investice Karlovarského kraje
do vybudování nového dopravního terminálu Významnou změnou bude i to, že si město bude provádět samo správu svých bytů a nebytových prostor.
Dovolte, abych Vám i Vašim blízkým popřál, abyste
rok 2012 prožili ve zdraví a spokojenosti, aby to byl
rok, na který budete v budoucnu vzpomínat jako
na rok úspěšný, rok, který Vám přinesl hodně hezkých chvil.
Pavel Vanoušek, starosta

UPOZORNĚNÍ
Změna úředních hodin

Od začátku roku 2012 má většina pracovišť Městského úřadu Cheb úřední hodiny v pondělí pouze
do 17 hod. Až do 18 hod. je pro veřejnost otevřeno
pouze na přepážkových pracovištích občanských
průkazů a cestovních dokladů a registru vozidel
a řidičů v budově radnice v ulici 26. dubna.

VÝSTAVBA TERMINÁLU ZAČALA. Před Vánocemi byla slavnostně zahájena výstavba moderního
dopravního terminálu na místě již nevyhovujícího autobusového nádraží z roku 1966. Stavba, jejímž
zadavatelem je Karlovarský kraj, by měla trvat přibližně jeden rok a přijde zhruba na 117 milionů korun.
Náklady přitom z podstatné části pokryje evropská dotace z Regionálního operačního programu. „Město
Cheb přispívá na vybudování terminálu částkou ve výši necelých 9 milionů korun,“ uvedl starosta Pavel
Vanoušek (na snímku třetí zleva, zcela vpravo je místostarosta Tomáš Linda). Pokračování na str. 3

Na investice půjde letos
Špalíček zdobí nové
téměř 40 procent výdajů lampy. Objeví se i jinde

Město Cheb by v letošním roce mělo hospodařit s finančními prostředky v celkovém objemu 953 milionů korun. Tento údaj vyplývá z rozpočtu města
na rok 2012, který schválilo zastupitelstvo na svém
prosincovém zasedání. Celkové příjmy mají dosáhnout výše zhruba 672 milionů korun, takže saldo
příjmů a výdajů činí 281 milionů. Schodek bude vyrovnán jak zapojením přebytku letošního hospodaření, tak plánovaným přijetím úvěrů. „Úvěry budou
použity především na financování akcí, na jejichž
realizaci byly městu přislíbeny dotace, které ale
přijdou až po dokončení investic. Nejedná se tedy
o nějaké zadlužování města,“ vysvětlil starosta Pavel
Vanoušek. „Výši úvěru ovlivnila zejména revitalizace levého břehu Ohře, na kterou město získalo rekordní dotaci ve výši 149 milionů korun.“
Pokračování na str. 2

Soubor historických domů Špalíček na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se již může pochlubit
nejen opravenými fasádami všech budov, ale i šesticí nových litinových lamp veřejného osvětlení
v historizujícím stylu. Jejich pořízení včetně instalace a s ní souvisejícími nezbytnými úpravami přišlo zhruba na 240 tisíc korun. „Tímto typem lamp
bychom postupně chtěli začít nahrazovat stávající
osvětlení v celém historickém jádru města,“ uvedl
místostarosta Tomáš Linda. „Dalším místem, kde
by se měly objevit, je ulička Zavražděných, která se
již začala rekonstruovat.“
Ulička Zavražděných, která propojuje Židovskou
a Provaznickou ulici, se má díky úpravám stát další
turistickou zajímavostí v centru města.
Pokračování na str. 2

TIP NA leden: 7. 1. Den otevřených dveří v KC Svoboda (více na straně 7)
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OKÉNKO POLITICKÝCH STRAN
Doba ničení důkazů je tady

Jak jinak nazvat stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále Úřad),
který považuje zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva
za nepřípustné. Úřad si nejspíš myslí, že využívat moderní techniku k informování veřejnosti není zákonné. Ještěže netrvá na zápisu husím brkem. Úřad
se snaží svůj názor vysvětlit – oproti textové informaci, kterou lze anonymizovat snadno, u audiovizuálního záznamu (dále jen záznam) by se snížila jeho
informační hodnota. Anonymizace záznamu tedy není podle Úřadu reálná
(nejspíš zapomněl, že po provedení požadované úpravy je i textová informace
nesrozumitelná).
Stanovisko Úřadu je právním výkladem jednoho mocenského orgánu. Jeho
správnost může potvrdit (vyvrátit) soud. Pokud si tedy chtějí občané zachovat
svou důstojnost a bojovat za svá práva, musí čekat na to, až jim Úřad vypálí pokutu. Pak teprve budou moci podat žalobu. Existují však jiné možnosti,
které vyzkoušeli ve větších městech. Než dorazilo stanovisko Úřadu do Chebu,
utkalo se s Pražáky a Plzeňáky. Jaký byl výsledek? Záznamy byly z internetu
nejdřív staženy (výše možné pokuty byla děsivá). Pak ovšem nastoupili občané. A ejhle – našlo se řešení – audiovizuální záznamy jsou zpět, sice upravené,
ale jejich vypovídací schopnost se nezhoršila (citlivých údajů je totiž poskrovnu). To je jedna z možností. Druhá možnost je podání stížnosti k Ústavnímu
soudu proti zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních
práv a svobod. Tato možnost je náročnější (úspěšnost nejistá) a de facto zbytečná, pokud se vybere postup stejný jako v případě Prahy a Plzně.
A co na to chebští radní? 15.12.2011 chebské zastupitelstvo schválilo změnu
jednacího řádu ve smyslu vymazání audiovizuálních záznamů. Ačkoliv zaznělo, co v této věci proběhlo v Praze a Plzni, na koaliční zastupitele to nezabralo.
Vážení občané – je řada na Vás!
Tento článek vyjadřuje soukromý názor zastupitelky Gabriely Lickové (Svobodní)

Nejlepší sportovci města Chebu
v roce 2011
KOLEKTIVY
Mládež
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového orientačního běhu:
štafeta juniorů: Roman Borovička,
Anna Oplová, Vojtěch Papež - 4.
místo na mistrovství ČR
štafeta starších žáků: Josef Papež,
Martin Stárek, Tomáš Lahučký - 2.
místo na mistrovství ČR
štafeta starších žákyň: Tereza Synková, Michaela Kučová, Kateřina Papežová - 1. místo na mistrovství ČR
Sportovní klub Poohří Union Cheb klub atletiky:
štafeta 3x300m starších žákyň:
Markéta Petrikovičová, Nikola Desenská, Sára Janušková - 5. místo na
mistrovství ČR
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
junioři: Dominika Lokingová, Martina Manhartová, David Gutner, Jan
Novotný, Jakub Rybák, Václav Manhart, František Manhart - 3. místo v
1. lize juniorských smíšených družstev
Dospělí
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového orientačního běhu:
štafeta žen: Hana Najmanová, Kateřina Kučová, Eliška Kuncová - 1.
místo na mistrovství ČR
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):
smíšené družstvo 1. ligy: František
Nečekal ml., Jan Wolf, Jiří Broumský,
Lukáš Toman, Dagmar Hirschmannová, Jana Nečekalová - 2. místo v 1.
lize smíšených družstev ČR

JEDNOTLIVCI
Mládež
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového orientačního běhu:
Daniela Trpáková - mladší žákyně - 1.
místo na mistrovství ČR na krátké trati
Sportovní klub Poohří Union Cheb klub atletiky:
Nikola Jelenová - dorostenka - 3.
místo na halovém mistrovství ČR v
běhu na 400 m
Petr Tirala - dorostenec - 4. místo na
halovém mistrovství ČR v běhu na 400
m
Sára Janušková - starší žákyně - 3.
místo na evropských atletických hrách
v běhu na 300 m a ve skoku do dálky
TJ OLYMPIONIK Cheb:
Petr Fiala - cyklistika - 2. místo v silničním závodě na mistrovství ČR
OK AVZO Cheb - motokros:
Milan Černoch - 2. místo na Mezinárodním mistrovství amatérů ve tř. 65
ccm
SK KRASO Cheb:
Kristýna Šimečková - rychlobruslení
- 1. místo v celorepublikovém žebříčku
poháru ČKS
Jachtklub Cheb:
Michaela Zárubová - 1. místo na mistrovství ČR v lodní tř. Evropa
Štěpán Novotný - 1. místo na mistrovství ČR v lodní tř. Laser Radial a Laser
4,7
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Jiří Šollar - 3. místo na mistrovství ČR
žáků a 3. místo na mezinárodním turnaji v Rakousku
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PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala panu
Pavlu Melenovi z Diecézní charity Plzeň
- střediska Cheb za pomoc při péči o naše opatrovance - občany právně nezpůsobilé nebo částečně právně nezpůsobilé. Činil tak zcela nezištně a o své
dobré vůli. Velký dík, pane Meleno!
Jarmila Finková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ. V prostorách obřadní síně
radnice byli v závěru loňského roku slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci
města za rok 2011. Ocenění se zde rozdávala v řadě kategorií, od jednotlivců
přes kolektivy až po trenéry a funkcionáře. Cenu převzali z rukou starosty
Pavla Vanouška a místostarosty Vladimíra Hartmanna také František Nečekal ml. a Lukáš Toman, členové minigolfového družstva TJ MG Cheb, které
vybojovalo v 1. lize smíšených družstev ČR vynikající druhé místo.
EMHO racing Cheb:
Emil Minář ml. - motokáry - dvojnásobný mistr ČR a 3. místo na světovém
finále v Itálii
Dospělí
Kondor Cheb:
Alena Vaníčková - mistryně ČR v pétanque kategorie žen 50+
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):
Dagmar Hirschmannová - 1. místo na
mistrovství ČR v kategorii seniorek
Jana Nečekalová - 4. místo na mistrovství ČR v kategorii seniorek
Jiří Broumský - 3. místo na přeboru
Čech v kategorii mužů
SK AVZO Cheb:
Tomáš Kožený - mistr ČR ve střelbě ze
samopalu na 100 m v kleče
OK AVZO Cheb - plastikové modelářství:
Pavel Nykodým - 1. a 2. místo v mezinárodní soutěži v plastikovém modelářství v Anglii
TJ OLYMPIONIK Cheb:
Irena Klingorová - triatlon - 1. místo
na poháru Evropy
Dana Fialová - cyklistika - 3. místo na
dráhovém mistrovství ČR
STIGA HOCKEY CLUB CHEB:
Iva Mašková - stolní táhlový hokej - 9.
místo na mistrovství světa v Turecku
Jachtklub Cheb:
Daniela Zárubová - 2. místo na mistrovství ČR v lodní tř. Evropa
Petr Drahorád - 2. místo na mistrovství ČR v lodní tř. Laser Standard
VETERÁNI
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového orientačního běhu:
Jan Michalec - 3. místo jako člen družstva na ME v Rumunsku
JUDr. Miroslav Vlach - 4. místo na ME
v Rumunsku ve sprintu

Jachtklub Cheb:
Václav Novotný - 1. místo v kategorii
nad 50 let na MS v lodní tř. Evropa
TJ Lokomotiva Cheb - šachy:
Václav Vítek - 1. místo na mistrovství
ČR nad 70 let
TRENÉŘI, FUNKCIONÁŘI
HC STADION Cheb:
Petr Neč - dlouholetý trenér mládežnického hokeje, vychoval řadu hráčů,
kteří dnes hrají KHL
FK HVĚZDA Cheb:
Jan Myslivec - úspěšný trenér mládežnického fotbalu, ocenění u příležitosti
55. narozenin
Tělocvičná jednota SOKOL Cheb:
Dáša Kučerová - dlouholetá členka
výboru, v současnosti spravuje členské
příspěvky, ocenění u příležitosti 75. narozenin
TJ Lokomotiva Cheb:
Marie Brázdová - dlouholetá závodnice a funkcionářka oddílu kuželek, ocenění u příležitosti 75. narozenin
Josef Domčík - dlouholetý cvičitel rekreačních sportů mládeže, ocenění u
příležitosti 60. narozenin
Vojtěch Kubaň - předseda oddílu rekreačního sportu, výkonný ředitel TJ,
ocenění u příležitosti 60. narozenin
Jiří Šmolík - předseda oddílu vzpírání,
trenér, úspěšný účastník několika turnajů MS veteránů, ocenění u příležitosti 60. narozenin
Alena Túmová - předsedkyně oddílu
ASPV, dlouholetá cvičitelka a funkcionářka, ocenění u příležitosti 70. narozenin
Jiří Zemánek - dlouholetý funkcionář
oddílu košíkové, rozhodčí, dnes komisař České basketbalové federace, viceprezident TJ, ocenění u příležitosti 65.
narozenin

