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INFORMACE Z RADNICE

Vážení Chebané,
každý z nás naplĖuje nČjaký
smysl svého života. Jeden chce
po sobČ zanechat fungující rodinu, druhý nastĜádaný majetek,
tĜetí umČlecké dílo. Tak þi tak,
aĢ už chceme dosáhnout þehokoliv, život by nám mČl pĜinášet
pĜedevším radost.
V þervnu jsem doprovázel MČstský dechový orchestr
na festival do slovenské Nové Dubnice. Obec je to
nepĜíliš vzhledná, vznikla jako úplnČ nové panelákové mČsto pĜed pouhými 60 lety. Mzdy tam nejsou nic
extra, nezamČstnanost vyšší než na Chebsku. A pĜesto
jsem dubnickému primátoru Marušincovi závidČl. ZávidČl jsem energii a radost ze života, která proudila
ulicemi mČsta a þišela z tváĜí jeho obyvatel. V prĤbČhu festivalu bylo údČsné vedro, organizátoĜi byli
nuceni obþas improvizovat, ledaskde zĤstal po koncertech nepoĜádek. Ale od místních jsem nezaslechl
jedinou výtku, ba i na facebooku drtivČ pĜevažovaly
pozitivní komentáĜe. Dubniþtí asi jen mávli rukou
a Ĝekli si: „Nu což, hlavnČ, že tu festival je, my si ho
užijeme!“ Radši jsem si ani nepĜedstavoval, co by
Ĝíkali leckteĜí Chebané. U nás snad nelze uspoĜádat
akci, na kterou by si vzápČtí nČkdo vehementnČ nestČžoval. Buć bylo málo stánkĤ s obþerstvením, nebo
bylo jídlo drahé, nebylo kde parkovat, program se
zpozdil, Chetes odvezl odpadky až druhý den, hudba
hrála moc potichu, nebo moc nahlas.
Pozor, vĤbec sebe ani zamČstnance mČsta nebráním
pĜed oprávnČnou kritikou obþanĤ, ale to, co následnČ
þteme na mČstském facebooku þi slyšíme od obyvatel,
bývá þasto pĜemrštČná a prvoplánovČ negativní kritika. Možná spíše s cílem dehonestovat a urazit, než
objektivnČ hodnotit. Proþ jsme v Chebu mnohdy tak
hyperkritiþtí, zasmušilí, proþ se nedokážeme uvolnit
a radovat se z toho, co þasto bereme už jako samozĜejmost? PĜemýšlím o tom, leþ jednoznaþnou odpovČć
nenacházím.
AĢ už je ale jakákoliv, nemČli bychom se trudnomyslnosti poddat. Možná si staþí uvČdomit, v jak krásném
historickém mČstČ žijeme, že jsou tu nedostatky, ale
i spousta vČcí, jež nám jinde závidČjí – unikátní námČstí, fungující divadlo, Valdštejnské slavnosti, areál
Krajinky a Levého bĜehu OhĜe, hezká pĜíroda a dvČ
pĜehrady v zázemí mČsta, skvČle vybavené školy, dvČ
galerie,… I my, politici, musíme zapracovat na pozitivní image mČsta, své zámČry obþanĤm co nejsrozumitelnČji vysvČtlovat a získávat jejich dĤvČru. TĜeba
by ale pro zaþátek staþilo, kdybychom si všichni každý den ráno Ĝekli: „Mám se dobĜe.“ U vČtšiny z nás to
navíc bude i pravda. NaštČstí!
PĜeji vám, abyste ve svém životČ dennodennČ nacházeli dostatek dĤvodĤ k radosti!

Antonín Jalovec, starosta Chebu
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PROGRAMOVÝ SERVIS

KNIHOBUDKY. V Chebu se v prĤbČhu prázdnin objevily první dvČ Knihobudky. Nacházejí se
v parku v KubelíkovČ ulici v sousedství kruhového objezdu u 2. ZŠ a na Krajince. Knížku si tady
mĤžete pĤjþit a po pĜeþtení vrátit. Když ještČ navíc pĜinesete i nČjakou svoji, kterou si pak budou
moci pĜeþíst ostatní, nebude to mít chybu.

Slapanská cyklostezka
bude hotova pĜíští rok

MČsto hledá vhodnou
lokalitu pro nový bazén

Cyklostezka do Waldsassenu po bývalé slapanské železniþní trati by mČla být kompletnČ
dokonþena v prĤbČhu pĜíštího roku. Hotov je
už nový mostní objekt, který zajistí mimoúrovĖové kĜížení cyklostezky se silnicí z HájĤ do
Podhradu. Cyklostezka vede v tomto místČ novým jedenáctimetrovým tunelem pod budoucí pĜeložkou silnice. Výstavba pĜesýpaného
mostního objektu, která probíhala od loĖského
podzimu, stála vþetnČ vybudování dešĢové kanalizace pĜes 15 milionĤ korun.
V pĜíštím roce se poþítá s narovnáním silnice
z HájĤ do Podhradu v místČ kĜížení s cyklostezkou. Vybudována bude již zmínČná 150metrová
pĜeložka komunikace. Nebezpeþná kĜížovatka cyklostezky se stávající silnicí se tak stane
minulostí. ZároveĖ bude pĜíští rok dokonþena
poslední chybČjící þást cyklostezky od HájĤ
k tomuto kĜížení, kdy bude v tomto úseku položen kvalitní asfaltový povrch.

V Chebu by mČl v následujících letech vyrĤst
nový plavecký bazén s venkovním koupalištČm. MČsto nyní hledá lokalitu pro jeho vybudování. Ta by mČla být pĜímo ve mČstČ, aby byl
bazén dostupný i pČšky, což by ocenili nejen
lidé, kteĜí nemají auto, ale také maminky s malými dČtmi nebo školáci, kteĜí bazén navštČvují
v rámci výuky plavání. Pozemek musí být zároveĖ dostateþnČ velký, aby se sem vešel bazén,
venkovní koupalištČ a parkovištČ a navíc zde
byla i rezerva pro pĜípadné vybudování zimního stadionu. Ten stávající se potýká se závažnými problémy s pronikáním spodní i povrchové
vody, které by do budoucna mohly ohrozit jeho
statiku. I pĜes plánovaná nápravná opatĜení lze
pĜedpokládat, že v horizontu patnácti dvaceti
let bude tĜeba zaþít uvažovat o vybudování nového. A není sporu o tom, že bude výhodné, aby
stál kvĤli využití odpadního tepla v sousedství
bazénu.
Pokraþování na str. 2
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MČsto hledá vhodnou lokalitu
pro nový bazén

Domy MatČje Kopeckého 5 a 6
procházejí regenerací

Dokonþení ze str. 1
Vhodných lokalit, které by splĖovaly uvedené požadavky, je v Chebu minimum. PĜedbČžnČ vytipovány byly tĜi. V pĜípadČ dvou se však nejedná
o pozemky ve vlastnictví mČsta. Jde jednak o pozemky po zdemolovaném
klášteĜe u sídlištČ SpáleništČ. Vedení mČsta již jednalo s jejich tureckým
vlastníkem, který za nČ ale požaduje þástku pĜevyšující 100 milionĤ korun, což je zcela mimo ¿nanþní možnosti mČsta a nČkolikanásobnČ více,
než jsou bČžné ceny za pozemky v Chebu. Druhou možností je bývalé škvárové hĜištČ u stadionu Lokomotivy, které patĜí státu. Zde je vedle
ceny, která by také nebyla zĜejmČ nejnižší, hlavním problémem velikost.
Ukazuje se totiž, že pozemek není dostateþnČ veliký na to, aby se sem
vešel bazén s venkovním koupalištČm a parkovištČm a ještČ zbyla rezerva
pro zimní stadion.
Jako asi nejvhodnČjší se zatím jeví pozemky zahrádkáĜské kolonie mezi
ulicí Osvobození, železniþní tratí a sídlištČm SpáleništČ. Jsou ve vlastnictví mČsta a zároveĖ dostateþnČ velké. Vedení mČsta chce v této souvislosti
zdĤraznit, že se v této chvíli jedná pouze o návrh. Nejprve bude zpracována úvodní studie, jak by využití lokality mČlo vypadat, která pak bude
pĜedstavena v zastupitelstvu. Kdyby zastupitelé dali projektu zelenou,
bylo by otázkou dalších minimálnČ dvou až tĜí let, než by se mohlo zaþít
stavČt. V první fázi, kdy se poþítá s vybudováním bazénu, venkovního
koupalištČ a parkovištČ, by pĜitom výstavbČ musela ustoupit odhadem necelá polovina ze dvou stovek nájemních zahrádek. Zbytek by mohl fungovat dál, dokud by nebylo potĜeba postavit nový zimní stadion.
MČsto už o tomto zámČru informovalo vedení tamní organizace zahrádkáĜského svazu. Lidé, kteĜí mají v této lokalitČ zahrádku od mČsta pronajatu, by tam nyní nemČli dČlat nČjaké vČtší investice jako napĜíklad
výsadbu nových stromĤ, opravy chatek, atd. Vedení mČsta zároveĖ zahrádkáĜĤm pĜislíbilo, že lidem, kteĜí by o zahrádku pĜišli, bude nabídnuta
náhrada. PĜednostnČ mohou požádat o pronájem v jiné lokalitČ. Pokud
o to mají zájem, musí zajít na odbor majetkoprávní v budovČ radnice na
námČstí, kde už je veden seznam pĜednostních zájemcĤ z této lokality
o náhradní pozemek. V minulých letech se mČstu roþnČ vracely dvČ až tĜi
desítky zahrádek. PostupnČ by tak mČli být uspokojeni všichni zájemci
z této zahrádkáĜské kolonie.
Vedení mČsta dává variantČ vybudování nového bazénu pĜednost pĜed zásadnČjší rekonstrukcí toho stávajícího u 6. základní školy. Ta by s ohledem
na jeho stáĜí a technický stav byla velmi nákladná. Vzhledem k umístČní
bazénu a jeho dispozici by navíc nepĜinesla žádné podstatné zatraktivnČní. TĜeba o vybudování venkovního koupalištČ nebo rozšíĜení ploch pro
parkování není ve stávající lokalitČ možné vĤbec uvažovat.

V souþasné dobČ probíhá regenerace dvou
mČstských panelových domĤ MatČje Kopeckého 5 a 6. Souþástí úprav je napĜíklad
instalace nových plastových oken s izolaþním trojsklem, výmČna vnČjších parapetĤ,
rekonstrukce balkónĤ, zateplení štítových
(boþních) stČn, oþištČní þelních stČn a jejich
opatĜení silikonovým nátČrem a nástĜikem
proti plísním, vybudování okapových chodníkĤ kolem objektĤ nebo úpravy vstupĤ.
CelkovČ bude regenerace obou domĤ stát
pĜes 13 milionĤ korun. S dokonþením všech
prací se v pĜípadČ domu MatČje Kopeckého 5 poþítá nejpozdČji v únoru
pĜíštího roku, u druhého objektu pak zhruba o dva mČsíce pozdČji.
PĜed þasem nechalo mČsto v obou panelových domech vymČnit také výtahy. Za dodávku nových a související stavební práce zaplatilo celkovČ
3,5 milionu korun.

Setkání starosty s veĜejností probČhne
ve stĜedu 18. záĜí
Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s veĜejností se
bude konat ve stĜedu 18. záĜí. Obþané mohou pĜijít se svými
námČty a pĜipomínkami. V kanceláĜi starosty budou oþekáváni
od 14 do 16.30 hodin.

Pronájem nebytových prostor
Spoleþenského centra Sedmiþka v Chebu
Nabízíme pronájem plnČ zaĜízených nebytových prostor vhodných pro poĜádání komunitních aktivit, semináĜĤ, kurzĤ, pĜednášek þi bohoslužeb. Dispozice: pĜednášková místnost s dataprojektorem, kuchyĖka, spoleþenská místnost, dČtská místnost,
pĜedsálí, místnost v suterénu, sociální zázemí (WC). K dispozici
v pracovní dny a v nedČli po 13. hodinČ. Cena dohodou.
Adresa: Mánesova 7, Cheb.
Kontakt: e-mail: mirosla.vbisek@gmail.com, tel.: 739 345 675.

Pod ulicí ObČtí nacismu vznikla
nová parkovací plocha
Na konci srpna byla dokonþena rekonstrukce vnitrobloku pod ulicí ObČtí nacismu, za panelovým domem nazývaným Kreml. Díky tomu došlo
k rozšíĜení parkovacích ploch, kterých je v této lokalitČ akutní nedostatek.
Rekonstrukce, která probíhala od kvČtna, stála pĜibližnČ 5,2 milionu korun. Vznikla tady parkovací místa pro 29 vozidel, která by mČla být obyvatelĤm okolních domĤ nabídnuta formou pronájmu parkovacích boxĤ.
Souþástí rekonstrukce bylo i rozšíĜení pĜíjezdové komunikace, což usnadní vývoz podzemních kontejnerĤ na odpad, které jsou zde od loĖského
roku. Došlo rovnČž k vybudování nového veĜejného osvČtlení a pĜístupových chodníþkĤ.
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Informace od obþanĤ vedly
k dopadení vandalĤ
MČsto chce podČkovat všímavým obyvatelĤm sídlištČ Skalka za poskytnutí dĤležitých informací, na jejichž základČ dopadla
policie vandaly, kteĜí na zaþátku þervence
zniþili nČkolik stromĤ v tamní aleji.
V poslední dobČ se také množí pĜípady poškozování zavlažovacích vakĤ, které mČsto
pĜed þasem zaþalo instalovat k novČ vysázeným a mladým stromĤm. ChtČli bychom
vás proto poprosit o spolupráci. Pokud jste
svČdky jakéhokoliv protiprávního jednání,
bezodkladnČ kontaktujte Policii ýR nebo
MČstskou policii Cheb na tísĖových linkách 158 a 156. DČkujeme.

Reprezentaþní ples mČsta se ponese
v taneþním duchu
Hlavním hostem letošního Reprezentaþního plesu mČsta, který se v prostorách Kulturního centra Svoboda uskuteþní v sobotu 7. prosince, bude
legendární Orchestr Karla Vlacha se zpČvaþkou Marií Rottrovou. Vedení mČsta totiž chce, aby se ples jako významná spoleþenská událost nesl
v taneþním duchu a nepĜipomínal jako v minulých letech spíše sled koncertních vystoupení. Pro hosty, kteĜí preferují jiný typ hudby, bude zachována diskotéka Martina Hrdinky v klubu nebo hudební produkce hercĤ
chebského divadla ve vinárnČ. „Moderátorem bude Milan Peroutka, který
na plese také zazpívá. Z dalších známých jmen se v prĤbČhu veþera na
pódiu objeví napĜíklad Petr KoláĜ nebo Monika Absolonová. PĜedprodej
vstupenek zaþne v prĤbČhu Ĝíjna, pĜesný termín bude ještČ upĜesnČn. Vstupenky bude možné koupit v Turistickém infocentru na námČstí a online na
webu kulturního centra www.kcsvoboda.cz,“ uvedl manažer poĜádajícího
Kulturního centra Svoboda Vladimír Keblúšek.

Wannado Festival - SporĢáþek
míĜí i do Chebu
MČsto Cheb ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubĤ poĜádá
v pátek 13. záĜí ve sportovním areálu na levém bĜehu OhĜe tradiþní Chebské sportovní hry, které budou letos premiérovČ obohaceny o atraktivní
Wannado Festival - SporĢáþek.
V dopoledním programu porovnají svou zdatnost žáci 3. tĜíd chebských
základních škol. Po slavnostním zahájení, které probČhne v 8.30 hodin, budou soutČžit ve vybíjené, fotbalu, gymnastice, atletice þi discgolfu. KromČ
toho si také prohloubí vČdomosti o první pomoci a zažijí zábavu v lanovém
centru. VČĜíme, že malé sportovce pĜijde povzbudit a podpoĜit Ĝada rodiþĤ
a sportovních pĜíznivcĤ.
Následný SporĢáþek, který bude probíhat od 12 do 16 hodin, už bude urþen
pro širokou veĜejnost. MČsto se letos rozhodlo zapojit do projektu Wannado Festival Tour 2019 a díky tomu bude mít akce daleko atraktivnČjší podobu než v pĜedchozích letech. Jejím hlavním cílem je pĜivést dČti
k pravidelnému sportování. PĜedstaví se zde proto zdejší sportovní kluby,
oddíly a jednoty. NávštČvníci si samozĜejmČ budou moci jednotlivé sporty
a aktivity hned na místČ vyzkoušet. Ale to nebude zdaleka vše. PĜipravena
bude unikátní pĜekážková dráha Ninja Race, laserová biatlonová stĜelnice, autogramiády známých sportovcĤ, exhibiþní vystoupení nebo soutČže
o zajímavé ceny. PĜijćte si zasportovat a dobĜe se pobavit!
Bližší informace najdete na webu www.wannadosports.com a na Facebooku Wannado Festival - SporĢáþek.

Kdy rokuje zastupitelstvo?
Nejbližší zasedání Zastupitelstva mČsta Chebu se po prázdninové pauze uskuteþní ve þtvrtek 26. záĜí od 14 hod. v obĜadní síni radnice.
Zasedání volených zástupcĤ mČsta je veĜejnosti pĜístupné. V pĜímém
pĜenosu ho lze sledovat na webu www.cheb.cz. Na webu je zasedání
zastupitelĤ možné zhlédnout také pozdČji ze záznamu, a to pod odkazem Videa.
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VýbČr zhotovitele nové lávky
se musí zopakovat

Na opravu stĜechy kostela sv. Kláry
dohlédnou památkáĜi

MČsto musí zopakovat výbČr zhotovitele nové lávky na Švédský vrch. Do
nedávného výbČrového Ĝízení se totiž pĜihlásila pouze jedna ¿rma, jejíž
nabídka výraznČ pĜevýšila pĜedpokládanou cenu. Zatímco odhad nákladĤ þinil zhruba 89 milionĤ korun, nabídka jediného zájemce byla takĜka
dvojnásobná.
MČsto pĜed vypsáním nového výbČrového Ĝízení využilo institut tzv. pĜedbČžné tržní konzultace, který slouží k vyjasnČní a pĜípadnému upĜesnČní
zadávacích podmínek.
Firma, která zakázku získá, má vedle samotného vybudování lávky zajistit také vypracování realizaþní projektové dokumentace a se Správou
železniþní dopravní cesty dohodnout harmonogram výluk.
Nová lávka nahradí lávku pĤvodní, která musela být v roce 2016 kvĤli
havarijnímu stavu uzavĜena a vloni byla zdemolována. PĤjde o lávku þásteþnČ zavČšenou se šíĜkou 3 metry, což umožní pohyb pČších i cyklistĤ.
Bude na ní také osvČtlení. V porovnání s pĤvodní lávkou bude smČrem
ke Švédskému vrchu o 100 metrĤ prodloužena. Díky tomu bude na obou
koncích zajištČn bezbariérový pĜístup. Se zahájením výstavby se poþítá
ještČ v prvním pololetí pĜíštího roku s tím, že do konce roku 2021 by mČlo
být hotovo. Nutnost zopakovat výbČr zhotovitele by nemČla naplánované
termíny ohrozit.
MČstu se na vybudování nové lávky podaĜilo získat prostĜedky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. PĜidČlený pĜíspČvek má maximální
možnou výši, takže pokryje 100 % tzv. uznatelných nákladĤ, které þiní
témČĜ 82 milionĤ korun.

Barokní kostel sv. Kláry se v pĜíštím roce
doþká opravy stĜechy. Její souþástí bude
výmČna stĜešní krytiny i poškozených prvkĤ krovu. Samotné stavební práce zaþnou
v bĜeznu a trvat mají zhruba pĤl roku.
Kostel z poþátku 18. století je nemovitou
kulturní památkou zapsanou v ÚstĜedním
seznamu kulturních památek, takže pĜi
opravČ jeho stĜechy se mČsto bude muset Ĝídit pĜísnými požadavky památkáĜĤ. NapĜíklad stávající stĜešní krytina z pálených tašek bude muset
být opatrnČ rozebrána a po následném vytĜídČní budou nepoškozené bobrovky opČt použity. NovČ vložené prvky krovu budou z ruþnČ tesaných
trámĤ, vyrobených ze stĜedového jehliþnatého dĜeva. Veškeré tesaĜské
práce s výjimkou nového laĢování se navíc budou provádČt bez použití
ocelových prvkĤ. Použít bude možné pouze dĜevČné kolíky nebo hmoždíky s celodĜevČnými tesaĜskými spoji. Realizace opravy bude rozdČlena
do dvou fází. V první dojde k výrobČ trámĤ. Po jejich otesání do požadovaného pro¿lu budou uloženy tak, aby byly všechny stČny volné pro
úþely vysychání, které bude trvat nejménČ tĜi mČsíce. Druhou fází budou
samotné práce na stĜeše kostela.
Kostel, který byl vybudován v letech 1708 až 1709 podle návrhu proslulého barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera, slouží v souþasné dobČ
jako výstavní a koncertní síĖ.

INFORMACE / INZERCE
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Na Ĝíjen je naĜízena deratizace.
Je ji tĜeba vþas objednat!
Chebské zastupitelstvo schválilo na svém þervnovém zasedání obecnČ závaznou vyhlášku 3/2019, kterou se naĜizuje provedení speciální ochranné deratizace. Vydána byla na základČ ustanovení zákona o ochranČ veĜejného zdraví
a zákona o obcích a v souladu s doporuþením krajské hygienické stanice. DĤvodem pro její vydání je zvýšený výskyt potkanĤ, který byl v Chebu zaznamenán a který by mohl vést k šíĜení infekþních onemocnČní (leptospirózy,
salmonelózy, Weilovy žloutenky). Doposud provádČné lokální deratizace, které ve svých objektech pravidelnČ dČlá mČsto, ale i nČkteĜí soukromí vlastníci,
bohužel nemají dostateþný úþinek.
Speciální ochranná deratizace musí být v celém katastrálním území Cheb provedena v dobČ od 1. do 31. Ĝíjna 2019, a to na náklady vlastníkĤ nemovitostí.
V souladu se zákonem o ochranČ veĜejného zdraví ji mohou provést pouze
osoby (¿rmy), které k tomu mají oprávnČní.
MČsto Cheb zajistí deratizaci ve svých objektech a na vybraných veĜejných
prostranstvích, kde byl zvýšený výskyt potkanĤ zaznamenán. Aplikaci nástrah
v kanalizaci zajistí spoleþnost Chevak a ostatní správci kanalizací. V pĜípadČ
nemovitostí, staveb a zaĜízení, které nejsou v majetku mČsta, jsou deratizaci
povinni zajistit jejich vlastníci, jak bylo uvedeno, na své náklady. Doklady
o provedené deratizaci doporuþujeme archivovat po dobu alespoĖ jednoho
roku z dĤvodu pĜípadné kontroly. Podzimní deratizace bude vyhodnocena
a lze pĜedpokládat, že se celý postup pro zvýšení úþinku následnČ zopakuje
v jarních mČsících 2020, což je v takových pĜípadech obvyklé.
Níže najdete kontakty na chebské ¿rmy, u kterých je deratizaci možné objednat, ale poptat lze samozĜejmČ i jiné dle vlastního výbČru. Vhodné je oslovit
více ¿rem, protože ceny se mohou výraznČ lišit. Vždy je však nutná vþasná
objednávka!

de Wolf GROUP - Americká 2452/14, tel.: 354 435 130,
e-mail dewolf@dewolf.cz
ZIGI-úklid - BĜehnická 90/14, tel.: 608 557 701, 777 103 901,
e-mail jitka@zigiuklid.cz
Deratizace Kotrlík - Joštova 1692/12, tel.: 354 435 174,
e-mail kotrlik@seznam.cz

DĤležité upozornČní pro majitele objektĤ
v katastrálním území mČsta Cheb!
Dle obecnČ závazné vyhlášky 3/2019 úþinné od 1. 9. 2019,
kterou se naĜizuje provedení speciální ochranné deratizace, je
povinností každého majitele si vyžádat návštČvu pracovníka deratizace. Firma de Wolf GROUP s. r. o. nabízí odborné poradenství a vypracování závazného posudku o stavu výskytu potkanĤ
v objektech. Na základČ všech okolností stanoví postup zásahu,
termín provedení a cenovou kalkulaci. V pĜípadČ zvýšeného výskytu potkanĤ prosíme obþany nám tuto skuteþnost ohlásit.
Kontakty:

de Wolf GROUP s. r. o.
Americká 2452/14, Cheb, 350 02
Tel.: 354 435 130
www.dewolf.cz

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce:
Petr de Wolf
mobil: +420 737 234 050
e-mail: petr@dewolf.cz
JiĜí Humeník
mobil: +420 737 234 021
e-mail: dewolf@dewolf.cz
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Rekonstrukce Dukelské zaþne na jaĜe
Celková rekonstrukce þásti Dukelské ulice mezi kĜižovatkami s ulicemi
Žižkova a Evropská zaþne v závČru bĜezna pĜíštího roku. Podle pĤvodních
plánĤ se sice mČla dČlat již letos na podzim, ale musela být odložena. DĤvodem je prodloužení rekonstrukce soubČžné Pivovarské ulice, kterou nechává po loĖské výmČnČ kanalizace opravovat Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje. ObČ ulice pĜitom nemohou být uzavĜeny souþasnČ.
Na základČ výsledku nedávného výbČrového Ĝízení na dodavatele bude rekonstrukce Dukelské ulice stát pĜibližnČ 14,1 milionu korun. V 215 metrĤ
dlouhém úseku mezi kĜižovatkami s ulicemi Žižkova a Evropská dojde k rekonstrukci vozovky i chodníkĤ vþetnČ nového vymezení podélných parkovacích míst na obou stranách komunikace, úpravám odvodnČní, veĜejného
osvČtlení a svČtelné signalizace. Souþástí bude také rekonstrukce kĜižovatky s ulicí Karlova a vybudování podzemních kontejnerĤ na tĜídČný odpad
v navazující þásti Karlovy ulice. Práce mají trvat þtyĜi mČsíce. Po úpravách
Dukelské ulice pĜijde na Ĝadu celková rekonstrukce Karlovy ulice.

Pozvánka do divadla na akci
Hledání vnitĜních svČtĤ
V úterý 3. záĜí od 20 hodin se v Západoþeském divadle Cheb uskuteþní
slavnostní otevĜení Center duševního zdraví v Karlovarském kraji. Centra, jejichž provoz zajišĢuje organizace Fokus Mladá Boleslav z.s., vznikla v Chebu a Karlových Varech a svou þinnost zahájila 1. kvČtna 2019.
Úþast na slavnostním otevĜení potvrdil ministr zdravotnictví Adam VojtČch a záštitu nad ním pĜevzala hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mraþková Vildumetzová.
Akce bude probíhat formou besedy a diskuze. Moderátorem bude konzultant a zakladatel sdružení Ledovec Martin Fojtíþek, hosty budou napĜíklad spisovatel a cestovatel Josef Formánek nebo herec, básník a moderátor Petr BatČk.
Akce je urþena pro širokou veĜejnost. Vstup je zdarma.
Bc. Edit Kunertová, DiS.,
regionální konzultant projektu Reforma psychiatrické péþe
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Pozvánka na vzpomínkové akce
na Antona Harta
Nadaþní fond Historický Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi
a spolky pĜipravil nČkolik vzpomínkových akcí k pĜipomenutí osobnosti
Ing. Antona Harta (narozen 12. þervna 1914 v Novém HrozĖatovČ, zemĜel
15. záĜí 2004 ve Waldsassenu), který se zasloužil o obnovu poutního místa
Maria Loreto a byl spoluzakladatelem nadaþního fondu.
Nyní krátká citace ze slovníku:
Od r. 1990 se Ing. Anton Hart cele vČnoval pouze záchranČ Lorety. Ve
Waldsassenu založil Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto in Altkinsberg, Egerland e. V., uvolnil pozemní stroje
i nČkolik zamČstnancĤ ze své ¿rmy na odklizení metrové vrstvy zboĜeného
zdiva. Ing. Anton Hart sám také vydatnČ pĜispíval ¿nanþnČ a byl hybným
motorem výstavby. DennČ sledoval postup prací a odstraĖoval pĜekážky.
Nikdy nepĜipomenul, že ve svém rodišti musel zanechat veškerý majetek
a odejít. „Narodil jsem se v Rakousko-Uhersku, žil jsem v ýeskoslovensku
a teć v NČmecku, ale jsem Evropan,“ Ĝíkal þasto. Byl hluboce vČĜící katolík.
Za své zásluhy o záchranu poutního místa a vytváĜení pĜátelských vztahĤ
mezi ýechy a NČmci obdržel Ing. Anton Hart Ĝadu ocenČní a vyznamenání: v r. 1994 Spolkový kĜíž na stuze za zásluhy a Cenu Evropy (Europapreis), v r. 1997 Záslužný kĜíž I. stupnČ od presidenta SRN, v r. 1999
cenu Euroregio Egrensis, v r. 2002 byl jmenován þestným obþanem mČsta
Cheb a v r. 2003 mu papež Jan Pavel II. udČlil rytíĜský kĜíž papeže sv.
Silvestra. V þervnu 2004 nechalo mČsto Cheb na LoretČ odhalit pamČtní
desku s textem „K 90. narozeninám Antonínu Hartovi - zachránci Lorety“, ke které byla v r. 2005 pĜipojena podobizna Ing. Harta zhotovená
akademickým malíĜem a sochaĜem Jaroslavem ŠindeláĜem. Téhož roku
pojmenovalo mČsto Cheb na návrh þeského Spolku Maria Loreto pĜeshraniþní cestu z Mammersreuthu do HrozĖatova Stezka Ing. Antona Harta.
Ing. Anton Hart zemĜel 15. 9. 2004 ve Waldsassenu, kde je pochován
v rodinné hrobce.
Tolik velmi krátká citace z obsáhlé složky ve slovníku.
Na podzim 2019 poĜádáme a širokou veĜejnost chceme pozvat na tyto akce:
V úterý 10. 9. se od 18.15 hodin uskuteþní v MČstské knihovnČ v Chebu pĜednáška a vzpomínkový veþer na téma Významný rodák Chebska, þestný obþan mČsta Chebu a zachránce poutního místa Maria
Loreto Ing. Anton Hart. Pozvání na besedu a vzpomínkový veþer pĜijali
pamČtníci Antona Harta, dcera Ulrika a další þlenové rodiny.
V nedČli 15. 9., v den 15. výroþí úmrtí Antona Harta, se od 15 hodin
uskuteþní bohoslužba v kostele poutního místa Maria Loreto. Úþast
na bohoslužbČ pĜislíbil i emeritní biskup plzeĖské diecéze Mons. František Radkovský.
V nedČli 27. 10. v 16 hodin se k pĜipomenutí odkazu Antona Harta
uskuteþní koncert v bazilice ve Waldsassenu. Západoþeský symfonický orchestr Mariánské LáznČ vystoupí s tímto programem: G. F. Händel
- Vodní hudba, suita þ. 1 a þ. 2, A. Vivaldi - Stabat Mater pro kontratenor,
smyþce a basso continuo; vystoupí: kontratenor - Jan Mikušek, dirigent
a cembalo - Martin Peschík, Západoþeský symfonický orchestr Mariánské
LáznČ. Vstupné na koncert je dobrovolné a výtČžek bude vČnován na další
obnovu a provoz zachránČné památky.
Za organizátory si Vás dovoluje pozvat
MUDr. Karel Tyrpekl,
þlen správní rady Nadaþního fondu Historický Cheb
Spoleþnost HB PRINT, s.r.o., Spojovací 2426/2, 35002 Cheb,
hledá uchazeþe na pozici:

Obchodní referent/ka pro zahraniþní obchod
Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ
- pĜedpokládaná znalost NJ minimálnČ na úrovni B2, AJ výhodou
- obchodní, komunikaþní, vyjednávací dovednosti
- organizovanost, týmová spolupráce
Nabízíme:
- pĜátelský kolektiv
- zamČstnanecké bene¿ty
- vzdČlávací kurzy
- pracovní pomČr na dobu urþitou 1 rok, s tĜímČsíþní zkušební dobou a s možností prodloužení
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás nabídka práce zaujala, zašlete nám emailem svĤj strukturovaný životopis
na adresu: hbprint@hbprint.cz, kontakt: Ing. Gabriela Novotná, tel.: 354 408 843.
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MċSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Tel.: 354 440 440, tísĖová linka 156, www.mpcheb.cz
• V sobotu 10. srpna ve veþerních hodinách probČhla spoleþná akce MČstské policie Cheb, Policie ýR a OddČlení sociálnČ-právní ochrany dČtí MČstského úĜadu Cheb,
která byla zamČĜena na konzumaci alkoholu u nezletilých
osob. Kontrolovány byly prodejny s alkoholickými nápoji, parky, nádraží nebo areál krajinné výstavy. Zkontrolováno bylo nČkolik desítek nezletilých osob. Požití alkoholu bylo zjištČno u jedné z nich.
• V dobČ letních prázdnin navštívila MČstská policie Cheb dva letní
tábory. DČti se dozvČdČly, co vše obnáší práce strážníkĤ, a vyslechly si
pĜednášku na téma kyberšikana a šikana. Táborníci mČli také možnost
si prohlédnout služební vozidlo, donucovací prostĜedky, neprĤstĜelnou
a taktickou vestu a zeptat se na vše, co je zajímalo. Letos s námi poprvé byla i záchranáĜka ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje, která dČti seznámila s postupy první pomoci.
• Dne 11. záĜí od 13 do 18 hodin bude mít MČstská policie Cheb opČt
stanovištČ na cyklostezce pod sídlištČm Zlatý vrch smČr na Nebanice.
K akci zamČĜené na bezpeþnou jízdu cyklistĤ se pĜipojí také majitel prodejny SPORTFLORI, který bude cyklistĤm zdarma seĜizovat kola. Ze
zkušenosti z pĜedešlých cykloakcí víme, že jen málo cyklistĤ má své
kolo v poĜádku.
• V sobotu 21. záĜí od 13 hodin se bude na námČstí Krále JiĜího z PodČbrad konat Den s MČstskou policií Cheb, který strážníci pĜipravili ve
spolupráci se spolkem S.G.T.S. NávštČvníci se budou moci blíže seznámit s prací mČstské policie, prohlédnout si výstroj a výzbroj. PĜipraveny
budou také ukázky zákrokĤ, donucovacích prostĜedkĤ a odchytových
zaĜízení. ChybČt nebude ani program pro dČti.
Bc. Pavel JanošĢák, Ĝeditel MČstské policie Cheb

Vánoþní trhy zaþnou 30. listopadu
Do slavnostního zahájení letošních Chebských vánoþních trhĤ sice ještČ zbývají tĜi mČsíce, pĜípravy jsou však v plném proudu. Už nyní tak mĤžeme prozradit, že na slavnostním zahájení, které se uskuteþní v sobotu 30. listopadu,
vystoupí zpČvák Petr KoláĜ a operní pČvkynČ Karolína Berková. O den pozdČji, tedy v nedČli 1. prosince, bude pódium patĜit Akordeonovému orchestru
Alexandra Smutného z Mariánských Lázní a nadČjné chebské zpČvaþce KristinČ KĤtkové.
Na základČ požadavku vedení mČsta bude kulturní program letošních trhĤ více
zamČĜen na regionální umČlce, skupiny a soubory. Posílen bude také charitativní aspekt vánoþních trhĤ, kdy bude jeden ze stánkĤ vyhrazen pro místní
charitativní organizace. Významná zmČna se chystá i v uspoĜádání vánoþního
tržištČ. KluzištČ již nebude stát pĜed pódiem, což nČkteĜí návštČvníci kritizovali. Vadila jim skuteþnost, že provoz na kluzišti narušoval kulturní vystoupení
probíhající na pódiu.
Vánoþní trhy budou probíhat od 30. listopadu do 26. prosince. KluzištČ zĤstane na námČstí až do 24. ledna, a to vzhledem k tomu, že Cheb bude jedním
z poĜadatelských mČst Zimní olympiády dČtí a mládeže v Karlovarském kraji.
PodrobnČjší informace budou postupnČ zveĜejĖovány na webu:
www.chebskevanoce.cz.

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:
• pČt týdnĤ dovolené,
• pružnou pracovní dobu,
• pĜíspČvek na stravenky, pĜíspČvek na ošatné, pĜíspČvek na kulturní, spoleþenské akce a zájezdy, pĜíspČvek na dovolenou, pĜíspČvek na penzijní
pĜipojištČní po odpracování 1 roku, pĜíspČvek na dopravu do zamČstnání pĜi dojíždČní nad 15 km,
• odborné vedení v adaptaþním procesu,
• profesní rĤst a prohlubování znalostí,
• možnost získání služebního bytu.

Volná pracovní místa
ÚĜedník/úĜednice oddČlení stavebního Ĝádu

Platová tĜída:
Termín nástupu:
Hlásit se mĤžete:
Bližší informace:

9 nebo10 (dle dosaženého vzdČlání)
dle dohody
do 20. záĜí 2019 (vþetnČ)
Ing. Jaroslav Šinka, tel.: 354 440 140,
e-mail: sinka@cheb.cz

Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete
na webu mČsta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst.
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DIVADLO
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ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách
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Joe DiPietro, Jimmy Roberts

MILUJU TĚ, ALE…
Muzikál o lásce od prvního rande po společné stáří.

VE STŘEDU 4. ZÁŘÍ OD 20 HODIN NA CHEBSKÉM HRADĚ
(v případě nepříznivého počasí hrajeme v divadle)
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Peter Quilter

JE ÚCHVATNÁ!
Komedie o nejhorší zpěvačce všech dob a o její cestě za velkým snem.

PŘIJĎTE SI S NÁMI PŘIPÍT NA ZDAR SEZÓNY VELKÝCH OKAMŽIKŮ LIDSTVA!
V SOBOTU 14. ZÁŘÍ OD 19 HODIN
Rezervace a prodej vstupenek: Obchodní oddělení ZDCH, od 10 do 15 hodin, tel.: 354 432 522 a 354 430 041, nebo na www.divadlocheb.cz.
Prodej vstupenek: Turistické infocentrum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, denně od 9 do 17 hodin.

PROGRAMOVÝ SERVIS
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Kulturní přehled na září
Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
4.9.
Miluju tČ, ale…
Rozpustilá hudební jízda moderními vztahy,
tentokrát na chebském hradČ
Zaþ. ve 20 h, chebský hrad
14.9.
Je úchvatná!
Se slavnostním zahájením nové divadelní sezóny
Zaþ. v 19 h
18.9.
Škola základ života
Muzikálová komedie s živým doprovodem
karlovarského Big Bandu
Zaþ. v 10 h
19.9.
Co se dČje v trávČ?
PĜedstavení taneþního oddČlení ZUŠ Cheb
Zaþ. v 10 h
22.9.
O hrochovi, který se bál oþkování
Pohádka klasika jemné absurdity a rozmáchlé fantazie Miloše Macourka
Zaþ. v 15 h
24.9.
Sex na vlnách
Šest komediálních minipĜíbČhĤ jedné noci
Zaþ. v 19 h, studio d
26.9.
Boryš umí po skalinách
Novodobé þeské dČjiny v taneþnČ þinoherní
show
Zaþ. v 10 h
28.9.
Boryš umí po skalinách
Zaþ. v 19 h

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
7.9.
Babí léto
Tradiþní festival v krásném prostĜedí Krajinky pod hradem, vystoupí: Biginbrothers (host
Romana Tomášková), Jindra Kejak, Blueground, Rangers Band, Taxmeni, festivalem
vás provede Johanka Hubiþková.
Krajinka, zaþ. v 16 h
14.9.
VČdomČ žít
Bene¿þní festival nových pĜístupĤ k životu,
více na str. 4
KC Svoboda, od 10 do 22 h
17.9.
Lucie Silkenová, Ensemble 18+
Koncert Kruhu pĜátel hudby
Zaþ. v 19 h
24.9.
MĤžem i s mužem
Podobnost se seriálem Sex ve mČstČ je þistČ
náhodná... Hrají: Vanda Hybnerová, KateĜina
Kaira Hrachovcová, Jitka Sedláþková, Dáša
ZázvĤrková
Hlavní sál KC Svoboda, zaþ. v 19 h

Kino SvČt
tel.: 354 437 722
www.kinosvet.cz
2.-4.9.
od 17.30 h
Rychle a zbČsile: Hobbs a Shaw
Akþní ¿lm
od 20 h
Tenkrát v Hollywoodu
Bývalá televizní hvČzda by se ráda vrátila na
výsluní.
5.-8.9.
od 16 h
Angry Birds ve ¿lmu 2
Rozzlobení ptáci a zákeĜní zelení vepĜi jsou
zpČt.

od 18 h
PĜes prsty
ýeská letní romantická komedie
od 20 h
To Kapitola 2
Do mČsta Derry se vrací zlo...
7.9.
od 13.45 h
Lví král - 3D
Hraná verze svČtoznámého pĜíbČhu
8.9.
od 14 h
Tlapková patrola
AĢ se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým
vždy zachrání situaci.

od 20 h
Národní tĜída
Dramatický pĜíbČh plný þerného humoru
28.9.
od 14 h
Toy Story 4: PĜíbČh hraþek
29.9.
od 14 h
HodináĜĤv uþeĖ
Nová þeská pohádka
30.9.-2.10.
od 17.30 h
JiĜí Suchý - Lehce s životem se prát
Životní cesta JiĜího Suchého, mnohdy nelehká, ve ¿lmu Olgy Sommerové

od 18.30 h
Psí poslání 2
Pokraþování celosvČtovČ úspČšného rodinného ¿lmu
9.-11.9.
od 17.30 h
PĜes prsty

od 20 h
PĜes prsty

od 20 h
Krvavá nevČsta
Mladá nevČsta se provdá do bohaté, podivínské rodiny...
12.-15.9.
od 16 h
Playmobil ve ¿lmu
V jednom pĜíbČhu se potkají piráti, kovbojové i Vikingové.

Program na www.kcsvoboda.cz, pĜedprodej
vstupenek v Turistickém infocentru nebo online na www.kcsvoboda.cz.

od 18 h
PĜes prsty
od 20 h
To Kapitola 2
14.9.
od 14 h
Toy Story 4: PĜíbČh hraþek - 3D
Woody, Buzz a jejich parta jsou zpČt v nové
animované pohádce.
15.9.
od 13.45 h
Lví král
16.-18.9.
od 17.30 h
Panství Downton
PĜíbČh majitelĤ venkovského panství na poþátku 20. století
od 20 h
Zlatokopky
Striptérky se rozhodnou ukázat klientĤm, zaþ
je toho loket.
19.-22.9
od 16 h
Psí kusy
Lumpík je tak trochu rozmazlený pes.
od 18 h
Román pro pokroþilé
Nová þeská komedie
od 20 h
Ad Astra
Cesta na okraj sluneþní soustavy ve stopách
otce
21.9.
od 14 h
Angry Birds ve ¿lmu 2
22.9.
od 14 h
Playmobil ve ¿lmu
23.-25.9.
od 17 h
Nabarvené ptáþe
Dramatický pĜíbČh židovského chlapce
od 20 h
Rambo: Poslední krev
JeštČ jednou pĜichází John Rambo v podání
Sylvestra Stalloneho.
26.-29.9.
od 16 h
Playmobil ve ¿lmu
od 18 h
Román pro pokroþilé

Kino Art
Kamenná 5
Facebook: Kino ART Cheb

MČstská knihovna
www.knih-cheb.cz
Odd. pro dospČlé, ObrnČné brigády l,
tel.: 354 422 368-9, e-mail pult@knih-cheb.cz,
otevĜeno po-pá 10-18 h, so 9-12 h
Studovna a þítárna, ObrnČné brigády 18,
tel.: 354 430 957-8, otevĜeno po-pá 10-18 h,
so 9-12 h
Odd. pro dČti, ObrnČné brigády 18,
tel.: 354 430 957-8, e-mail dk1@knih-cheb.cz,
otevĜeno po-pá 12-17 h, so 9-12 h
Poboþka odd. pro dČti pĜi 3. ZŠ, Malé nám.,
tel.: 354 432 628, otevĜeno po a stĜ 12-17 h
Grafologie pro pokroþilé
Termíny budou upĜesnČny na webových
stránkách knihovny.
2.9. od 18 h (odd. studovna)
SOUýEK - þtenáĜský klub
Povídka BuchaĜina dcera, autor: Ljudmila
Ulickaja
3.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Žena - most k sobČ i druhým
Bc. Sonia Sudimacová - pĜednáška v rámci
cyklu SouhvČzdí jménem Žena
5.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Tádžikistán - cesta do nejmenší a nejhornatČjší zemČ StĜední Asie
Dagmar Franková - pĜednáška
6.9.
Barevný pátek
PĜijćte, tentokrát v kvČtovaném obleþení, a budou Vám prominuty sankce za výpĤjþky nevrácené vþas.
6-8.9.
Zájezd - Ostrava, OsvČtim, Krakov
9.9.-14.11. (odd. pro dČti)
Sametka
Pátrací akce pro dČti
9.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Kino v knihovnČ
Léto, režie: Kirill Serebrennikov, Rusko,
Francie 2018
10.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Vzpomínka na Ing. Antona Harta
15 let od úmrtí hrozĖatovského rodáka a þestného obþana Chebu, veþerem provází MUDr.
Karel Tyrpekl
12.9. od 14.30 h (TyÀoCentrum Cheb)
ýtení do ucha
ýtení pro nevidomé a slabozraké
16.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Jóga smíchu
Mgr. Vladimír Paleþek - s pĜednáškou na téma Trénink naší bránice (s sebou deku þi karimatku a volné obleþení)

17.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Paralelní životy
Mgr. Matyáš Müller MSc., Ph.D. - pĜednáška
s promítáním ¿lmu (ve spolupráci s Centrem
duševního zdraví FOKUS)
18.9. od 10 h (odd. pro dČti)
Dopoledne s mrĖaty
Hodinka s malými dČtmi a jejich maminkami
(úþast nutno nahlásit pĜedem)
18.9. a 25.9. od 17 do 18 h (pĜednášková
místnost)
Latina pro pokroþilé
19.9. od 10 h (odd. pro dČti)
Dopoledne s mrĖaty
Hodinka s malými dČtmi a jejich maminkami
(úþast nutno nahlásit pĜedem)
21.- 22.9.
Zájezd - Vlašimsko
23.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Chebské interview
Posezení s ilustrátorem Mirkem Vostrým
24.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Duševní onemocnČní v rodinČ
Jaroslav Hodboć - pĜednáška (ve spolupráci
s Centrem duševního zdraví FOKUS)
25.9. od 15 h (pĜednášková místnost)
TvoĜivá dílna pro dospČlé
Úþast nutno nahlásit pĜedem.
30.9. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
ýeskoslovenští letci Karlovarského kraje
v RAF
PhDr. Daniel Švec - pĜednáška

Muzeum Cheb
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz
nám. Krále JiĜího z PodČbrad 3
Expoziþní prostory jsou z dĤvodu rekonstrukþních prací otevĜené v omezeném režimu. DennČ mimo pondČlí od 9 do 17 h otevĜen pouze Valdštejnský okruh.
30letá válka
Výstava, které je vČnována tĜicetileté válce,
tematicky doplĖuje znovu zpĜístupnČný valdštejnský prohlídkový okruh.
28.9.
Podzimní slavnost 2019
Muzeum poĜádá již 4. roþník Podzimní
slavnosti, pĜipomínající chebské Vincentské
(hruškové) slavnosti, které se v minulosti
v Chebu pravidelnČ konaly. Prezentována
bude podzimní sklizeĖ a nabízeny ochutnávky i prodej regionálních kulináĜských specialit. Po celý den bude probíhat doprovodný
kulturní program. Letošním tématem budou
dýnČ a opČt nebudou chybČt ani soutČže pro
veĜejnost.
NádvoĜí muzea, od 10 do 17 h
Exkurze:
14.9.
Za rybím tajemstvím Ĝeky OhĜe
Sraz ve 14 h u Ĝeky OhĜe pod chebským hradem poblíž kryté lávky, obuv do vlhka, nejlépe holínky, a obleþení do terénu!
22.9.
SvČt keramických jílĤ v Chebské pánvi
Geologická exkurze do jámy Nová Ves II poblíž Skalné, sraz na vlakové zastávce Skalná
v 10.20 h, obuv a obleþení do terénu!

Galerie výtvarného umČní
Galerie výtvarného umČní
tel.: 354 422 450, www.gavu.cz
námČstí Krále JiĜího z PodČbrad 16
OtevĜeno: úterý až nedČle 10-17 h
Stálá expozice:
Gotika
Moderní umČní
Velká galerie:
Vladimír Šmíd: Hledání prostoru
K vidČní do 22.9.

Další tipy na zajímavé akce najdete ve webovém kalendáĜi mČsta Cheb. Dostat se do nČj lze pĜes titulní stránku webu mČsta
www.cheb.cz (odkaz KalendáĜ akcí v sekci Volný þas), nebo zadáním pĜímé adresy kalendar.cheb.cz.
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Malá galerie:
Alex Selmeci, Tomáš Kocka, Katarína Bajkayová: Linked bodies in a container with
water
K vidČní do 15.9.
Jakub Tomáš
Vernisáž ve stĜedu 18.9. v 17 h
Výstava z depozitáĜe:
Jaroslava Pešicová, František Štorek:
Konec moderny v ýechách
Opus Magnum:
JiĜí Naþeradský: Bez názvu (Johnson), 1967
Museum Café:
AlžbČta Zemanová: HvČzdy pražské zoo
PĜednášky a vernisáže se konají ve stĜedu od 17 h:
4.9. Michael ZachaĜ: Jan Trampota - pĜednáška.
11.9. Richard Biegel: DČjiny evropské architektury - pĜednáška
18.9. Jakub Tomáš - vernisáž
25.9. Marcel Fišer: Claude Monet - pĜednáška

Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v ýSSR
Výstavní sál:
Hotel Praha
Nad schody:
Šumperák/Chebsko
Výstava ve výloze:
PĜedmČty z fotogra¿í

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz
Art Centrum Galerie 4, Františkánském námČstí 30/1
OtevĜeno: dennČ mimo pondČlí a svátkĤ
10-18 h, poslední vstup v 17 h
Výstavy:
My ze Zámeþku
Práce studentĤ oborĤ Užitá fotogra¿e a multimediální tvorba a Gra¿cký design a média
StĜední umČleckoprĤmyslové a základní umČlecké školy Zámeþek v Plzni.
Vernisáž v pátek 6. záĜí od 18 h
ýeskoslovenská fotogra¿cká technika do roku 1970
Výstava v expozici vČnované historické fotogra¿i a technice
Barevné prázdniny
Výstava výsledkĤ pro dČti a mládež, potrvá
do 18.9.
20.9. od 18 h
Veþer v klubu: Ze svČtĤ dalekých i blízkých
Vernisáž výstavy obrazĤ chebské malíĜky Radany Vrbové

DĤm dČtí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177
Nabídka a pĜihlašování do zájmových kroužkĤ na školní rok 2019/20 na www.ddmcheb.cz
2.-4.9.
Nábor do zájmových kroužkĤ
Na nový školní rok jsme pro vás opČt pĜipravili širokou nabídku kroužkĤ pro dČti
i dospČlé. V rámci náborĤ bude probíhat akce
u UNIPAP Cheb. PĜijćte se podívat, co nabízíme, a vyzkoušet si nČkteré naše aktivity.
21.9.
PĜíhody z pĜírody
Nevíte co s volnou sobotou? Co takhle výlet
za vláþky. V rámci programu Ekohrátky pro
mrĖata a škvrĖata jsme naplánovali zábavné
dopoledne pro rodiþe s dČtmi. TČšit se mĤžete
na zajímavé hry, pČknou procházku a jízdu
úzkorozchodnou dráhou KateĜina. Akce je
urþena dČtem do 6 let. A je nutné dodat pĜihlášku.

Bohoslužby
Sbor Bratrské jednoty baptistĤ
Libušina 4, tel.: 354 431 692,
www.cheb.baptistcz.org
Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible
s diskusí, zaþ. v 19 h
Soboty: Setkání dorostu - zaþ. v 16 h, setkání
zamČĜené na porozumČní Bible a na aktuální
témata zajímající mladé lidi
NedČle: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, bČhem ranních bohoslužeb probíhá „NedČlní besídka“
pro dČti - vyuþování Bible a kĜesĢanských zásad formou pĜimČĜenou vČku dČtí.
Rodinné centrum Pastelka - info na:
Facebooku @RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptistĤ
Centrum Sedmiþka, Mánesova 7,
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz,
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz
Bohoslužby v nedČli 9.30 h
HusĤv sbor Církve þeskoslovenské husitské
Vrbenského 14
www.husuvsbor-sokolov.cz,
sokolov@ccshplzen.cz, administrováno
faráĜem ze Sokolova, tel.: 775 541 440
Bohoslužby se konají první nedČli v mČsíci od
14 h, možnost uložení urny do kolumbária.
Sbor Církve adventistĤ sedmého dne
Centrum Sedmiþka, Mánesova 7
Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h.
NáplĖ: zpČv duchovních písní, modlitby, studium bible, aktuální úvahy nad biblickým textem.
Více informací u kazatele Miroslava Bíska,
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com,
cheb.casd.cz.

Akce na hradČ a v dalších památkových
objektech
3.-29.9. - Chevys 2015
Výstava chebské výtvarné skupiny ve františkánském kostele ZvČstování Panny Marie, vernisáž 3.9. v 16 h
4.9. od 20 h - Miluju tČ, ale...
PĜedstavení Západoþeského divadla v Chebu na hradČ
10.9. - Dny evropského kulturního dČdictví
Celoevropská akce, pĜi níž je do vybraných památkových objektĤ volný vstup.
12.-22.9. - Ten druhý život
Výstava fotogra¿í z vojenských misí v kostele sv. Kláry, vernisáž 12.9. v 15 h
28.9. - Hradní „Ironman“ o pohár Fridricha Barbarossy
IV. roþník sportovního klání v netradiþních disciplínách pro celou rodinu
Do konce záĜí - františkánský klášter - v klášterním ambitu stálá výstava
stĜedovČkých ĜádĤ a kongregací, v pĤvodní klášterní knihovnČ expozice
stĜedovČké písaĜské dílny
V záĜí je Chebský hrad otevĜen dennČ mimo pondČlí od 10 do 17 hod. Další
informace najdete na webu www.hrad-cheb.cz.

Navštivte Muzeum Chebského letištČ 1918 - 1938
duben - záĜí
St - Ne
10:00 – 16:00
Ĝíjen - bĜezen
St - Ne
10:00 – 15:00
Kamenná 2, Cheb (bývalá Galerie 4)

ýeskobratrská církev evangelická
6. dubna 5
cheb@evangnet.cz, tel.: 211 221 395
StĜeda - biblické hodina na faĜe, zaþ. 15 h
NedČle - bohoslužba, zaþ. 10.15 h
KĜesĢanské spoleþenství
www.kscheb.com
NedČlní shromáždČní (písnČ, kázání, modlitby,
VeþeĜe PánČ), zaþ. v 9.30 h, v ul. 26. dubna 23,
pĜízemí, tel.: 725 677 191 - O. ýapek
Svobodná spoleþenství kĜesĢanĤ, z.s.
Spoleþenské centrum Maják, Na Hradþanech 1,
Cheb
Pravidelná shromáždČní každou sobotu od 15 h
Kontakt: majakcheb@gmail.com
ěímskokatolická farnost Cheb
Fara, Kostelní nám. 188/15
www.farnostcheb.cz
farnost@farnostcheb.cz, tel.: 354 422 458
FaráĜ Petr Hruška, tel.: 608 656 557
NedČlní bohoslužba:
Od 10 h v Chrámu sv. Mikuláše a AlžbČty
Více na www.bohosluzby.farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše a AlžbČty
Hlavní loć, krypta a vyhlídková vČž
otevĜeno dennČ kromČ pondČlí 10-17 h
Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557
Poutní místo Maria Loreto
Poutní místo ve Starém HrozĖatovČ je pro
návštČvníky otevĜeno dennČ kromČ pondČlí od 10.30 do 16 h (pĜíchod nejpozdČji do
15.30 h). Provoz zajišĢuje skupina dobrovolníkĤ ze Spolku Maria Loretu v Chebu.
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Klubová nabídka:
PondČlí a þtvrtek - mČĜení Supetronicem pro
vytestování vhodného preparátu pro prevenci
i nápravu potíží na bodech drah jednotlivých
orgánĤ dle þínské medicíny. Zastavte se pro
info v klubu zdraví, þi objednávky na tel.:
603 486 331 (M. Svobodová)
PondČlí - výklad karet s Naćou Raithel (nutno objednat na tel.: 603 787 821)
Úterý - mČĜení Supertronicem pro správný
výbČr preparátĤ, ale i lékĤ, potravin, kosmetiky (vhodnost pro konkrétní organismus)
s A. Chmelovou (nutno VŽDY objednat na
tel.: 724 965 773

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 12 h
31.8.-1.9.
MUDr. Pavlína Nováþková,
Fr. LáznČ, Americká 29
7.-8.9.
MUDr. ZdenČk Odvody,
Cheb, 17. listopadu 22
14.-15.9.
MUDr. Konstantinos Papadopoulos,
Aš, SkĜivánþí 37
21.-22.9.
MDDr. Jakub Papež, Cheb,
17. listopadu 22
28.9.
MUDr. Jan Koneþný,
Cheb, Valdštejnova 20
29.9.
MUDr. Eva Pavleþková,
Aš, Klostermannova 1712

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otevĜeno po 14-18 h,
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, þt 13-18 h,
pá zavĜeno (v nutných pĜípadech volejte
603 486 331), prodej a poradenství
k pĜírodním preparátĤm þeské ¿rmy Energy.
Akce na záĜí:
Terapeutické krémy dle pentagramu þínské
medicíny - zastavte se pro vzoreþky a na ochutnávku Ambrozie.

Turistické infocentrum
tel.: 354 440 302, 354 440 304,
fax: 354 440 330,
e-mail: infocentrum@cheb.cz, www.tic.cheb.cz
otevírací doba: po-pá 9-17 h, so a ne 9-12.30 h,
13-17 h
Informujeme vás o kulturních akcích mČsta
Chebu. Nabízíme pĜedprodej vstupenek - KC
Svoboda, Západoþeské divadlo, Ticketportal,
Karlovarské divadlo atd.
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Senior taxi, haló, kam Vás mĤžeme odvézt?
Již od kvČtna 2018 funguje pro naše seniory a zdravotnČ postižené v Chebu cenovČ výhodná doprava Senior taxi, kterou jsme spolu s koaliþními
partnery v prĤbČhu minulého volebního období zavedli. Cesta na úĜady,
k lékaĜi a na další urþená místa tak stojí pouhých 20 korun a využít se dá
10x do mČsíce. Pro seniory ve vČku od 65 let+ a osoby s postižením je
tato služba vítanou pomocí a získala si již znaþnou oblibu. Místa, na která
vás Senior taxi mĤže odvézt, jsou pĜesnČ vymezená. Jedná se o úĜady, ordinace lékaĜĤ, nemocnici, vlakové a autobusové nádraží, pošty, knihovnu,
domovy pro seniory a domy s peþovatelskou službou i o chebskou budovu Fakulty ekonomické. Po loĖských komunálních volbách jsme skonþili
v opozici a tak jsme již nemohli realizovat náš zámČr, aby se seznam míst
ještČ rozrostl napĜíklad o obchody a nákupní centra, nebo plavecký bazén
þi jiné mČstské sportovní zaĜízení tak, jako tomu je i v jiných mČstech
z našeho kraje. Dále jsme plánovali službu rozšíĜit i do okrajových þástí
mČsta, kam doposud Senior taxi nezajíždí. Nyní se souþasné vedení mČsta
rozhodlo, že od ledna 2020 službu rozšíĜí i do okrajových þástí mČsta.
Podmínky, které vedení zvolilo a na RadČ mČsta odhlasovalo, jsou podle nás nedostateþné a diskriminaþní a zásadnČ s nimi nesouhlasíme! No
uznejte sami, za jednu jízdu se má platit 50 korun a využít Senior taxi
bude možné jen 4x v mČsíci. Nechápeme, proþ by mČli být senioĜi žijící
mimo centrum þi chebská sídlištČ trestáni vyšší cenou a menším poþtem
jízd, vždyĢ právČ senioĜi z okrajových þástí mČsta mají mnohem menší
a ztíženou možnost se do centra za svými potĜebami dopravit. Každá sociální služba je pĜeci založena na principu solidarity a mČsto Cheb disponuje dostateþným balíkem ¿nancí, aby se o své seniory umČlo lépe postarat.
Ne nadarmo se Ĝíká, že vyspČlá spoleþnost se pozná právČ podle toho, jak
se umí postarat o své seniory, zdravotnČ handicapované a sociálnČ slabé.
Zastupitelský klub hnutí ANO Cheb

Obsah pĜíspČvkĤ þlenĤ zastupitelstva mČsta
se nemusí shodovat s názorem redakce.

Chebské radniþní listy

Reakce þlenské základy ANO Cheb
na pĜíspČvek A. Jalovce uveĜejnČný
v srpnových Radniþních listech
Po volbách se stává leccos. TĜeba i to, že se kdysi vládnoucí hnutí stane opoziþním. To skuteþnČ není vČcí k respektování, jde o holý fakt. O smyšlenosti
þi dĤvodnosti trestních oznámení pak rozhoduje policie þi státní zastupitelství, v koneþné instanci pak soud, nikoliv názor v Radniþních listech, byĢ
jej prezentuje starosta, jsme-li stále ještČ v právním státČ. O tom, nakolik se
politiþtí oponenti dokázali nad cokoliv povznést, hovoĜí již pouhá skuteþnost,
že mají potĜebu svou šlechetnost takĜka soustavnČ zdĤrazĖovat. Nikdo žádný
nadstandardní pĜístup nevyžadoval! A možná snad ani sami voliþi by nebyli
rádi, pokud nČjak rozdali karty a tyto byly ze svévole politikĤ pĜerozdČleny.
Opravdu si nedČlejme iluze o nČjaké velkorysosti, zde jde jen o chladný kalkul. Snahu dČlat se hezkými, aby bylo co svým oponentĤm pĜedhodit. ANO
má samozĜejmČ právo kritizovat, což dČlá. DĤvČra buć je, anebo není. Pokud
zaznívají slova o jejím údajném podkopávání, existuje minimálnČ problém se
sebedĤvČrou. Opozice je zde skuteþnČ od pĜipomínkování, od kritiky. A zajde
pĜesnČ tak daleko, jak si to situace žádá, byĢ se to nČkterým nelíbí. Pokud
v pĜedchozím vydání Radniþních listĤ u pĜíspČvku A. Jalovce padlo jméno
dvou lidí vystupujících za chebské ANO, zde je nutné jednoznaþnČ zmínit,
že ti byli do svých funkcí v rámci hnutí ANO zcela demokraticky zvoleni.
Ze zkušenosti nČkterých z nás z jiných politických stran, než právČ nynČjšího
ANO, mĤžeme napsat, že pomČry ve stranách a ANO se neliší. Všechny registrované politické subjekty mají stanovy, mají nČjakou stranickou strukturu,
probíhá v nich demokratické hlasování. Co je odhlasováno, platí. Pokud však
jinde panují jiné poĜádky, je vČcí jinou. Jestli tĜeba VPM urþitý þlovČk ,,ovládne“ aniž by byl zvolen, možná by bylo záhodno si nejdĜíve zamést pĜed vlastním prahem. Abychom si do té doby vyjasnili pozice. Onu vstĜícnost nevnímáme jako slabost, jako spíše pokrytectví. Zájem o rozvoj našeho mČsta máme,
což jsme ukázali v rámci pĜedchozího volebního období. HovoĜí za nás poþet
konkrétních projektĤ, ne poþet zelených karet vytažených na námČstí. Jakési
izolaci se nedivíme vĤbec. Je to jen urþité blouznČní, pĜání otce myšlenky, na
tohle jsme si zvykli. Pouze jsme jednou prohráli volby, což se v demokracii
sem tam stane. I tĜeba to, že se vládnoucí hnutí stane opoziþním.

Zastupitelský klub hnutí ANO Cheb

Hledáme pomocníky do výroby / obsluhu strojĤ (m/ž/d)
do Mitterteichu
(perspektivní dlouhodobá pracovní nabídka)
Nutná dobrá znalost nČmeckého jazyka,
ochota pracovat ve þtyĜsmČnném provozu.
Adresa pro zasílání životopisĤ uchazeþĤ:
cheb@expert-personal.de
Expert Personaldienstleistung GmbH
ObrnČné Brigády 553/31
350 02 Cheb
Tel.: +49-151-21634752

ϭϱϬΦďƌƵƚƚŽWKh<ƐƉůĂƚŶǉǌĂ
ƵǌĂǀƎĞŶǉƉƌĂĐŽǀŶşƉŽŵĢƌƵyWZd 'ŵď,
ĂŽĚƉƌĂĐŽǀĂŶǉŵŝŶŝŵĄůŶĢϭŵĢƐşĐ


Chebské radniþní listy

INFORMACE Z RADNICE

NABÍDKA BYTģ A GARÁŽE
K PRONÁJMU
MČsto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí následující byty:
- Na Hradþanech 1631/29, byt þ. 19 o velikosti 2+1
a výmČĜe 70,50 m2 vþ. sklepa 6,4 m2 ve 3. patĜe
domu, minimální výše nájemného 3.596 Kþ, jistina
10.000 Kþ
- Malé námČstí 2199/7, byt þ. 11 o velikosti 2+1 a výmČĜe 61,39 m2 vþ. sklepní kóje 2,76 m2 ve 4. patĜe
domu, minimální výše nájemného 3.255 Kþ, jistina
9.765 Kþ
- námČstí Krále JiĜího z PodČbrad 494/43 (Špalíþek),
byt þ. 6 o velikosti 1+1 a výmČĜe 38,49 m2 vþ. komory 1,14 m2 ve 3. patĜe domu, minimální výše nájemného 2.067 Kþ, jistina 6.201 Kþ
- K Viaduktu 2368/6, byt þ. 2 o velikosti 1+1 a výmČĜe
37,55 m2 vþ. sklepní kóje 2,3 m2 v pĜízemí domu,
minimální výše nájemného 1.964 Kþ, jistina 5.892 Kþ

- DyleĖská 1205/24 (modrý vČžák), byt þ. 96 o velikosti 2+kk a výmČĜe 40,60 m2 bez sklepa v 8. patĜe
domu, minimální výše nájemného 2.993 Kþ, jistina
5.000 Kþ
- DyleĖská 1205/24 (modrý vČžák), byt þ. 84 o velikosti 1+kk a výmČĜe 22,00 m2 bez sklepa v 7. patĜe
domu, minimální výše nájemného 1.870 Kþ, jistina
5.000 Kþ
Termín pro podání pĜihlášek: 17. 9. 2019 do 10.00 hod.
Aukþní kola: 23. 9. 2019
Bližší informace naleznete na www.chebskenemovitosti.cz nebo je podá referentka oddČlení správy budov NadČžda Musílková, DiS. (tel. 607 806 118,
e-mail: musilkovan@cheb.cz).
MČsto Cheb nabízí k pronájmu pozemek parcelní
þíslo st. 4562, zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe
18,85 m², k.ú. Cheb, jehož souþástí je stavba - garáž
bez þ. p./þ. e., v ulici PobĜežní (Hilárie u sídlištČ Zlatý
vrch). Minimální nabídková cena pro elektronickou
aukci je 500 Kþ/mČsíþnČ.
Termín pro podání pĜihlášek: 16. 9. 2019 do 10.00 hod.
Aukþní kolo: 23. 9. 2019 v 17.30 hod.
Bližší informace naleznete na www.chebskenemovitosti.cz nebo je podá referentka oddČlení správy budov NadČžda Musílková, DiS. (tel.: 607 806 118,
e-mail musilkovan@cheb.cz).

Nabídka polohovatelných lĤžek
Vážení obþané, mČsto Cheb Vám zcela zdarma nabízí manuálnČ polohovatelná nemocniþní lĤžka zn. Linet Calma, která se po rekonstrukci Nemocnice Cheb vyĜazují. LĤžka jsou manuálnČ polohovatelná (záda/nohy), nejsou
výškovČ nastavitelná. Souþástí je omyvatelná matrace, hrazda, noþní stolek
a boþní zábrana. Odvoz lĤžka z prostor nemocnice si každý zájemce musí zajistit sám. Pro bližší informace kontaktujte pracovníka odboru sociálních vČcí
a zdravotnictví Bc. Marcela Býnu - tel.: 354 440 257, e-mail: byna@cheb.cz.

Informace pro obþany Chebu
k využívání MHD
MČsto Cheb zajistilo i v roce 2019 poĜízení þasového jízdného MHD pro vybrané kategorie obyvatel Chebu (dČti 6-15 let, studenti 15-26 let, roþní jízdné
pro seniory nad 65 let, zvláštní jízdné) na náklady mČsta.
UpozorĖujeme obþany výše uvedených kategorií, pĜípadnČ jejich zákonné zástupce, že poĜízení þasového jízdného pro období 1.9.-31.12.2019 a roþního
þasového jízdného (senioĜi nad 65 let a zvláštní jízdné) bude možné v pokladnČ
dopravního terminálu v Po, Út, ýt, Pá 7:30-12:00 a 12:30-15:30 a St 7:30-12:00
a 12:30-17:00, nejpozdČji však do 30.9.2019.
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UpozornČní pro nájemce bytĤ
UpozorĖujeme nájemce mČstských bytĤ, kteĜí mají smlouvy o nájmu bytu
uzavĜeny na dobu urþitou do konce roku 2019, že musí podat písemnou
žádost o prodloužení doby nájmu minimálnČ 60 kalendáĜních dnĤ pĜede dnem stanoveným pro ukonþení sjednané doby nájmu. FormuláĜ
žádosti je dostupný na webu mČsta www.cheb.cz v sekci Radnice (dále
MČstský úĜad/Odbor správy majetku/FormuláĜe), þi pĜímo na oddČlení
správy budov. Žádost je možné doruþit poštou, prostĜednictvím podatelny
MČstského úĜadu Cheb nebo osobnČ na oddČlení správy budov.
Pokud písemná žádost o prodloužení doby nájmu nebude ze strany nájemce ve výše uvedené dobČ pronajímateli pĜedložena, nájemní vztah skonþí
uplynutím sjednané doby. V odĤvodnČných a nájemcem ĜádnČ doložených pĜípadech mĤže vedoucí odboru správy majetku akceptovat i žádost
podanou v dobČ kratší, než je 60 kalendáĜních dnĤ pĜed ukonþením sjednané doby nájmu.

Bezplatná právní pomoc pro osoby
starší 50 let
Kdy? 3. záĜí 2019 od 10:00 do 16:00
Kde? MČstský úĜad Cheb, budova 26. dubna 4, 2. patro - zasedací
místnost 53C
Iuridicum Remedium, z. s. poĜádá bezplatnou mobilní advokátní poradnu pro seniory, která nabízí individuální právní poradenství v oblasti
dluhĤ, exekucí a bydlení. Cílem mobilní právní pomoci je zajistit pro
obþany ve vČku 50+ možnost pĜímé konzultace s advokátem Mgr. Janem VoboĜilem.
• Je vám více než 50 let?
• UzavĜeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
• Trápí Vás dluhy nebo exekuce?
• Bojíte se, že Vám kvĤli dluhĤm Vašich blízkých exekutor vybílí byt
nebo úþet?
• PĜemýšlíte o Ĝešení dluhĤ osobním bankrotem?
• Bojíte se, že pĜijdete o bydlení?
Obþané, kteĜí budou mít zájem o tuto bezplatnou individuální advokátní pomoc, mají možnost objednání konzultace na telefonním þísle
776 703 170.

UpozornČní pro podnikatele
UpozorĖujeme zvláštČ zaþínající podnikatele, že pokud obdrží dopis
od RejstĜíku obchodu a živnosti - obchodní spoleþnost INFORMATIK
ýESKÁ REPUBLIKA spol. s.r.o., Lidická 2030/20 612 00 Brno, nebo
od Živnostenské komory ýeské republiky - obchodní spoleþnost OFFICE
POINT s.r.o., TruhláĜská 1519/25, 110 00 Praha 1, jedná se o obchodní nabídky soukromých ¿rem. Požadovaná þástka je tedy cenou za zveĜejnČní
reklamního textu v rejstĜíku, který vede soukromá obchodní spoleþnost.
RozhodnČ není registrace v takových rejstĜících povinná!
Jediným o¿ciálním živnostenským rejstĜíkem je informaþní systém veĜejné správy provozovaný Ministerstvem prĤmyslu a obchodu ýR. Do tohoto rejstĜíku je zapsán každý podnikatelský subjekt podnikající v režimu
živnostenského zákona, a to zcela automaticky, zdarma a bezprostĜednČ
po vydání živnostenského oprávnČní. Systém je provozován v režimu online, takže nejpozdČji druhý den po zápisu subjektu jsou informace veĜejnČ a zdarma pĜístupné na webové adrese www.rzp.cz.
Ing. Magda Lišková, vedoucí oddČlení obecní živnostenský úĜad

NABÍDKA PARKOVACÍCH BOXģ
Parkovací boxy, o jejichž pronájem lze požádat na odboru majetkoprávním:
• lokalita Krátká - k pronájmu 1 místo (box þ. 35)
• lokalita K Nemocnici - k pronájmu 3 místa (boxy þ. 15-17)
• lokalita Školní - k pronájmu 9 míst (boxy þ. 1, 3-10)
V lokalitČ Školní je u boxĤ þ. 5-10 možnost parkovat omezena na dobu od
18 do 7 hodin v pracovních dnech a po celých 24 hodin o sobotách, nedČlích a státních svátcích. Roþní nájemné je pak stanoveno ve výši 50 %
základní sazby. Aktuální informace naleznete na webu mČsta www.cheb.
cz v sekci Radnice (dále MČstský úĜad/Odbor majetkoprávní/Dokumenty/
Aktuální nabídka parkovacích boxĤ).

ZE SPORTU
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Cheb má další dva mistry svČta
Mistrovství svČta žákĤ a dorostu v rádiovém orientaþním bČhu pĜineslo þeským barvám 15 medailí a chebskému oddílu ROB dva tituly mistra svČta
a dva tituly vicemistra. Barbora Doubravová (na
snímku) si do Chebu pĜivezla þtyĜi medaile!
Letošní svČtový šampionát se konal na zaþátku
þervence v ukrajinské Vinnytsii. ýeská výprava
þítala 17 sportovcĤ a pČt þlenĤ realizaþního týmu.
Na mistrovství delegovaly své závodníky pĜevážnČ evropské státy, ale dorazila i 13þlenná výprava
z ýíny. Chebskou þást þeské reprezentace tvoĜili
jednak sportovci Barbora Doubravová (kat. D14), Petr Král (kat. M14)
a Jan Trpák (kat. M16), jednak þlenové realizaþního týmu Vlasta Vlachová, Miroslav Vlach ml., JiĜí Vlach a Miroslav Vlach st.
Na programu mistrovství byly tĜi individuální závody a dvČ soutČže družstev. Závod v pásmu 3,5 MHz ukázal na velmi dobrou pĜipravenost þeských dívek a chlapcĤ. V kategorii D14 zvítČzila Aneta Hendrichová (Praha) pĜed druhou Barborou Doubravovou (Cheb). I družstvo tak získalo
zlatou medaili. StejnČ tomu bylo i v kategorii D16, kde zvítČzila Johana
Klecová (Pardubice) a druhá dobČhla VČra StaĖková (Bílovice). Páté zlato pak pĜidali chlapci v kategorii M16, když v jednotlivcích dobČhl Jakub
Klec (Pardubice) na druhém místČ, Šimon Dukát (Praha) na pátém a Jan
Trpák (Cheb) na šestém. V kategorii M14 dobČhl Petr Král (Cheb) na velice pČkném 5. místČ, jeho kolegové ale tak dobrý výkon nepodali, takže
družstvo skonþilo þtvrté.
Závod ve sprintu se bČhá na 12vteĜinové relace a jeho délka þinní 1,5
až 2 kilometry. ÚspČch z pĜedchozího dne se v nČm podaĜilo zopakovat
dvojici Aneta Hendrichá a Barbora Doubravová, které opČt obsadily první
a druhé místo. KlukĤm se již tolik nedaĜilo. Jako nejlepší dobČhl v kategorii M14 sedmý Petr Král a v kategorii M16 pátý Jan Trpák.
Poslední závod v pásmu 144 MHz byl v oþekávání náporu domácích závodníkĤ, kteĜí byli po dvou závodech v celkovém zisku medailí až za
þeskou výpravou. Z þeských závodníkĤ se podaĜilo získat stĜíbrnou medaili Jakubu Unþovskému (Bílovice) v kategorii M16 a družstvo skonþilo
rovnČž stĜíbrné. Jan Trpák dobČhl na 12. místČ. Petr Král si zopakoval
sedmou pĜíþku a ve družstvech opČt þtvrtou. DČvþata v kategorii D16 vybojovala 5. a 7. pozici a v družstvech skonþila druhá, v kategorii D14 pak
sedmé a deváté místo staþilo na bronzovou medaili v soutČži družstev,
Barbora Doubravová dobČhla dvanáctá. Ukrajinští závodníci podle oþekávání vylepšili svou medailovou bilanci a nakonec zvítČzili v hodnocení
národĤ pĜed druhou ýeskou republikou a tĜetím BČloruskem.
ýeská výprava pĜivezla 15 medailí (šest zlatých, sedm stĜíbrných a dvČ
bronzové). Do Chebu putuje zásluhou Barbory Doubravové jedna zlatá,
dvČ stĜíbrné a jedna bronzová medaile, zásluhou Jana Trpáka jedna zlatá
a jedna stĜíbrná medaile.
Na podzimní Mistrovství Evropy juniorĤ, seniorĤ a veteránĤ, které se koná
zaþátkem záĜí ve slovinském lyžaĜském stĜedisku Rogla, se z chebského
oddílu ROB nominovali Daniela Trpáková (juniorky), Daniel Svatek (junioĜi), Alena Pátková, Blanka Adámková a Miroslav Vlach (veteráni).
Oddíl ROB a OB Cheb tímto rovnČž dČkuje mČstu Cheb za podporu, kterou mu poskytuje formou ¿nanþního pĜíspČvku. Více informací najdete
na www.ardf-cheb.cz.
Miroslav Vlach, Oddíl ROB Cheb

Chebský Sokol informuje
TČlocviþná jednota Sokol Cheb má tĜi oddíly. Turistický oddíl organizuje vycházky a výlety, kondiþní cviþení a cviþení jógy se odehrává
v malé tČlocviþnČ družiny 5. ZŠ v ulici MatČje Kopeckého na Hradþanech.
V prvním pololetí letošního roku jsme se zúþastnili novoroþního výstupu na Zelenou horu, masopustního prĤvodu mČstem, zahájení lázeĖské
sezóny ve Františkových Lázních, navštívili jsme Chebské dvorky, zorganizovali jsme vycházku na Krajinku a odtud jsme se po silnici od Libé
vrátili zpČt do Chebu.
Po prázdninách zahájíme þinnost v tČlocviþnČ družiny 5. ZŠ jógou s cviþitelkou Hanou Bartošovou ve þtvrtek 3. Ĝíjna. Kondiþní cviþení zaþne
v úterý 8. Ĝíjna a povede jej cviþitelka Alena Pitelková. V úterý i ve þtvrtek
se zaþíná v 17.30 a konþí v 18.30 hod. Za možnost cviþit v tČlocviþnČ dČkujeme paní Ĝeditelce Jitce ěehoĜové a mČstu Cheb, které nám každoroþnČ pĜispívá na pronájem. Na každé cviþební lekci bývá 20 i více cviþenek.
Marie Francková, za výbor T.J. Sokol Cheb
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Na Mistrovství svČta v basketbale
veteránĤ mČl zastoupení i Cheb
Na pĜelomu þervence a srpna se ve Finsku uskuteþnilo 15. Mistrovství
svČta v basketbale veteránĤ. O¿ciálním organizátorem tohoto sportovního
klání byla mezinárodní organizace FIMBA a poĜadatelem sportovní klub
s dlouholetou historií Tapiolan Honka pod záštitou mČsta Espoo.
Mistrovství svČta veteránĤ se koná jednou za dva roky. Letos se ho zúþastnili reprezentanti 44 zemí z pČti kontinentĤ. Celkem 236 týmĤ odehrálo 624 zápasĤ ve vČkových kategoriích 35+ až 80+. Z ýeské republiky
odjelo do Finska 8 týmĤ, z toho 3 týmy žen a 5 týmĤ mužĤ. V jednom
z ženských týmĤ, a to v kategorii 55 +, byly i dvČ hráþky z Chebu - Hana
Berkovcová a Iveta Loucká. V základní þásti mČla dČvþata ve skupinČ
týmy Finska, Kostariky a NČmecka. Skonþila v ní tĜetí a dále bojoval
o 9. až 13. místo s týmy Chile a NČmecka. Nakonec vybojoval þeský
tým žen v kategorii 55+ 9. místo. VítČzem této kategorie se staly hráþky
Ruska. Je také obdivuhodné, že v mužské kategorii 80+ bylo pĜihlášeno
5 družstev a zápasy nebyly jen o tom pĜejít hĜištČ, ale opravdu o basketbalu a zkušenostech. V této kategorii vyhrál tým USA.
Vedle sportovních klání zbyl þas a síly i na návštČvu pamČtihodností
a krásné pĜírody. Jet do zemČ tisíce jezer a ostrovĤ a nenavštívit je, by
byla škoda.
ChtČly bychom podČkovat mČstu Cheb za poskytnutý ¿nanþní pĜíspČvek
na letenky a sportovnímu klubu Trinity Cheb i ostatním sponzorĤm za
poskytnuté dary.
Hana Berkovcová

SK Kraso Cheb poĜádá tradiþní
Školiþku bruslení
Vážení rodiþe, SK Kraso Cheb poĜádá tradiþní Školiþku bruslení pro
chlapce a dívky ve vČku od 4 do 8 let. Výuka probíhá skupinovou formou. Kurz startuje v nedČli 29. záĜí. PĜihlášky a bližší informace na
emailu krasocheb@seznam.cz nebo na telefonním þísle 602 479 121.
Poþet dČtí je limitován - proto neváhejte a pĜihlašujte! TČšíme se na Vás!
SK Kraso Cheb

LukostĜelecký klub LK Eska Cheb
informuje
V þervenci se v chebském lukostĜeleckém
areálu uskuteþnilo za podpory mČsta 3. kolo ligy družstev v terþové lukostĜelbČ. Naše
družstvo ve složení Tomáš Bouda, Martin
Hámor, Vít Vejražka a Pavel Smažík mladší dokonale využilo znalosti domácího
prostĜedí. V prvním kole vyĜazovací þásti
s pĜehledem porazilo stĜelce z pražského
klubu SK Start Praha. Druhé kolo proti
soupeĜĤm z Brna bylo daleko napínavČjší. Za stavu 4:4 došlo na rozstĜel. V nČm
naši stĜelci s klidem nastĜíleli 27 bodĤ z 30
možných a zajistili si postup do ¿nále. Tam
se setkali se svým odvČkým rivalem z PlznČ. Tentokrát mČli navrch naši
stĜelci! Liga je ale dlouhodobá soutČž a vítČzství nám zajistilo prozatímní
3. místo s možností v závČreþném ¿nále zabojovat o koneþné stĜíbro.
Sestry Zikmundovy opČt vyrazily reprezentovat naše mČsto do zahraniþí.
V rumunské Bukurešti se konalo další kolo Evropského poháru dorostu
v terþové lukostĜelbČ. Starší Martina i mladší Petra se ve svých kategoriích shodnČ umístily na 9. místech. Evropský pohár je stejnČ jako liga
složená soutČž a v celkovém poĜadí skonþila naše Martina (na snímku)
na krásném 3. místČ. DČvþata letos získala mnoho úspČchĤ, ale vrchol
sezóny v podobČ svČtového šampionátu ve španČlském Madridu je teprve
þeká. Tak jim držme palce!
Nakonec bychom vás rádi pozvali k nám na stĜelnici, kde se bude ve
dnech 7. a 8. záĜí konat Mistrovství ýeské republiky žactva. Závodu se
zúþastní pĜibližnČ stovka mladých stĜelcĤ. Budeme rádi, když se pĜijdete
podívat a zafandit našim lukostĜelcĤm!
LK ESKA Cheb
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Olympijský víceboj v Pohádce

OOO a POKOS na 5. ZŠ

V mateĜské škole Pohádka se ve školním
roce 2018/19 všechny dČti s nadšením zapojily do projektu „SvČt nekonþí za vrátky
– cviþíme se zvíĜátky“. Projekt je inspirován pravidelným cviþením v jednotách Sokola, projektem ýOV „Sazka – olympijský
víceboj“ pro ZŠ a RVPPV.
DČti postupnČ plnily úkoly v jednotlivých
oblastech – atletické þinnosti, gymnastické
dovednosti, manipulace s míþem, netradiþní þinnosti a rozvíjení poznání. V prĤbČhu školního roku se dČti zdokonalovaly v chĤzi, bČhu, skoku, házení, chytání, cviþení na náĜadí, s náþiním.
Cviþební jednotky probíhaly pĜevážnČ ve sportovní hale, ale cviþili jsme
i ve tĜídách a na školní zahradČ.
Každé dítČ plnilo úkoly podle vČku a svých individuálních schopností
a dovedností s vČtším þi menším úspČchem. Cviþení dČti bavilo. OdmČnou
za sportovní výkony byly sešity, do kterých si vlepovaly samolepky zvíĜátek po splnČní daného úkolu. Na závČr projektu byly všechny dČti odmČnČny diplomem, pĜívČskem, omalovánkou a medailí. V cviþení budeme pokraþovat a zdokonalovat dovednosti dČtí a zvyšovat chuĢ dČtí ke sportování.
Bc. Eva Fikejzová, uþitelka MŠ Pohádka

Pod tČmito podivnými zkratkami se skrývají výrazy Ohrožení a ochrana obyvatelstva a PĜíprava obþanĤ k obranČ státu.
Vedení školy spolu s uþiteli druhého stupnČ ve spolupráci s partnerskými organizacemi každoroþnČ poĜádá projektový den
s výše uvedenou tematikou. Každý z nás
se totiž nČkdy mĤže dostat do situace, kdy
bude ohrožený požárem, povodní, únikem
nebezpeþného plynu nebo (snad ne) dokonce teroristickým útokem.
Nedávno konþící deváĢáci jsou první, kdo od šestého roþníku prošli celým
cyklem školení. Byli seznámeni s jednotlivými druhy ohrožení, jak se pĜi nich
zachovat þi co si mají sbalit do evakuaþního balíþku, kdyby museli na pĜechodnou dobu opustit své domovy a strávit nČjaký þas v evakuaþním centru
z dĤvodu nČjaké živelní pohromy nebo jiného druhu ohrožení.
Mimo tato školení k jednotlivým nebezpeþím žáci v každém roþníku absolvují nČjaký kurz. ŠesĢáci si na dopravním hĜišti zkouší znalost dopravních pĜedpisĤ a své umČní pĜi jízdČ na kole nebo kolobČžce. Sedmáci jsou
seznamováni s nebezpeþími, která hrozí pĜi požáru, s protipožární prevencí, seznamují se s hasiþskou technikou a absolvují praktické ukázky.
Žáci osmých roþníkĤ se uþí základy poskytování zdravotnické první pomoci vþetnČ komunikace s cviþným dispeþinkem zdravotnické záchranné
služby. Praktické ukázky letos pro žáky pĜipravil a dispeþera zahrál JiĜí
ýerný, místostarosta mČsta, jinak civilní profesí záchranáĜ zdravotnické
záchranné služby.
Pro deváĢáky každoroþnČ pĜipravují þlenové StĜeleckého klubu AVZO
Cheb na stĜelnici Myslivna ukázky sebeobrany, rĤzných typĤ zbraní a hlavnČ stĜeleckou soutČž ze vzduchovek. NejúspČšnČjší stĜelci z Ĝad žákĤ si pak
mohou vybrat nČkterou ze zbraní þlenĤ stĜeleckého klubu, ze které mají
možnost si zastĜílet.
KromČ vedení školy a uþitelĤ patĜí podČkování za možnost uskuteþnČní
projektového dne: Domu dČtí a mládeže Sova Cheb za poskytnutí dopravního hĜištČ a uþebny s interaktivní tabulí a dataprojektorem, vedení chebské stanice Hasiþského záchranného sboru Karlovarského kraje
a hasiþĤm za pĜípravu programu a ukázek techniky, panu místostarostovi
JiĜímu ýernému a paní HanČ LuĖákové za pĜípravu a vedení nácviku poskytování zdravotnické první pomoci, panu Tomáši Koženému a dalším
þlenĤm StĜeleckého klubu AVZO Cheb za pĜípravu ukázek sebeobrany,
rĤzných typĤ zbraní a umožnČní stĜelby na stĜelnici Myslivna.
Ing. Pavel Filipin

TĜídČní je na 2. ZŠ samozĜejmostí
Co se dČje s odpadem? Produkce odpadu, jeho následné tĜídČní, recyklace
a jiné formy nakládání s ním - velké téma pro celou spoleþnost. Žáci 2. ZŠ absolvují speciální vzdČlávací programy k získání základních znalostí o správném tĜídČní odpadu již od 1. tĜídy. KonkrétnČ je napĜíklad naše škola zapojena
do projektu Recyklohraní. Snahou tohoto projektu je, aby žáci pochopili, že
tĜídČní je správné a snadné.
Dnes žáci vČdí, že obvykle do žlutého kontejneru patĜí plast, do modrého
papír a do zeleného sklo. Kontejnery na tĜídČný odpad se nacházejí v blízkosti naší školy. Žáci tedy mohou vidČt, kde konþí jimi vyprodukovaný odpad,
pokud ho správnČ odhodí do tašek. Tašky, jež jsou k dispozici ve všech uþebnách, barevnČ odpovídají kontejnerĤm na tĜídČný odpad. Jejich obsah je pravidelnČ vynášen do vČtších sbČrných nádob umístČných na chodbách po celé
škole, ty jsou pak koneþnČ vyprazdĖovány do již zmínČných kontejnerĤ. Již
Ĝadu let je celoškolnČ organizována soutČž ve sbČru kaštanĤ a žaludĤ pod dohledem paní uþitelky Richtrové, sbČr drobného elektroodpadu a monoþlánkĤ
pak spravuje paní uþitelka Zahradníková. Naši žáci se pravidelnČ zúþastĖují
biologické olympiády a lesnické soutČže.
Co se týká exkurzí, žáci navštČvují Školní statek a krajské stĜedisko ekologické výchovy Cheb. Žáci 5. roþníku navštČvují skládku a tĜídiþku odpadĤ
v ýernošínČ. Od tamČjšího lektora získají informace o kompletním systému
správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Seznámí se
s provozem dotĜićovací linky odpadĤ a vidí vzorky surovin, které jsou z vytĜídČného odpadu vyrábČny a které budou následnČ opČt využity pro výrobu
dalších výrobkĤ. PĜi prĤchodu „nauþné stezky“ se dozvídají o výrobČ elektrické energie z jímaného skládkového plynu.
Zapomenout nemĤžeme ani na aktivity paní uþitelek Hrdinové a Hanušové,
mezi kterými nechybí pozorování živé pĜírody, práce s lupou a mikroskopem,
zhotovení herbáĜe, využití rĤzných encyklopedií, aj. Školní dvorek zdobí záhonky zeleniny a bylinek. DĤraz je kladen na využívání dovedností a znalostí
v praktickém životČ, neboĢ životní prostĜedí je v rukou každého z nás.
Mgr. Barbora BednáĜová

DČkujeme za pozvání na dČtský den
Jménem DČtského domova Cheb
bychom rády podČkovaly obci
Milíkov za pozvání na dČtský den.
PodČkování patĜí panu starostovi
Janu Benkovi, místním hasiþĤm
a všem lidem, kteĜí se dČtem vČnovali celé odpoledne. Akce byla
zdaĜilá, velmi dobĜe organizována,
prostČ úžasná.
Mgr. Daniela Huþková,
Mgr. Jitka Strouhalová a Martina Lokingová

DHL pomáhá školám

Je až k nevíĜe, že se v dnešní dobČ najde nČkdo, kdo chce jen tak, nezištnČ,
nČkomu pomoci. Naší 6. základní škole Cheb se to stalo. V rámci projektu „Go help“ nám nabídla pomoc ¿rma DHL. PĜes prázdniny probíhalo
ve škole mnoho oprav, rekonstrukcí a zmČn, proto jsme nabídku velice
uvítali. Ve þtvrtek 30. þervence k nám zavítalo témČĜ 30 zamČstnancĤ ¿rmy DHL, kteĜí se hned s chutí vrhli do práce. Natírali šatny, stČhovali
nábytek, myli okna a uklízeli v areálu školy. Bylo hezké sledovat, s jakou radostí vylepšují prostĜedí školy pro naše žáky. NČkteĜí si dokonce
zavzpomínali na léta strávená na naší škole. Všem zúþastnČním a vedení
¿rmy DHL Cheb patĜí veliké podČkování. VČĜím, že naše spolupráce bude
pokraþovat i nadále.
Mgr. ŠtČpánka Dostálová, Ĝeditelka 6. ZŠ Cheb
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PodČkování za dobrovolný úklid
Ráda bych podČkovala dvČma mladým sleþnám a chlapci za úklid dvoru
za mČstskou tržnicí vedle OD Prior.
Náš dvĤr je opravdu v Chebu nejhorší. Je používán jako veĜejné toalety,
místo pro užívání drog. Scházejí se tam velké skupiny s hlasitou produkcí
hudby, bezdomovci rozhazující vše z popelnic na zem... A to vše v samotném centru Chebu.
Bohužel neznám jména onČch dobrovolníkĤ, ale urþitČ se v þlánku poznají a podČkování je potČší. Ve svém prázdninovém volnu se sami pustili do
práce a celý dvĤr posetý odpadky uklidili. PatĜí jim za to veliké podČkování, v neposlední ĜadČ i za to, že zažehli tak krásným þinem jiskru nadČje,
že není všem jedno, v jakém prostĜedí žijí.
Jana Ferlingová

Dobrovolní hasiþi informují
O druhém srpnovém víkendu oslavili naši
kolegové, hasiþi z nedalekého Waldsassenu,
krásné výroþí - 150 let od založení tamního
hasiþského spolku. V sobotu se konala dČtská olympiáda v duchu požárního sportu.
V podveþer následoval prĤvod mČstem do
baziliky, kde probČhla slavnostní mše a byly
pĜedány výroþní stuhy k hasiþským praporĤm. Poté se prĤvod odebral zpČt k hasiþské
zbrojnici, kde se slavilo až do ranních hodin.
Druhý den byla pĜed hasiþskou zbrojnicí vystavena historická technika
- hasiþské cisterny, žebĜíky, dopravní automobily a stĜíkaþky. Ve dvČ hodiny odstartoval prĤvod hasiþĤ z Waldsassenu jako oslavencĤ, spĜátelených
hasiþských sborĤ a dalších zájmových spolkĤ vþetnČ prĤjezdu zmínČné
historické techniky mČstem.
PĜejeme našim kolegĤm mnoho zdaru a hlavnČ jen samé šĢastné návraty
z výjezdĤ k mimoĜádným událostem.
Pavel Pagáþ, Sbor dobrovolných hasiþĤ Cheb-Háje

6. ZŠ obhájila titul EKOŠKOLA
KvČtnový audit dĤkladnČ provČĜil úroveĖ dosažených výsledkĤ naší
školy v rámci ekologie za poslední dva roky. Ekotým, žáci, pedagogové
i správní zamČstnanci uplatĖovali své znalosti a dovednosti v jednotlivých
sledovaných tématech Odpady, Voda, ProstĜedí a SvČt jídla.
Protože tĜídČní odpadu je ve škole již zcela bČžnou, rutinní záležitostí,
zaþali jsme se zamČĜovat na snižování objemu odpadu. VČtšina žákĤ
i pedagogĤ používá svaþinové boxy a plastové lahve na opakované použití, sešlápne kartony od školního mléka (žáci 5. tĜídy se zaĜadili svým pokusem mezi dvacet nejlepších škol v celostátní soutČži Mléko a my) nebo
sešrotuje poškozené PET lahve na speciálním lisu. Z ostatních PET lahví
vyrábíme relaxaþní „bobíky“, které jsou rozmístČné na školních chodbách, závČsné kvČtináþe, pĜesýpací hodiny apod. Množství bioodpadu
þásteþnČ likvidují kalifornské žížaly ve vermikompostéru i novČ založený
kompost u pokusných záhonĤ. Rádi bychom získali kompostér.
ProstĜedí školy zdobí Ĝada výtvorĤ z odpadových materiálĤ, žáci hrají
v relaxaþních zónách deskové hry s víþky, daĜí se nám snižovat množství
spotĜebované vody. Využíváním pĜírodních þisticích prostĜedkĤ (ocet)
také ménČ zneþišĢujeme odpadní vodu. Ve spolupráci s DDM Sova již
druhý rok funguje ekokroužek, naše tĜídy se každoroþnČ objevují mezi
nejlepšími v soutČži ve sbČru suchého peþiva pro zvíĜata v DDM Sova.
Škola se rovnČž zaĜadila mezi šedesát škol v republice, které úspČšnČ
absolvovaly ekologickou akci Týden obyþejného hrdinství, zdaĜilý byl
i projekt Voda pro žáky chebské MŠ.
Obdiv auditorek patĜil nejen novČ zĜízené ekoklubovnČ, kde žáci mohou
v pĜíjemném prostĜedí trávit pĜestávky i volný þas, ale i EKODNU, který
pĜedstavoval vyvrcholení výchovy žákĤ v tĜídČní odpadu.
Prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA, platný pro další þtyĜi roky, pĜevzal v þervnu ekotým (zatím stále jediné chebské ekoškoly) v doprovodu chebského místostarosty JiĜího ýerného. Na slavnostním vyhlášení
v reprezentaþních prostorách Senátu ýR nám ho pĜedali zástupci hnutí
Tereza, Senátu ýR a námČstek ministra životního prostĜedí. DČkujeme
vedení mČsta Cheb za dopravu na tuto akci a vČĜíme, že spolupráce mČsta
a Ekoškoly (6. ZŠ Cheb) pĜinese v oblasti ekologie další úspČchy.
Mgr. Jana Kofránková, koordinátorka Ekoškoly a EVVO na 6. ZŠ Cheb
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Chovatelé pĜipravili výstavu
drobného zvíĜectva
V pátek 27. a v sobotu 28. záĜí poĜádá chebská organizace ýeského svazu
chovatelĤ ve svém objektu na Švédském vrchu (Ke KaštanĤm 15) velkou
výstavu králíkĤ, drĤbeže, holubĤ a dalšího drobného zvíĜectva. KromČ
chebských chovatelĤ se na ní podílejí také sousedé z nČmeckého Hohenbergu.
Výstava, na které bude možné zakoupit chovná zvíĜata, bude probíhat
v pátek od 9 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin. DČti mají vstup
zdarma. V pátek jsou na výstavu zvány tĜídy z chebských základních
a mateĜských škol.

Se suchem mĤžeme bojovat
i v našem mČstČ!
Sucho narĤstá nČkolikátým rokem. HovoĜí se dokonce o tom, že pĤdní
sucho ohrožuje už 80 % ýeska. Lidé „z praxe“ - zemČdČlci, lesníci… - už
„nápovČdu“ nepotĜebují, protože sami vidí, co se dČje na polích, v lesích
a sþítají škody. Jak tomu þelit? Zadržet vodu v krajinČ! Protože bez vody
nelze žít.
I u nás v Chebu by všechny travnaté plochy, malé podél chodníkĤ, vČtší
podél blokĤ panelákĤ a zástavby i ty velké v parcích, mohly velice dobĜe
plnit funkci „pĜírodní klimatizace“. Mohly by zadržet vláhu a snížit pocitovou teplotu. Jen by nesmČly být vysekány.
Pokusila jsem se proto shrnout doporuþení odborníkĤ na problematiku
klimatu, jak bychom mohli postupovat i v našem mČstČ, aby se v nČm
udržela tolik potĜebná voda a lépe se nám dýchalo.
1. Základní vČc, která se musí zmČnit je: nikdy trávníky nesekat nakrátko, natož svažité plochy. Sekaþka by mČla být zvednuta aspoĖ do výšky 10 cm.
2. Pokud neprší a dle pĜedpovČdí se ani deštČ neoþekávají, nesekat. Posekané strništČ se jinak spálí „na slámu“.
3. Není problém, aby se tráva pravidelnČ posekala jen kolem laviþek þi
na plácku s prolézaþkami, tedy v místech, kam lidé a dČti skuteþnČ
chodívají.
4. Vyšší tráva dokáže zachytit 35-45 % prachu, krátká jen 16 %.
5. Aby trávník dobĜe odrážel sluneþní paprsky a lépe zadržoval dešĢovou vodu pro sebe i pro kĜoviny a stromy nad ním, mČl by mít výšku
nejlépe 20-25 cm.
6. Neodvážet veškerou poseþenou trávu, protože rozložená poseþená
tráva dobĜe poslouží pĤdním i luþním živoþichĤm.
7. Co nejhojnČji pČstovat vzrostlejší kvČtnaté trávníky, které svou pestrostí bylin a kvČtĤ krásnČ pĜispČjí k biodiverzitČ a zároveĖ jsou nádherné na pohled
8. Je možné také zmČnit složení stávajících trávníkĤ a použít jiné druhy
travin, které pĜirozenČ rostou na sušších místech a jen do výše 20 cm,
tedy ke kotníkĤm, a nesekají se tedy vĤbec. Jsou to stepní trávy.
9. VČtšinu svažitých míst v ulicích i ty kopeþky mezi zástavbou, kde
se obyvatelé pravidelnČ nescházejí, osít luþními kvČtinami. Staþí je
posekat pouze na podzim, navíc pĤda je jimi zpevnČna a zemina tedy
není vyplavena pĜípadnými lijáky.
10. Na vČtšinČ trávníkĤ zavést mozaikovitou seþ, tzn. vždy ponechat dostateþnČ široký pruh þi jiný obrazec neseþený. Je to prospČšné pro
tolik potĜebné vþelky, motýli, hmyz…
ZávČrem: Z výše uvedených doporuþení odborníkĤ vyplývá, že i my ve
mČstČ jsme spoluzodpovČdní za to, jak úspČšná bude snaha zadržet vodu
v pĤdČ, obnovit biodiverzitu a tím pomoci nejen organismĤm, rostlinám,
hmyzu i ptáþkĤm, ale pĜedevším sami sobČ.
PĜeji si, aby naše krásné mČsto vzkvétalo nejen obraznČ (stavbami þi jinými skvČlými vČcmi), ale i zelení s bylinkami a kvČtinami. Tak pojćme už
v pĜíštím roce tímto smČrem. DČkuji.
Milada KĜivánková, Cheb

PodČkování Hospici Sv. JiĜí
ChtČla bych touto formou podČkovat za péþi a vstĜícnost personálu Hospice Sv. JiĜí. Kdybych se mČla ve svém životČ pĜed nČkým hluboce poklonit,
tak jste to právČ Vy. DČkuji Vám za maximální péþi a pozornost o mého
manžela. Díky Vám jsem tuto situaci zvládla. Žádná slova nemohou vyjádĜit mé velké ocenČní Vaší nároþné a smysluplné práce. DČkuji.
RĤžena Holcová, manželka

A NA KONEC…
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Pozvánka na akci u pĜíležitosti
DnĤ evropského dČdictví
Milí spoluobþané, pĜijćte spoleþnČ s Karlovarským krajem oslavit Dny evropského dČdictví
a prohlédnout si zcela novou expozici Muzea
Sokolov, ve které je vystaven unikátní zlatý poklad. Akce se uskuteþní v sobotu 7. záĜí
v prostorách sokolovského zámku a pro malé
i velké návštČvníky bude od 11 do 18 hodin pĜipraven bohatý doprovodný program. Vstupné
je pro všechny zdarma.
A na co se mĤžete konkrétnČ tČšit? Program
oslav bude ladČn v duchu pĜelomu 19. a 20. století a 1. republiky, tudíž v duchu období, ze kterého pochází již zmínČný
poklad. Na nádvoĜí zámku vás þekají hudební, divadelní a taneþní vystoupení. PĜedstaví se napĜíklad PČvecký sbor ŠtČpánky Steinové, Centrum
tance Harmonie, Západoþeské divadlo v Chebu nebo big band ýervení
PanteĜi. ChybČt nebude ani oblíbený fotokoutek, z nČhož si odnesete originální památku na tento den.
ěeditel muzea Michael Rund si pro vás pĜichystal dvČ pĜednášky, bČhem
kterých pĜiblíží historii zdejšího zámku. Zájemci se rovnČž budou moci
zúþastnit komentovaných prohlídek stálé expozice, zámeckého sklepení
i pokladu. ZpĜístupnČny budou také mimoĜádné výstavy „Sokolov 1279
– 2019“ a „Retro“. Nejmenší návštČvníky potČší pohádka, dobové hry
a soutČže. DospČlí si v meziþase mohou prohlédnout národní putovní výstavu „Má vlast cestami promČn“.
VČĜím tedy, že si udČláte þas a pĜijmete mé pozvání na tuto jedineþnou
akci. Všichni jste co nejsrdeþnČji zváni.
Mgr. Daniela Seifertová,
námČstkynČ hejtmanky Karlovarského kraje

Konference pro veĜejnost na téma
Zdravotní a návazná péþe
Ve þtvrtek 10. Ĝíjna 2019 se bude v Kulturním centru Svoboda konat pod
záštitou starosty mČsta Antonína Jalovce konference pro širokou veĜejnost na téma Zdravotní a návazná péþe o pacienty v Chebu a blízkém
okolí. Jedním z cílĤ konference je seznámit obþany s lokálnČ dostupnými zdravotnČ-sociálními službami, díky kterým mohou nemocní þi
handicapovaní co nejvČtší mČrou setrvat ve své domácnosti. PĜedstaví
se místní peþovatelská služba, asistenþní služba, služby Hospice Sv. JiĜí
i místní katolické charity. Cílem konference je ale i reÀexe nových aktuálních témat, která provázejí souþasné zdravotnictví, a to jak na lokální,
tak na celorepublikové úrovni.
SvĤj výzkum pĜedstaví studenti StĜední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb. Zazní krátké shrnutí toho nejzajímavČjšího z historie
chebské nemocnice. O tématu, jak se vyrovnat s postupným stárnutím
populace, bude hovoĜit pĜední þeský geriatr MUDr. ZdenČk Kalvach.
O podpoĜe pacientĤ se závažnou diagnózou v rámci multidisciplinárního týmu pohovoĜí pĜední paliatr MUDr. OndĜej Kopecký. PĤsobení
duchovních v nemocnici pĜedstaví VítČzslav Vurst, kaplan Fakultní nemocnice Olomouc. Souþástí konference bude také doprovodný kulturní
program herce Jana PotmČšila.
PĜihlášení na konferenci bude možné od 2. záĜí 2019. Vstup je bezplatný, ale kapacita je omezena na 150 úþastníkĤ. Závazné pĜihlášky zasílejte na e-mail: otec.metodej@gmail.com. Bližší informace lze získat
u kaplana chebské nemocnice Víta MetodČje Kouta, který vede pĜípravný tým konference, a to na uvedeném e-mailu nebo na tel.: 773 660 205.
Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví
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Domácí zápasy
FK HvČzda Cheb
Fortuna divize A
7. 9. 2019 v 17:00 FK HvČzda Cheb - FK JindĜichĤv Hradec 1910
21. 9. 2019 v 17:00 FK HvČzda Cheb - FK Robstav PĜeštice
I. B tĜída
8. 9. 2019 v 10:15 FK HvČzda Cheb B - TJ Slavoj Kynšperk nad OhĜí
22. 9. 2019 v 10:15 FK HvČzda Cheb B - TJ Jiskra Aš

Domácí utkání se konají na hĜišti FK HvČzda Cheb.
ZmČna programu vyhrazena.

PodČkování LDN Amica v Chebu
Rádi bychom podČkovali pracovníkĤm LDN Amica za péþi, kterou vČnovali „kĜehkému senioru“, panu Bohuslavu Smíškovi. PodČkování patĜí
panu primáĜi Tyrpeklovi, paní doktorce, sestĜiþkám a personálu oddČlení
B. Všichni se o své pacienty starají velice peþlivČ a profesionálnČ, jsou
i oporou pro jejich nejbližší. JeštČ jednou dČkuje manželka a dcera s rodinou.

Netradiþní prostory i reprezentant.
Stolní tenisté se vrací do extraligy
Cheb bude po témČĜ 20 letech hrát opČt nejvyšší domácí soutČž ve stolním
tenise. Díky podpoĜe mČsta a dalších subjektĤ tak budeme moci v sezonČ
2019/2020 vidČt ty nejlepší „pingpongáĜe“ z celé republiky. Cheb bude
hostit klasické bašty stolního tenisu - napĜ. El-NiĖo Praha, Ostravu þi HavíĜov. Velkým tahákem urþitČ bude také jeden z nejlepších þeských hráþĤ,
reprezentant Tomáš Tregler, který bude v sezonČ hájit chebský dres. „Zápasy budeme hrát v Kulturním centru Svoboda,“ Ĝíká trenér chebského
týmu Petr Gavlas. „Prostory máme vyzkoušeny z exhibice Panský - Orlowski, þeských legend stolního tenisu. Atmosféra pĜi exhibici byla skvČlá
a v klubu doufáme, že stejnČ dobrá bude i pĜi zápasech extraligy. Hráþe
i diváky þeká pĜíjemná zmČna, oproti klasické tČlocviþnČ to bude nČco
speciálního. Chceme, abychom speci¿ckým domácím prostĜedím byli po
republice známí a soupeĜi se sem tČšili.“
První domácí zápas odehraje Cheb v pĜedveþer Valdštejnských slavností,
ve þtvrtek 29.8. od 18 hod., proti Liberci. Všichni jste srdeþnČ zváni.
SKST Cheb

Jaké knihy nejvíc frþí?
NahlédnČme do aktuálnČ nejvíce poptávaných titulĤ v naší knihovnČ! Mezi ženami
i muži jednoznaþnČ vede vše od Patrika
Hartla þi Roberta Bryndzy. PĜevážnČ ženy
pak mají v oblibČ vše od Aleny Mornštajnové, tetralogii Eleny Ferrante Geniální pĜítelkynČ, Panský dĤm od Anne
Jacobs þi vzpomínkovou knihu Jitky VodĖanské Voda, která hoĜí. PĜevážnČ muži si zas nejvíce žádají vše od Chrise Cartera þi Bernarda Miniera, Stojednaletého staĜíka od Jonase Jonassona a Outsidera od Stephena
Kinga.
PhDr. Martina Kuželová, Ĝeditelka MČstské knihovny v Chebu

NABÍDNċTE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNIýNÍCH LISTECH
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pĜíštího þísla:
13. 9. 2019

– je efektivní. Radniþní listy se dostanou do všech domácností na Chebsku, vychází v nákladu 22 000 kusĤ, k dispozici jsou také v infocentru, lidé je mají spolu s jediným o¿ciálním
kulturním programem mČsta na stole po celý mČsíc.
– je exkluzivní. Prostor inzerce je omezen 4 stranami A4 pĜi 16 stranách.
– je výhodná. Radniþní listy nabízí pĜi vysokém nákladu a þtenosti velmi výhodné koneþné
ceny inzerce.
1/16 strany ............1 100,- Kþ
1/2 strany...........6 050,- Kþ
1/8 strany...............1 950,- Kþ
1 strana A4 .....10 600,- Kþ
1/4 strany...............3 450,- Kþ
(Ceny jsou bez 21% DPH)
– a hlavnČ, inzerce u nás je úþinná. PĜi opakování inzerátu možnost výhodných slev.
Objednávky a informace - MČÚ Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz
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Integrovaná stĜední škola Cheb, pĜíspČvková organizace
ObrnČné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
tel.: 354 408 011, 734 522 684, e-mail: info@iss-cheb.cz, web: www.iss-cheb.cz
Iý: 00077461 DIý: CZ00077461 IZO: 1300020-46

Integrovaná stĜední škola Cheb nabízí pro školní rok 2020/2021 tyto studijní obory:
PrĤmyslová škola:
Obory s maturitní zkouškou
– Strojírenství – programování CNC strojĤ
– Mechanik elektrotechnik – robotizace
Obory s výuþním listem
– Mechanik opraváĜ motorových vozidel
– Elektromechanik pro zaĜízení a pĜístroje
– Strojírenské práce
Škola služeb a Ĝemesel:
Obory s maturitní zkouškou
– Ekonomika a podnikání
– Informaþní technologie – umČlá inteligence
Obory s výuþním listem
– Prodavaþ a výrobce lahĤdek
– ěezník
– KadeĜník
– Instalatér
– PotravináĜská výroba – cukráĜ

ZemČdČlská škola:
Obory s maturitní zkouškou
– Agropodnikání
Obory s výuþním listem
– Zahradník
– OpraváĜ zemČdČlských strojĤ
HouslaĜská škola:
Obory s maturitní zkouškou
– UmČleckoĜemeslná stavba hudebních nástrojĤ
Obory s výuþním listem
– TruhláĜ
PĜipravujeme otevĜení následujících oborĤ:
CukráĜ, ZemČdČlec-farmáĜ, ZemČdČlské práce, KlempíĜ, TruhláĜské práce a ěidiþ kamionové a osobní dopravy.
Více informací naleznete na stránkách školy www.iss-cheb.cz.
PĜihlášky ke studiu posílejte na adresu:
Integrovaná stĜední škola Cheb, pĜíspČvková organizace
ObrnČné brigády 6, 350 11 Cheb

