Dohoda o zřízení Nadace Chebský les byla stvrzena

Vanoušek: Lepší je dohoda než rozhodnutí soudu a lepší je dohoda dojednaná než dohoda
uzavřená pod tlakem

Dohodu o zřízení Nadace Chebský les dnes v chebské obřadní síni podepsali starosta Chebu
Pavel Vanoušek a přednosta okresu Tirschenreuth Wolfgang Lippert. Končí tak kauza
Chebský les v SRN, kterou se město Cheb od roku 1992 snažilo dosáhnout zrušení svěřenecké
správy nad svým majetkem.
Přelomové události byli přítomni vedle chebských radních, členů správní a dozorčí rady
nadace rovněž vrcholní zástupci obou států, např. velvyslanec ČR v Německu Rudolf Jindrák,
zástupce jeho protějšku v Praze Ingo von Voss, Paul Hansel z bavorského ministerstva práce a
sociálních věcí, oddělení pro integraci a migraci, Jiří Čistecký, ředitel odboru států střední
Evropy našeho ministerstva zahraničí, zástupci krajanských spolků v čele s předsedou
Sudetoněmeckého krajanského sdružení Mnichov Franzem Panym, Tomáš Jelínek a Joachim
Bruss z Fondu česko-německé budoucnosti, zástupci samospráv na české i německé straně a
další.
„Jednání probíhala s různou intenzitou a na více úrovních,“ uvedl starosta. „Využito bylo
politických prostředků, ale i soudu. Společenská zkušenost je taková, že lepší je dohoda než
rozhodnutí soudu a že lepší je dohoda dojednaná než dohoda uzavřená pod tlakem. V tomto
smyslu přistupuji dnes k podpisu nadační listiny s dobrým pocitem. Jednání vedoucí k dohodě
zakotvené v Memorandu o porozumění, uzavřeném 20. listopadu 2012 mezi Spolkovým
ministerstvem vnitra a městem Cheb, bylo výsledkem práce a politické vůle německé i české
strany.“
Jak starosta zdůraznil, vznik nadace, její poslání, nadační jmění i zastoupení v orgánech
nejsou žádným vrchnostenským aktem, ale byly pracně a poctivě dohodnuty. Respektují
názory zástupců na regionální úrovni a mají potřebnou podporu na celostátní úrovni, na české
i německé straně. Zakládaná nadace - se základním jměním ve výši 900 tisíc eur - se bude
zaměřovat na podporu projektů, které se vztahují ke kulturním tradicím, historii a které
rozvíjejí spolupráci obyvatel, bez ohledu na národnost, hlásících se k Chebu a regionu
Chebsko.
„Založením Nadace Chebský les byly zpracovány některé historicky podmíněné otázky
česko-německých vztahů a bylo nalezeno jejich akceptovatelné řešení,“ řekl přednosta okresu
Tirschenreuth Wolfgang Lippert. „Na tomto řešení je potěšitelné, že nakonec nemusel být
vyhlášen definitivní rozsudek soudu, neboť právní rozhodnutí má nejen vítěze, ale také
poražené.“
Také další řečníci vyzdvihli ve svých projevech citlivý přístup k historii i budoucnosti
Chebského lesa, ochotu ke kompromisům a závazek ke společné práci v nadaci.
„Chebský les je záležitost srostlá s našimi rodinami. Dojednanou formou řešení, zřízením
nadace, je umožněno, že jsme s ním i dále svázáni a souvisíme s ním,“ uzavřel Leopold Uhl
z Chebského zemského sněmu, který se v Chebu v roce 1929 narodil a město musel opustit v
roce 1946.
Více o lesu a nadaci zde.

PhDr. Martina Kuželová, mluvčí Městského úřadu Cheb

Vlastnímu podpisu nadační listiny

předcházelo vystoupení Jana Kadlece, žáka Tomáše Horského, a Roswithy Fejfarové ze ZUŠ
Cheb

a projevy, např. velvyslance ČR v SRN Rudolfa Jindráka (tlumočila Květa Nová)

či Leopolda Uhla z Chebského krajanského spolku.

V obležení zástupců médií z české i německé strany - tu starosta Chebu Pavel Vanoušek

a zde Paul Hansel z bavorského ministerstva práce a sociálních věcí
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