
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ. V obřadní síni radnice byli slavnostně vyhlášeni nejlepší 
sportovci města za rok 2013. Ocenění se zde rozdávala v řadě kategorií, od jednotlivců přes kolektivy 
až po trenéry a funkcionáře. Cenu převzalo z rukou místostarosty Vladimíra Hartmanna a vedoucího 
odboru školství, tělovýchovy a kultury Martina Cháry také družstvo mladých vzpěračů TJ Lokomotiva 
Cheb, které vybojovalo v celostátní žákovské lize starších žáků první místo. Seznam všech oceněných 
najdete na str. 13.

ÚVODEM…
Vážení spoluobčané, začátek 
roku je obdobím, ve kterém 
společnost i většina z nás 
hodnotí, jaký ten uplynulý 
rok byl, a připravuje si plány 
na rok nový. Rok 2013 byl 
pro město Cheb rokem dob-
rým. Došlo k realizaci řady 
významných staveb. Pokra-

čovala revitalizace Zlatého vrchu, byla provedena 
oprava fasády Městské knihovny, výměna oken 
a zateplení na 6. ZŠ i školce na Skalce a oprave-
na část hradních kasemat. Začaly též dlouhodobě 
připravované opravy komunikací na Švédském 
vrchu. Zásadní investicí byla revitalizace levého 
břehu Ohře, kde vzniklo kvalitní zázemí pro trá-
vení volného času. Měli jsme i dostatek příležitos-
tí pro společenské vyžití. Výjimečnou záležitostí 
byla Krajinná výstava. Vedle již tradičních Cheb-
ských dvorků či Divadla jednoho herce bych při-
pomněl i Špalíček fest a Vánoční trhy.
V roce 2014 bude zásadní investiční akcí vybudo-
vání komunikace a sítí, které umožní využít další 
pozemky v Průmyslovém parku. Je zřejmé, že již 
od března přibude 130 pracovních míst v do-
končovaném závodě Zimmer + Rohde, a věřím, 
že další pracovní místa na sebe nenechají dlou-
ho čekat. Bude dokončena oprava komunikací 
na Švédském vrchu a začnou opravy v Podhradu. 
Bude dokončena rekonstrukce objektu Hradní 
dvůr. Pro 2. ZŠ bude vybudováno školní hřiště. 
A pokud budeme úspěšní se žádostí o dotaci, 
vznikne v Břehnické ulici dopravní hřiště. 
Aby byl rok 2014 úspěšný, aby starostí, které život 
přináší, bylo co nejméně, Vám přeje

Pavel Vanoušek, starosta Chebu
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Město Cheb

Na investice půjde 
letos přes 250 milionů

Město Cheb by v letošním roce mělo hospoda-
řit s finančními prostředky v celkovém objemu 
téměř 805 milionů korun. tento údaj vyplývá 
z rozpočtu města na rok 2014, který schválilo za-
stupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Cel-
kové příjmy mají přitom dosáhnout výše přes 690 
milionů korun, saldo příjmů a výdajů tedy činí 
přibližně 114 milionů. Rozdíl je vyrovnán zejmé-
na zapojením přebytku loňského hospodaření. 
„Potěšující je především to, že zůstane zachována 
vysoká investiční aktivita z předchozích let. Ka-
pitálové výdaje, což jsou výdaje, které nejdou na 
zajištění běžného provozu a oprav, ale na inves-
tice, mají v  roce 2014 činit téměř 253 milionů 
korun. Jejich podíl na celkových výdajích je opět 
přes 30 procent,“ zdůraznil starosta Chebu Pavel 
Vanoušek. Pokračování na str. 2

Zájem investorů  
o průmyslový park 

neopadá
O chebský průmyslový park v Dolních Dvo-
rech se zajímá další významný investor, čínský 
výrobce dílů pro automobilový průmysl BWi. 
V prosinci proto přijela do Chebu trojice jeho 
amerických manažerů. „Společnost BWi zvažu-
je umístění svého podniku do jedné z nájem-
ních hal, které chtějí v připravované druhé etapě 
průmyslového parku vybudovat developerské 
společnosti Accolade a Panattoni,“ uvedl mís-
tostarosta Chebu tomáš Linda. „Manažeři spo-
lečnosti se zajímali například o to, jaké je zde 
zázemí středních i vysokých škol, míra neza-
městnanosti nebo dostupnost kvalifikovaných 
pracovních sil.“

Pokračování na str. 2

UPOZORNĚNÍ
Svoz BIO odpadu v zimě 
V zimních měsících je svoz BiO odpadu pro-
váděn pouze jednou za 14 dní, a to každý pátek 
v sudém týdnu. V případě nepříznivých klima-
tických podmínek (silné mrazy) může být svoz 
úplně pozastaven. BiO odpad obsahující velké 
množství vody totiž při nízkých teplotách zamr-
zá, takže nejde z nádob vyklopit. 
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Nejlepší sportovci města Chebu v roce 2013
KOLEKTIVY

Mládež
LK ESKA Cheb:
Družstvo juniorů Pavel Smažík,  
Michal Prosba, Vít Vejražka - 2. místo 
na Přeboru družstev Českého lukostřelec-
kého svazu v kategorii reflexní luk a po-
stup do 2. ligy
PSK Cheb 96:
Družstvo mladších dorostenců  
Martin Sedláček, Lukáš Kopečný, Anto-
nín Tupý - 2. místo na MČR ve střelbě ze 
vzduchové pistole
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):   
Družstvo žáků Boris Svoboda, Jan 
Kadlec, Jakub Lojka - 2. místo na MČR, 1. 
místo na Junior Trophy
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Družstvo Stanislav Pastorek, Jiří Šollar, 
Eduard Rybák, Stanislav Pažďora, Filip 
Veselý, Milan Kleiber - 1. místo v celostát-
ní žákovské lize starších žáků

Dospělí
LK ESKA Cheb:
Družstvo mužů Vladislav Podracký, 
Martin Klapper, Vladimír Podhajský - 3. 
místo na MČR v halové lukostřelbě v kate-
gorii kladkový luk

JEDNOTLIVCI
Mládež
LK ESKA Cheb:
Vít Vejražka - reflexní luk - 1. místo 
na Poháru Českého lukostřeleckého svazu, 
sestava FITA
TJ AGRO Cheb:
Karolína Šimáčková - 5. místo na mistrov-
ství ČR mladých jezdců v drezuře
PSK Cheb 96:
Zdenka Kozáková - dvakrát 1. místo 
na mistrovství ČR ve střelbě dorostenek - 
ze vzduchové pistole a ze sportovní pistole

Denisa Bezděčná - 2. místo na mistrovství 
ČR ve střelbě dorostenek ze vzduchové 
pistole
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):   
Boris Svoboda - 2. místo na MČR i v celo-
státním žebříčku ČR v kategorii žáků
Jan Kadlec - 3. místo na MČR v kategorii 
žáků
TJ OLYMPIONIK Cheb - cyklistika:
Přemysl Novák - 4. místo na MČR v časov-
ce družstev na silnici
Miroslav Svatek - 1. místo na MČR 
na dráze ve stíhačce družstev
Tereza Hošmanová - 3. místo na MČR 
na dráze ve stíhačce družstev
David Zadák - 2. místo na MČR v silničním 
závodu a časovce dvojic
Anežka Nováková - 3. místo na MČR 
na dráze ve sprintu a stíhačce družstev
Sportovní klub Poohří Union Cheb - klub 
atletiky:
David Richter - 2. místo na MČR žactva 
v běhu na 150 m
Sára Janušková - 5. místo na MČR dorostu 
v běhu na 400 m
Miroslav Sabadin - 3. místo na MČR 
juniorů v běhu na 200 m
Jiří Gregor - 4. místo na MČR juniorů 
v hale v běhu na 800 m 
TJ Lokomotiva Cheb - oddíl vzpírání:
Jiří Šollar - 2. místo na MČR starších 
žáků a 3. místo na mezinárodním turnaji 
v Rakousku
Václav Manhart  - 1. místo na MČR juni-
orů do 20 let a 1. místo na mezinárodním 
turnaji v Rakousku
Dominika Lokingová - 1. místo na MČR 
juniorek do 20 let a 2. místo na mezinárod-
ním turnaji v Rakousku
Eduard Rybák - 1. místo na MČR starších 
žáků a 1. místo na mezinárodním turnaji 
v Rakousku
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového 
orientačního běhu: 

Daniela Trpáková - 1. místo na ME žáků 
a dorostu a 1. místo na MČR ve sprintu
Tereza Synková - 2. místo na MČR na krát-
ké trati
Kateřina Papežová - 3. místo na MČR 
na krátké trati
Daniel Svatek - 1. místo na MČR na krátké 
trati
Tomáš Lahučký - 1. místo na MČR 
v pásmu 144 MHz
Petra Liďáková -1. místo na MČR na krát-
ké trati a ve sprintu

Dospělí
BISHOP:
Drahomír Daika - cyklistika - 3. místo 
na českém poháru, 2. a 4. místo na MČR 
ve třídě MASTER
Střelecký klub AVZO Cheb:
Tomáš Kožený - 1. místo na MČR ve střel-
bě ze samopalu na 100 m v kleče
Petr Vávra - 1. místo na MČR ve střelbě ze 
samopalu na 100 m ve stoje
STIGA Hockey Club Cheb:
Iva Mašková - stolní táhlový hokej - 1. 
místo na MČR v kategorii žen
Sportovní klub vozíčkářů západočeského 
regionu Cheb:
Miroslav Hrbek - 4. místo na MS ve sledge 
hokeji v Jižní Koreji 
TJ AGRO Cheb:
Martin Gössl - 1. místo na MČR v závo-
dech spřežení
TJ Lokomotiva Cheb:
Martina Hrubá - jachting - 3. místo na MS 
a 2. místo na MČR
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového 
orientačního běhu: 
Eliška Kuncová - 1. místo na MČR na krát-
ké trati
LK ESKA Cheb:
Martin Hámor - reflexní luk - 4. místo 
na MČR v terčové lukostřelbě

VETERÁNI
Fitness club JAŘEST:
Petr Špreňar - naturální kulturistika - 6. 
místo na ME a 1. místo na MČR v kategorii 
Masters
TJ MG Cheb, o.s. (minigolf ):   
Jana Nečekalová - 3. místo na MČR 
i na Přeboru Čech, členka reprezentačního 
týmu ČR
Radioelektronika Cheb - oddíl rádiového 
orientačního běhu: 
Blanka Adámková - 1. místo na ME 
ve sprintu
JUDr. Miroslav Vlach - 4. místo na ME 
ve sprintu a foxoringu

TRENÉŘI, FUNKCIONÁŘI
LK ESKA Cheb:
Vladislav Podracký - místopředseda 
klubu - za obnovu a rozvoj sportovní 
lukostřelby v Chebu
Tělocvičná jednota Sokol Cheb:
Hana Bartošová - dlouholetá obětavá 
cvičitelka oddílu jógy
TJ OLYMPIONIK Cheb:
Petr Fiala - trenér cyklistiky, jehož svěřenci 
dosahují umístění na pohárech, přeborech 
i na MČR
KST Cheb:
Bc. Petr Gavlas - úspěšný trenér družstva 
mužů ve stolním tenisu
Stanislava Kopecká - dlouholetá funkci-
onářka klubu, ocenění u příležitosti blížící-
ho se jubilea
Tenisklub Cheb:
Ing. Zdenka Zikmundová - dosáhla 
nejvyšší trenérské kvalifikace a je hlavní 
trenérkou mládeže
TJ AGRO Cheb:
Eva Šimáčková - dlouholetá funkcionářka 
a úspěšná trenérka
SKP Union Cheb:
Miloslav Novák - dlouholetý úspěšný 
trenér mládeže

Pozvánka na házenkářský turnaj 
do sportovní haly

Ve dnech 31. ledna až 2. února se v hale Lokomotivy uskuteční druhý roč-
ník „Pololetního turnaje“ mladších a starších žaček v házené. Zápasy budou 
probíhat každý den od 8 hod. do pozdního večera. Mezi jednotlivými zápasy 
se předvedou ti nejmenší, kteří diváky seznámí s ´miniházenou´. turnaje se 
zúčastní družstva z celé České republiky.  
Zveme příznivce chebské házené, rodiče i všechny fanoušky. Rádi zároveň 
přivítáme také nové zájemce o tento sport.

Oddíl házené TJ Lokomotiva Cheb

Chebským stolním tenistům se 
v této sezóně daří

Nová sezóna začala pro chebské 
stolní tenisty úspěšně. Radost nám 
dělá třetiligové družstvo mužů A, 
které se po osmém kole soutěže 
usídlilo v čele žebříčku, zatím bez 
ztráty jediného bodu. Oporou druž-
stva jsou zkušení hráči MUDr. Mi-
chal Polák, Bc. Petr gavlas a Jaro-
slav Hrčka. Velmi dobře si vede 
i dorostenec Lukáš Hobl. 

Druhou polovinu soutěže zahájí naše třetiligové mužstvo třemi zápasy 
doma - 11. ledna s mužstvem Jirkova a 25. a 26. ledna s družstvy Slavoje 
Severotuk Ústí nad Labem D a C.
Zveme všechny fanoušky stolního tenisu na zajímavá utkání do tělocvičny 2. 
ZŠ v Chebu. Sobotní zápasy se hrají od 15 hod., nedělní od 10 hod.

Stanislava Kopecká, KST Cheb

Chebští radioorientačních běžci 
mají za sebou úspěšnou sezónu

Sportovci běhající za oddíl rádiového orientačního 
běhu (ROB) Radioelektroniky Cheb o.s. mohou být 
s uplynulou závodní sezónou navýsost spokojeni. 
Z republikových závodů, tj. z Mistrovství ČR a dalších 
závodů národního žebříčku, přivezli 26 zlatých, 14 
stříbrných a 20 bronzových medailí. Osm chebských 
závodníků reprezentovalo ČR také na Mistrovství ev-
ropy. i zde dosáhli významných úspěchů, když získali 
pět titulů Mistra evropy a k tomu tři stříbrné a šest 
bronzových medailí. Daniela trpáková se se čtyřmi 

medailemi z Me a dalšími čtyřmi z Mistrovství ČR stala vítězkou ankety 
Asociace ROB ČR v kategorii „Objev roku“. Blanka Adámková (na snímku) 
s pěti medailemi z Me ovládla kategorii veteránů. 
Rok 2013 byl také posledním rokem šestnáctiletého působení chebských 
trenérů Vlasty Vlachové a Miroslava Vlacha u žákovské a dorostenecké 
reprezentace ROB. Jejich svěřenci získali na 14. Mistrovství evropy žáků 
a dorostu deset zlatých, čtyři stříbrné a osm bronzových medailí. Pod jejich 
odborným vedením přivezli mladí sportovci od roku 2000 z evropských 
šampionátů na 150 medailí.
Oddíl ROB v loňském roce úspěšně uspořádal v Aši Mistrovství ČR na krát-
ké trati, dále pět krajských přeborů. Členové našeho oddílu rovněž zma-
povali okolí přehrady Skalka a lesní prostor pod Sv. Annou pro tréninky 
v orientačním běhu a rádiovém orientačním běhu. Pro širokou veřejnost 
pořádáme seriál čtyř zimních běhů Chebská běžecká zima.
Radioelektronika Cheb o.s. tímto děkuje městu Cheb za jeho podporu 
sportovní činnosti oddílu ROB, bez níž bychom nebyli schopni dosáhnout 
uvedených sportovních úspěchů a reprezentovat naše město nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Miroslav Vlach st.
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