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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax : 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2 

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí    8:00 - 17:00 hodin
Úterý     8:00 - 15:00 hodin
Středa    8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek   8:00 - 15:00 hodin
Pátek   8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí:      8:00 - 11:00   11:45 - 16:30 hodin
Úterý:      8:00 - 11:00   11:45 - 14:30 hodin
Středa:     8:00 - 11:00   11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek:  8:00 - 11:00   11:45 - 14:30 hodin
Pátek:  8:00 - 11:00   11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.
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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Jedním z 11 strategických projektů schválených 
Regionální stálou konferencí Karlovarského
kraje a zařazených do Plánu územní transfor-
mace je nová „Keramka“. Půjde o rekonstrukci 
a modernizaci Střední uměleckoprůmyslové 
školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

08 V KV ARENĚ SE ZNOVU OČKUJE
Se zvyšujícím se zájmem o očkování proti one-
mocnění covid-19 a s posunutím termínu
podání 3. posilující dávky na 5 měsíců od druhé 
otevřela začátkem prosince Karlovarská
krajská nemocnice opět očkovací centrum 
v Karlových Varech – KV Areně.

12 KÝBL AKADEMICKÉ KRVE
Po dvouleté covidové pauze se chebští stře-
doškoláci a vysokoškoláci vrátili k dobrovol-
nému darování krve. V  chebské transfúzní 
stanici Karlovarské krajské nemocnice se usku-
tečnil již 54. Kýbl akademické krve, tradiční 
studentská akce Fakulty ekonomické Západo-
české univerzity.

18 SENIOR ROKU 2021
Seniory roku 2021 se stali Vanda Vlasáková, Alois 
Ježek (na snímku) a František Uhlík. V 5. ročníku 
krajské ankety se sešlo rekordních 82 nominací, 
hlasovat pro některou z osobností ve věku nad 
60 let mohli občané z celého regionu. 

21 VENKOV JE JEJICH DOMOVEM
Místní akční skupiny jsou společenstvím aktiv-
ních obyvatel venkova, neziskových organizací, 
zemědělců a ostatní soukromé podnikatelské 
sféry a veřejné správy. Díky jejich činnosti se za 
uplynulých 6 let podařilo realizovat 430 projektů 
na území 123 obcí.

28 OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE
Eva a Lubor Hankovi, Miroslav Bouda, Lubo-
mír Zeman. Vítězové letošního ročníku krajské 
ankety Osobnost Karlovarského kraje převzali 
začátkem prosince ocenění v prostorách karlo-
varské Becherovy vily. O udělení titulu rozhodla 
rada kraje na základě nominací.
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KRÁTCE Z KRAJE

DEN S HEJTMANEM 

Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své 
zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení 
života kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtma-
nem. Petr Kulhánek bude lidem na Krajském úřadě Karlovar-
ského kraje k dispozici 17. ledna od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si 
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada, a máte slovo. Nemůžete 
přijít? Zkuste to písemně. Každý občan prostřednictvím kraj-
ských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou 
hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. 
Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní 
straně krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz 
v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem 
je k dispozici adresa petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici 
právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první 
středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 5. ledna.

Vedení Karlovarského kraje vám všem přeje krásné vánoční svátky prožité v klidu a s těmi nejbližšími. Děkujeme za podporu 
v letošním roce a v tom příštím ať jste zdraví a daří se vám uskutečnit všechny vaše plány.

Zleva: Vít Hromádko, Dalibor Blažek, Robert Pisár, Pavel Čekan, Markéta Monsportová, Patrik Pizinger, Petr Kulhánek, Karel Jakobec, 
Jindřich Čermák, Oĺga Haláková, Jan Bureš, Vojtěch Franta.

VÁNOČNÍ STROMEK NADĚJE
Do charitativní vánoční akce organizované Interním oddělením 
Nemocnice Sokolov se letos zapojil také Karlovarský kraj. Prostřednic-
tvím vánočního stromku s přáníčky mohli lidé pořídit dárky pro děti 
z dětských domovů. Vánoční stromek Naděje 
se rozsvítil od první adventní neděle 28. lis-
topadu 2021 ve vestibulu budovy A krajského 
úřadu. Další Vánoční stromky Naděje mohli 
lidé vidět během prvního adventu také 
v dalších místech kraje, kromě jiného byl 
stromek od poloviny listopadu umís-
těn v centrálním registru Nemocnice 
Sokolov. Přání se plnila dětem z dět-
ských domovů v Chebu, v Horním 
Slavkově, v Aši, v Mariánských Láz-
ních a v Plané u Mariánských Lázní. 
Do akce se kromě Karlovarského 
kraje zapojila také města Soko-
lov, Horní Slavkov a další firmy 
a instituce.
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Jedním z 11 strategických projektů schvá-
lených Regionální stálou konferencí Kar-
lovarského kraje a zařazených do Plánu 
územní transformace je nová „Keramka“. 
Půjde o  rekonstrukci a  modernizaci 
Střední uměleckoprůmyslové školy kera-
mické a  sklářské Karlovy Vary. „Je to 
jediná škola v Karlovarském kraji, která 
učí umělecké obory a produkuje odborníky 
v tradiční odvětví regionu, tedy v oblasti 
sklářství a  výroby porcelánu. Počítá 
se s  tím, že se keramka stane moder-
ním vzdělávacím a zároveň komunitním 

centrem spolupracujícím s  vysokými 
školami,“ popsal krajský radní Jindřich 
Čermák. 
Vítězná studie Petr Hájek architekti s. r. o. 
vzešla ze tří návrhů renomovaných archi-
tektonických kanceláří. Původně chátrající 
budova keramické školy bude opravena 
a propojí se s novou moderní přístavbou. 
V historické části se počítá s odbornými 
učebnami a  kancelářemi vedení školy, 
v nové části najdou studenti dílny, učebny 
jazyků. V nejvyšším podlaží budou sídlit 
ateliéry. Chybět nebude tělocvična, hřiště 

i terasa pro venkovní výuku. V části do 
ulice se budou pořádat výstavy.
Kromě běžného středoškolského studia se 
škola zaměří i na další vzdělávání umož-
ňující rekvalifikaci a spolupráci kulturně 
kreativních odvětví. Vytvoření moderního 
vzdělávacího prostředí bude mít rovněž 
významný dopad na ekonomickou trans-
formaci regionu díky rozvoji nových oborů 
se zaměřením na design, multimédia, 
ekologii a životní prostředí a chemii, a to 
v úzké spolupráci s vysokoškolskými pra-
covišti a významnými firmami.

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ 
PROJEKTY. DÍL PRVNÍ: KERAMKA

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

NA STRÁNKÁCH KRAJSKÝCH LISTŮ VÁM POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍME STRATEGICKÉ PROJEKTY, KTERÉ 
EXTERNÍ HODNOTITELÉ VYBRALI K FINANCOVÁNÍ Z EU. TYTO PENÍZE NA USKUTEČNĚNÍ PROJEKTU BUDOU 
MOCI JEJICH PŘEDKLADATELÉ V PŘÍŠTÍM ROCE ZÍSKAT Z OPERAČNÍHO PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ TRANS-
FORMACE, KTERÝ PŘIPRAVUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Dvorek areálu a vstup

Interiér - oděvní design

ODKLON OD UHLÍ A PŘEMĚNA REGIONU. 
HEJTMAN DISKUTOVAL O TRANSFORMACI

Čerpání evropských peněz pro uhelné regiony, dopady útlumu těžby i budoucnost regi-
onu, který chce přilákat zpět mladé lidi, to byla hlavní témata listopadové debaty hejt-
mana Petra Kulhánka, radního pro regionální rozvoj Patrika Pizingera a Tomáše Lindy, 
předsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, s podnikateli, zástupci 
z oblasti školství, kulturní sféry a dalších odvětví v Galerii umění Karlovy Vary. Pláno-
vané projekty, které by měly pomoci rozvoji především Sokolovska, popsali také před-
stavitelé společnosti SUAS Group, která je největším zaměstnavatelem v kraji. Čerpání 
peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace začne v příštím roce. O finance 
budou moci žádat nejen předkladatelé 11 vybraných strategických projektů, ale i ostatní 
firmy, obce a instituce. Čerpat prostředky bude možné nejen na podporu strategických 
projektů, ale i na další projekty menších a středních podniků, obcí a dalších. To umožní 
takzvaná grantová schémata, tematické výzvy a finanční nástroje. Veškeré informace 
k přeměně regionu, o možnosti čerpání peněz a potřebné termíny najdou zájemci na 
novém webu menimekraj.cz.
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SLAVILA 102. NAROZENINY 

Ke krásnému věku 102 let přijel začátkem 
listopadu pogratulovat paní Hlaváčkové 
z Karlových Varů hejtman Petr Kulhánek. 
Oslavenkyni přivezl dárkový koš plný dobrot 
a květinu. Paní Hlaváčková pracovala během 
svého života v uhelných skladech, a to až do 
odchodu do důchodu. Nyní si užívá zejména 
své rodiny. Má jednu dceru, dvě vnoučata 
a čtyři pravnoučata. Sama oslavenkyně pro-
zradila, že slaví již týden a jednotlivé návštěvy 
za ní dochází postupně. A co má paní Hlaváč-
ková nejraději? Stále velmi ráda čte, dcera jí 
nosí knížky z knihovny. Ráda se dívá na televizi 
a ještě raději vykládá pasiáns. Paní Hlaváč-
kové přejeme mnoho zdraví, aby ji neopouštěl 
humor a měla stále úsměv na tváři.

KRÁTCE Z KRAJE

Další projekt výměny nevyhovujících 
zdrojů tepla (kotlů) s  ručním přiklá-
dáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 
nebo 5 (dle ČSN EN 303-5) připravuje 
na rok 2022 Karlovarský kraj. Tentokrát 
budou dotace určeny pro nízkopříjmové 
domácnosti. Mezi žadatele bude možno 
rozdělit částku až do výše 300 milionů 
korun. Podmínkou získání dotace je pře-
devším to, že pro domácnost žadatele 
platí, aby průměrný čistý příjem na člena 
domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 
900 korun.
Do konce ledna 2022 musí zájemci 
o dotaci vyslovit směrem ke krajskému 

úřadu tzv. předběžný zájem. Od 1. září 
2022 platí zákaz provozu kotlů I. a  II. 
emisní třídy a jedná se tedy o poslední 
možnost kotel za výhodných podmí-
nek vyměnit.
Systém získání dotace se od stávajících 
vln kotlíkových dotací liší v tom, že nově 
je nutné u Karlovarského kraje do konce 
ledna 2022 vyslovit telefonicky tzv. před-
běžný zájem o dotaci a kraj následně 
bude usilovat o  dotaci pro žadatele, 
kteří zájem vyslovili. Předběžný zájem 
lze vyslovit, případně získat další infor-
mace, prostřednictvím oddělení granto-
vých schémat Karlovarského kraje.

KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDOU 
PRO DOMÁCNOSTI S NÍZKÝMI 
PŘÍJMY DOSTUPNĚJŠÍ

Výši příjmů nebude nutno prokazovat v těchto případech:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti 

o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral 

dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení
Výše dotace se odvíjí od typu nového zdroje tepla s následujícími limity:
• Tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč
• Kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč
• Plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

KONTAKTY:
Agáta Holá:   354 222 424 agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kamila Caháková:  354 222 424 kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Krajčovičová:  354 222 645 petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková:   354 222 569 eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda:   354 222 487 mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Pavla Vdovcová:   354 222 268 pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová:   354 222 414 jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz

NA STOLETÉ VÝROČÍ 
ZAVLAJE LITEVSKÁ VLAJKA

V listopadu zavítal na Krajský úřad Kar-
lovarského kraje velvyslanec Litevské 
republiky v České republice J. E. Laimonas 
Talat-Kelpša. Během setkání s hejtmanem 
Petrem Kulhánkem předal hejtmanovi lite-
vskou vlajku, která zavlaje před krajským 
úřadem 29. prosince 2021 v den výročí 100 
let od navázání diplomatických vztahů mezi 
oběma zeměmi.
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 
POČÍTÁ S PROVOZNÍM PŘEBYTKEM 
A PROJEKTOVÝM FINANCOVÁNÍM
V  příštím roce by měl Karlovarský 
kraj hospodařit s příjmy ve výši 7,996 
miliardy korun, výdaje budou dosaho-
vat 9,491 miliardy korun. Část celko-
vých příjmů a výdajů přitom zahrnuje 
4,800 miliardy korun účelových dotací 
z Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR na přímé výdaje v regio-
nálním školství. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji rozpočtu ve výši 1,496 miliardy 
korun tvoří náklady na předfinancování 
a spolufinancování projektů s dotací 
z EU a z národních zdrojů. V provoz-
ních prostředcích kraj plánuje dosáh-
nout mírného přebytku ve výši 68 
milionů korun. „Tradičně počítáme 
s předfinancováním a spolufinanco-
váním akcí s  evropskými dotacemi 
a s příspěvkem ze státního rozpočtu. 
Právě kvůli nim vzniká projektový 
schodek, ale předfinancované investice 
jsou následně uhrazeny z EU a od státu. 
Týká se to například rekonstrukcí kraj-
ských silnic, modernizace domovů pro 
seniory a podobně. Díky úsporám, na 

kterých jsme se dohodli s odbory kraj-
ského úřadu, bude plánovaný provozní 
rozpočet mírně přebytkový. Prochá-
zíme nelehkým obdobím vzhledem 

k rostoucím cenám energií a dalších 
položek, proto jsme se snažili nastavit 
rozpočet s maximální zodpovědností,“ 
vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.
Na spolufinancování velkých projektů 
může kraj čerpat finance ze schvále-
ného úvěrového rámce na léta 2022 – 
2025. Zatím jej ale nebylo nutné použít. 
„Neznamená to, že bychom neinvesto-
vali, nebo investice omezovali. Dokon-
čili jsme všechny plánované akce, 
další budou pokračovat v příštím roce 
a zahájíme nové. V roce 2022 by měla 
dospět do finiše revitalizace chebské 
nemocnice, další etapou bude pokra-
čovat obnova Císařských lázní v Karlo-
vých Varech, projektovat začneme nový 
urgentní příjem v sokolovské nemoc-
nici, rekonstruovat se bude část pavi-
lonu D Nemocnice Sokolov,“ upřesnil 
náměstek hejtmana Dalibor Blažek.
Vedení Karlovarského kraje počítá 
s tím, že hospodaření za letošní rok 
2021 skončí přebytkem. O  jeho výši 
a dalším využití bude informovat.

EKONOMIKA A FINANCE

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH

t: 607 057 931   
e: krajske.listy@seznam.cz
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ZDRAVOTNICTVÍ

ADRESY OČKOVACÍCH 
CENTER V KRAJI

Posilující 3. dávku  nelze absolvovat bez 
předchozí registrace, pokud není u jed-
notlivých center uvedeno jinak.

Očkovací centrum Sokolov, Klášterní 
kostel sv. Antonína Paduánského, Komen-
ského 77, Sokolov. 
kontakt: 722 965 504  Út a Čt 14.00 - 18.00
registrovaní:  Út a Čt 14.00 – 18.00
skupina 12 - 15 let:  Út a Čt 14:00 – 18:00, 
skupina 16+ let:  Pá  14:30 - 18:00
ZČU - Fakulta ekonomická Cheb, Hra-
dební 2047/22 Cheb
kontakt: 736 650 025
registrovaní:  Po a St 15.00 – 18.00
registrovaní 3. dávka:  Pá 15:00 – 18:00, 
skupina 12 - 15 let:  Po a St 14:00 - 15:00
Očkovací centrum OC Varyáda Karlovy 
Vary, kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary
neregistrovaní: Po – Pá 12:00 – 18:00, So 
a Ne + svátky 9:00 – 13:00
Očkovací centrum KV Arena Karlovy 
Vary, Západní 1812/73, Karlovy Vary (vchod 
V3 - vjezd vozidel od kruhového objezdu 
u čerpací stanice)
registrovaní, samoplátci (pouze registro-
vaní), neregistrovaní: Po - Pá 12:00 – 18:00,               
So, Ne 9:00 – 13:00, děti 12 - 15 let (pouze 
registrované): St 16:00 - 18:00 za přítom-
nosti pediatra
Očkovací místo poliklinika Flora Cheb 
(ImunoSantana), Májová 582/19, Cheb
Přijímá pouze registrované zájemce, a to 
i v případě mimořádých termínů
kontakt: 775 966 708
registrovaní: Po - Pá 12:00 – 17:00
Očkovací místo Moje Ambulance, Cheb-
ská 355/49, Karlovy Vary - Dvory
registrovaní:  St a Pá 14:00 – 18:00
skupina 16+ let:  St a Pá 14:00 - 18:00 
Očkovací místo Infocentrum Chodov, 
Staroměstská 39, Chodov
pouze registrovaní 3. dávka:  Po a St 13:00 
- 17:00
Očkovací místo Nemocnice Ostrov 
(budova B), U Nemocnice 1161, Ostrov. kon-
takt: 353 364 360
Út - Pá 7:30 - 13:00
Očkovací místo hotel Butterfly Mariánské 
Lázně, Hlavní třída 655, Mariánské Lázně
pouze registrovaní: St  8:00 - 12:00

OČKOVACÍ CENTRUM 
V KV ARENĚ JE ZNOVU OTEVŘENÉ

Se zvyšujícím se zájmem o očkování proti 
onemocnění covid-19 a s posunutím ter-
mínu podání 3. posilující dávky na 5 měsíců 
od druhé otevřela začátkem prosince Kar-
lovarská krajská nemocnice opět očkovací 
centrum v Karlových Varech – KV Areně.
Původní velkokapacitní očkovací centrum 
v KV Areně se s poklesem zájmu o očkování 
a nastartováním činnosti sportovní haly 
přesunulo v září letošního roku do obchod-
ního centra Varyáda, kde dal management 
obchodního domu k dispozici dvě obchodní 
jednotky. Toto centrum nyní odbaví denně 
na 400 zájemců.
Se zvyšujícím se počtem registrovaných 
i neregistrovaných zájemců o vakcinaci 
se vedení Karlovarské krajské nemoc-
nice, Karlovarského kraje a  Magistrátu 
města Karlovy Vary shodlo na znovuote-
vření očkovacího centra v Karlových Varech 
v KV Areně.
„Prověřovali jsme veškeré možnosti, jak 
navýšit kapacity očkování v kraji, včetně 
umístění očkovacího centra do depozitáře 
krajské knihovny. Jako nejvýhodnější se 
nakonec ukázalo znovuzprovoznění vel-
kokapacitního očkovacího centra v pro-
storu KV Areny. Děkujeme zdravotníkům 
Karlovarské krajské nemocnice za to, že 
i  při svém vytížení zajistí chod centra, 
a dík také patří všem, kteří se podíleli na 
přípravě jeho otevření,” sdělil hejtman 
Petr Kulhánek.

Zvolený bezbariérový prostor se nachází 
v zázemí sportovní haly, které je přístupné 
od silnice na Západní ulici (vchod V3). Přímo 
ke vstupu V3 bude umožněn vjezd osobních 
vozidel ze směru od kruhového objezdu 
u čerpací stanice.
Očkovací centrum KV Arena je v provozu ve 
stejném čase jako Očkovací centrum Vary-
áda, a to od pondělí do pátku v čase 12.00 
– 18.00 hodin, o víkendech pak v čase 9.00 
– 13.00 hodin. Provoz obou center bude 
zajištěn i mezi vánočními svátky.
Do KV Areny se přesunulo z Varyády očko-
vání dětí ve věku 12 až 15 let a očkování pro 
samoplátce. Pro obě tyto skupiny je navý-
šen počet možných termínů v rezervač-
ním systému.
„Naším cílem je pokrýt zájem o  očko-
vání v našem kraji, a proto jsme hledali 
vhodné místo pro zřízení dalších kapacit. 
V  zázemí KV Areny získáváme velký pro-
stor až pro 4 očkovací boxy a můžeme tak 
nabízet veřejnosti další termíny na očko-
vání. Spolu s očkovacím centrem ve Varyádě 
můžeme naočkovat až 2.000 osob denně,“ 
uvedla MUDr. Dagmar Uhlíková, krajská 
koordinátorka očkování a lékařská ředitelka 
KKN. Očkovací centrum ve Varyádě bude 
i nadále v provozu pro návštěvníky obchod-
ního centra, kteří se mohou rozhodnout pro 
očkování spontánně i bez registrace.
Aktuální informace k očkování jsou k dis-
pozici na webových stránkách nemocnice.
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Bez nadsázky se dá říci, 
že každá další očkovaná 
skupina obyvatel 
pomáhá zachránit lidské 
životy, pomáhá ulevit v 
následujících měsících 
zdravotníkům a všem 
složkám integrovaného 
záchranného systému. 

Právě teď platí více než 
kdy dříve, že včasná 
vakcinace je 
nejúčinnější, bezpečnou 
a dostupnou cestou 
z covidové krize a lze tak z covidové krize a lze tak 
předejít mnoha 
tragickým osudům 
a ztrátě svých bližních. 

Intenzivně vás proto 
prosím, žádám, apeluji, 
abyste byli zodpovědní 
vůči sobě, vůči svému 
okolí a nechali se 
očkovat, jak nejdříve je 
to možné. Je to nyní náš 
společný úkol a snaha, 
jak ochránit náš kraj před 
drtivými následky z 
počátku roku. Vždyť za 
dobu pandemie 
koronaviru až dosud 
onemocnělo v našem 
kraji 47 955 lidí, celkem 
1505 jich s covidem 
bohužel zemřelo.

VÝZVA HEJTMANA 
Karlovarského kraje Petra Kulhánka

Podle predikce budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, 
nás v Karlovarském kraji čeká na přelomu ledna a února zahlcení 
zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, 
nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem 
nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování 
a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. 
Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako 
na počátku tohoto roku. na počátku tohoto roku. 

Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky 
a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, 
že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči 
a budeme se bát o jejich život.

Děkuji mnohokrát a spoléhám na vás.

Petr Kulhánek

V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, 
můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní 
měsíce. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, 
ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně 
rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost 
komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.

ROSTE ZÁTĚŽ 
NEMOCNIC

V NAŠEM KRAJI 
DOSUD 
ONEMOCNĚLO 
47 955 LIDÍ,
1505 LIDÍ 
S COVIDEM 
BOHUŽEL
ZEMŘELOZEMŘELO

ZDRAVOTNICTVÍ
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Okruh zdravotníků, na které se při novém 
nástupu do práce vztahuje možnost získat 
velkorysý náborový příspěvek, rozšíří od 
příštího roku Karlovarský kraj. Kromě 
budoucích primářů, lékařů a  dalších 
profesí v nemocnicích jej budou moci od 
1. ledna 2022 získat také nově nastupu-
jící lékaři Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje (ZZS KVK), zdravot-
ničtí záchranáři, řidiči vozidla záchranky 
a operátoři zdravotnického operačního 
střediska ZZS KVK.
„Naše Zdravotnická záchranná služba se 
dlouhodobě potýká s nedostatkem per-
sonálu, konkrétně v současnosti chybí 
5 lékařů a 5 zdravotnických záchranářů. 
Obtížně se ale hledají lidé i v dalších pro-
fesích, které záchranka nutně potřebuje. 
Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit 

okruh zdravotníků a dalších pracovníků 
ve zdravotnictví, kteří mohou získat 
náborový příspěvek, a to právě o budoucí 
zaměstnance záchranky,“ vysvětlil hejt-
man Petr Kulhánek.
Výše náborových příspěvků bude 
shodná jako u zaměstnanců nemocnic, 

tedy 400 tisíc korun dostane nový lékař 
záchranky, 150 tisíc korun záchranáři 
a další vybraný okruh nelékařských pro-
fesí.  Nově nastupující pracovníci ale 
musí splnit stanovené podmínky vypla-
cení náborových příspěvků. Mimo jiné 
by měli na záchrance odpracovat 3 roky 
na plný úvazek, pokud bude úvazek nižší, 
náborový příspěvek se poměrově krátí. 
V případě nástupu k záchrance nesmí 
lékaři i ostatní noví zaměstnanci v před-
cházejícím půlroce pracovat v nemocnici 
na území Karlovarského kraje a v Zařízení 
následné rehabilitační a hospicové péče 
REHOS Nejdek. „Toto opatření má zabrá-
nit takzvanému přetahování zaměstnanců 
mezi zdravotnickými zařízeními v kraji, 
protože s nedostatkem personálu bojují 
všichni a nebylo by to fér,“ dodal hejtman.

400 TISÍC KORUN 
DOSTANE NOVÝ 
LÉKAŘ ZÁCHRANKY,
150 TISÍC KORUN 
ZÁCHRANÁŘI

NÁBOROVÉ PŘÍSPĚVKY DOSTANOU 
NOVĚ TAKÉ ZÁCHRANÁŘI

ZDRAVOTNICTVÍ
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Co byste odpověděla lidem, kteří míní, že 
očkování je neúčinné, má skrytá rizika 
a jedinou cestou je promoření populace?
Jako mnoho zdravotnického personálu se 
již mnoho měsíců starám o covidové paci-
enty. Na oddělení Emergency jsou přivá-
ženi zdravotnickou záchrannou službou 
se známkami dechové nedostatečnosti, se 
subjektivním pocitem, že se jim nedostává 
dech. Dusí se. Mnohdy se zajišťují dýchací 
cesty, lidé se napojují na ventilátor přímo 
na Emergency, jindy o pár hodin později. 
Bohužel i v řádech hodin je průběh nato-
lik závažný, že nemocný podlehne onemoc-
nění COVID a jsme nuceni podat informace 
rodině o ztrátě blízkého. V době, kdy máme 
účinnou zbraň, která zásadně snižuje riziko 
těžkého průběhu, napojování na mimotělní 
oběh a týdny a měsíce nejistoty stran přežití 
nemocného, se mi jeví odmítání vakcinace 
jako neadekvátní hazard. A vsadit na promo-
ření, na to, že budu mít lehký průběh, který 
mne nedostane na dýchací přístroj, je dalším 
hazardem. Poslední měsíce vidíme, že virus 
se nechová předvídatelně, ohrožuje a poráží 
jedince napříč věkovým spektrem, s přidru-
ženými chorobami, plně zdravé. Nevybírá si.

Jak se stavíte k povinnému očkování pro lidi 
starší šedesáti let a pro vybrané profese?
Nejsem pro očkování vybraných profesních 
skupin - třeba zdravotníci -  proč mají být 
očkováni právě oni? Proto, aby nevypadli 
z pracovního procesu a mohli se nadále starat 
o covid pozitivní pacienty? Není vůči nim 
zodpovědnější minimalizovat jejich pra-
covní zátěž, sebrat z nich břímě, kdy musí 
zastavovat elektivní provoz, opět říkat lidem, 
že čekání na operaci bude v řádech měsíců 
a prosazovat očkování napříč společností? 

Tisíce lékařů, sester, pomocného personálu, 
vojáků, hasičů, policistů, dobrovolníků již 
několik měsíců ukazují obrovské nasazení, 
robustnost našeho zdravotnického systému 
ukázala sílu, a  ač je bilance covid v  naší 
republice velmi smutná, díky všem těmto 
lidem nebyla vyšší. I kvůli nim, ostatním slož-
kám IZS, Armádě ČR by každý občan této 
země měl být zodpovědný, neriskovat své 

zdraví a udělat maximum, aby se vir přestal 
šířit. My zdravotníci nechceme prohrávat, 
chceme se starat i o jiné diagnózy, chceme 
stejně jako vy ostatní žít.

Jak budete trávit vánoční svátky?
Přes svátky sloužím jako každý rok. Snad 
budou letos klidnější než ty loňské. Pro nás 
pro všechny.

ZACHRÁNILO MILIONY ŽIVOTŮ, 
ŘÍKÁ O OČKOVÁNÍ JEHO KRAJSKÁ 
KOORDINÁTORKA
Očkování považuje za jeden z největších objevů medicíny a možnost, jak eliminovat některé nemoci či 
snížit jejich dopad na organismus. „Vždyť očkování zachránilo a zachraňuje miliony životů po celém světě, 
při dostatečné proočkovanosti populace vymýtalo některé choroby. Podílí se na prodloužení života dnešní 
společnosti, na jeho kvalitě,“ vysvětluje MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské 
nemocnice, krajská koordinátorka očkování.
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Po dvouleté covidové pauze se cheb-
ští středoškoláci a vysokoškoláci vrátili 
k dobrovolnému darování krve. V cheb-
ské transfúzní stanici Karlovarské kraj-
ské nemocnice se uskutečnil již 54. Kýbl 
akademické krve, tradiční student-
ská akce Fakulty ekonomické Západo-
české univerzity.
Letošního Kýblu akademické krve se 
zúčastnili nejen studenti chebské části 
Fakulty ekonomické ZČU, ale podpořili 
ji i studenti chebských středních škol – 
Gymnázia Cheb, Integrované střední školy 
a Střední zdravotnické školy, a zaměst-
nanci jedné z chebských firmem. „Velice 
mě těší, že se našim studentům podařilo 
nadchnout pro akci i zástupce středních 
škol a firemního sektoru, neboť každý nový 
dobrovolný dárce krve se počítá,“ hod-
notí spoluorganizátor akce Jan Tlučhoř 
z katedry marketingu, obchodu a služeb 
Fakulty ekonomické a doufá, že mnozí ze 
13 prvodárců budou darovat krev i nadále.
„Výzva k účasti na akci Kýbl krve byla tou 
poslední kapkou, která podpořila mé roz-
hodnutí jít poprvé darovat krev, i když 
odběry krve zrovna v  lásce nemám,“ 
konstatoval učitel chebského gymnázia 
Libor Matoušek. Prvodárci krve společně 
díky „Kýblu“ dokážou překonat, mnohdy 
ještě při odběru patrné obavy z darování 

krve, a zažijí tak ten skvělý pocit z dob-
rého skutku, který učinili. Je škoda, že se 
na poslední chvíli několik registrovaných 
účastníků muselo ze zdravotních důvodů 
omluvit. Snad jim to vyjde příště.
Kýbl akademické krve se zrodil v zimním 
semestru akademického roku 1993/94 jako 
„produkt“ cvičení tehdy nově vyučova-
ného předmětu Propagace. Úkolem stu-
dentů bylo využít teoretických principů 
marketingové komunikace, prověřit své 

komunikační schopnosti a přesvědčit další 
studenty k hromadnému odběru. První 
odběr se uskutečnil 9. prosince 1993 za 
účasti 36 dárců, z nichž 12 studentů si 
vyzkoušelo dárcovství poprvé v  životě. 
Název Kýbl akademické krve byl zvolen 
proto, že obsah této nádoby představuje 
15 litrů, což je možné zajistit odběrem 30 
dárců. Akce inspirovala i podobnou akti-
vitu s názvem Univerzitní upír, která se 
v listopadu konala na ZČU v Plzni.

KÝBL AKADEMICKÉ KRVE

PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 
SI ZVOLIL PŘEDSEDNICTVO
První řádné zasedání Krajského par-
lamentu dětí a mládeže Karlovarského 
kraje se neslo v duchu volby zástupců 
předsednictva. Vzhledem k epidemio-
logickým podmínkám na začátku pro-
since bylo jednání přesunuto do online 
prostředí. Na programu bylo schválení 
dokumentů k parlamentu, představení 
kandidátů na obsazení pozic, volby a sta-
novení výborů.
„Jsem velmi mile překvapen, s  jakou 
vervou se členové parlamentu dětí a mlá-
deže pustili do práce. Proslovy kandi-
dátů na jednotlivé pozice jsou příslibem 

budoucí velmi aktivní spolupráce. Již na 
tomto zasedání zaznělo několik zajíma-
vých myšlenek a nápadů, které budeme 
v rámci příštích jednání určitě rozvíjet,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.  
Členové parlamentu schválili statut, 
jednací a volební řád. Dále následovala 
volba předsedy, 1. místopředsedy, 2. mís-
topředsedy, řadových členů předsednic-
tva a tajemníka. Zvoleni byli kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů prostřednic-
tvím online hlasování. K online jednání 
se připojil také Kamil Černý, předseda 
Parlamentu dětí a mládeže ČR.

Karel Špecián Předseda Krajského 
parlamentu dětí a mládeže Karlovar-
ského kraje.
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LOGICKÁ OLYMPIÁDA. DO REPUBLIKOVÉHO 
FINÁLE POSTOUPILO NEJLEPŠÍCH 20 ŘEŠITELŮ
Začátkem listopadu se v Krajské knihovně 
Karlovy Vary uskutečnilo krajské kolo 
14. ročníku Logické olympiády. Ve třech 
kategoriích se utkalo 132 regionálně nej-
úspěšnějších soutěžících, kteří v nomi-
načním kole obstáli v tvrdé konkurenci 
2 022 žáků a studentů ze 73 škol z celého 
Karlovarského kraje. Záštitu nad krajským 
kolem převzal hejtman Petr Kulhánek.
Logickou olympiádu tradičně pořádá 
Mensa ČR. „Počty soutěžích se v době 
výskytu koronaviru nesnížily. To  nám 
organizátorům dává nový impulz do pří-
pravy dalšího ročníku,“ řekl Petr Čavojský, 
místopředseda Mensy ČR.
Pro nejlepších 20 řešitelů v každé katego-
rii byly připraveny krásné ceny – deskové 
hry, jako například Ubongo, Catan, Desítka 
a mnoho dalších. Výherci budou náš kraj 
reprezentovat v republikovém finále, které 
proběhne v  prostorách Míčovny Praž-
ského hradu. „Za skvělou připravenost 

žáků a studentů je potřeba poděkovat všem 
zapojeným školám. Především pak jejich 
ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pra-
videlně pracují a pomáhají rozvíjet jejich 
logické schopnosti,“ uvedl Petr Čavojský.

VÍTĚZOVÉ KRAJSKÉHO KOLA

Kategorie A (3. – 5. třída základních škol): 
Samuel Espinosa Danyo (ZŠ Ostrov, Májová 
997), Jakub Zandt (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice), 
Daniel Durdil (ZŠ jazyků Karlovy Vary)

Kategorie B (žáci druhého stupně 
základních škol - 6. až 9. třída a odpoví-
dající ročníky víceletých gymnázií): Leo-
nard Oeding, První české gymnázium 
v Karlových Varech), Anh Quan Nguyen 
(Gymnázium Cheb), Ema Draská, Gym-
názium Ostrov)

Kategorie C (studenti všech druhů střed-
ních škol, v případě víceletých gymnázií 
poslední 4 ročníky studia): Ondřej Jamel-
ský (Gymnázium Cheb), Jan Kotschy (Gym-
názium a obchodní akademie Mariánské 
Lázně), Jaroslav Rozmuš (Střední průmy-
slová škola Ostrov)
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Jak zatraktivnit region a  čím oslovit 
zejména mladou generaci, aby kraj neo-
pouštěla, nebo se do kraje, po získání 
zkušeností, vracela? Tato otázka netrápí 
pouze Karlovarský kraj. Týká se také 
města Zlín a Jeseník. Společně s part-
nery z těchto měst, Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně, Technologickým inovačním 
centrem ve Zlíně a městem Jeseník, hledá 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
(KARP) odpovědi, proč mladí lidé opou-
ští region.
KARP se snaží identifikovat potřeby 
zejména u  mladých obyvatel naroze-
ných mezi lety 1991–2010 (tzv. generace Z). 
Náležitou péči a velkou pozornost je jim 
potřeba věnovat také proto, že jsou gene-
rací zcela odlišnou od těch předchozích. 
Už od dětství umí využívat různá komu-
nikační zařízení, která se stala nedílnou 
součástí jejich života. 
V současné době „generace Z“ předsta-
vuje již pětinu obyvatel naší země a více 
než její třetina dosáhla produktivního 

věku a vstupuje na pracovní trh.  „V rámci 
tohoto projektu bychom rádi identifi-
kovali potřeby a postoje mladé gene-
race v našem regionu. Následně budeme 
hledat možnosti a způsoby, jak zlepšit 
podmínky pro život mladých lidí v kraji,“ 
uvedl Vlastimil Veselý, ředitel KARP.
Výzkum je rozdělen do několika fází. Na 
jaře tohoto roku proběhly v jednotlivých 
regionech diskuse u kulatých stolů se 
zástupci městských samospráv, odbor-
níky z oblasti školství, kultury a pod-
nikatelské sféry. Sesbírané podněty 
z oblastí, které ovlivňují kvalitu života 
mladých obyvatel, jakými jsou územní 
identita a regionální marketing, vzdělá-
vání a příprava na povolání, zaměstnání, 
podnikání a dojížďka za prací, možnosti 
trávení volného času, bydlení, životní 
prostředí a veřejný prostor, budou nyní 
ověřeny prostřednictvím dotazníkového 
šetření u samotné „generace Z“ v dotče-
ných regionech.
Dotazníkové šetření, které představuje 

další fázi výzkumu, má pomoci pocho-
pit postoje mladých lidí, jejich potřeby 
a očekávání, zjistit pohled této generace 
na různé oblasti života v Karlovarském 
kraji, jako například budoucí plány, vztah 
k regionu, názory a postoje ke vzdělá-
vání, zaměstnání a podnikání, na spoko-
jenost s možnosti trávení volného času, 
představy o bydlení a postoj k životnímu 
prostředí. „Naším cílem je dozvědět se, 
na co se máme v rozvoji našeho regi-
onu zaměřit a co udělat proto, abychom 
odliv lidí z Karlovarského kraje zpoma-
lili,“ říká krajský radní pro oblast regio-
nálního rozvoje Patrik Pizinger.
Jedním z nástrojů a finálních výstupů 
projektu je připravovaná softwarová apli-
kace, prostřednictvím které budou moci 
mladí lidé prezentovat své vlastní zlep-
šující záměry a nápady pro místo, kde 
žijí. Vyplňování dotazníku pro studenty 
posledních ročníků SŠ probíhá ve spolu-
práci se středními školami Karlovarského 
kraje do konce roku 2021.

GENERACE Z. 
JAK MLADÍ LIDÉ VNÍMAJÍ NÁŠ KRAJ?

ŠKOLSTVÍ
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INZERCE
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ANKETA

Ve čtvrtek 18. listopadu se v karlovarském 
Grandhotelu Pupp uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení výsledků 5. ročníku krajské ankety 
Senior roku 2021. V anketě mohli hlasovat 
občané z celého regionu a nominovat osob-
nosti ve věku nad 60 let. Ceny vítězům ankety 
předal hejtman Karlovarského kraje Petr Kul-
hánek, krajský radní pro oblast sociálních 
věcí Robert Pisár, starostové a zástupci měst 
a obcí regionu.
V letošním roce přišlo do ankety rekordních 
82 nominací a nominováno bylo 36 občanů. 
„V našem kraji žije celá řada aktivních seni-
orů, kteří jsou nepostradatelní pro své rodiny 
a přátele, ale navíc ještě mají čas pomáhat 
tam, kde je to zapotřebí a věnovat se svým 
koníčkům. Tito mimořádní lidé si zaslouží 
naši úctu a budeme se jim snažit i prostřed-
nictvím cen v krajské anketě poděkovat za 
úsilí, jež často zůstává očím veřejnosti skryto,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek. Pro účastníky 
slavnostního vyhlášení výsledků ankety bylo 
připraveno vystoupení zpěváka Milana Drob-
ného, k poslechu a k tanci zazpívala a zahrála 
Kateřina Bodláková a uskupení Vedvouband.
Součástí akce se stalo také předání ocenění 
za dlouholetou nebo mimořádnou aktivitu 
u příležitosti oslav 30. výročí založení Svazu 
důchodců České republiky, nynějších Seni-
orů ČR.

SENIORY ROKU 2021 JSOU ALOIS JEŽEK, 
VANDA VLASÁKOVÁ A FRANTIŠEK UHLÍK

SENIOR ROKU 2021 
Alois Ježek (Karlovy Vary, 86 let)
Je přední kulturní osobností Karlových 
Varů, v letech 1996 - 2000 byl ředitelem 
Karlovarského symfonického orchestru 
a poté ředitelem Mezinárodního pěveckého 
centra Antonína Dvořáka, které pořádá 
Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína 
Dvořáka (MPS AD) - interpretační soutěž 
mladých začínajících zpěváků z celého 
světa již od roku 1966. Zasloužil se o pro-
pagaci vážné hudby mezi širokou veřejností 
a především o podporu mladé generace 
v této oblasti kulturního života.

Vanda Vlasáková (Karlovy Vary, 75 let) 
Ve svých úctyhodných 75 letech je dosud 
aktivně pracující důchodkyní. Celý svůj 
život zasvětila jedinému povolání. Před 
důchodem pracovala jako masérka 

a v současné době pracuje v Tyflocentru 
Karlovy Vary. Od narození je zdravotně 
handicapovaná, nevidomá a  je obdivu-
hodné, že ve svých letech neztrácí zájem 
o dění kolem sebe a k aktivnímu životu 
pozitivně motivuje i své okolí. Paní Vanda 
vždy hýří dobrou náladou, vtipem, zajímá 
se o společenské dění, neustále zůstává 
dámou a ostatní inspiruje také svým upra-
veným vzhledem - je zkrátka velikým pří-
kladem aktivního stárnutí.

MUDr. František Uhlík (Kynšperk nad 
Ohří, 73 let)
Praktický lékař pro dospělé v Kynšperku 
nad Ohří byl v roce 2019 oceněn v anketě 
Zdravotník Karlovarského kraje. Je nejen 
skvělým lékařem, ale také zaměstnava-
telem. Své povolání nebere jako rutinu. 
Dokáže být oporou i  v  paliativní péči. 
Klade vždy u každého pacienta důraz na 

individualitu jednotlivce, lékařskou etiku, 
lidskost a důstojnost. I když má již něko-
lik let právo na zasloužený odpočinek, této 
možnosti nevyužívá, protože si uvědomuje, 
že je stále více oporou ve zdravotnictví 
a především jistotou pro obyvatele Kyn-
šperku nad Ohří a jeho okolí. Bravurně 
zvládl i  náročnou pandemickou krizi 
a nápor dalších pacientů, když zemřel jeho 
kolega, také praktický lékař. Ani v této době 
nenechal nemocné napospas osudu. Nad 
rámec svých povinností je vždy ochotný 
pomoci a  vykonat v  případě potřeby 
návštěvu přímo u lůžka nemocného.

CENA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO 
KRAJE, přehled držitelů: 
Alena Veithová (Sokolov, 76 let), Katarina 
Rodinová (Karlovy Vary, 68 let), Helena 
Elízová (Rotava, 76 let), Ivan Cetl (Kraslice, 
70 let), Alena Nožičková (Dalovice, 83 let)

Alois Ježek
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Aktuálně volná služební místa na stanici Aš 
Náborové řízení se uskuteční ve druhé polovině ledna 2022 

Pro přijetí na funkci HASIČ požadujeme: 

 české občanství, věk minimálně 18 let 
 středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 
 bezúhonnost, zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost 
Nabízíme: 

 nástupní plat 31 100,- Kč, po základním kurzu 34 590,- Kč (plat v I. stupni bez 
praxe, v závislosti na odsloužených letech pravidelné navyšování) 

 6 týdnů dovolené 
 pracovní doba 37,5 hodin týdně, 24hodinové směny (1 den směna, 2 dny 

volno) 
 stravenky, výsluhové nároky, plný služební příjem v době nemoci po dobu 

30-ti dnů 
 možnost získání ubytování v okrese Cheb 
 dary k pracovním a životním výročím, služební volno při účasti na táboře pro 

děti jako vedoucí 
 ozdravné pobyty v délce 14-ti dnů v závislosti na odsloužených letech, 

možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení 
 podpora vzdělávání 
 poukázky FKSP v hodnotě 1 500,- Kč, příspěvky na penzijní a životní pojištění 
 zvýhodněné tarify pro mobilní telefony      

   
www.hzs-kvk.cz           950 370 261, 950 370 383 

     lenka.bartakova@hzs-kvk.cz, olga.zimova@hzs-kvk.cz  

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Hledáme zájemce na pozici HASIČ  
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KRAJSKÉ LISTY: 
DO SCHRÁNKY 
I V E-MAILU 
Jak jste si již mohli všimnout, podoba 
Krajských listů se změnila, nově nasta-
vený je také systém distribuce. Snahou 
je odstranění dlouhodobého problému 
s dodáváním novin do poštovních schrá-
nek domácností a  do odlehlých míst 
v našem kraji. Krajské listy jsou nově 
dostupné každému občanovi zejména na 
veřejných místech, která lidé velmi často 
navštěvují. Dále však mají mít možnost 
noviny bezplatně odebírat v elektronické 
nebo papírové verzi.
Krajské listy jsou distribuovány do veřej-
ných prostor, jež jsou hojně navštěvo-
vány veřejností, jako jsou všechny obecní 
a městské úřady v Karlovarském kraji. 
Dále jsou k dispozici v malých i velkých 
knihovnách napříč regionem. Kromě toho 
jsou dodávány také do domovů pro seni-
ory a dalších sociálních zařízení.
Karlovarský kraj nabízí obyvatelům regi-
onu také možnost odběru Krajských listů 
v elektronické podobě. Pro přihlášení 
je nutné zadat e-mailovou adresu, na 
kterou budou noviny každý měsíc roze-
sílány - http://www.kr-karlovarsky.cz/
php/krajskelisty/reg.php.
Zájemcům, kteří by si noviny rádi pře-
četli v tištěné podobě, je určena možnost 
bezlatné distribuce přímo do poštovní 
schránky adresáta. K tomu stačí vyplnit 
elektronický formulář na adrese:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_
listy/tisk/Stranky/noviny_21.aspx – pod 
záložkou „Odběr Krajských listů poštou“.
V případě, že jsou již zájemci přihlá-
šeni k odběru Krajských listů v přede-
šlém „novinovém“ formátu v elektronické 
podobě, je nutné provést přihlášení 
znovu. Původní údaje byly totiž se změnou 
formátu listů smazány.

Přihlášení k odběru novin v papírové 
i elektronické podobě je možné provést 
také pomocí e-mailu na adresu: jitka.
cmokova@kr-karlovarsky.cz.



SERIÁL

SNAŽÍ SE UDRŽOVAT SVÉ TRADICE, JAZYK, POŘÁDAT AKCE PRO VEŘEJNOST. ZÁSTUPCI MENŠIN 
SE SDRUŽUJÍ VE VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY PŮSOBÍCÍM PŘI ZASTUPITELSTVU 
KARLOVARSKÉHO KRAJE. V KRAJSKÝCH LISTECH NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŽIJÍCÍ U NÁS 
POSTUPNĚ PŘEDSTAVUJEME.

Srbská národnostní menšina v Karlovarském 
kraji není velká, největší část Srbů totiž žije 
v Praze. V  našem kraji je Srbů asi kolem 60, 
sdružují se pod spolkem Vidovdan. Cílem 
spolku je pomáhat našim občanům nejenom 
v  regionu, přispívat ke vzájemnosti Srbů 
a Čechů, reprezentovat naši kulturu a tradice.
Občanské sdružení Vidovdan bylo původně 
založeno za účelem obnovení a udržování 
válečných  hrobů srbských vojáků z první svě-
tové války, které se nacházejí na území ČR 
a především v obci Jindřichovice na Sokolov-
sku. Právě v Jindřichovicích byl největší zaja-
tecký tábor během první světové války, prošlo 
jím na 40.000 vojáků a v mauzoleu v obci je 
pochováno 7100 Srbů. Naše Srbská obec se 
stará o údržbu mauzolea a v příštím roce 
chystáme rozsáhlou rekonstrukci s pomocí 
srbské vlády, za aktivního úsilí současného 
velvyslance Srbské republiky v Praze pana 
Berislava Vekiče.
S podporou Karlovarského kraje jsme také 
obnovili válečný hřbitov vedle bývalého 

zajateckého tábora, kde byla vytvořena 
naučná stezka, pietní úpravy, parkoviště 
a informační tabule.
Každý rok pořádá spolek srbských občanů 
velkou slavnost, probíhá 28. července na 
státní svátek Srbské republiky zvaný právě 
Vidovdan. Slouží se sv. liturgie a  zádušní 
mše za srbské vojáky - oběti první světové 
války. Poté máme různá setkání a pohoštění. 
V minulém roce proběhla v karlovarském kině 
Drahomíra premiéra filmu „Sedm tisíc duší“ 
srbského režiséra Sanjina Miriče z Prahy, 
který natočil dokumentární film o utrpení 
Srbů v rakousko-uherských zajateckých tábo-
rech na území Čech. Film byl všem zájemcům 
prezentován také v tomto roce.  
Srbská národnostní menšina žijící v Čechách 
se snaží integrovat do české společností 
a aktivně se podílí na věcech veřejných. Náš 
spolek v Karlovarském kraji se každý rok 
spolu s  ostatními národnostními menši-
nami účastní „Dnů národnostních menšin“, 
kde prezentujeme národní kuchyně, kulturu 

a naše tradice. V minulých letech jsme se 
zúčastnili i čtení pohádek českým školákům 
v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Naším cílem je také obnovit vzájemnost Srbů 
a Čechů, která byla velmi upřímná a přátelská 
zejména po první světové válce, kdy vzniklo 
Československo a Království Jugoslávie. Také 
jsme hrdí na to, že jsme jako Srbové vždy 
podporovali Čechy a Slováky v boji o samo-
statnost v době Rakousko-Uherska. První 
československý prezident T. G. Masaryk v tu 
dobu působil v Srbsku, a dokonce používal 
srbský pas, když jako disident musel Rakous-
ko-Uhersko opustit.
A jelikož se blíží Vánoce, nabízí se také malé 
srovnání: Pravoslavné Vánoce v Srbsku začí-
nají až 6. ledna na takzvaný Badnji Dan (Štědrý 
Den). Všechny církevní svátky v Srbsku se 
jako i v pravoslavném Rusku oslavují podle 
juliánského kalendáře, který je od kalendáře 
gregoriánského posunutý o 14 dní. Srbské 
Vánoce jsou jiné než Vánoce v Česku, ale také 
třeba v Rusku. Místo kapra se například při-
pravuje  selátko, místo stromečku se tradičně 
kácí dubové dřevo a se slámou se večer nese 
do domu, což symbolizuje narození Krista 
Spasitele v jeskyni, kdy pastýři přinesli dřevo 
a slámu a založili oheň, aby se novorozené 
dítě zahřálo.
Na Štědrý Den (Badnji Dan) se drží půst, peče 
se vánoční chleba, do kterého se dává zlatý 
nebo stříbrný peníz jako dar Kristu. Připra-
vuje se slavnostní vánoční oběd na příští 
den 7. ledna. Až do večera se drží půst, pak 
usednou Srbové k  postní večeři, která se 
skládá ze sedmi chodů: fazole, ryba, kapus-
tová polévka, houbová omáčka, štrůdl, sušené 
švestky, meruňky.
Badnji Dan končí půlnoční bohoslužbou 
v kostele, jehož podlaha je pokryta slámou, 
symbolem narození Krista. Z kostela se pak 
vánoční průvod odebere na náměstí, kde se 
pálí dubové dřevo. Dárky se většinou dávají 
jen dětem. 
� Dejan�Randjelović

SRBOVÉ SE SDRUŽUJÍ 
POD SPOLKEM VIDOVDAN

U mauzolea v Jindřichovicích   Velvyslanec Srbské republiky v Praze J. E. Beris-
lav Vekić (vlevo) s autorem článku Dejanem Randjelovićem.
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

MAS Sokolovsko je naší největší a nejlidna-
tější MASkou. Na jejím území žije přes 89 tisíc 
obyvatel ve 38 obcích a městech. V uplynu-
lých letech MAS podpořila 165 projektů v cel-
kové výši 211 milionů korun. Kromě těchto 
projektů jednotlivých žadatelů z území pro-
bíhaly také další vlastní projekty MAS Soko-
lovsko. Nejvýznamnější je rozhodně realizace 
Místních akčních plánů vzdělávání na Karlo-
varsku, Sokolovsku a Kraslicku, které pomá-
hají školám se zkvalitněním výuky a přinášejí 
inspiraci pedagogům. Do projektu je zapo-
jeno 122 škol z regionu. MAS Sokolovsko je 
také koordinátorem projektu Čištění řeky 
Ohře, kdy se dobrovolníci snaží již čtvrtým 
rokem vyčistit břehy podél řeky. Tento rok 
se akce účastnilo více než 1 700 dobrovol-
níků, kteří na dvaceti lodích uklidili 26 tun 
odpadu. Zároveň tento rok organizátoři zba-
vovali odpadu vedlejší řeku Teplou.
MAS 21 je nejzápadnější místní akční sku-
pinou v České republice. Její území sahá od 
Mariánských Lázní po Aš a zahrnuje 35 obcí, 
kde žije více než 55 tisíc obyvatel. MAS 21 

podpořila 94 projektů v celkové hodnotě 124 
milionů korun. Stejně jako ostatní MASky 
vydává pravidelně svůj zpravodaj, organizuje 
vzdělávací akce a semináře s různými tématy.
MAS Krušné hory zaujímá území od podhůří 
Krušných hor až po státní hranici s Bavors-
kem. Jejím centrem je Ostrov, patří sem také 
Jáchymov, Nejdek, ale také obce sousedící 
s krajským městem. MAS Krušné hory zpra-
covává Místní akční plán pro Ostrov a okolní 
obce, pomáhá školám při realizaci jejich pro-
jektů a stejně jako ostatní MAS administ-
ruje projekty svých žadatelů. Dosud mezi ně 
rozdělila 77,5 milionu korun při realizaci 56 
projektů. Také územím MAS Krušné hory 
protéká řeka Ohře, a i tady se letos zapo-
jilo přes 200 dobrovolníků do jejího čištění. 
MASka je také realizátorem příměstských 
dětských táborů, jichž se jen letos uskuteč-
nilo 11 týdenních turnusů.
MAS Kraj živých vod je nejméně osídle-
nou MAS na území Karlovarského kraje. 
Žije zde dvacet tisíc obyvatel ve 23 obcích. 
Její území je částečně součástí Chráněné 

krajinné oblasti Slavkovský les a je výjimečné 
velkou koncentrací minerálních pramenů. 
Území MAS zasahuje částečně do Plzeňského 
kraje, v tom Karlovarském je součástí MAS 
Kraj živých vod Tepelsko, Toužimsko a Žlu-
ticko. MAS rozdělila mezi své žadatele na 55 
milionů korun, podpořila 75 projektů a ve 
velké míře realizuje vlastní projekty. Nej-
viditelnější jsou v současnosti příměstské 
tábory pro děti, které se již 5 let konají o let-
ních prázdninách v 6 obcích regionu. Dále 
jde o vzdělávací aktivity pro děti v Bečovské 
botanické zahradě a Putování krajem živých 
vod s návštěvou minerálních pramenů Slav-
kovského lesa.
MAS Vladař je nejstarší MASkou v  kraji. 
Přestože její působnost je omezena pouze 
na sedm obcí, její činnost je určitě neopo-
minutelná. Hlavní centrum MAS Vladař se 
nachází v Ústeckém kraji, ale část obcí ve své 
působnosti má i v kraji Plzeňském. Organi-
zuje celou řadu vzdělávacích aktivit pro své 
žadatele a podílí se na organizaci společen-
ských akcí v jednotlivých obcích.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY.
VENKOV JE JEJICH DOMOVEM
Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím aktivních obyvatel venkova, neziskových organizací, zemědělců 
a ostatní soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí a svazků obcí). Díky jejich činnosti se za 
uplynulých 6 let podařilo do Karlovarského kraje přinést 398,8 milionů korun a realizovat 430 projektů na území 
123 obcí Karlovarského kraje. Zdejší akční skupiny si nyní postupně představíme.
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CESTOVNÍ RUCH

Na základě odkazu poslední vůle získalo 
zámecké muzeum Kynžvart obraz španěl-
ského krále Alfonse XIII. Zhruba v polovině 
roku 2020 bylo vedení státního zámku Kyn-
žvart osloveno a informováno rakouským 
notářem o poslední vůli paní Blanky Olbert, 
ve které zámeckému muzeu Kynžvart odka-
zuje obraz španělského krále Alfonse XIII.
Dlouho nebylo známo, o jaký typ obrazu se 
jedná. Notář tuto informaci nevěděl, neboť 
do bytu zesnulé nebyl dlouho možný pří-
stup. Až po vyřízení pozůstalostního řízení, 
které trvalo rok, byla správa zámku vyzvána 
k převzetí obrazu. Na základě toho se vydal 
kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink do 
Vídně, kde převzal obraz z rukou vykonava-
tele poslední vůle Dr. Johannese Gschaidera.
 Jedná se o rodinnou památku v podobě 
fotografie španělského krále Alfonse XIII., 
kterou v  roce 1925 dostal od panovníka 
tchán paní Blanky Olbert, MUDr. Sigmund 
Olbert. Ten býval osobním lékařem kní-
žecí rodiny Metternichů na zámku Kynžvart 

i knížecí rodiny Schönburg-Waldenburg ze 
zámku Kladská. Obraz zdědil jeho syn, prof. 
Friedrich Olbert, významný lékař a nositel 

mnoha mezinárodních ocenění, který byl 
rodákem z  Karlových Varů. Obraz poté 
zůstává v rodině Olbertů až do závěti paní 
Blanky Olbert.
Zámek Kynžvart je znám mimo jiné i tím, 
že ho v průběhu historie navštívila celá 
řada významných osobností včetně panov-
níků a hlav států. Jedním z pravidelných 
hostů první poloviny 20. století byl ve 20.–
30. letech španělský král Alfons XIII., který 
byl bratrancem kněžny Isabely von Metter-
nich, matky Paula Alfonse, posledního kní-
žete z Metternichu.
Darovaný obraz je fotografie krále s auto-
gramem (podobné dnes rozdávají celebrity 
a filmové hvězdy na autogramiádách). Obraz 
byl zaevidován do kynžvartských zámec-
kých sbírek a návštěvníkům bude prezen-
tován v  kabinetu kuriozit v  návštěvním 
okruhu zámeckého muzea již v následují-
cím roce, v návštěvní sezóně 2022. Po téměř 
sto letech se tak opět ocitne na místě, kde 
ho král Alfons XIII. daroval svému lékaři.

ZÁMEK KYNŽVART ZDĚDIL NOVÝ PŘÍRŮSTEK 
DO EXPOZICE KABINETU KURIOZIT

Nejcennější běžně přístupná památka 
v zemi, relikviář svatého Maura, je vysta-
vena v  novém výstavním sále. V  závěru 
listopadu byl za přísných bezpečnostních 
podmínek v Bečově nad Teplou přestěhován 
ze spodního do horního zámku. 
Slavnostní zahájení expozice a zpřístupnění 
horní části areálu národní kulturní památky 
hradu a zámku Bečov proběhlo 24. listopadu 
a kromě hejtmana Petra Kulhánka a Olgy 
Halákové, 1. místostarostky města Bečov 
a  radní pro oblast kultury a památkové 
péče, se aktu zúčastnili také bratři Chris-
tian Friedrich Walter a Friedrich Christian 
Albrecht z rodu Beaufort-Spontin, již jsou 
posledními šlechtickými majiteli Bečova.
Kromě interaktivní expozice relikviáře sv. 
Maura bylo vůbec poprvé v historii možné 
prohlédnout si hradní nádvoří, přístu-
povou cestu ve stylu „Via Alpia“, nevšední 
vyhlídku s  vlajkovým stožárem, obno-
vený multifunkční sál, edukační zázemí 

a nově vybudovanou kavárnu, pokladnu 
a hradní obchod.
Slavnostní otevření po setmění pak 

originálně dotvořil multimediální video-
mapping ateliéru Jana Morávka z Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA 
MÁ V BEČOVĚ NOVOU EXPOZICI
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TIP NA VÝLET

Díky udržovaným lyžařským trasám nad 
Novými Hamry a Nejdkem máte příleži-
tost poznat krásu zasněžených lesů a plání 
přírodních parků Jelení vrch a Přebuz. 
Čekají zde na vás udržované stopy kolem 
významných vrcholů a nezapomenutelné 
výhledy na bývalé Chaloupky v nejmaleb-
nější části údolí řeky Rolavy.
Trasa není pro úplné začátečníky, ale 
nebojte se, abyste ji zvládli, nemusí se 
vám na krku houpat medaile ze závodu. 
Pokud se ji rozhodnete zdolat celou, při-
pravte se na 21,2 km.
Okruh začíná i končí v Nových Hamrech, 

malebné horské obci rozkládající se 
v údolí řeky Rolavy a Bílého potoka v nej-
zachovalejší části Krušných hor. Vyjíždí 
se ze sjezdovky na okraji obce, kde se 
nachází udržovaná běžecká stopa, která 
vede podél řeky směrem na Jelení. Za 
prvním mostem nad Rolavou vede trasa 
po opačném břehu než silnice, u dalšího 
mostu nezapomeňte odbočit vlevo na lesní 
cestu. Poté vás čeká výraznější stoupání 
až pod Havraní vrch, odkud jsou pěkné 
výhledy. Pokračujte nad příkrým údolím 
řeky Rolavy, které se před námi otevře 
v celé své kráse až do míst, kde stávala 

osada Chaloupky, a dál nahoru  pod Cha-
loupecký vrch. Zde si pak můžete zvolit 
kratší variantu a vrátit se zpět po lesní 
cestě do Nových Hamrů, pokud však máte 
dostatek sil, pokračujte po stopě až na 
Rudenský Špičák. Od rozcestí Nad Vyso-
kou Pecí projedete hlavní zatěžkávací 
zkouškou této trasy, a to v podobě nároč-
ného sjezdu do údolí Rudného potoka. 
Z Vysoké Pece, kde stojí za to se posil-
nit, vyrazte prudce do kopce a ve stou-
pání pokračujte až pod Havraní vrch, kde 
odbočíte na známou stopu směr údolí 
řeky Rolavy a Nové Hamry.

NA BĚŽKÁCH 
ZA NEZAPOMENUTELNÝMI VÝHLEDY

Sportovat, kochat se krásnou krajinou a svištět upravenou stopou. Přesně to nabízí běžkařské tratě 
v Karlovarském kraji, kterých je zde nespočet.
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ROZHOVOR

Který moment byl pro vás v  letošním 
roce nejsilnější?
O silné momenty nebyla letos nouze, jak 
těch pozitivních, tak bohužel i smutných. 
Zabrousím jen k těm povznášejícím, a to 
byl zejména dvoutýdenní příběh cyklo-
putování po gruzínské části Kavkazu, kde 
silný moment v sobě skýtala každá nová 
horská vesnice, každé setkání s míst-
ními lidmi, každé pokoření některé 
z met přejezdů nebo přechodů vysokých 
hor. Zážitky a vzpomínky na tohle kou-
zelné i náročné putování zůstanou ještě 
dlouho živé.

Také v tomhle roce jste se docela naběhal 
– teď to ale není myšleno pracovně, jste 
vytrvalostní běžec, kolik kilometrů máte 
letos na kontě?
Nevím přesně, ale myslím, že se držím 
ročního standardu 2000 km, když počí-
tám všechny pravidelné denní kratší 
běhy, víkendové delší zejména po Kruš-
ných horách i dlouhé závody, které se 
letos koncentrovaly kvůli covidu do 
poměrně krátkého úseku konce srpna 
a září. Padly sem tak všechny tři vrcholy 
mé běžecké sezóny – Beskydská sed-
mička, Římský maraton a Krakonošova 
100. Dvě stě čtyřicet závodních kilo-
metrů během 5 týdnů bylo, myslím, na 
hranici mých možností a do dalšího pře-
konávání tohoto limitu bych se nerad 
pouštěl. Ale bez běhu už si nedokážu 
život představit, nejen kvůli fyzické kon-
dici, ale také proto, že lepší psychohygi-
enu bez vedlejších účinků neznám.

Doběhl Vás někdo?
Obrazně i doslova mě doběhl velký kav-
kazský toulavý pes, který mi pronásle-
dováním naháněl děs a hrůzu, ale když 
mě stíhal, tak jen proto, že toužil po 

přítomnosti člověka, pohlazení a pomaz-
lení, aby pak s námi ještě desítky kilo-
metrů radostně putoval dál a užíval si 
lidského kontaktu. Jistě jeden z TOP5 
nejsilnějších momentů roku.

Kromě toho se prý celoročně koupete 
venku, dá se zvyknout na ten pocit, když 
se noříte do ledové vody?
To je opravdu otázka zvyku. Když člověk 
ještě není zvyklý, má pocit, že ho voda 
svírá, řeže, nemůže popadnout dech. 
Postupem doby si tělo přivyká, až se 
zanořujete plynule bez nepříjemných 
pocitů, s klidným dechem a naopak 
se dostavují stavy příjemné hibernace 
a pocit tepla při výstupu bez ohledu na 
mrazivou teplotu. Co je však podstat-
nější, že vás při této zálibě postupně 
opouštějí různá nachlazení, rýmičky, 

člověk je bezesporu odolnější. Tím 
myslím i stabilní vnitřní klid a rovno-
váhu, která je s tím také spojena.

Zažil jste takové setkání, které vás natolik 
inspirovalo, že byste si ho rád zopakoval?
Inspirujících setkání je v úřadu hejtmana 
spousta, ať jsou to starostové, významné 
osobnosti nebo desítky setkání s lidmi 
z regionu. Potíž je v tom, že je jich 
mnohdy tolik, až člověk přestává mít 
schopnost třídit a uchovávat všechno, co 
je zajímavé, co by rád využil. Proto stále 
používám klasický sešit, kde zazname-
návám všechno podstatné a mám se tedy 
jak k inspirativním myšlenkám vracet.

Pojďme bilancovat pracovně. Byl to 
dobrý rok?
Byl to bezesporu rok dynamický, plný 
zvratů i těžkých okamžiků. Ale když se 
ohlédnu, tak právě tím, čím vším jsme se 
ctí prošli – nejen pandemií, ale také hek-
tickou přípravou transformace, změnou 
rekonstrukce Císařských lázní vetknutím 
koncertního sálu a řadou dalších věcí 
vyžadujících rychlou reakci, rozhodnutí 
a shodu, tak to rok dobrý byl. Nenapl-
nily se obavy oponentů, že krajská koa-
lice složená z mnoha subjektů nemůže 
fungovat. Funguje výborně, pracovně 
i lidsky. V naprosté většině postupu-
jeme ve shodě, rozdílné názory řešíme 
racionálně a věcně. Jsem optimistou, že 
tato krajská vláda za sebou může nechat 
velmi pozitivní obrat ve vnímání regionu 
i výsledky přeměny kraje.

Mluvíte o přeměně kraje, odlivu mladých 
– dva možná budoucí studenty vysokých 
škol máte doma. Čím byste je přesvědčil, 
aby se po studiích vrátili do Karlovar-
ského kraje?

BYL TO ROK DYNAMICKÝ, PLNÝ 
ZVRATŮ I TĚŽKÝCH OKAMŽIKŮ
O SILNÝCH MOMENTECH, INSPIRATIVNÍCH SETKÁNÍCH, BĚŽECKÉ VÁŠNI, OTUŽOVÁNÍ, 

SPORTOVNÍCH VÝLETECH S RODINOU A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

VYPRÁVÍ V POSLEDNÍM ZE SÉRIE ROZHOVORŮ ZA ROK 2021 PRO KRAJSKÉ LISTY HEJTMAN 

PETR KULHÁNEK.

„NEJEN VÝBORNÉ KAPRY 
NEBO JINOU ŠTĚDROVE-
ČERNÍ VEČEŘI VÁM VŠEM 
PŘEJI. JEŠTĚ DALEKO VÍCE 
VE ZDRAVÍ PROŽITÉ SVÁTKY 
A SPOUSTU RADOSTI 
Z DÁRKŮ BEZ OHLEDU NA 
TO, JESTLI JSTE JE DOSTALI, 
NEBO PRÁVĚ SVÝM BLÍZKÝM 
DAROVALI. KRÁSNÝ SVÁTEČNÍ 
ČAS A DOBRÉ VYKROČENÍ 
DO, IDEÁLNĚ UŽ KONEČNĚ 
ÚPLNĚ NORMÁLNÍHO, 
ROKU 2022.“
Petr Kulhánek
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ROZHOVOR

Budu jim stále vysvětlovat, že kořeny 
mají zde, že jen stěží budou hledat 
takové druhé místo, kde mají na dosah 
lesy, hory, krásná města a místa, zároveň 
budou brzy za 60 minut v Praze, za 30 
minut na hranicích. Přeměna kraje také 
pro ně bude znamenat širší volbu pra-
covních příležitostí. Věřím, že mé děti 
už budou mít možnost plnohodnotného 
univerzitního studia v Karlovarském 
kraji. Rád bych, aby také pochopily, že 
region, kde se narodily, je potřebuje pro 
svůj další rozpuk a zároveň jim nabízí 
komfortní život po všech stránkách.

Rád vyrážíte s  rodinou na sportovní 
výlety, už máte nějaký vyhlédnutý cíl na 
příští rok?
Pokud nám nebudou bránit pande-
mická omezení, cílů máme spousty. Rádi 
bychom s koly i pěšky křižovali Šumavu, 
tradičně s koly na jižní Moravu. Rádi 
bychom na naši oblíbenou Sicílii a expe-
dičně opět na východ do hor – Kyrgy-
zstán a pohoří Ťan-šan, kde bychom 
se na kolech měli dostat až do výšek 
4000 metrů. To má na svědomí Kavkaz, 
který nás nadchl tak, že chuť po horách 
dále roste.

Blíží se vánoční svátky. Bez čeho se na 
Vánoce neobejdete?
Máme tradiční české Vánoce s živým 
stromkem zdobeným slaměnými ozdo-
bami, ovocem a svíčkami. Večeře 
nemůže být bez kapra a bramborového 
salátu. Spořádáme zpravidla tři velké 
ryby, protože největším lákadlem je dát 
si kapra ještě po dárcích, potom ještě 
později, pak k snídani a ideálně několi-
krát během prvního svátku vánočního. 
Tak to mám nastavené už od doby, kdy 
mi rodiče dali prvního kapra, myslím tak 
v pěti letech.
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Lukáš Zykán
krajský zastupitel za Piráty

POLARIZOVANÁ SPOLEČNOST
Covidových témat je všude plno. Na soci-
álních sítích je mnoho nenávisti, v osob-
ních hovorech mezi lidmi nevyjímaje. 
Začali jsme se dělit na MY a ONI, očkovaní 
a neočkovaní. Nevraživost mezi těmito 
tábory sílí a je to leckdy nemilé až smutné 
čtení. Skoro jsme zapomněli, co je příči-
nou a už se na sebe díváme jen skrz prsty. 
Oni můžou, my ne. My se testujeme, oni 
ne. Za poslední dobu se mezi lidmi vyrojilo 
spoustu odborníků na slovo vzaté, viro-
logů, imunologů a odborníků na ústavu. 
Nic ale není jen černobílé. Každý čerpá 
z jiných zdrojů a každý má možná trochu 
pravdu. Ale to nejdůležitější je, že byť jsme 
rozděleni na dva tábory, nepřítel je spo-
lečný. Jsou mezi námi však lidé, kteří toto 
prožívají každý den a jsou svědky stále 
se opakujících příběhů. Jedním z těchto 
lidí je i nejmenovaný pracovník jednoho 
z lékařských pracovišť. (Kvůli ochraně 
osobních údajů si nepřál být jmenován.) 

„Není žádnou výjimkou, že přijíždíme 
do domácností, kde si jeden z  členů 
rodiny, jako covid pozitivní, volá rychlou 
záchrannou službu, s dýchacími obtížemi. 
Při dotazu, zda je očkovaný, v drtivé vět-
šině slýcháme, že ne. V domácnosti je ale 
další covid pozitivní, většinou partner/
ka, který ale očkovaný je. Při otázce, jaký 
má průběh, slyšíme, že v pohodě, že má 
rýmu. A to je přesně ten důvod, proč by 
se lidé měli nechat očkovat, bez ohledu 
na zdravotní stav a věk. I zdravého a mla-
dého člověka v kondici může covid srazit 
na kolena,“ říká zdravotník.
Za nešťastnou považuji hlavně komuni-
kaci vlády a ministerstev, kdy se nedaří 
v lidech vyvolat nutnost a přidanou hod-
notu očkování. V současné době už jsme 
v situaci, která postupuje tak dramaticky 
rychle, že nynější očkování již nedokáže 
epidemii zbrzdit, v lepším případě zasta-
vit. Tady vidím obrovské selhání vládních 
elit za poslední půlrok, kdy se nepodařilo 
nastartovat motivující očkovací kampaň. 
Dezinformační kampaň je bohužel sil-
nější, hlasitější a mezi odpůrci očkování 
se velice rychle šíří, a to nejen po sociál-
ních sítích.
„Často se bavím s lidmi, i mimo výkon 
svého zaměstnání, kteří nemají v očko-
vání důvěru. Pokouším se vysvětlo-
vat benefity vakcinace. Nejednou se mi 
stalo, že lidé změnili názor se slovy, že 
jim to konečně někdo pořádně vysvětlil,“ 
dodává zdravotník.
V první vlně epidemie, kdy ještě nikdo 

nevěděl, co se bude dít, se lidé maximálně 
semkli, byli důslední v dodržování pravi-
del. Hromadně se šily roušky, rozvážela se 
desinfekce. Toto se nám bohužel do dal-
šího postupu epidemie nepodařilo zacho-
vat a  lidé pomalu na nesystematická, 
chaotická a rychle se měnící vládní naří-
zení rezignovali. To nás bohužel dostalo 
do situace, ve které se nacházíme nyní.
Dle slov zdravotníků je jedinou cestou, jak 
ven ze situace, do které jsme se dostali, 
očkování. A to nejen rizikových skupin. 
Ve značné míře převládají z řad hospita-
lizovaných právě neočkovaní. Pokud je již 
někdo očkován a je hospitalizován, větši-
nou se jedná o polymorbidního seniora.
Lidé by si měli uvědomit, že nemocniční 
péče je pro spoustu dalších onemocnění, 
nejen pro covid. Stává se, že pro pacienty 
s jinými onemocněními není lůžko a tato 
situace se v čase bude asi ještě zhoršovat. 
Každý by měl jednat se vší osobní zod-
povědností, to je nejspíš základ dílčího 
úspěchu. Prosím, snažme se dodržovat 
logická opatření, které ochraňují nejen 
nás samotné, ale hlavně rizikové skupiny. 
Nepokoušejme se podvádět a vymýšlet 
kličky, jak nařízení obcházet. To není ta 
správná cesta. Hlavně, buďme na sebe 
hodní, snažme se navzájem respektovat, 
pomáhat si, nerozdělujme společnost víc, 
než už je. Zkusme se snažit táhnout za 
jeden provaz a věřme, že současná situace 
brzy skončí a všichni se vrátíme ke svým 
normálním radostným životům.

NÁZORY

Patrik Pizinger
člen Rady Karlovarského kraje za 
Místní HNHRM

NECHCEME NIKOHO NUTIT, 
ALE BUĎTE NA SEBE HODNÍ
Blíží se konec roku, tedy období, kdy se 
většinou bilancuje. Jaký byl ten předchozí 
rok, co se nám podařilo, co ne, jestli to 

byl rok špatný, nebo dobrý, a přitom se 
snažíme z té mlhy před námi věštit, jaký 
bude rok následující. 
Ani jeden z nás není Sibyla, takže Vás asi 
zklameme. Co nás čeká, nevíme. Ale co 
víme, že uplynulý rok byl náročný pro 
všechny. A teď nemyslíme ani tak epide-
mii, ale spíš to, co ji provázelo. Více nebo 
méně vyhrocené diskuse, informace, dez-
informace… Očkovat, nebo ne? Je očko-
vání symbol odpovědnosti, nebo totality? 
Jsou opatření nutná, nebo je to akt stát-
ního teroru? A čím hlasitější názor, tím 
větší emoce.
Na druhé straně ale měl uplynulý rok 
i  svá velká pozitiva. Ne, nečekejte teď 
výpis úspěchů krajské vlády, soupis 
staveb, rekonstrukcí, přestřižených pásek 
nebo zahájených projektů. To není to 

podstatné. Podstatné je, že jsme všichni 
tady, že jsme v mezích možností zdraví 
a že jsme tady všichni společně. Protože 
uplynulý rok nám důrazně připomněl, jak 
pomíjivé je lidské štěstí i život. Dnes tady 
jsme, zítra být nemusíme. 
Ano, v uplynulých měsících se diskutovalo 
o mnohém. I my na to všechno máme svůj 
názor. Myslíme si, že je správný, i když 
s ním nemusíte souhlasit. Ale nechceme 
vás k ničemu nutit.  Prostě ho berte jako 
doporučení. Doporučení, které zní: Buďte 
na sebe hodní. A na ty druhé taky. 

Přejeme Vám krásné Vánoce a všechno nej-
lepší do nového roku.
Vaši zastupitelé za Místní HNHRM
Dalibor�Blažek,�Pavel�Čekan,�
Patrik�Pizinger�a Luboš�Pokorný
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NÁZORY

Olga Haláková
členka Rady Karlovarského kraje za 
koalici ODS s podporou Soukromníků 
a KDU-ČSL

ZA LEPŠÍ POSTAVENÍ KULTURY JSEM 
ODHODLÁNA BOJOVAT

Milí čtenáři,
v těchto dnech je tomu právě jeden rok, 
kdy se po opakovaných ustavujících 
zastupitelstvech ujala vedení Karlovar-
ského kraje nová koalice a byla zvolena 
nová Rada. V Radě kraje se za koalici ODS 
s podporou Soukromníků a KDU-ČSL 
ujali funkcí v oblasti dopravy 1. náměstek 

hejtmana Jan Bureš, pro oblasti kultury 
a památkové péče členka Rady Olga Halá-
ková, životního prostředí uvolněný zastu-
pitel Karel Jakobec a předseda Komise 
lázeňství a cestovního ruchu, neuvolněný 
zastupitel Marek Poledníček. Ve volbách 
do Poslanecké sněmovny ČR v tomto roce 
získal Jan Bureš mandát poslance parla-
mentu a odešel z Rady kraje a 1. náměst-
kem se stal Karel Jakobec.
Vzhledem k tomu, že se věnuji oblasti 
kultury a památkové péče v Karlovar-
ském kraji, ráda bych alespoň náznakem 
přiblížila dění v kultuře po jednom roce. 
Za své priority považuji především dosa-
žení větší podpory příspěvkových organi-
zací, které mají sbírkotvornou roli, pečují 
o kulturní a přírodní dědictví a zajišťují 
uchování těchto hodnot pro příští gene-
race. Prosazuji jejich vyšší finanční pro-
vozní podporu, ale také podporu projektů 
a záměrů, které zamýšlí. Souběžně s tím 
se zúčastňuji mnoha jednání v rámci celé 
republiky, jež mají za cíl například při-
jetí zákonů, které souvisí s fungováním 
těchto institucí a naplněním jejich funkcí.

Jedním z hlavních témat pro toto volební 
období v oblasti kultury je připravit vše, 
co souvisí s budoucím provozem národní 
kulturní památky Císařské lázně po 
dokončení jejich rekonstrukce. Je to 
zejména vytvoření expozice lázeňství. 
V prosinci 2021 byl ve veřejné zakázce 
vybrán architektonický ateliér, který 
vytvoří projektovou dokumentaci expo-
zice a následně bude expozice realizo-
vaná v samotných Císařských lázních. 
S tímto úkolem souvisí mnoho dalších 
nutných kroků. Zpřístupnění objektu 
národní kulturní památky Císařské lázně 
se připravuje na polovinu roku 2023.
Po uplynutí jednoho roku ve vedení Kar-
lovarského kraje a po všech životních 
zkušenostech i  setkáních se zástupci 
organizujícími kulturní aktivity jsem 
odhodlána bojovat za lepší postavení kul-
tury ve společnosti a změnu pohledu na 
kulturu obecně.
Přeji vám všem hodně zdraví a hezký nový 
rok 2022 a těším se na setkání s vámi při 
realizacích kulturních projektů a obnovy 
kulturních památek.
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NÁŠ KRAJ

V prostorách Becherovy vily v Karlových 
Varech se začátkem prosince konalo 
vyhlášení výsledků ankety Osobnost Kar-
lovarského kraje. V rámci slavnostního 
večera byla předána také „Srdce regi-
onu“, ocenění hejtmanů, kteří tuto funkci 
vykonávali od vzniku Karlovarského kraje, 
tedy od roku 2000.
O udělení titulu rozhodla rada kraje na 
základě nominací. „S výzvou o nomi-
nace jsme se obrátili na širokou veřej-
nost, protože jsme si plně vědomi toho, že 
v našem kraji žije mnoho velmi šikovných 

a aktivních lidí, kteří se zasluhují o rozvoj 
kraje v nejrůznějších oblastech a šíří jeho 
dobré jméno i daleko za jeho hranicemi. 
Tento fakt potvrdilo 31 nominací, které 
jsme obdrželi. Jsem velmi rád, že v našem 
kraji žijí lidé, kteří si váží práce ostat-
ních, a všem, jež se do ankety zapojili, 
děkujeme,“ uvedl hejtman Petr Kulhá-
nek.  
Během slavnostního večera se usku-
tečnilo také ocenění hejtmanů Karlo-
varského kraje za jejich přínos regionu 
v období 2000 – 2020. To se mělo konat 

již v minulém roce u příležitosti 20. výročí 
vzniku kraje, avšak s ohledem na epi-
demiologickou situaci bylo odloženo. Za 
osobní účasti z rukou hejtmana Petra 
Kulhánka převzali skleněné „Srdce regi-
onu“ Josef Novotný, jenž stál v čele Kar-
lovarského kraje v  letech 2008–2015, 
a Martin Havel, který funkci hejtmana 
vykonával v letech 2015–2016.  
Slavnostním večerem v komorní atmo-
sféře provázel Petr Čimpera, kulturní 
program v podobě hudebního vystou-
pení zajistil Prima Vista Quintet.

OSOBNOST KARLOVARSKÉHO 
KRAJE. VÍTĚZOVÉ ANKETY 
PŘEVZALI OCENĚNÍ

Osobnosti Karlovarského kraje    Ocenění od hejtmana Petra Kulhánka (zleva) převzali 
vítězové ankety Eva Hanková, Lubor Hanka, Lubomír Zeman, Miroslav Bouda.

28  KRAJSKÉ LISTY 



OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Miroslav Bouda
Starosta města Březová na Sokolovsku již  od roku 1998. Svůj čas a energii věnuje 
rozvoji města i malých přidružených obcí. Ve své práci klade důraz na potřeby 
obyvatel a na rozvoj komunitního a spolkového života. Zasloužil se také o obnovu 
tradic. Za jeho působení obec zrealizovala mnoho investičních akcí, jako například 
vybudování multifunkčního centra, jež poskytuje kulturní a sportovní zázemí nejen 
pro obyvatele Březové. Obec založila nový městský hřbitov  a vybudovala moderní 
kapli. Tato se stala vítězem celorepublikové soutěže Komunální projekt roku 2021, 
ale i absolutním vítězem letošního ročníku. Osobností Karlovarského kraje se stal 
Miroslav Bouda zejména za své zásluhy o rozvoj města a přilehlých obcí, společ-
nosti a za podporu rozvoje Karlovarského kraje.  

Eva a Lubor Hankovi
Dlouhodobí vedoucí Souboru písní a tanců Dyleň se zasadili o zachování a šíření 
tradiční lidové kultury v širší oblasti Karlovarska. Díky jejich snaze a nasazení se 
daří šířit propagaci této kultury a našeho regionu nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. Založením a dlouholetým řízením Karlovarského folklorního festi-
valu s českou i mezinárodní účastí se zasloužili  o rozšíření portfolia kulturních 
událostí v Karlových Varech. V letošním roce se konal již 26. ročník tohoto folklor-
ního festivalu. Manželé Hankovi jsou označováni za folkloristy, kterým se podařilo 
vychovat novou generaci nositelů lidových tradic Karlovarska.  

Lubomír Zeman
V současné době působí v Národním památkovém ústavu v Lokti, kde se věnuje 
výzkumům a průzkumům historické architektury v regionu. Specializuje se na 
průzkum lázeňského dědictví ve světovém kontextu. Je také označován za autora 
prvotní myšlenky nominace západočeských lázní na seznam UNESCO. Zvláštní sla-
bost má pro hrázděnou architekturu a architekturu historizujících slohů 2. poloviny 
19. století. Dlouhodobě se věnuje lázním a lázeňským celkům, a to jak v Česku, tak 
v celé Evropě. Výsledky své práce a zhodnocení dochovaného architektonického 
dědictví se snaží zpřístupňovat široké veřejnosti ve formě článků v odborném tisku 
a v jednotlivých samostatných publikacích. Za svou práci již získal řadu ocenění.

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH 

Tři Sekery, Zádub-Závišín

Další z cest po kraji tentokrát zavedly hejt-
mana Petra Kulhánka a radního pro rozvoj 
venkova a zemědělství Víta Hromádka do 
obcí Tři Sekery a Zádub-Závišín. Se sta-
rostkou Tří Seker Dagmar Strnadovou pro-
jednali zástupci kraje možnost očkování 
místních obyvatel prostřednictvím mobil-
ního očkovacího týmu, v obci totiž neordi-
nuje praktický lékař. V rámci setkání bylo 
projednáno i  téma opravy silnice, která 
propojuje Tři Sekery a Krásné. Opravy by 
se měla dočkat také silnice spojující Cho-
dovskou a  Tachovskou Huť. Projednána 
byla například také problematika pokrytí 
internetu v oblasti Chodovská Huť a Krásné, 
plánované stavební úpravy místní fary či 
občanská obslužnost v obci. Obyvatele obce 
Zádub-Závišín trápí problémy s přetížením 
silnic, které způsobují nadměrně naložené 
kamiony, jež si přes obec zkracují cestu. 
Starosta Josef Tréšek seznámil zástupce 
kraje s nedostatečným signálem hlasové 
i datové sítě a představil také zásadní pro-
jekt na vybudování kanalizace v obci. Dále 
bylo projednáno například i téma odpado-
vého hospodářství či dopravní obslužnosti.

Křižovatka, Plesná, Hazlov

První prosincový výjezd od obcí po kraji 
zavedl hejtmana Petra Kulhánka společně 
s krajským radním Vítem Hromádkem na 
Chebsko a Ašsko. Starosta Křižovatky Jan 
Strachota je seznámil se záměrem vystavět 
v obci bytový dům venkovského typu pro 
mladé, které chce obec přilákat a nabídnout 
jim moderní bydlení. V Plesné se řešilo kom-
plexní zajištění zdravotní péče, které je teď 
dobré, protože ve městě působí 2 praktičtí 
lékaři. Zástupci kraje se také seznámili se 
záměrem vzniku komunitního domu seniorů 
určeného pro starší občany a jako zázemí 
pro členy Svazu postižených civilizačními 
chorobami. Starostka Hazlova Lenka Dvo-
řáková upozornila krajské zástupce mimo 
jiné na to, že malé obce nemají personální 
kapacitu pro vykonávání veřejného opatrov-
nictví, proto by podle ní měla tato proble-
matika přejít výhradně na obce s rozšířenou 
působností. Hazlov trápí i intenzivní tran-
zitní doprava směrem na Aš. Obec by potře-
bovala okružní křižovatku v místě, kde by 
lidé bezpečně mohli přecházet k hřbitovu.

NÁŠ KRAJ

SLEDUJTE NÁS
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SPORT

V prostorech Karlovarského městského 
divadla se v listopadu konalo slavnostní 
vyhlášení výsledků ankety Sportovec 
Karlovarského kraje za rok 2019 a 2020. 
Ocenění převzali jednotlivci, kolektivy 
a trenéři, již dosáhli v oblasti sportu 
vynikajících výsledků. Zároveň byla 
udělena Cena hejtmana Karlovarského 
kraje, kterou získal vzpěrač Dominik 
Oračko z klubu SK vzpírání Sokolov.
„Těší mě, že po roční vynucené pauze 
jsme opět mohli ocenit ty nejlepší spor-
tovce našeho regionu. Jsem na ně velmi 
pyšný, a to nejen protože podávají skvělé 
výkony ve svých sportovních disciplí-
nách, ale také šíří dobré jméno Kar-
lovarského kraje. Jsem velmi rád, že 
neklesají na mysli, a i přesto, že  doba 
nebyla úplně přívětivá, se nevzdali, dále 
trénují a posouvají hranice svých mož-
ností,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Zástupci kraje oceněným předali skle-
něné plakety, finanční šeky a dárkové 
tašky s výživovými produkty od spo-
lečnosti Prom-in. Nominace do ankety 
zaslaly sportovní kluby, organizace 
a tělovýchovné jednoty. Tyto pak vyhod-
notila Komise Rady Karlovarského kraje 
pro tělovýchovu a sport, návrhy pak 
schválila Rada Karlovarského kraje. 
Ocenění převzalo celkem 14 sportovců, 
7 kolektivů, dva trenéři a 3 sportovní 
legendy.          

SPORTOVCI KRAJE PŘEVZALI CENY

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2019 / 2020
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE – CENA HEJTMANA KAR-
LOVARSKÉHO KRAJE: Dominik Oračko 
– vzpírání (SK vzpírání Sokolov). Úspěchy: 
1. místo v Mezinárodním turnaji olympij-
ských nadějí do 18 let v Polsku; 3. místo 
Mistrovství ČR, kde se Dominik stal nej-
mladším vzpěračem s nadhozem 200 kg

ŽÁCI – JEDNOTLIVCI: Reichmacherová 
Thea – krasobruslení (Sportovní krasob-
ruslařský klub Mariánské Lázně), Kur-
fürst David – atletika (Triatlet Karlovy 
Vary), Pátková Viktorie – běh na lyžích 
(LK Slovan Karlovy Vary)
ŽÁCI – SPORTOVNÍ KOLEKTIVY: Štafeta 
mladších žákyň – tým sprint (LK Slovan 
Karlovy Vary), Beach volleyball klub 
Chodov – starší žákyně (Beach Volleyball 

club Chodov), Fotbalový klub FC Cheb – 
starší žáci (Fotbalový klub Cheb)
DOROST, JUNIOŘI – JEDNOTLIVCI: Šte-
cher Filip – běh na lyžích (LK Slovan 
Karlovy Vary), Korbová Anna – atletika 
(Triatlet Karlovy Vary), Juránková Heidi – 
triatlon (X-team BaNo Karlovy Vary), Zik-
mundová Martina – lukostřelba (LK ESKA 
Cheb), Simona Rančev – vzpírání   
DOROST, JUNIOŘI – SPORTOVNÍ KOLEK-
TIVY: Štafeta mladších dorostenců (LK 
Slovan Karlovy Vary), Družstvo juniorek 
(Beach Volleyball club Chodov)
DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI: Cvingerová 
Tereza – kickboxing (Alpha Gym Karlovy 
Vary), Rubeš Martin – šerm, kord (Tělo-
výchovná jednota Lokomotiva), Čechman 
Martin – cyklistika (Cyklistika Karlovar-
ského kraje)

DOSPĚLÍ – SPORTOVNÍ KOLEKTIVY: 
Družstvo mužů (Sportovně střelný klub 
Policie UNITOP Sokolov), Družstvo mužů 
(LK ESKA Cheb)
HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI – JED-
NOTLIVCI: Dušková Vendula – plavání 
tělesně postižených (SK Kontakt Karlovy 
Vary), Lindák Petr – naturální kulturistika 
handicapovaných (Sport Studio Prima), 
Michal Geier – para hokej (Sportovní klub 
vozíčkářů Sharks)
TRENÉŘI: Bican Milan – volejbal (VK Kar-
lovarsko), Rubeš Martin – šerm (TJ Loko-
motiva Karlovy Vary)
SPORTOVNÍ LEGENDA: Mácha Jiří – bad-
minton (Tělovýchovná jednota Ostrov), 
Dvořák Oldřich – atletika (Triatlet Kar-
lovy Vary), Miroslav Vrbka – vzpírání (TJ 
Lokomotiva Cheb)

Martin Rubeš   V kategorii Dospělých mezi jednotlivci získal mimo jiné cenu šer-
míř - kordista Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Karlovy Vary.
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