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Vážení spoluobčané,
volby do městského zastupitelstva i povolební
vyjednávání jsou za námi.
A  je třeba říct, že letošní předvolební kampaň
i pozdější sestavování
nové koalice byly o něco
dramatičtější, než bývalo
v Chebu zvykem. Jak řekl
na ustavujícím zasedání zastupitelstva bývalý
starosta Pavel Vanoušek, v důsledku voleb byly
mezi koalicí a opozicí vykopány hluboké příkopy, které se teď budeme muset pokusit zasypat.
S  tím naprosto souhlasím. Je třeba, abychom
našli společnou řeč. Konsensus je důležitý zejména v případě velkých rozvojových projektů
a dalších zásadních rozhodnutí.
Na základě výsledku voleb došlo v zastupitelstvu a především ve vedení města k výrazné
obměně. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem, kteří v předchozím volebním období přispěli k rozvoji Chebu - členům minulého zastupitelstva, svému předchůdci Pavlu Vanouškovi
i bývalým místostarostům Tomáši Lindovi, Vladimíru Hartmannovi a Michalu Pospíšilovi.
Před námi jsou Vánoce, které jsou pro většinu
z nás nejkrásnějšími svátky roku. Přál bych si,
abyste si v předvánočním shonu udělali čas i na
návštěvu našich vánočních trhů, které před pár
dny na náměstí začaly. Určitě nebudete litovat.
Připraven je podobně atraktivní program jako už
v posledních dvou letech. Na náměstí opět vyrostlo kluziště s přírodním ledem i dřevěné tržiště s desítkami stánků. Na pódiu se opět vystřídá
řada známých interpretů, mimo jiných například
zpěvačky Petra Janů, Eva Pilarová, Leona Machálková a Debbi, Vladimír Hron, Petr Vondráček nebo skupina Maxim Turbulenc. Na chvíli
tedy zapomeňte na to, že musíte ještě udělat
velký předvánoční úklid nebo dokoupit dárky,
a přijďte si užít adventní atmosféru na naše historické náměstí.
Chtěl bych Vám popřát, abyste vánoční svátky
prožili v klidu a v pohodě. Děti ať si užijí prázdniny a pod stromečkem najdou přesně to, o co si
psaly Ježíškovi. Doufejme, že i počasí bude přát
a užijeme si krásné bílé Vánoce.
Petr Navrátil, starosta Chebu

Programový servis

vánoční trhy

CHEB MÁ NOVÉHO STAROSTU. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl novým starostou Chebu zvolen devětatřicetiletý Ing. Petr Navrátil (ČSSD). Od roku 2008 zastával post
náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy a regionálního rozvoje a od roku
2012 také předsedy Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Členem zastupitelstva města Cheb je od roku 2012. Na snímku z ustavujícího zasedání zastupitelstva mu těsně
po zvolení blahopřeje jeho předchůdce Pavel Vanoušek. Ten mu zároveň předal řetěz starosty
města, který ho bude zdobit při slavnostních příležitostech.

Novou koalici tvoří
ČSSD, ANO 2011 a KSČM

Na listopadovém ustavujícím zasedání nového
Zastupitelstva města Chebu byl starostou zvolen
Ing. Petr Navrátil (ČSSD). V době nepřítomnosti
ho bude zastupovat místostarostka Mgr. Daniela
Seifertová (ANO 2011). Dalším místostarostou
se pak stal Ing. Pavel Hojda (KSČM).
V devítičlenné radě města usednou vedle starosty a dvou místostarostů také Eva Horná (ČSSD),
Ing. Martin Kroupa (ČSSD), který jako jediný
z nových radních působil v radě města i v minulém volebním období, Filip Kadlec (ANO
2011), Ing. Leoš Horčička (ANO 2011), Mgr.
Zdeněk Hrkal (ANO 2011) a RSDr. Jan Votruba
(KSČM).

Prioritou jsou nová
pracovní místa

Nové vedení chebské radnice představilo hlavní
priority koaličních partnerů ČSSD, ANO 2011
a KSČM, které jsou obsaženy v programovém
prohlášení pro nadcházející volební období.
„Jako to nejdůležitější vidím zajištění pracovních míst pro všechny, kteří pracovat chtějí.
Proto je potřeba pokračovat například v rozvoji průmyslové zóny. Pokud bude dost práce,
budou mít lidé peníze na nákupy, na pořízení
bydlení nebo na kulturní či sportovní vyžití. Vytvořit podmínky pro to, aby v Chebu vznikala
další perspektivní pracovní místa, je tedy pro
nás nejvyšší prioritou,“ uvedl nový chebský starosta Petr Navrátil.
Pokračování na str. 2

tip na prosinec: 31. 12. - Silvestr v Kulturním centru Svoboda (více na str. 5)
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Ze sportu

Chebští střelci bodovali

Cheb hostil jednu z největších
sportovních akcí v regionu,
mezinárodní střeleckou soutěž
Zlatý Lev. Soutěže ve střelbě ze samopalu a pistole se
zúčastnilo 315 střelců z osmi
zemí - zástupců armád, policie,
Mezinárodní policejní asociace, střeleckých klubů a dalších
organizací. Soutěž byla tentokrát pořádána pod záštitou
předsedy vlády Bohuslava Sobotky a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také ředitel
Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, brigádní
generál Pavel Adam.
V konkurenci 105 tříčlenných družstev tentokrát slavili velké úspěchy domácí střelci, členové družstva „A“ Střeleckého klubu AVZO Cheb Tomáš
Kožený, Pavel Střelbický a Milan Rybenský. Jejich družstvo obsadilo
1. místo v kategorii AVZO a vynikající 3. místo v absolutním pořadí celé
soutěže. Vedoucí družstva Tomáš Kožený navíc obsadil první místo v kategorii AVZO v hodnocení jednotlivců a třetí místo v absolutním pořadí
celé soutěže. Absolutním vítězem v hodnocení jednotlivců se stal Petr
Krčka z družstva SSKP Sokolov, mezi družstvy pak IPA Hranice. Soutěž
byla pořádána za finanční podpory města Chebu.
Na fotografii jsou zleva: Tomáš Kožený (3. místo), Karel Zeiler (2. místo), Petr Krčka (1. místo), Miroslav Véber, ředitel soutěže.
Střelecký klub AVZO Cheb

TJ MG Cheb děkuje za podporu

Minigolfisté TJ MG Cheb děkují za finanční podporu, kterou jim poskytlo
město Cheb a Karlovarský kraj. Díky tomu mohli naši zástupci důstojně
reprezentovat chebské barvy na vrcholných republikových soutěžích minigolfové extraligy a zároveň jsme mohli uspořádat řadu sportovních akcí
včetně mezinárodního turnaje ICM.
Město Cheb navíc podpořilo naše reprezentanty, kteří se zúčastnili mezinárodních šampionátů. Boris Svoboda byl členem reprezentačního družstva, které startovalo na juniorském Mistrovství světa ve finském Lahti.
Naši junioři obsadili ve Finsku 4. místo a Boris Svoboda skončil na 30.
příčce. Jana Nečekalová odcestovala s reprezentací České republiky do
sousedního Německa, kde se v Murnau odehrálo Mistrovství Evropy seniorů. České družstvo seniorek zde obsadilo 5. místo a v individuální kategorii získala Jana Nečekalová 23. příčku.
Minigolfisté ještě jednou děkují svým partnerům a věří, že jejich přízeň
i podpora bude pokračovat i v příštím roce, kdy se v Chebu bude konat
vrcholný turnaj domácích minigolfových soutěží - Mistrovství České republiky 2015.
Jan Wolf, TJ MG Cheb

Poděkování TJ Lokomotiva Cheb

Jménem více než 1100 sportovců sdružených v Tělovýchovné jednotě
Lokomotiva Cheb děkuji městu Cheb za finanční podporu, kterou nám
v roce 2014 pomohlo zajistit naši sportovní činnost a v prvním pololetí
i provoz našeho sportovního areálu. Město Cheb nám v roce 2014 přispělo
na celoroční činnost částkou 981 tisíc korun. Dále nám poskytlo granty na
jednorázové akce - Velkou cenu v judu, zájezd basketbalistů do Litvy, novoroční turnaj v házené a také na pronájem kuželny v Hazlově pro utkání
III. ligy kuželkářů.
Děkujeme členům výboru pro sport a volnočasové aktivity, zastupitelům, radě města, starostovi a jeho zástupcům za jejich přístup k naší tělovýchovné jednotě. Bez jejich pomoci si již naši činnost nedokážeme
představit, protože po linii sportovních svazů, ani od České unie sportu
již několik let od rozpadu společnosti Sazka prakticky žádné dotace na
činnost nedostáváme.
Tím, že naše tělovýchovná jednota již není vlastníkem sportovní haly,
musíme platit za její pronájmy. V  roce 2014 bude částka za pronájem
sportovní haly, kuželny a kanceláří TJ činit 600 tisíc korun.
Protože se blíží závěr roku, přejeme Vám mnoho osobních i pracovních
úspěchů do nového roku 2015, hodně zdraví a štěstí a aby se Vám splnila
všechna Vaše přání.
Miroslav Synek, prezident TJ Lokomotiva Cheb
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Hvězdná exhibice chebského fotbalu

U příležitosti 60 let od založení fotbalového klubu Rudá hvězda Cheb
a životního jubilea Františka Plasse se 13. prosince od 18 hodin uskuteční
ve sportovní hale Lokomotiva Cheb setkání hráčů, trenérů a činovníků,
kteří prošli chebským fotbalem.
Tato sportovní akce má za cíl připomenout bezmála 16leté úspěšné působení Chebu na ligové mapě Československa/ČR. Pro diváky jsou připravena dvě exhibiční utkání, ve kterých se nejdříve představí „Young boys“
- hráči do 50 let, poté „Old boys“ - hráči nad 50 let. V průběhu večera budou probíhat rozhovory s jednotlivými fotbalovými aktéry, setkání s hráči, soutěže, promítání historických TV záběrů a na závěr je připravena
autogramiáda na palubovce.
Fotbalové publikum se může těšit na mnoho osobností. Svou účast přislíbili například F. Plass, I. Bican, Z. Koubek, J. Šilhavý, M. Svojtka,
I. Viktor, P. Klouček, J. Krbeček, M. Lindenthal, V. Hruška, B. Kalabus,
J. Wunsch, R. Čížek, M. Šebesta, M. Horňák, D. Sladeček, ze současných
ligových hráčů M. Berkovec nebo A. Hyčka. Mužstva povedou trenéři
Dušan Uhrin st., Jiří Lopata a Otakar Dolejš. Celým večerem bude provázet Otakar Černý. K této události byly vyrobeny retro dresy Rudé hvězdy
Cheb v červené a modré barvě, které si bude možné nechat od hráčů podepsat. Více informací o programu akce, zakoupení dresů, apod. naleznete
na webu www.fkhvezdacheb.cz.
Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím webu www.kcsvoboda.cz,
nebo v Turistickém infocentru na náměstí. Vstupenka k sezení stojí 100
Kč, k stání 50 Kč.
FK Hvězda Cheb

Krasobruslařská sezóna začala

Prvním závodem v Chomutově odstartovala v říjnu nová krasobruslařská
sezóna. SK Kraso Cheb zde měl zastoupení díky šestileté Dorotce Šmejkalové, který si oproti loňsku polepšila o dvě příčky a skončila na krásném 5. místě. Přejeme mnoho dalších úspěchů.
SK Kraso Cheb

Blanka Adámková a Miroslav Vlach
přivezli z MS šest medailí

Sedmnáctého mistrovství světa v rádiovém
orientačním běhu se v Kazachstánu zúčastnili
i chebští závodníci Blanka Adámková a Miroslav Vlach. Na programu byly 4 závody, při
kterých se rozdávalo 6 sad medailí.
Pro první závod v pásmu 3,5 MHz vybral maďarský stavitel pro veteránské kategorie poměrně rovný terén s menším množstvím skalek
a s několika většími bažinami, které byly kvůli
předchozímu suchu naštěstí vyschlé. Závod
tak byl velice rychlý a každá chyba znamenala
propad ve výsledkové listině. Miroslav Vlach doběhl na 5. místě, Blanka
Adámková na třináctém. V soutěži družstev pak získali oba shodně bronzovou medaili.
Druhý závod v pásmu 144 MHz se běžel ve skalnatém terénu s větším
převýšením, za velmi chladného počasí a drobného deště. Jak Blanka, tak
Mirek doběhli na 9. místě, v soutěži družstev jim tato umístění stačila na
bronzovou a stříbrnou medaili.
Další den následoval sprint, který stavěl český mezinárodní rozhodčí.
Sprint se běží na vzdálenost do 2 km na relace trvající 12 sekund a závodník při něm vyhledává obvykle 8 až 12 kontrol. Blanka nakonec skončila na třetím místě, když ji o několik vteřin předstihla polská závodnice.
Mirek byl po doběhu do cíle na druhém místě těsně za prvním Jiřím Marečkem, a protože žádný ze závodníků, kteří startovali za ním, už nebyl
rychlejší, vybojoval stříbrnou medaili.
Posledním závodem byl foxoring, který se běžel v přírodní rezervaci v kopcovitém terénu. Stavitel trochu zbytečně umístil tři kontroly v blízkosti silnice a umožnil tak rychlým běžcům pohodlný přesun na první dvě kontroly
a částečně i na doběhu do cíle. Blanka si dosprintovala v cílovém koridoru
pro sedmou příčku, na stejné umístění dosáhl ve své kategorii i Mirek.
Česká republika přivezla z mistrovství celkem 11 zlatých, 9 stříbrných
a 13 bronzových medailí. Z celkového počtu 33 pak do Chebu putují zásluhou Blanky a Mirka dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile.
Miroslav Vlach, oddíl ROB Cheb

