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TIP nA leden: 14.1. – dIvAdelní Ples (od 20 h v KC Svoboda)

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ. V obřadní síni radnice byli v závěru roku 
slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci města Cheb za rok 2016. Ocenění se rozdávala v řa-
dě kategorií, od jednotlivců přes kolektivy až po trenéry a funkcionáře. Cenu převzaly z rukou 
představitelů města také mladé běžkyně atletického klubu SKP Union Aneta Tiralová, Marké-
ta Petrikovičová, Šárka Sabadinová a Kateřina Jarošová, které vybojovaly na Mistrovství ČR  
4. místo ve štafetě na 4 x 100 metrů. Kompletní seznam oceněných najdete na str. 14. 

V kasárnách půjdou 
k zemi další objekty

Během zimních měsíců půjdou k zemi další 
zchátralé objekty v bývalých kasárnách na zla-
tém vrchu. pokračovat tak bude jejich postup-
ná demolice, která začala vloni v červnu zbou-
ráním rozlehlé hlavní budovy. „nyní se počítá 
s demolicí celkově jedenácti menších objektů 
při ašské ulici. hotovo by mělo být nejdéle 
do poloviny dubna,“ uvedl starosta chebu petr 
navrátil. 
„ve výběrovém řízení na dodavatele prací, kte-
rého se zúčastnilo devět zájemců, se nám poda-
řilo vysoutěžit velmi dobrou cenu. vítěz nabídl  
1,1 milionu, přičemž předpokládaná cena vy-
cházející z projektové dokumentace činila přes 
4,5 milionu,“ dodal místostarosta pavel hojda. 

mĚsTo cheB

Na investice má jít letos 
téměř 300 milionů

město cheb by letos mělo hospodařit s finanční-
mi prostředky v celkovém objemu 898 milionů 
korun. Tento údaj vyplývá z rozpočtu města na 
rok 2017, který schválilo zastupitelstvo na svém 
prosincovém zasedání. celkové příjmy mají do-
sáhnout výše 671 milionů. saldo příjmů a výdajů 
tedy činí přibližně 227 milionů. rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji je vyrovnán především zapojením 
přebytku loňského hospodaření a plánovaným 
přijetím překlenovacích úvěrů ve výši předpoklá-
daných dotací. „Úvěry budou případně použity 
na financování akcí, na jejichž realizaci chceme 
získat dotace. Ty jsou podle dotačních pravidel 
propláceny až po dokončení investic,“ vysvětlil 
starosta petr navrátil. 

Ing. Petr Navrátil, starosta Chebu

milí chebané, 
vánoční svátky jsou za 
námi. a opět uběhly stej-
ně rychle jako všechno, 
na co se těšíme. končí 
nám tak období plné pří-
jemných chvil strávených 
s rodinou, období návštěv, 
setkávání se s příbuzný-
mi, období duchovních 

věcí. Bylo to také období hojnosti. vždyť mnozí 
z nás určitě doma párkrát zaslechli: nejezte po-
řád to cukroví a nekoukejte pořád na pohádky. 
Jděte radši ven. 
Teď tady máme začátek nového roku, tedy 
čas každoročně se opakujících předsevzetí. Že 
se konečně pořádně začneme učit cizí jazyk, 
že zlepšíme vztahy, že zhubneme. To posled-
ní nebude tak jednoduché. narozdíl od vánoc 
nyní totiž často slyšíme: dojezte už konečně to 
cukroví, ať se to nevyhazuje. ostatně o tom je 
také vtip kreslíře mirka vostrého, který najdete 
uvnitř novin.
s novým rokem si přejeme změny nejen v osob-
ním životě, ale třeba také ve městě, kde žijeme. 
i já doufám, že se cheb v letošním roce stane 
opět o něco lepším místem pro život. přál bych 
si například, aby se nám letos podařilo zahájit 
rekonstrukci sportovního areálu lokomotivy, 
který to už nutně potřebuje, abychom vybu-
dovali chybějící propojení pro pěší a cyklisty 
mezi hájemi a podhradem nebo aby u přehrady 
skalka vznikl připravovaný goethův naučný le-
sopark. Byl bych také rád, aby se nám podařilo 
o kus dál posunout projektovou přípravu budou-
cích velkých akcí. za všechny bych chtěl zmínit 
přístavbu krásné secesní budovy naší městské 
knihovny.
na závěr mi dovolte, abych vám i vašim blíz-
kým popřál v začínajícím roce 2017 hodně štěs-
tí. přeji vám, aby pro vás byl rokem úspěšným, 
aby starostí bylo co nejméně a radostných chvi-
lek naopak co možná nejvíce, abyste ho prožili 
ve zdraví a spokojenosti. až budete na rok 2017 
jednou vzpomínat, ať je to jenom v tom dob-
rém. platí totiž, jak je úspěšný každý z nás, tak 
je úspěšné naše město. věřím tedy, že rok 2017 
bude úspěšným i pro cheb.
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Připravuje se vyhodnocení 
Územního plánu Cheb

Územní plán cheb nabyl účinnosti dne 23. září 2014 a platí pro celé správ-
ní území města chebu. podle ustanovení stavebního zákona je povinností 
pořizovatele předložit zastupitelstvu nejpozději do 4 let od vydání územ-
ního plánu zprávu o jeho uplatňování v uplynulém období. Jelikož se jed-
ná o náročný a zdlouhavý proces, budou práce na této zprávě zahájeny již 
v březnu 2017. 
občané města chebu mohou zasílat do konce ledna 2017 předběžné 
podněty k řešení problémů v Územním plánu cheb. podněty je mož-
né zasílat písemně odboru stavebnímu a životního prostředí měÚ cheb 
jako pořizovateli a zpracovateli zprávy o uplatňování územního plánu. 
obdržené podněty budou vyhodnoceny a budou použity jako podklad při 
zpracování zprávy o uplatňování. zpráva bude zhruba v polovině příštího 
roku zveřejněna na úřední desce a každý bude mít možnost uplatnit k ní 
připomínky v souladu se stavebním zákonem.   

Nejlepší sportovci města Cheb v roce 2016
KOLEKTIVY

Mládež
skp union cheb - klub atletiky:
Družstvo juniorek Tiralová, 
Markéta Petrikovičová, Šárka 
Sabadinová, Kateřina Jarošová 
- 4. místo na mČr ve štafetě na 4 x 100 m
TJ lokomotiva cheb - oddíl vzpírání:
Družstvo Stanislav Pastorek, 
Stanislav Pažďora,Václav Manhart, 
Eduard Rybák, Jiří Bárnet, Jiří 
Dunka, Ladislav Manhart, Jakub 
Karpíšek - 1. místo v české skupině 
1. ligy a účast ve finále juniorské ligy 
v Boskovicích
TJ mg cheb (minigolf):   
Družstvo juniorů Daniel Bureš, Jan 
Kadlec, Boris Svoboda, Adam Šmíd 
- 1. místo v extralize (nejvyšší soutěž)
Družstvo žáků Denis Artamonov, 
Tomáš Cheníček, Adam Šmíd 
- 1. místo v 1. lize (nejvyšší soutěž)

Dospělí
lk eska cheb:
Družstvo mužů Martin Hámor, 
Pavel Smažík st., Vít Vejražka, 
Michal Prosba - 4. místo v 1. lize 
družstev mužů v lukostřelbě - reflexní 
luk
sportovní klub vozíčkářů 
západočeského regionu cheb: 
Družstvo stolního tenisu vozíčkářů 
Jiří Sucharda, Tomáš Harant, Jiří 
Suchánek - 3. místo na mČr
aTk standard:
Sportovní taneční pár Mirka 
Navrátilová Petrov a Jiří Liška 
- vicemistři Čr v „desetitancích“, 
účast na ms v usa

JEDNOTLIVCI
Mládež
TJ mg cheb (minigolf):   
Jan Kadlec - člen družstva juniorů, 
které získalo 3. místo na ms, 1. místo 
na mČr juniorů
Adam Šmíd - 1. místo na přeboru 
Čech v kategorii žáci
profi sporT cheb:
Anežka Nováková - 4. místo na mČr 
horských kol v kategorii juniorek, 
3. místo v hodnocení Českého poháru
TJ lokomotiva cheb - oddíl vzpírání:
Kristina Ferková - 4. místo na mČr 
v kategorii juniorek jako žačka
Václav Manhart - 1. místo na mČr 

juniorů do 20 let, 2. místo 
na mČr juniorů do 23 let, juniorský 
reprezentant Čr
Eduard Rybák - 1. místo na mČr 
kategorie juniorů do 17 let, 1. místo 
na mezinárodním turnaji v rakousku, 
4. místo na závodech olympijských 
nadějí zemí v4
Denisa Lazurová - 2. místo 
na mČr juniorek do 20 let, 5. místo 
na mezinárodním turnaji v rakousku, 
reprezentovala Čr na závodech zemí v4
skp union cheb - klub atletiky:
Matěj Nádhera - 2. místo na mČr 
v hale na 200 m, 5. místo na mČr 
v hale na 60 m
David Richter - 3. místo na mČr 
v hale na 200 m, 4. místo na mČr 
na 100 a 200 m venku
lk eska cheb:
Martina Zikmundová - 1. místo 
na mČr dorostu v halové i terčové 
lukostřelbě - kladkový luk, 2. místo
 na mČr dospělých
radioelektronika cheb - oddíl 
rádiového orientačního běhu: 
Petr Král - 3. místo na mČr na krátké 
trati v pásmech 2 m a 80 m v kategorii 
mladší žáci
Daniela Victoria Maierová - 2. místo 
na mČr ve foxoringu v kategorii 
mladší žákyně
Charlota Svatková - 4. místo na mČr 
ve foxoringu a na krátké trati v pásmu 
80 m v kategorii juniorek
Anna Viktorie Chárová - 4. místo 
na mČr na klasické trati v pásmu 
80 m a 5. místo ve foxoringu 
v kategorii mladší žákyně
Dominika Daňková - 4. místo 
na mČr ve foxoringu v kategorii 
starší žákyně
Daniela Trpáková - 2. místo na me 
žáků a dorostu v norsku v pásmu 
80 m a sprintu, 1. místo na mČr 
v pásmu 2 m
Samuel Svatek - 3. místo na me žáků 
a dorostu v norsku, 1. místo na mČr 
na klasické trati v pásmu 2 m
Petra Liďáková - 5. místo na me 
žáků a dorostu v norsku v pásmu 
80 m, 1. místo na mČr ve foxoringu
Jan Trpák - 4. místo na me žáků 
a dorostu v norsku, 1. místo na mČr 
na krátké trati v pásmu 2 m
Nela Stahlová - 2. místo na mČr 
na krátké trati v pásmu 2 m, 
2. a 3. místo na me žáků a dorostu 
v pásmech 2 m a 80 m

Daniel Svatek - 1. místo na mČr 
na krátké trati v pásmu 2 m, 3. místo 
na mČr ve foxoringu

Dospělí
radioelektronika cheb - oddíl 
rádiového orientačního běhu: 
Eliška Kuncová - 4. místo 
na mČr na krátké trati v pásmu 2 m, 
reprezentantka Čr
Žaneta Špetová - 4. místo na mČr 
na krátké trati v pásmu 80 m
fitness club JařesT:
Jakub Ziemniok - 2. místo 
na mezinárodním mČr v naturální 
kulturistice v kategorii do 175 cm
Jachtklub cheb:
Štěpán Novotný - 2. místo na mČr 
v lodní třídě laser, účastnil se me 
na gran canarii ve stejné třídě
lk eska cheb:
Vít Vejražka - 1. místo 
na akademickém mČr v terčové 
lukostřelbě
Martin Hámor - 2. místo na mČr 
v halové lukostřelbě - reflexní luk
Petra Zikmundová - 2. místo 
na mČr v terénní lukostřelbě - 
kladkový luk
sportovní klub vozíčkářů 
západočeského regionu cheb: 
Miroslav Hrbek - 4. místo 
na me ve Švédsku v sledge hokeji 
za reprezentaci Čr
usk akademik:
Jiří Kesl - 2. místo na světovém 
poháru v terénním triatlonu v polsku, 
1. místo na mČr v krátkém terénním 
triatlonu, 8. místo na ms v terénním 
triatlonu na hawaii
střelecký klub avzo cheb:
Milan Rybenský - 1. místo na mČr 
ve střelbě z velkorážní pistole 
a 1. místo ve střelbě ze samopalu 
na 100 m ve stoje
Tomáš Kožený - 2. místo na mČr 
ve střelbě z velkorážní pistole

SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI
Tenisklub cheb:
Milada Smíšková - byla oceněna za 
dlouholetou a skvělou práci 
pro Tenisklub cheb
TJ lokomotiva cheb:
Helena Gladavská - v oddíle kuželek 
působí od svých 12 let, ve výboru 
oddílu pracovala 20 let, z toho 8 let 

jako předsedkyně, je stále aktivní 
hráčkou družstva v krajské soutěži 
kuželek, v roce 2016 oslavila 
významné životní jubileum

TRENÉŘI
TJ lokomotiva cheb:
Vladimír Mikliš - judu se věnuje 
přes 50 let, z toho 40 let jako trenér 
mládeže, v roce 2016 oslavil 65 let   
Hana Eliášová - obětavá cvičitelka 
vede sekci cvičení rodičů s dětmi, 
do své práce vnáší moderní přístupy
Libuše Zemánková - zakládající 
členka oddílu jógy a dlouholetá 
cvičitelka, v roce 2016 oslavila 
významné životní jubileum
profi sporT cheb:
Karel Černý - obětavý trenér mládeže 
v cyklistice, který obětuje víkendy 
i dovolenou, když je to třeba
Jaroslav Svatoň - obětavý trenér 
cyklistiky a spinningu
TJ agro cheb:
Jaroslava Zušťáková - je cvičitelkou 
kondiční kulturistiky žen již přes 
30 let, za tu dobu se jí podařilo získat 
pro tento sport řadu chebských žen 
různých věkových kategorií
sk Trinity cheb:
Hana Luňáková - zakládající členka 
klubu, která se věnuje hlavně práci 
s dětmi, m.j. také v tanečním oddíle, 
kde se snaží uplatnit své zkušenosti 
ze společenského tance a různých 
sportovních aktivit
Tělocvičná jednota sokol cheb:
Slavice Stöckelová - je cvičitelkou 
kondičního cvičení řadu let, při cvičení 
využívá prvky jógy a rehabilitace
Tenisklub cheb:
Tomáš Nový - trénuje úspěšné 
mládežnické celky i jednotlivce, kteří 
dosahují předních míst v soutěžích

VETERÁNI
radioelektronika cheb - oddíl 
rádiového orientačního běhu: 
Alenka Pátková - 2. místo na ms 
v Bulharsku v pásmu 80 m a 2 m 
družstev, reprezentantka Čr
Miroslav Vlach - 5. místo na ms 
v Bulharsku v pásmu 2 m, 
dále 5. a 6. místo jako člen družstva

Otužilci se sejdou na Skalce 8. ledna
druhou lednovou neděli se na přehradě skalka uskuteční tradiční otuži-
lecká akce nazvaná novoroční koupání. zváni jsou na ni všichni příznivci 
otužování. sraz je v neděli 8. ledna ve 13 hodin na hrázi přehrady skalka.

Tomáš Petrikovič

Relaxační pobyty pro seniory
občanské sdružení rokršti a chebští senioři by touto cestou rádi podě-
kovali městu cheb za finanční podporu na zajištění relaxačních pobytů 
v nedalekých německých lázních sibyllenbad. relaxační pobyty pro se-
niory pořádáme pravidelně již pátým rokem. i tímto způsobem se v rámci 
komunitního plánování města chebu snažíme podporovat mezigenerační 
vztahy. senioři navštěvují bazén pravidelně jednou za měsíc. 
více o občanském sdružení rokršti se dozvíte na webových stránkách 
www.rokrsti.org. 

Rokršti


