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KDO JSME
Volba pro město (VPM) je sdružením nezávislých kan-
didátů, vesměs velmi úspěšných ve svých profesích. 
Učíme děti, zachraňujeme lidské životy, podnikáme, 
vedeme dětské kroužky.
Přesto jsme se už před lety rozhodli vstoupit do komu-
nální politiky a kandidovat ve volbách. Vedl nás k tomu 
stav, v jakém se chebská politika nacházela a bohužel 
znovu nachází. V posledních dvou volebních období 
v Chebu rozbujel klientelistický a korupční systém, 
na jehož vzniku se podílely především ODS a ČSSD, 
ke kterým se postupně přidala KSČM a Hnutí ANO.
Naším hlavním cílem je tento systém rozbourat a vrátit 
na radnici transparentní rozhodování a rovný přístup 
ke všem. V roce 2017, kdy jsme po pouhých sedm mě-
síců byli součástí vládnoucí koalice, jsme dokázali, že 
radnici tímto směrem posunout umíme.
O dlouhodobé úspěšné práci VPM svědčí fakt, že jsme 
v roce 2014 komunální volby v Chebu vyhráli a získa-
li nejvíce mandátů v zastupitelstvu, kde nás nyní re-
prezentují Doc.Ing. Miroslav Plevný, MUDr. Ilja Horník, 
Jiří Černý, Mgr. Antonín Jalovec, JUDr. Martin Čonka 
a Mgr. Jan Žídek.

Zpravodaj
Proč má Cheb během roku 

už třetího starostu?
Po volbách v roce 2014 vyšachovaly ODS, ČSSD, KSČM 
a ANO vítěznou VPM z povolebních jednání a sestavily ko-
alici v čele se starostou Navrátilem (ČSSD). Ten byl po ob-
vinění z napomáhání k rozsáhlému rozkrádání evropských 
fondů v březnu 2017 odvolán z funkce. VPM v té době de-
klarovala, že chce zůstat v opozici a koalice má navrhnout 
jiného starostu. 
Hnutí ANO však tehdejší koalici rozbilo a vyzvalo nás k jed-
nání o nové. Aby Cheb nezůstal bez vedení, což mohlo vést 
až k předčasným volbám, nabídku jsme přijali a v květnu 
2017 vytvořili novou koalici s ANO, Koalicí pro Cheb a Svo-
bodnými. Starostou byl zvolen Antonín Jalovec (VPM). 
Po pouhých sedmi měsících využilo ANO jako naprosto 
slaboduchou záminku pro zničení této koalice zastupitel-
stvem (včetně hlasů ANO) neschválený rozpočet, který ale 
přitom předtím zástupci tohoto hnutí bez výhrad podpořili 
v městské radě a místostarosta Hrkal (ANO) se na jeho se-
stavování sám aktivně podílel. 
Starosta Jalovec i místostarostka Licková (KpCh) byli 
z výše uvedeného „důvodu“ odvoláni z funkcí, což vyústi-
lo v předsilvestrovskou demonstraci na náměstí, kde pod-
poru oběma odvolaným vyjádřilo 1500 občanů. Na radnici 
ale opět vládne staronová koalice ANO + ODS + ČSSD + 
KSČM, tentokráte se starostou Hrkalem (ANO). 

Co se nám povedlo?
Koalice vedená naším starostou Antonínem Jalovcem vlád-
la Chebu jen od května do prosince 2017. Ale i za pouhých 
sedm měsíců zanechalo naše vedení ve městě výraznou 
stopu.
Především se i přes počáteční nesouhlas ODS a ČSSD po-
dařilo prosadit úplný zákaz hazardu v centru města a jeho 
vyloučení na Svatý Kříž. Všechny herny a kasina ve měs-
tě tak postupně končí činnost. To byl hlavní bod volebního 
programu VPM z roku 2014. Splnili jsme ho na sto procent.
Zrušili jsme smlouvu se společností Accolade na „poraden-
ské služby“, které prostřednictvím této společnosti zajiš-
ťoval zastupitel Tomáš Linda a tzv. „peníze radních“, díky 
kterým městští radní z rozpočtu města na svou propagaci 
roky přispívali vybraným spolkům a sdružením. Tato opatře-
ní ušetří městské kase ročně asi milion korun.
O milion korun jsme navýšili objem prostředků v systému 
podpory aktivit, který umožňuje podporovat chebské kul-
turní, sportovní a sociální akce a činnost spolků v těchto 
oblastech.
Dokončili jsme rekonstrukci Jateční ulice, kompletně opra-
vili čtvrté rameno kruhového objezdu u Tesca a Goethovu 
ulici. Revitalizací prošel vnitroblok U Stadionu – Písečná.
Opravili jsme řadu silnic a cest v okrajových částech – 

na Klestu, na Dřenici, na Steinu či Jesenickou ulici v Hájích.
Uspořádali jsme pro veřejnost několik bezplatných pro-
hlídek Špalíčku a Den otevřených dveří na radnici, kdy se 
Chebané měli možnost podívat do běžně nepřístupných 
prostor.
Zavedli jsme úplně novou úroveň komunikace s občany 
a transparentnosti radnice. Náš starosta Jalovec jako jediný 
v historii při nástupu i odchodu z funkce zveřejnil své majet-
kové poměry vysoko nad rámec zákona.



Co bude s lávkou na „Švéďák“?
Jedním z největších problémů 
Chebu je chybějící lávka na Švéd-
ský Vrch. Občané této části města 
tak dnes nemají bezpečné a rychlé 
spojení se zbytkem města. Do roz-
počtu na rok 2018 proto VPM 
navrhla 35 milionů korun na vy-
budování úplně nového chodníku 
a cyklostezky pod viadukty u Kau-
flandu, renovaci cesty od viaduktů 
až na Švédský vrch a projektování 
nové lávky. Dalších 15 milionů bylo 
určeno na demolici lávky staré.
Koalice ANO, KSČM, ODS 
a ČSSD v rámci „úspor“ sice ponechala peníze na demolici, 
ale na vše ostatní zůstalo v rozpočtu pouhých 5 milionů. Prý 
má za ně vzniknout jakýsi provizorní chodník pod viadukty 
a na cestě na Švédský vrch mají být srovnány panely.
Takto polovičatě si VPM řešení klíčového problému města 
nepředstavuje!
Při diskusi  s občany v únoru letošního roku vedení města 
přislíbilo, že postaví novou lávku. Ta je však teprve ve fázi 
projektování a v rozpočtu na její stavbu nejsou žádné pení-
ze. Náklady na výstavbu se navíc už teď odhadují na 120-

150 milionů korun. Financovat ji jen z městského rozpočtu 
by znamenalo vyčerpání všech peněz určených na investi-
ce na několik let dopředu. Jedinou šancí tedy zůstává do-
tace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta však není 
příliš pravděpodobná a navíc by mohla být Chebu přidělena 
nejdříve v létě 2019, takže výstavba lávky by proběhla snad 
v roce 2020. 
Slib výstavby nové lávky je tedy z našeho pohledu hodně 
mlhavý a asi i sami obyvatelé Švédského Vrchu by raději 
slyšeli nepříjemnou pravdu než plané sliby.

Parkovací systém – správný 
krok nebo krok vedle?

Od 1.3. platí v centru města nový parkovací sys-
tém, který se připravoval několik let, tedy i za 
našeho vedení města. Jeho hlavním cílem bylo 
usnadnit parkování místním obyvatelům (reziden-
tům) díky parkovacím kartám a občanům, kteří si 
potřebují v centru něco vyřídit, díky možnosti stá-
ní na parkovací kotouč. Naopak by z centra měla 
zmizet auta, jež tu zaparkují lidé, kteří zde pracují 
či studují a následně blokují parkovací místo po 
celý den.
Musíme ovšem konstatovat, že nové vedení měs-
ta silně zanedbalo vysvětlení celého systému ob-
čanům. Jediná beseda s nimi se uskutečnila jen 
pár dnů před spuštěním změn a samotné vede-
ní města na ní působilo značně neinformovaně  
a nekompetentně. Připomínky občanů, že je sys-
tém nepřehledný či že z možnosti koupit si rezi-
denční kartu byli omylem vynecháni obyvatelé 
některých domů, tak nejspíš spadnou pod stůl.
Stejně tak nefunguje kontrola dodržování nových 
pravidel, bez čehož je celý systém k ničemu. Měst-
ská policie nemá dostatek strážníků ani na běžnou 
hlídkovou činnost  a pokutovat porušování nových 
pravidel parkování tak bude moci většinou až po 
upozornění od občanů.

Městská policie – kdo může za rozklad?
Městká policie se v Chebu už roky potýká s personálními problémy. Z 34 
strážníků jich dlouhodobě chybí ve stavu 8-10, takže prakticky neexistuje 
pěší hlídková činnost, která by ale podle nás měla být základem práce MP. 
Rozklad MP trvá od doby, kdy ji ještě v minulém volebním období řídil 
tehdejší místostarosta Pospíšil a zástupcem ředitele MP byl pan Chení-
ček, partner místopředsedkyně chebské buňky ANO slečny Dostálové. Za 
doby jejich tříleté „vlády“ odešlo za často podivných okolností 15 stráž-
níků! Když se i přes odpor hnutí ANO podařilo bývalé místostarostce Lic-
kové situaci v MP stabilizovat, byla „za odměnu“ odvolána a velení MP se 
ujal starosta Hrkal (ANO).
Bohužel se ukazuje, že si pánové Pospíšil a Cheníček za své éry při tres-
tání podřízených a jejich následném propouštění počínali natolik nekom-
petentně, že město už muselo jednomu z propuštěných strážníků doplatit 
neoprávněně odebrané osobní ohodnocení a vážně hrozí i vyplacení ná-
hrady ušlé mzdy ve výši přes 1,2 milionu korun! 
Zastupitelé za VPM budou důsledně požadovat, aby tyto částky nešly jen 
z městského rozpočtu, ale aby za ně převzali finanční i politickou zodpo-
vědnost viníci, kteří pochybení způsobili.



 MHD „zdarma“? 
Slibem nezarmoutíš!

Když v únoru exstarosta Jalovec na své facebookové zdi uveřejnil, 
že VPM jako jeden z hlavních bodů volebního programu plánuje 
zařadit jízdné zdarma pro seniory nad 65 let (město by seniorům 
proplácelo roční poplatek ve výši 245 Kč), trvalo jen týden a nová 
koalice přišla s prohlášením, že chce, a to hned od září letošního 
roku, zavést jízdné zdarma rovnou pro všechny Chebany.
Tuto výsadu bychom obyvatelům Chebu přáli, ale realita bude bo-
hužel asi jiná. 
Když pomineme evidentní populistickou snahu zavést toto opatření 
krátce před podzimními komunálními volbami i obrovský dopad na 
městský rozpočet ve výši přes 7 milionů korun ročně (pro srovnání 
– námi navrhované jízdné zdarma pro seniory by rozpočet zatížilo 
asi 300 tisíci ročně), ukazuje se, že by změny financování MHD mu-
sely vést k úplnému překopání stávajících smluv s dopravcem, což 
by mohlo vyústit až v nutnost stávající smlouvy vypovědět a vypsat 
nové výběrové řízení na provozování MHD v Chebu. Nic takového 
ovšem nelze do podzimu stihnout, takže návrh starosty Hrkala byl 
jen nepromyšleným plácnutím do vody.

Skatepark – bude, nebude?
Již roky se v Chebu hledá lokalita pro nový, moderní skatepark, který by kromě milov-

níků „prkýnek“ mohli užívat i vyznavači inline bruslí, kol a koloběžek. 
V době starostování pana Jalovce (VPM) byla zvolena jako optimální varianta 

umístění lokalita vedle atletické dráhy na levém břehu Ohře. Má řadu  
výhod – dostatečně velký pozemek, odvod dešťové vody, dohled 

kamerového systému i přítomnost správce, který by zájemcům 
mohl půjčovat sportovní náčiní. Proti tomuto umístění pro-

testoval pan Přibáň, šéf atletického klubu SKP Union, 
kvůli údajnému rušení atletů hlukem. Betonový 

skatepark však oproti starším, kovovým va-
riantám produkuje hluku minimum.
Nové vedení města ale tlaku atletů podlehlo 
a umístění na levý břeh Ohře zrušilo. Na-
rychlo byly navrženy nové lokality – rokle 
pod „Červenou budovou“ či zpustlé hřiště 
v hradním příkopu naproti divadlu. Ukazuje 

se, že tento výběr míst je naprosto nevhod-
ný. Ani jedna z uvedených lokalit není dosta-

tečně velká, postrádá odkanalizovaní, takže by dešťová voda neměla kam odtékat, a chybí tu kamery i správce, kteří by 
na areál dohlíželi.
Zdá se tedy, že navržení nových lokalit má být jen zástěrkou pro to, aby mládeží velmi žádaný skatepark v Chebu vůbec 
nevznikl a jeho výstavba se odkládala do nekonečna.

Spáleniště  
– revitalizace nebo další 

odklady?
Po mnoha letech odkladů rozhodla koalice VPM, 
Koalice pro Cheb a Hnutí ANO o realizaci hned 
dvou etap revitalizace sídliště Spáleniště. Jmeno-
vitě šlo o ulice Kosmonautů a V Zahradách, kte-
ré měly projít rekonstrukcí, měla být vybudována 
nová parkovací místa a osazena zeleň. I když byla 
částka na revitalizaci sídliště v rozpočtu ponechá-
na i po nástupu nové koalice, sdělilo nové vedení, 
že před zahájením výstavby chce celý plán ještě 
prodiskutovat s místními obyvateli. 
Jsme těmi posledními, kdo by se diskusím s oby-
vateli bránil, ale zdá se, že cílem diskuse je jen 
odsunutí revitalizace na neurčito. 
Spáleniště prostě obnovu zasluhuje. A čím dříve 
začne, tím lépe!



Zdravotnictví v Chebu
Problematika zdravotnictví se stává čím dál tím ožehavěj-
ším tématem pro všechny občany Chebu.
S narůstající personální krizí zdravotnických zařízení (v tom-
to případě naší nemocnice), dále s demografickým vývojem 
(stárnutí populace), ale i stárnutím a odchody lékařů, a to jak 
ambulantních specialistu, tak i zubařů či praktických lékařů. 
Každý Cheban právem očekává co nejkvalitnější, rychle do-
stupnou péči, což se díky výše popsaným trendům nedaří 
vždy naplňovat. Naše nemocnice je páteří zdravotní péče 
pro spádovou oblast s více než 100 tis. obyvatel. Je ale 
též nezbytným zázemím pro odborné ambulance a jediným 
onkologickým pracovištěm v kraji.
Nechceme vás strašit katastrofickými scénáři o zavírání 
oddělení, i když situace občas hraničí s možnostmi zdra-
votního personálu - nedostatek lůžek na interním oddělení, 
nedostatek kvalifikované-
ho personálu, nejen lékařů, 
ale i sester či laborantů. To 
je bohužel celorepubliko-
vý problém a zodpověd-
nost za něj nese politická 
garnitura ve vládě i krajích, 
a to neschopností tento 
dlouhodobý problém řešit. 
Proto systém funguje jen 
díky sebeobětování všech 
zdravotníků a tisícům hodin 
nezákonných přesčasů, což 
přináší konflikty do péče o 
nemocné. Do nemocnice 
nepřicházejí ani nové české 
sestry, ani čeští lékaři, neboť 
zvyšování příjmů zdravotní-
ků stačí pouze na zabránění 

jejich dalším odchodům. To je dáno jak systémem odměňo-
vání (rozdíl mezi státním zařízením a krajským), tak špatný 
vzdělávacím systémem, který nutí sestry k dalším studiím 
vesměs mimo kraj a u lékařů vede k odchodům do zahraničí 
již po absolvování lékařských fakult. Město Cheb dlouho-
době podporuje nemocnici, i když je jejím zřizovatelem kraj. 
Proto se poddílí na dostavbě a rekonstrukci nemocnice  40 
mil.Kč ,což je téměř desetina plánované investice, aby se 
zdravotní péče mohla konečně poskytovat v podmínkách 
třetího tisíciletí.VPM bude vždy usilovat o maximální podpo-
ru pro nemocnici a především její zaměstnance, bez nichž 
by se stala jen mrtvou, byť modernizovanou budovou, ale 
bude se snažit i o řešení obecné problematiky zdravotnictví 
a sociální péče, které jdou ruku v ruce. 

Pomozte  VPM!
Jsme sdružením nezávislých kandidátů, kteří se 
politice věnují ve svém volném čase a vesměs 
bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Nemáme 
zázemí žádné silné politické strany, která by nás 
průběžně financovala. Svou činnost platíme 
z dobrovolných příspěvků našich zastupitelů 
a dalších sympatizantů, vše si děláme 
a organizujeme sami. Pokud byste chtěli činnost 
VPM a její volební kampaň podpořit, budeme 
vděčni za sebemenší příspěvky. Zřídili jsme pro 
ně transparentní účet 3041339143/0800, kde 
jsou všechny příjmy i výdaje našeho sdružení 
dohledatelné a kontrolovatelné.
Velmi oceníme i jakoukoliv nefinanční pomoc – 
jste-li ochotni pomoci nám s distribucí našich 
tiskovin a letáků či si třeba v zaměstnání nebo 
na domě vyvěsit naše volební materiály, napište 
nám prosím zprávu na náš facebookový účet, 
nebo e-mail na antonin.jalovec@volny.cz 
Stejným způsobem můžete zasílat i libovolné dotazy k naší činnosti. Rádi je zodpovíme.                                           Děkujeme!

Rekonstrukce ulic – odloženo
Ač jsme v původně navrženém rozpočtu na rok 2018 plánovali za-
hájení rekonstrukcí řady ulic, koalice ANO, ODS, ČSSD a KSČM 
zřejmě toto nepovažuje za prioritu a problém našeho města. 
Z jejich rozpočtu zmizely rekonstrukce Písečné a Havlíčkovy. 
Důvodem má být údajně projektová nepřipravenost těchto 

akcí. VPM trvá na tom, že v případě Havlíčkovy ulice, jejíž stav 
je zcela tristní, je vše připraveno a v případě Písečné, o jejíž 
rekonstrukci se (bohužel jen) debatuje snad 15 let, by nové ve-
dení mohlo projektovou dokumentaci během letoška dokončit 
a s rekonstrukcí minimálně začít. Muselo by se ale chtít!


