
Sedmdesátiny oslaví Vojta Kiďák
se svými přáteli i na hradě Loket

Loket – Sedmdesátka,
to je věk, který si
zaslouží řádnou
oslavu. A jak jinak
může slavit muzi-
kant než koncerty
a zpěvem? Loketský
písničkář Vojta
Kiďák Tomáško měl
narozeniny před něko-
lika dny. Slavit ovšem chce
po celé republice a po celý rok. A protože je-
ho domovem a srdeční záležitostí je malebné měs-
tečko nad Ohří, Loket, nemůže chybět oslava na
zdejší dominantě, na hradě. V plánu je už v sobotu
29. dubna od 18 hodin v Rytířském sále. A k přípit-
ku a společnému hraní si pozval své dobré kama-
rády. „Bude mi ctí, když přijdete na koncert spojený
s oslavou mých 70 let. Utíká to čím dál rychleji. A
tak jsem se rozhodl, že pozvu pár svých muzikant-
ských přátel a zahrajeme si jen tak pro radost, že
ještě žijeme. Těšte se na Roháče, Stráníky, bo-
humínské Sluníčko a určitě přijede i Mirek Kovářík
a vzpomeneme na Šeptání do ticha. Těším se, ale
mám už teď tak trochu trému,“ zve vás „jeden
obyčejný kluk (pro někoho už starší pán, ale duší
pořád kluk)“ Vojta Kiďák Tomáško. Vstupenky jsou
v předprodeji na loketském hradě. (žip)
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Tanec a klasická hudba v jednom
Horní Slavkov – Žákyně tanečního a hudebního
oboru Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket
si připravily na pátek 28. dubna Komponovaný večer
klasické hudby a tance. Ve večeru se prolne soudobý
výrazový tanec, žákyně tanečního oboru se představí
v choreografiích tvořenýchMarkétou Kuttnerovou, s
doprovodnými skladbami. V podání Elišky Kaplano-
vé uslyšíte dílo skladatele Paula de Senneville i Fry-
deryka Chopina. Spolu s Alinou Hlavatou a Zuzanou
Kolářovou zahrají Mirror of the Sound od tria Perfect
Sound. Setkáte se i s hudbou J.S.Bacha. Komponova-
ný večer začíná v 18 hodin v koncertním sále Pluhova
domu. Vstupné je dobrovolné. (žip)

Počasí zaskočilo i klimatologa

Sokolovsko – Aprílové po-
časí posledních dnů překva-
pilo i odborníky. „Tyhle
zvraty jsou dost nepřirozené.
Ano, duben je apríl, umí po-
časí úplně otočit, ale dvace-
tistupňový rozdíl během
dne, to je nenormální,“ říká
klimatolog ze šindelovské
stanice Rudolf Kovařík.
Že se vyskytne v dubnu

sněžení a mrazíky i ve
středních a nižších polo-
hách, není podle něj nic vý-
jimečného. I když pravdě-
podobnost jejich výskytu je
vyšší spíše začátkem než
koncem měsíce. Lidé žijící v
Poohří jsou zvyklí, že se ob-
jeví sněhové přeháňky a
nižší teploty, ale trvá to vět-
šinou jeden až dva dny. „Ale
aby přišel najednou takový
zvrat a takové zimy, že leží
ráno i na silnicích až 20
centimetrů sněhu, tak to se
opravdu často nestává,“ po-
znamenal. „A to, co se dělo
na Moravě, v noci minus
deset a přes den minus dva,
to už je opravdu arktické,“
dodal.
Vypadá to, že se letos do-

čkáme klasického jara. Ne-
bude to skok jako několik let
zpátky, kdy jsme ze zimních
bund šli rovnou do letních
triček. „To bylo špatně pro

přírodu, hlavně co se týče
srážek a vegetace,“ potvrdil
Kovařík. A špatné to bylo i
pro alergiky. Všechno totiž
kvetlo nikoli postupně, ale
najednou. „Teď kvete hlavní
alergen, a to bříza, olše, za-
čaly modříny, pampelišky a
dokvétá jíva. Zatím je to ale
únosné, pylu v ovzduší není
mnoho a alergikům se lépe
dýchá,“ podotkl.
Velký zvrat v počasí při-

nesl i jeden pozitivní jev.
„Ještě se mi za těch dvacet
let nestalo, že by se koncem
března rozjela sezona klíšťat
a najednou se úplně zasta-
vila,“ uvedl a dodal, že v ne-
děli zaznamenal jedno a pak
celé tři dny vůbec žádné.
Situace už by se teď měla

vrátit do normálu. Na konci
měsíce a v první dekádě
května by se postupně mělo
oteplovat na 15 až 18 stupňů
přes den. Už v tomto týdnu
bude podle klimatologa i
zhruba o třicet procent více
pylů a probudí se opět
klíšťata. Jak doplnil, počasí
minulého týdne bude určitě
zaznamenáno jako něco vý-
jimečného i pro další léta. Z
čeho má velké obavy, je to,
že se déletrvající mrazíky
podepíší zejména na ovoc-
ných stromech. (žip)

SNÍHAMRÁZpřekvapily po Velikonocích i lidi ve středních a niž-
ších poloháchKarlovarského kraje. Foto: Deník/ Lucie Žippaiová

Město si posvítí na správu svého majetku
Programové prohlášení
dohodnuté v nové koaliční
smlouvě obsahuje audity
i vize rozvoje města

IVANA KALINOVÁ

Ostrov – Programové pro-
hlášení nového vedení
města spatřilo světlo světa
krátce po odvolání ostrov-
ského starosty Pavla Čekana
(ČSSD),

starosty
(ČSSD),

starosty
k němuž došlo

12. dubna.
Kromě jiného je v něm

věnována velká pozornost
správě městského majetku.
Ta musí být maximálně
efektivní a také co nejeko-
nomičtější.
Nové vedení města chce

mimo jiné dokončit zaháje-
né a smysluplné investiční
akce, případně ty akce, kde
by městu hrozila škoda při
jejich nedokončení.
Chce také provést revizi
stávajícího rozpočtu s cílem
významně uspořit. Koalice
chce také zpracovat a v
konsensu prosadit nový
Strategický plán rozvoje
města Ostrova.
Koalice je také rozhod-

nuta ke kompletní obměně
správní rady společnosti
Ostrovská teplárenská. Zde
bude prosazovat návrat k
duálnímu modelu řízení, to
znamená představenstvo a
dozorčí rada s účastí za-
městnanců.
Prubířským kamenem

bude postup v už rozjetém
projektu hotelu Myslivna,
kvůli níž se ostrovská ČSSD

Myslivna,
ČSSD

Myslivna,

rozklížila a tak začal Čeka-
nův pád. Ostrov tento ob-
jekt koupil za 10,5 milionu
korun, ovšem do nově zalo-

žené společnosti s ručením
omezeným chtělo bývalé
vedení Ostrova Myslivnu
vložit se sedmi miliony.
Tři zastupitelé z ČSSD

miliony.
ČSSD
miliony.

s
tímto postupem nesouhla-
sili a bývalému starostovi
Čekanovi

bývalému
Čekanovi

bývalému
na posledním za-

stupitelstvu vyčetli, že s
městskými penězi špatně
hospodaří.
„Záměr jeho přestavby

na nové ubytovací středisko
odpovídající moderním
představám o cestovním
ruchu byl součástí našeho

volebního programu z roku
2014 a nadále se těší naší
podpoře. V žádném případě
jsme však nemohli akcep-
tovat silou protlačovaný
návrh financování a řízení
hotelu v podobě založení
městské společnosti. Před-
ložené kalkulace totiž jasně
potvrzovaly neživotaschop-
nost navrhované varianty a
to by vedlo k potřebě pra-
videlného dofinancování z
městského rozpočtu,“ stojí v
prohlášení vnitrostranické
platformy ostrovské ČSSD.

Nové vedení Ostrova

Zastupitelstvo Ostrova
zvolilo nové vedení města
12. dubna. Starostou byl
zvolen Josef Železný
(ČSSD). Prvním místosta-
rostou se stal Petr Šindelář
(ODS) a druhou místosta-
rostkou Ilona Leupold
(ČSSD). Oba místostaros-
tové budou neuvolnění.
Členové rady: Jitka Samá-
ková (STAN a Nezávislí),
Petr Nedvěd (Strana Svo-
bodných občanů), Vladimír
Palivec (ODS) a Petr Ka-
lousek (ČSSD).

HOTELMYSLIVNA, kterýměsto před časemkoupilo. Foto: Deník/mel

Pátá premiéra se blíží
Cheb – Dva životy pana
Perla. Tato fantasy podíva-
ná se stane v pořadí pátou
premiérou Sezóny vymyš-
lených světů Západočeské-
ho divadla v Chebu. Poprvé
si diváci představení užijí v
sobotu 29. dubna.
Dramatizaci románu

francouzského autora Ti-
mothéa de Fombelle přímo
na tělo chebskému souboru
vytvořili režisér Branislav
Mazúch spolu s dramatur-
gyní Martinou Pokornou.
Román je psán neob-

vyklou formou, v níž se
střídají tři roviny vyprávění.
„Život
střídají
„Život
střídají

druhorozeného prin-
ce, jenž je vyhoštěn ze se-
verské pohádkové země
svého bratra, se prolíná s
životem mladíka bez mi-
nulosti, jehož se v předvá-

lečné Paříži ujmou adop-
tivní rodiče z cukrářství
U Perlů a který se ocitá ve
víru dějinných událostí
20. století,“ popsala drama-
turgyně Martina Pokorná.
„Třetí rovinou je v ich-
formě vyprávěný příběh
mladíka, který se koncem
osmdesátých let minulého
století na kurzu fotografo-
vání zamiluje do záhadné
neznámé dívky.“ A začíná
rozplétat celé tajemství
dvou životů Joshuy Perla. V
chebské inscenaci není této
třetí linie zapotřebí, zastane
ji samotný divák. Zajíma-
vostí je, že zatímco reálný
svět je inscenován činoher-
ně, druhou rovinu,
pohádkově-fantastickou,
zabydleli metroví dřevění
manekýni. (sim)

Příběhy města u pramenů v knižní podobě
Dokončení ze str. 1

Jako byl příběh zaklada-
tele dynastie hoteliérů Jo-
hanna Georga Puppa či ne-
opětované lásky básníka
Goetha a Ulriky.
„Kniha ale obsahuje rov-

něž málo známé příběhy,
jako byla karlovarská svatba
generála Vlasova, pozdní
láska Gustava Bechera nebo
téměř zapomenuté legendy
o duchovi karlovarských
pramenů a patronce Hygii,“
uvedl Fikar.
Nejpracnější při psaní

knihy bylo podle autora
hledání dokumentů o uta-
jené svatbě generála An-
dreje Andrejeviče Vlasova s
německou zdravotní sestrou
Adelaidou Luisou Elsou
Biellenbergrovou.
„Sňatek se konal 13. dub-

na 1945 v karlovarské vile
Margareta a oběd v hotelu
Richmond Park. Na začátku
pátrání jsem našel úřední
zápis v karlovarské knize
sňatků pod číslem 102/1945.
Pak bylo třeba v německém

archivu dohledat údaje o
nevěstě, rozené Tietzové,
z matriky v Diedenhofenu.
Její stopa skončila v obci
Reit im Vinkel na německo-
rakouském pomezí. Příběh
44letého Vlasova končí jeho
zatčením 9. května 1945 na
křižovatce u hráze mezi
Novým a Hořejším rybní-
kem ve Lnářích,“ pozname-
nal autor knihy.
Mezi méně známými

osudy nabízí kniha také
příběh pozdní lásky

64letého Gustava Bechera a
20leté krásky Crescentie
Doile, k níž autor získal
mezi badateli i svatební fo-
to. Dopátral se, proč Gustav
z dynastie Becherů po do-
sažení nejvyšší předválečné
výroby 530 hektolitrů likéru
a získání titulu dvorního
dodavatele pro vídeňský cí-
sařský dvůr prodal svůj po-
díl ve firmě cizím lidem.
Láska mu zatemnila rozum
a všechny životní úspory
věnoval na vybudování

„hnízdečka lásky“ v Beche-
rově vile. Rozmary mladé
manželky při zařizování lu-
xusu však trvaly sedm let.
Nakonec ale ve vile žádný z
Becherů ani nebydlel.
„Kniha také líčí, jak se

historicky utvářel a měnil
vztah místní komunity Če-
chů a Němců, Čechů

komunity
Čechů
komunity

a Židů
komunity

Židů
komunity

a také Čechů a Rusů. Z fo-
tografií nabídne unikátní
foto z vítání německé ar-
mády místními Němci na
Masaryčce v říjnu 1938,“
popisuje obsah knihy Fikar.
V další kapitole Kult ženy

popisuje kniha málo zná-
mou profesi podavaček vody
u Vřídla, která zanikla v še-
desátých letech minulého
století.
Kniha ukáže na starých

fotografiích proměnu lá-
zeňských promenád Stará a
Nová louka, Tržiště, Zámec-
ké, Mlýnské a Tržní koloná-
dy, někdejšího Celního a
Kostelního náměstí i Za-
hradní ulice. Knihu lze ob-
jednat mailem: se-
rial.kv@seznam.cz. (mel)

ZANIKLÁPROFESEnosičky vody karlovarského Vřídla. Foto: archiv

Dráhy stanovily cenu za depo
Sokolov – Dělá svým
vzhledem ostudu při příjez-
du do Sokolova. Scházejí se
v něm narkomani či bezdo-
movci, a tak město rozhod-
lo, že ho koupí a zbourá. Řeč
je o bývalém železničním
depu vedle sokolovského
vlakového nádraží. Sokolov
nabídl za depo 2 miliony
korun. Vedení Českých

miliony
Českých
miliony

drah
si však nechalo stanovit
svůj posudek. Chce se podle
svých slov chovat jako
správný hospodář. Po měsí-
cích čekání konečně stano-
vily dráhy cenu, za kterou
jsou ochotny objekt prodat.
„Dostali jsme od Českých

objekt
Českých

objekt prodat.
Českých
prodat.

drah cenovou nabídku, kdy
nabízejí depo za 2,2 milionu
korun. Když ji zastupitelé
schválí, depo koupíme,“ po-
tvrdil starosta Sokolova Jan

Picka.
Vedení města chtělo pů-

vodně začít demolici v
tomto roce. Po průtazích ze
strany prodávajícího to však
zřejmě nestihne a práce by
mohly pokračovat příští rok.
Město již koupilo od Čes-

příští
Čes-

příští

kých drah tři nemovitosti,
které nádražáci již nevyuží-
vali. Nabídková cena byla
2,187 milionu korun. Pů-
vodně chtělo město dva ob-
jekty zbourat a jeden si ne-
chat. Umístit by do něj
mohlo některou z nezisko-
vých organizací. Po zevrub-
né prohlídce stavu objektů
však vedení města zavelelo
jednoznačně: Zbourat!
Na místě by mohlo

vzniknout parkoviště, zeleň,
popřípadě provozovny pro
drobné podnikání. (roc)
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