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Den se sportovní kynologií pro
děti a mládež se koná o víkendu

Chodov – O víkendu si v
Chodově přijdou na své mi-
lovníci čtyřnohých přátel
člověka. V areálu kynolo-
gické organizace (vedle
ČOV)
gické
ČOV)
gické

se koná Den se spor-
tovní kynologií pro děti a
mládež. Akce je zaměřena na
děti a mládež do 21 let, ale pří-
stupná všem, kdo přijdou. V sobotu od 9 hodin se
návštěvníci mohou těšit na ukázky výcviku slu-
žebních psů psovodů Policie ČR.

ukázky
ČR.
ukázky

Po ukázkách ob-
drží zájemci informace o sportovní kynologii a
možnostech členství v kynologické organizaci a
mohou vidět průběh výcvikového víkendu zamě-
řeného na danou věkovou kategorii. V neděli od 15
hodin pak budou probíhat ukázkové lekce pro při-
hlášené zájemce. V případě velkého zájmu je mož-
né, že budou vypsány další termíny. (žip)

V regionu dominuje pyl břízy
Sokolovsko – Pyl břízy bude v následujícím období
dominantním pylovým alergenem. Jeho koncent-
race v ovzduší se výrazně zvýší s příchodem otep-
lení. „V nejbližších dvou týdnech bude sezóna břízy
dosahovat vrcholu. Z dalších pylových alergenů
bude poměrně hojný pyl jasanu, habru, jilmu a vr-
by, naopak pylu topolu, tisu a cypřišovitých bude v
nižších polohách již ubývat,“ uvedl alergolog Ondřej
Rybníček z Pylové informační služby. (jid)

Plesovou sezónu završí Nadační
fond Ještěřice Candrbálem

Stříbrná – Nadační fond Ještěřice pořádá v sobotu
vlastní, vůbec první bál. A to pravý vesnický na zá-
věr letošní plesové sezóny. Akce nese název Candr-
bál aneb pravá vesnická tancovačka a uskuteční se
ve Stříbrné Na Márty. „Na návštěvníky čeká rozto-
milá tombola, skvělá zábava a buřty z krbu,“ láká
veřejnost předsedkyně nadačního fondu Miluška
Merklová s tím, že začátek je v 19 hodin. K tanci a
poslechu zahraje Malá kapela Josefa Levého. Vstu-
penky si je možné ještě nyní rezervovat. Výtěžek
poputuje na transparentní účet nadačního fondu,
který pomáhá v Karlovarském kraji potřebným na-
příklad nákupem kompenzačních pomůcek pro
handicapované. Pořádá přitom sám řadu dalších
akcí, jako jsou benefiční koncerty nebo autorská
čtení. (jid)
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Na prknech chebského divadla se
odehraje slavná Verdiho opera

Karlovarský kraj – Do Západočeského divadla v
Chebu míří nejúspěšnější představení poslední do-
by Severočeského divadla, které sklidilo četné
úspěchy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Nabucco.
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblic-
ký příběh o utiskovaném židovském národu a jeho
osvobození z babylonského zajetí. Sbor Židů v této
opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní li-
teratury. Bude uvedena v italském originále s čes-
kými titulky. Slavná opera se v chebském divadle
uskuteční v pátek 21. dubna od 19 hodin. (sim)

Samé zlato... Mirákl si ho
vytančil i v Czech Dance Masters

Sokolov – Děvčata z tanečního souboru Mirákl jsou
prostě ´zlatíčka´, do slova a do písmene. V neděli
vyrazila do Plzně na regionální kolo Czech Dance
Masters. „Reprezentovaly nás čtyři choreografie,
dvě v dětské věkové kategorii a dvě v juniorské,“
uvedla vedoucí souboru a jedna ze dvou choreo-
grafek Andrea Burešová. Radost tanečnice udělaly i
druhé, Markétě Vajdíkové, protože v regionálním
kole opět bodovaly naplno. „V kategorii Děti mo-
dern dance dívky získaly zlato, totéž ocenění vybo-
jovaly i v kategoriích Děti jazz dance, Junioři mo-
dern dance a Junioři jazz dance. Všem tanečnicím
děkujeme za skvělý výkon,“ dodala. Děvčata teď
čekají soutěžní víkendy až do června, kdy se konají
finále jednotlivých soutěží. (žip)

CZECHdancemasters Plzeň. Foto: archiv Miráklu

Kraj odvrátil dražbu Dětského ráje
Česká pošta se pozemky
rozhodla prodat v aukci,
ačkoliv pronájemce je mohl
využívat ještě pět let

IVANA KALINOVÁ

Karlovarský kraj – Stačilo
málo a Dětský ráj ve Sva-
tošských skalách by byl
prodán v dražbě. Pozemek,
na němž se rodinný areál
rozkládá, totiž patří České
poště a ta se ho jako nepo-
třebného majetku rozhodla
zbavit. I když současný pro-
nájemce měl smlouvu ještě
na dalších pět let. Stanove-
ná dražební cena byla pět
milionů korun.
Tento plán zvrátil až zá-

sah Karlovarského kraje,
který o areálu a záměru
pošty jednal na mimořádné
radě kraje. Hejtmanka Jana
Vildumetzová (ANO) se pak
obrátila na ministra vnitra a
generálního ředitele České
pošty o zrušení výběrového
řízení na prodej majetku
bez udání důvodu, což pod-
mínky aukce připouští, a
byla tak dána možnost Kar-
lovarskému kraji zahájit
jednání k jeho možnému
nabytí do vlastnictví. „Areál
využívá veřejnost, podél
Ohře vede páteřní cyklos-

tezka a změna majitele po-
zemků by nám zkompliko-
vala plány na výstavbu nové
lávky před Ohři, protože ta
stará už dosluhuje,“ vysvět-
lila hejtmanka.
Kraj byl ve své snaze

zvrátit aukci úspěšný.
Česká pošta sice zdůvod-

nila rozhodnutí areál pro-
dat tím, že nemá pro po-
zemky adekvátní dlouho-
dobé využití, a proto je jako

nepotřebný majetek zařadi-
la do nabídky na odkup
prostřednictvím transpa-
rentní aukce, ale po žádosti
kraje od záměru ustoupila.
„Na žádost, kterou jsme ob-
drželi v pátek 31. března od
Karlovarského kraje, pro
který jsou pozemky strate-
gické z hlediska turistiky a
cykloturistiky v kraji, jsme
aukci zrušili, což nám pod-
mínky aukce umožňují. Ny-

ní povedeme jednání přímo
s Karlovarským krajem s
tím, že pro Českou
Karlovarským

Českou
Karlovarským krajem

Českou
krajem
poštu

musí být případná dohoda s
krajem ekonomicky výhod-
ná, aby nadále jednala s
péčí řádného hospodáře,“
uvedl Matyáš Vitík, mluvčí
České pošty. Jestliže nyní
kraj parcelu získá, chce ji
nechat v nájmu Dětskému
ráji. O tom, kolik za ni kraj
dá, musejí rozhodnout
krajští zastupitelé.
Svatošské skály jsou jed-

nou z nejoblíbenějších re-
kreačních lokalit. Míří sem
cyklisté, turisté, horolezci a
milovníci přírody. Dětský ráj
zde byl otevřen v roce 2013
a majitelé zde vše podřídili
především dětem. Řešen

podřídili
Řešen
podřídili

je
v duchu „souladu s příro-
dou“ bez moderní techniky.
„Výjimečnost našeho areálu
spočívá v tom, že zde cho-
váme indiánské koně ple-
mene Appaloosa, na kterých
se mohou děti i dospělí
svézt. I nejmenší děti povo-
zíme na shetlandském po-
níkovi Lojzovi. Pro odvážné
pořádáme kurzy westerno-
vého, ale i anglického stylu
jízdy,“ představují jednu z
rarit areálu majitelé na
webových stránkách Dět-
ského ráje.

POZEMKYpodDětským rájem jsoudůležité i pro plánovanou
stavbu novéhomostu uSvatošských skal, který byměl v budouc-
nu nahradit starou a kapacitně nevyhovující lávku. Foto: Deník/mel

Křížová cesta ožívá pod rukama restaurátorů
Chodov – Restaurátorské
práce na chodovské křížové
cestě jsou, obrazně řečeno,
na dobré cestě. Pokud půjde
i nadále všechno podle plá-
nu, kompletní křížová cesta
bude k vidění v kostele sva-
tého Vavřince už během le-
tošní svatovavřinecké pouti
v srpnu.
Na konci března navští-

vili zástupci města a památ-
kové péče obě restaurátor-
ské dílny, kde probíhá ob-
nova zbývajících deseti plá-
ten křížové cesty. „V sou-
časné době jsou práce při-
bližně v polovině,“ uvedl
chodovský historik Miloš
Bělohlávek. „Došlo už ke
snímání nečistot z obrazů, k
základnímu ohledání pláten
a provádějí se základní zá-
chranné práce, to znamená
tmelení, retušování a tak
dále,“ vysvětlil.
V loňském roce se městu

podařilo zrestaurovat první
čtyři plátna. „Když jsme je

od restaurátorů převzali, byli
jsme tak nadšení tím, jak
vypadají a jak se díky nim
proměňuje interiér kostela,
že jsme si řekli, že za každou
cenu musíme najít způsob,
jak opravit všechny zbývající
obrazy najednou v tomto
roce,“ pokračoval historik. A
dobrá věc se podařila. Město

získalo dotační prostředky z
Česko-německého fondu
budoucnosti, z Ministerstva
kultury, velkou část zain-
vestuje ze svého rozpočtu.
„Doufáme, že ještě vyjde
dotace z Karlovarského kra-
je. Celkově oprava přijde na
zhruba 1,2 milionu korun.
Podařilo se nám oslovit

všechny možné dotační ti-
tuly a věříme, že minimálně
polovina nákladů se městu
vrátí zpátky,“ doplnil Bělo-
hlávek.
Na obnově pláten křížo-

vé cesty se podílí restaurá-
torské dílny Milana Kadavé-
ho a Jiřího Matějíčka. Ti
spolu desítky let spolupra-
cují, i práce na chodovské
zakázce si rozdělili napůl.
Chodovští doufají, že práce
půjdou tak dobře jako do-
posud a celá křížová cesta
bude prezentována poprvé
na veřejnosti během srpno-
vé svatovavřinecké pouti.
Křížová cesta namalo-

vaná pro chodovský kostel
svatého Vavřince sestává ze
čtrnácti rozměrných pláten
a původně ji vytvořil ne-
známý, pravděpodobně re-
gionální amatérský umělec v
roce 1789. „Jedná se o jednu
z nejstarších křížových cest
v našem regionu,“ doplnil
historik. (žip)

VDÍLNÁCHRESTAURÁTORŮ se zástupciměsta a památkovépé-
če informovali, jak probíhají práce na křížové cestě. Foto: Repro Deník

Cheb je v současné době bez starosty i bez koalice
Dokončení ze str. 1

Tento krok hnutí zdů-
vodnilo například tím, že je
prý koaliční partneři nebrali
příliš vážně, protože ne-
chtěli řešit „problém ČSSD“,
dalším důvodem byla „zá-
sadně špatná práce na
úseku městských investic,
které nespadají do gesce
ANO“ nebo třeba „neakcep-
tovatelné návrhy kandidátů
na starostu města ze strany
ČSSD“.
I přesto byl rozpad koalice

pro ČSSD
přesto
ČSSD
přesto

i KSČM
byl
KSČM
byl rozpad
KSČM
rozpad
překvapi-

vý. „Byli jsme totiž neustále
ujišťováni, že zachování této
koalice je pro ANO priorita,“
sdělil Pavel Vanoušek z
ČSSD. „Od samého začátku
říkali, že mají problém s pa-
nem inženýrem Navrátilem,

a to kvůli etickému kodexu
hnutí ANO, ve kterém je
uvedeno, že obviněný člověk
nemá zastávat veřejné
funkce,“ popsal. Dalším
kandidátem tak byl právě
Pavel Vanoušek, a to přede-
vším proto, že post starosty
v uplynulém období zastá-
val. Ten nakonec svolil, ani
jeho jméno prý však ANO
neakceptovalo.
„Věděli jsme, že členové

hnutí jednají i se stranami
mimo koalici. Požádali jsme
je tedy, aby se zúčastnili
smírčího řízení. Během něj
jsme zopakovali, že by tato
koalice měla pokračovat.
Viděli jsme však, že jsem
pro ně jako starosta neak-
ceptovatelný. A protože byla
v médiích zveřejněná infor-
mace, že hnutí na svém

sjezdu změnilo etický kodex
a již není nutné, aby obvi-
nění členové odstoupili z
veřejných funkcí, navrhli
jsme jako druhou variantu
pana Navrátila,“ uvedl. „Na
to nic neodpověděli a řekli,
že vypovídají koalici,“ dodal
Pavel Vanoušek.
A co bude nyní následo-

vat? „Máme v plánu jednání,
která by mohla vést ke
zdárnému konci,“ řekl mís-
tostarosta Zdeněk Hrkal z
ANO. Konkrétnější však být
nechtěl. Uvedl jen, že jednají
také s opozicí. K dalšímu
vývoji se nechtěli vyjadřovat
ani další oslovení zastupite-
lé. Všichni shodně odpoví-
dali, že momentálně není
jasné vůbec nic a je třeba
počkat na výsledky dalších
jednání.

Cheb má 30 zastupitelů a
usedli zde zástupci VPM-
Alternativy (6 mandátů),
ČSSD
Alternativy
ČSSD
Alternativy

(5 mandátů), ANO
(5 mandátů), KSČM (5 man-
dátů), ODS (4 mandáty),
Koalice pro Cheb (3 mandá-
ty) a Strany svobodných
občanů (2 mandáty). Při-
chází tak v úvahu například
koalice VPM-Alternativa,
ANO, Koalice pro Cheb a
Strany svobodných občanů.
Ti dají dohromady celkem
16 hlasů, což je těsná nad-
poloviční většina. ODS do-
sud vyjadřovala tichou pod-
poru dosavadní koalici.
Pokud místostarosta ne-

svolá mimořádné zasedání
zastupitelů, bude se o no-
vém starostovi hlasovat až
na pravidelném rokování
25. května.
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