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Vážení Chebané, v prosinci
nás čekají dvě tradiční akce
- hned na začátku měsíce reprezentační ples města a po
celý advent vánoční trhy. Obě
události jsou obyvateli města
i přespolními hojně navštěvované a právem patří k vrcholům celého roku.
Jsem jedním z lidí, kteří jsou přesvědčeni, že čas
adventu a vánočních svátků má patřit především
klidu, rozjímání a bilancování, pokud možno
v rodinném kruhu. Vnášet do tohoto zádumčivého času bujaré veselí, hluk a zábavu se příliš neslučuje s mou náturou. Máme proto v Chebu mít
vánoční trhy bez flašinetáře, reprodukované hudby či koncertních vystoupení populárních umělců? Máme přesunout ples města až na leden či
únor? Asi bychom tím lidem, jako jsem já, vyšli
vstříc, ale po pečlivém uvážení konstatuji, že by
to nebylo správné rozhodnutí. Proč by neměl mít
právo strávit adventní čas po svém i člověk, který si na náměstí rád poslechne písničku v podání
známého interpreta, chce si poklábosit nad svařákem a klobásou s kamarády nebo rád tancuje?
Proč bychom měli těmto lidem brát možnost užít
si předvánoční období po svém jen proto, že některým takové pojetí adventu připadá nevhodné?
Stejně protikladné postoje bohužel najdeme i u jiných témat. Stačí sledovat vášnivé diskuse na sociálních sítích, televizní debaty či jednání městského zastupitelstva. Možná bychom si zrovna
v nynějším předvánočním období měli uvědomit,
že právě tolerance k odlišným názorům a chování
„těch druhých“ může být tím, co nám umožní se
s jejich postoji smířit, dosáhnout klidu a příjemného vnitřního pocitu. Takové rozpoložení bude
sváteční atmosféře odpovídat dozajista více než
neustálé hudrání a nadávání na to, jak nemožně
a nevhodně se chovají jiní. A to je možná onen
správný vánoční klid – nikoliv klid v ulicích, ale
v myslích.
Třeba si pak z takového smíření a tolerance mezi
stoupenci odlišných názorů vezmeme příklad
i my, zástupci chebské politické scény. Konečně
si uvědomíme, že pro město uděláme víc, dokážeme-li se domluvit na rozumných kompromisech, při jejichž nacházení nezaujatě posoudíme
i názory, které se liší od našich, a nebudeme jejich
hlasatele napadat a zesměšňovat jen proto, že jejich nápady nezapadají do naší představy o ideálním fungování čím dál krásnějšího Chebu.
Drazí Chebané, přeji vám, abyste prožili adventní
čas tak, jak si přejete!
Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu

vánoční trhy

programový servis

OCENĚNÍ DÁRCŮ. V obřadní síni se uskutečnilo slavnostní předání medailí prof. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve z Chebu a okolí. Zlatou medaili za čtyřicet odběrů tady
z rukou starosty Antonína Jalovce, tajemníka radnice Václava Sýkory a ředitelky úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Yvonne Veselé převzali Vasil Bilinčuk, Petr Brauneis,
Martin Hadaš, Jiřina Krejčová, Jiří Kubec, Jaroslav Kulhánek, Jan Kuna, Jan Kvasnička, Josef
Pinkas, Dagmar Šmídlová a Marie Viková. Stříbrnou medaili, udělovanou za dvacet odběrů,
obdrželi Vanda Cenknerová, Marie Černíková, Zdeněk Daněk, Ladislav Dojčar, Jiří Heczko,
Jan Hrubý, Jan Hruška, Hana Jiřinová, David Kalina, Veronika Karnoltová, Antonie Klierová,
Pavel Kopecký, Jaroslav Liška, Hana Mottlová, Jaroslav Mühlhansel, Anna Nedvědová, Zdeněk
Neubauer, Filip Pejsar, Kateřina Svobodová, Zdenka Václavíková a Martina Viková.

Hazard bude už jen
na Svatém Kříži

V roce 2019 si v Chebu bude možné zahrát hazard pouze na Svatém Kříži. V samotném městě
v té době už žádné herny ani kasina nebudou.
„Zastupitelstvo schválilo na svém říjnovém
zasedání novou vyhlášku o stanovení míst, ve
kterých mohou být provozovány hazardní hry.
Oproti té předchozí v ní nejsou uvedena kasina v Májové ulici, obchodním centru Dragoun
a v Dolních Dvorech, kde byla výherní zařízení dosud rovněž povolena. Nové licence je tak
nyní možné vydat jenom pro Svatý Kříž,“ uvedl
starosta Antonín Jalovec
Pokračování na str. 2

Další komunikace jsou
opraveny

V uplynulých týdnech byly postupně dokončeny rekonstrukce a opravy dalších komunikací
a veřejných prostranství na území celého města.
„Hned po nástupu do funkce jsem jasně řekl, že
jednou z priorit budou investice do veřejného
prostoru, tedy do silnic, chodníků, vnitrobloků,
cyklostezek nebo parků. Protože příprava velkých investičních akcí trvá relativně dlouho,
rozhodli jsme, že letos uděláme co nejvíce oprav
silnic a chodníků. Spousta z nich to už nutně potřebovala,“ uvedl starosta Antonín Jalovec.
Pokračování na str. 2
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Asociace školních sportovních
klubů spolupracuje s městem

Chebské radniční listy

Z ME putovalo do Chebu osm medailí

Asociace školních sportovních klubů České republiky (dále jen AŠSK)
je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.
Činnost asociace zajišťují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost
je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.
Okresní rada AŠSK Cheb dlouhodobě spolupracuje s městem Cheb.
Každoročně se podílí na organizaci Chebských sportovních her pro
žáky 3. tříd základních škol a organizuje v obřadní síni Městského úřadu
Cheb slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců z jednotlivých
chebských škol.
OR AŠSK Cheb podporuje sportování žáků na jednotlivých základních školách. V  rámci asociačního projektu Centrum sportu již řada
základních a středních škol mohla po tři roky čerpat dotace určené na
financování nákupu materiálu a odměn pro trenéry a vedoucí pracující
ve školních sportovních klubech. Do tohoto projektu, kde výše dotace
je limitována částkou 60 tisíc Kč za rok, je v tomto období zapojena
3. základní škola Cheb.
OR AŠSK ČR Cheb také organizačně a finančně zajišťuje pořádání
sportovních soutěží základních a středních škol na okrese Cheb.
Více údajů o AŠSK můžete najít na webových stránkách www.assk.cz,
konkrétní termíny školních sportovních soutěží a další aktuální informace na stránkách OR AŠSK Cheb – orasskcheb.gymcheb.cz.
Činnost OR AŠSK Cheb podporuje město Cheb také v rámci příspěvku na činnost ze Systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí.
Z tohoto příspěvku jsou financovány náklady pro sportovní soutěže základních a středních škol, které probíhají v Chebu, a náklady související
s vyhodnocením nejúspěšnějších sportovců z jednotlivých chebských
škol. Chebské základní a střední školy, jejichž družstva postoupí ve
školních sportovních soutěžích do republikového finále, kde reprezentují také město Cheb, mají možnost zažádat OR AŠSK Cheb o příspěvek
na dopravu.
OR AŠSK Cheb děkuje městu Cheb za podporu v roce 2017.
Mgr. Jan Žídek, předseda OR AŠSK Cheb

Pozvánka na Vánoční běh

V úterý 26. prosince se ve Františkových Lázních uskuteční již 16. ročník Vánočního běhu. Konat se bude v okolí areálu Milano, kde je start
i cíl. Prezentace začne v restauraci na fotbalovém hřišti v 9 hodin. Dětské
kategorie již od těch nejmenších ve věku do 5 let odstartují v 10 hodin.
Pro všechny děti budou připraveny ceny. Start hlavního závodu na 5600
m proběhne v 11 hodin. Součástí Vánočního běhu bude i tradiční závod
v chůzi.
Rekord v ženské kategorii drží skvělým časem 18:08 Monika Priebischová. Rekordmanem mužské kategorie je časem 17:43 Jan Sokol ze Sokolova. Startovné dobrovolné. Bližší informace na tel. 604 457 796.
Petr Chlumský
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Úspěch chebského oddílu karate
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Nominační turnaj na Mistrovství ČR v karate se tentokrát konal v Chodově. Představila se na něm také Lenka Macková z FaPo shotokan-ryu Cheb.
Lenka stála na tatami naposledy před sedmi lety. Nyní se připravovala pod
vedení hlavního trenéra oddílu Františka Fary, který na jaře absolvoval
náročné tréninky přímo v kolébce karate - v Japonsku. Lenka startovala ve
třech disciplínách a do Chebu přivezla dvě zlata a jeden bronz.
Doufáme, že na její úspěchy naváže i František Fara, který za pár týdnů
odjíždí do Itálie na otevřené mistrovství světa. V  loňském roce se zde
na mistrovství Evropy umístil na pátém místě. Příprava, která probíhá
v zázemí klubu v tělocvičně školy na Kostelním náměstí, kde se v těchto
dnech uskutečňuje také nábor nových členů, snad sklidí úspěch v podobě
cenného kovu.
Lence gratulujeme k úspěšné nominaci na Mistrovství ČR a Františkovi
přejeme hlavně zdraví a dobrý pocit na italském tatami.
FaPo shotokan-ryu Cheb
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Měsíc září byl ve znamení vrcholných evropských i domácích závodů.
Začátkem září proběhlo v litevském lázeňském městečku Druskininkai
21. mistrovství Evropy v ROB juniorů, seniorů a veteránů. Česká výprava
zahrnovala i tři chebské sportovce - Blanku Adámkovou (D35), Alenu Pátkovou (D60) a Miroslava Vlacha (M50) a také členku realizačního týmu,
fyzioterapeutku Elišku Kuncovou. Na programu
byly 4 závody - foxoring, sprint, závod v pásmu
144 MHz a v pásmu 3,5 MHz. K rozdělení byly
medaile za individuální závody a také dvě sady
za soutěže družstev. Závodilo se v písčitých rovinách porostlých borovými lesy. Česká výprava dosáhla jednoho z nejvýraznějších úspěchů,
když získala 55 medailí, z toho 20 zlatých, a výrazným rozdílem 10 medailí zvítězila v soutěži
národů před druhým Ruskem. Nejúspěšnějším
chebským sportovcem se stala Blanka Adámková, která vybojovala dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili,
z toho zlato, stříbro a bronz v individuálních závodech. Alena Pátková
získala dvě zlaté medaile v soutěži družstev a Miroslav Vlach jednu stříbrnou rovněž v soutěži družstev. Svými výsledky tak chebští sportovci
navázali na medailové úspěchy z let 2014 a 2015.
V polovině září pak chebský oddíl ROB uspořádal Mistrovství ČR v pásmu 144 MHz a 3,5 MHz. Závodilo se na mapách z ME 2015, které proběhlo v Mariánských Lázních. V  obtížných terénech a za nepříznivého
počasí vybojovali chebští závodníci 16 medailí: 2 zlaté získali Alena
Pátková (D60) a Daniel Svatek (M16), stříbrnou a bronzovou si na krk
pověsili Petr Král (M12) a Samuel Svatek (M16), po jedné zlaté Daniela
Trpáková (D16) a Jaroslav Jirásek (M70), stříbrnou Barbora Doubravová
(D12), Nela Stahlová (D16), Jan Trpák (M14), Blanka Adámková (D35),
bronzovou pak Victoria Maierová (D12) a Dominika Daňková (D16).
Oddíl ROB a OB Cheb tímto rovněž děkuje městu Cheb za podporu sportovní činnosti.
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Miroslav Vlach, oddíl ROB Cheb

