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Počátek ledna je vţdycky ve znamení celoná-
rodní Tříkrálové sbírky. Letos dovolila pravidla 
koledovat osobně. Tým koledníků tvořili mladí 
hasiči a jejich vedoucí a rodiče, rodiče a děti 
z Močidlece a Luk a dvě skupinky dětí ze ZŠ 
s panem učitelem a paní asistentkou. Všichni 
byli letos opět KINGOVÉ a pomohli dobré věci. 
Na denní stacionář pro lidi s Alzheimerovou 
chorobou v Karlových Varech vybrali více neţ 
65 tis. Kč. Díky moc jim i těm, kteří otevřeli svá 
srdce! PŘEHLED výsledků letošního koledová-
ní koledování najdete vedle. 

Od letošního roku jsme byli nuceni navýšit 
„poplatek za popelnice“. Váţím si všech, kteří 
tento nepopulární krok pochopili. I oni ale často 
argumentují tím, ţe „slušní a poctiví platí a ne-
platiči jsou beztrestní“. Chci všechny ujistit, ţe 
tomu tak v ŢÁDNÉM případě není. Na kaţdém, 
kdo nesplnil poplatkovou povinnost, je poplatek 
vymáhán i se sankcí. Pokud nereaguje, je oka-
mţitě předáván k exekučnímu vymáhání. Je po-
vinností města takto postupovat a zodpovědně 
prohlašuji, ţe se takto bez výjimky děje. Statis-
tiku naleznete na straně 4. 

V minulém čísle jsem avizoval dotační progra-
my města. Pravidla, formuláře a podrobnosti 
naleznete na www.zlutice.cz nebo přímo 
na MěÚ Ţlutice. Ţádosti se podávají od 28. 1. 
do 2. 3. 2022, a to v těchto programech: 

Program na podporu výstavby domovních 
čistíren odpadních vod 

Program na podporu v oblasti kultury, 
sportu a společenského života 

V době psaní mého příspěvku se opět začala 
zvedat pandemická vlna, tentokrát varianty 
Omikron. Přeji tedy všem pevné zdraví. 

Václav Slavík – starosta města 

  Moţná vás zajímá…  



Sběrný dvůr oznamuje!!! 
Moc rádi vás uvidíme pokud:  

 
 budete BEZPODMÍNEČNĚ dodrţovat pokyny obsluhy 

 přivezete roztříděný odpad 
 projedete váhou - vše musíme evidovat 

prokáţete se dokladem o zaplacení poplatku za odpady (vystaví MěÚ) - jen tak máte potom 
vše zdarma  

 
Děkujeme vám za pomoc s odpady! 

Fungujeme pro vás v PO a ST 13 - 16 hod. v SO 8 - 12 hod. 

          Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 32. zasedání Zastupitelstva 

města Ţlutice 

Termín a místo konání:  pondělí 13. prosince 2021 

od  18  hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, 

Ţlutice.   

Zastupitelstvo města Ţlutice  

neschvaluje záměr prodeje části p. č. 448/2 o výměře 

přibliţně 750 m2 v k. ú. Ţlutice. Jedná se o část pozemku 

u baţantnice, správa majetku nedoporučuje prodej a do-

poručuje nechat pozemek v pronájmu, 

schvaluje prodej části p. č. 3601/1 označenou jako nově 

vznikající p.p.č. 3601/5 dle geometrického plánu č. 873-

46/2018 o výměře 205 m2 v k. ú. Ţlutice za cenu ve výši 

62,-Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti 

panu M. P. a pověřuje starostu Mgr. Bc. Václava Slavíka 

podpisem kupní smlouvy, 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stano-

vení obecního systému odpadového hospodářství ve zně-

ní podle předloţeného návrhu. 

schvaluje předloţený ceník a podmínky uloţení odpadu 

ve Sběrném dvoře Ţlutice od 1. 1. 2022. Bude striktně 

stanoveno, ţe ten, kdo se prokáţe dokladem, ţe má řádně 

zaplaceno za rok 2021, můţe v roce 2022 ukládat odpad 

do sběrného dvoa zdarma. Budou omezeny pouze dvě 

poloţky, a to velkoobjemový odpad a stavební suť, 

vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice na podporu výstavby domovních čistí-

ren odpadních vod v místních částech pro rok 2022 se 

lhůtou přijímání ţádostí od 28. ledna 2022 do 2. března 

2022, 

(Pokračování na str. 4) 



schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice na podporu výstavby domovních čistí-

ren odpadních vod v místních částech ve znění podle 

předloţeného návrhu s účinností od 1. 1. 2022,  

schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenské-

ho ţivota ve znění podle předloţeného návrhu 

s účinností od 1. 1. 2022, 

vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenské-

ho ţivota pro rok 2022 se lhůtou přijímání ţádostí 

od 28. ledna 2022 do 2. března 2022, 

schvaluje Rozpočet Města Ţlutice na rok 2022 dle návr-

hu předloţeného Městským úřadem Ţlutice s celkovými 

příjmy ve výši 48.688.000 Kč, celkovými výdaji ve výši 

62.686.000 Kč včetně přídělu do Sociálního fondu 

na  straně příjmů i výdajů ve výši 340.000 Kč a financo-

váním ve výši 13.998.000 Kč a včetně rozpočtů tří pří-

spěvkových organizací: Základní škola a základní umě-

lecká škola Ţlutice, Mateřská škola Ţlutice a Pečovatel-

ská sluţba Ţlutice,  

jmenuje ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“) členem školské rady Základní školy a základní 

umělecké školy Ţlutice, p.o.  paní Mgr. Hanu Riesovou 

a pana Martina Bílého, 

vybírá, na základě doporučení výběrové komise, vítěz-

ného uchazeče výběrového řízení na akci „Zpracování 

projektové dokumentace na lokalitu rodinných domů – 

Ţlutice SEVER“ společnost GEOprojectKV s.r.o, Závod-

ní 391/96c, Karlovy Vary - Dvory, IČ: 06032354 za na-

bídkovou cenu 1.762.970,- Kč vč. DPH a pověřuje sta-

rostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo. 

Mgr. Bc. Václav Slavík,  starosta města                      

Ladislav Koutný,  místostarosta města 

STATISTIKA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ROK 2021 

 Předpis a platba poplatků za odvoz komunálního odpadu za rok 2021 

předpis za rok 2021  :  1 229 456 ,- Kč               uhrazeno  :  1 202 748,- Kč / včetně plateb z exekucí  / 

saldo :                              - 26 708,- Kč              uhrazeno v %                        97,8 %  

Osvobození od poplatku dle OZV č. 6/2019 čl. 6  

narozeno :  15 dětí   -             - 5 041 ,- Kč,           dlouhodobý pobyt v zahraničí :     26 poplatníků      - 13 000,- Kč                                                                               

studenti :   12 poplatníků      -  6 000,-  Kč          výkon trestu :                                   1 poplatník             -   500,- Kč 

umístění v domově pro seniory :   5 poplatníků      -  2 500,- Kč,                                                                              

umístění v dětském domově :          1 poplatník           -  500,- Kč                                                                                

celkem osvobozeno od poplatku :   60 poplatníků    - 27 541,- Kč 

Vystavené platební výměry v roce  2021 za neuhrazení poplatku  

za rok 2018  13 platebních. výměrů ,  za rok 2019  64  platebních výměrů,     za rok 2020  152  platebních výměrů 

celkem vystaveno 229 PV, vyměřená daň :  113.900,- Kč, navýšení poplatku :  83 601,- Kč 

Exekuce v roce 2021 

počet dluţníků předaných k exekučnímu vymáhání :  27,   očet platebních výměrů předaných k exel. vymáhání :  100 

vymáhaná částka / jistina/ v exekučním řízení:                      110 895,- Kč                                                                 

částka vymoţená z exekucí v roce 2021:                                 66 471,- Kč                                                                   

celkem exekučně vymáháno od odstěhovaných dluţníků :   180 992,- Kč      38 dluţníků                                          

celkem vymáháno od dluţníků s TP ve Ţluticích :                  590 438,- Kč     92 dluţníků 

Poplatek za psy rok 2021:  uhrazeno :   43 496,- Kč,-                                                                                                                                   

osvobození od poplatku v roce 2021 uplatnilo 179 majitelů psů dle OZV č. 5/2019 čl.7 odst.c)                                 

jedná se o psa čipovaného  a zároveň přihlášeného do centrální evidence psů                                                  

v evidenci zaregistrováno  406 psů  

místní poplatek z pobytu:    v roce 2021 uhrazeno :  141 445,- Kč   

místní poplatek za uţívání veřejného prostranství :  v roce 2021 uhrazeno : 2 400,- Kč 

Zpracovala: Leona Jirsová – správce poplatků MěÚ Ţlutice  



ZPOCHYBŇOVÁNÍ A TOLERANCE  

Francouzský filosof a matematik René Descartes (1596-
1650) řekl: „Myslím, tedy jsem“ a později „Pochybuji, 
tedy jsem.“ Uvedený výrok se stal ţivotním krédem a 
od  8. stol. našel ţivnou půdu v celé Evropě. Stal se sou-
částí naší kultury. 

Naučili jsme se zpochybňovat všechno: rodinu, muţe, 
ţenu, děti, víru … Ţijeme v době, kdy je zapotřebí trpěli-
vě objasňovat úplně základní pojmy: kdo je člověk, co je 
rodina, kdo je muţ, kdo je ţena, co je zvířátko, co je nor-
mální, co se dá ještě tolerovat a co uţ je za hranicí přija-
telnosti. Zpochybnit dnes dokáţeme všechno, ale něco 
budovat, to se nám uţ zdá moc náročné. Mnoho lidí na-
příklad po zhlédnutí filmu Da Vinciho kód mělo pro-
blémy ve víře. Stačilo fantazírování reţiséra a scénáristy 
a mnozí si kladli otázku: Jak to vlastně bylo s Kristem? 
To stejné platí v případě rodiny a manţelství. Zkusme 
zpochybňování vzít jako výzvu ponořit se do hlubiny a 
hledat nové přístupy, učit se argumentovat a vést dialog.  

Tolerance v dnešním světě představuje jednu 
z největších hodnot. Kam jsme dnes ve jménu tolerance 
ochotni aţ zajít? Kdy ještě můţeme mluvit o toleranci a 
kdy je to uţ otevřený souhlas se zlem? Myslíme, uvaţu-
jeme, jsme. Ale jací jsme? Kdo jsme? Kam směřujeme? 

Modelů společenského ţivota je mnoho. I modelů man-
ţelského a rodinného ţivota můţe být víc. V průběhu 
dějin se měnily. Avšak to, co povaţujeme za normu, ide-

ál, co předešlé generace drţelo při ţivotě a společnosti 
dávalo stabilitu, nemůţeme dnes odepsat jen proto, ţe je 
to náročné! Nelze dnes měnit normy a pravidla jen proto, 
ţe nám to (ne)vyhovuje. Láska není vše, co cítíme, man-
ţelství není instituce, na kterou mají nárok všichni, to 
není zboţí, které si koupíme, objednáme po internetu… 

Přeji nám všem, abychom v koloběhu času, který poctivě 
kvapí, neutonuli v neurotickém zpochybňování posvát-
ných hodnot ţivota a v rámci falešné tolerance nesplynuli 
v anonymitě s davem! 

                             P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 

Policisté Karlovarského kraje radí:     SENIOŘI POZOR!  

         Podvodní „navolávači“ útočí! 

Dnešní rychlý a hektický způsob ţivota má mnohdy za 
vinu to, ţe lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak 
často, jak by sami chtěli. To můţe mít za následek pocit 
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho následně 
vyuţívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu důvě-
řivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát 
začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ můţe mít 
pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící 
a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího 
jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne neţádoucí 
konverzace se smyšleným, často srdcervoucím příbě-
hem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné 
situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá 
peníze. Ty nutně potřebuje, a protoţe se pro hotovost 
nemůţe z určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého 
„kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného 
odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniţ by si sdě-
lené informace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází 
o veškeré své finanční prostředky. 
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodní-
ků, kteří se snaţí získat náš majetek? 
• Pokud vám z neznámého čísla volá osoba vystupující 
jako váš rodinný příslušník a vy si nejste jisti, ţe byste 
ho po hlase poznali, zeptejte se na celé jeho jméno  – 
rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem 
přece já, ten nejstarší“. 
• Kaţdý podobný telefonát si okamţitě ověřte. Zavolejte 

vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně volat, pří-
padně nejbliţším příbuzným. 
• Pokud po vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít 
peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali 
kamarádovi či kamarádce, odmítněte a poproste svého 
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizí-
ho člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu. 
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě 
v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem. 
Seniorům, kteří mají pevnou linku, můţe doma vyzvánět 
telefon s následujícím vzkazem: 
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte 
prosím pozornost tomuto oznámení. Pokud se vás bude 
někdo snaţit přesvědčit, ţe je váš příbuzný nebo ţe va-
šeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude 
od vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít 
u vás sám vyzvednout, vţdy si tuto informaci ověřte a v 
případě podezření kontaktujte prosím Policii České re-
publiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie 
České republiky." 
Pokud budete mít jakékoliv podezření, ţe vás kontakto-
val podvodník, nebo se o to pokusil, vţdy to oznamte 
policistům na tísňovou linku 158. 
 
nprap. Eva Valtová, vrchní inspektor 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE  



Vyhodnocení roku 2021  

 Váţení čtenáři zpravodaje, dovolte mi krátké oh-
lédnutí za minulým rokem našeho spolku, který byl opět 
ovlivněn epidemií. Ve zkratce, buď se nedělo nic nebo 
jsme nevěděli, co dřív. Posuďte sami, jak jsme si nako-
nec slalom mezi covidovými opatřeními uţili: 

Leden aţ duben: brigáda s úklidem hasičárny, jarní 
instalace venkovních překáţek na hřišti, čerpání vody 
ze zatopené zbrojnice ve Vítězné ulici, postavení měst-
ské máje bez diváků. Ţádná valná hromada, ţádná Třík-
rálová sbírka, ţádný ples, ţádný masopust, ţádné trénin-
ky s dětmi. 

Květen aţ září: setkání seniorů a pietní akce na hřbito-
vě, exkurze mateřské školy z Valče v hasičské zbrojnici, 
okresní kolo republikové hry Plamen mladšího a starší-
ho ţactva, krajské kolo Plamen přípravka / mladší / star-
ší ţáci / dorost, brigáda v hasičské zbrojnici, posunutá 
valná hromada spolku za rok 2020, několikadenní sou-
středění dorostu, MČR hry Plamen starší ţákyně / doros-
tenky, MČR v poţárním sportu ţeny, pomoc při pořádá-
ní výletu krajské hasičské sportovní mládeţe do Němec-
ka, účast druţstev ţen a muţů na soutěţi v Bochově, 
pořádání a účast soutěţe ve Ţluticích, třídenní oslavy 
150. výročí vzniku SDH Ţlutice s mezinárodní účastí, 
pomoc při pořádání poutě v Protivci, nespočet tréninků 
přípravky, mladých hasičů, dorostenců a druţstev dospě-
lých. 

Říjen aţ prosinec: pomoc při pořádání akce setkání 
krajských hasičských praporů, vyhodnocení sportovní 
sezóny při svatomartinské huse, úklid sportovních pře-
káţek, pomoc městu s mikulášskou nadílkou, pomoc při 
prodeji vánočních kaprů. A opět se postupně omezují 
tréninky mládeţe. 

Lze s jistotou konstatovat, ţe se spolku dařilo. Poukázal 
bych především na úspěšné oslavy 150. let vzniku SDH 
Ţlutice, mimořádné sportovní úspěchy v hasičském 
sportu druţstev a jednotlivců, ekonomické zvládnutí 
všech akcí a především aktivní zapojení téměř všech 
členů našeho spolku do spolkových aktivit. Od prťat 
z  přípravky aţ po naše seniory, to bylo loni na jedničku. 
Spolek ţije a opět vylepšil zázemí pro svou činnost!  

  

a plány na rok 2022 … 

 Ples ani masopustní průvod letos bohuţel opět 
nebudou. V březnu se chystáme pro okres Karlovy Vary 
organizovat v naší základní škole odborky mladých 
hasičů. Stavění městské máje proběhne jiţ tradičně 30. 
dubna. Na 8. května plánujeme po několika letech velké 
focení našeho sboru, mši v kostele a setkání našich seni-
orů. Samozřejmostí je intenzivní tréninková příprava 
mladých hasičů, přípravky a dorostu, včetně účasti 
ve  všech soutěţích. Jistě potkáme na soutěţích 
v hasičském sportu v našem regionu druţstvo ţen 
a muţů. Věřím, ţe nakonec letos zahájí činnost druţstvo 

našich veteránů a stane se ozdobou soutěţe ve Ţluticích. 
Plánujeme návštěvu našich německých partnerů ve Vie-
selbachu a Warmensteinachu. Dále počítáme s účastí 
našich závoďáků na soutěţi v partnerském slovenském 
Hurbanově. Plánujeme účast na krajském setkání hasič-
ských praporů a zaslouţilých hasičů. Pokud nás město 
Ţlutice osloví a vyţádá si pomoc při organizování měst-
ských akcí, budeme připraveni pomoci.  

  

Spolková činnost na přelomu roku 

 V prosinci jsme pomáhali s realizací městské mi-
kulášské nadílky pro děti. 27. prosince se po sedmé 
v roce sešel výkonný výbor spolku, aby naplánoval rea-
lizaci lednové valné hromady. 

Dne 9. ledna se naši mladí hasiči spolu se svými trenéry 
zúčastnili úspěšné Tříkrálové sbírky, při které se vybralo 
65 tisíc. Děkuji všem za jejich účast a reprezentaci naše-
ho sboru. 

 6. ledna proběhla v hasičské zbrojnici brigáda, 
která byla zaměřená na úklid prostor zbrojnice a přípra-
vu plánované valné hromady SDH Ţlutice za rok 2021. 
Ta se uskutečnila 7. ledna za zpřísněných hygienických 
podmínek za účasti 43 členů s volebním právem a hostů 
z okolních sborů. Na valné hromadě byly předneseny 
zprávy za jednotlivé činnosti spolku, ekonomická zpráva 
za rok 2021, revizní zpráva, byl schválen rozpočet na 
rok 2022 a plán aktivit na tento rok. K 31. Prosinci 2021 
má sbor celkem 135 členů, z toho 73 dětí a 62 dospě-
lých. Členů přípravky ve věku tří aţ pěti let je 19, mla-
dých hasičů ve věku šesti aţ čtrnácti let je 48 a dorosten-
ců do osmnácti let je 6. Náš nejstarší a stále aktivní člen 
se narodil v roce 1927, to znamená, ţe věkový rozdíl 
mezi nejmladším a nejstarším členem je úctyhodných 92 
let! Zájem rodičů a vzrůstající počet dětí v našich oddí-
lech nás velmi těší a velmi si toho váţíme. Přináší to 
však velkou zátěţ pro naše trenéry a v roce 2022 bude 
zapotřebí jej, pokud to bude v našich silách, rozšířit. 
Prosíme i rodiče, jejichţ děti navštěvují tréninky, aby 
nám v případě, ţe jim to jejich časové moţnosti dovolí, 
pomohli s organizací tréninků a účastí na soutěţích. 
Kaţdá pomoc bude vítána. Na valné hromadě byla pře-
dána celá řada ocenění za práci ve sboru a sportovní vý-
kony. Rád bych zmínil ocenění, které získala Ema Miná-
řová za neuvěřitelnou účast na třech mistrovstvích re-
publiky v poţárním sportu v roce 2021. Jednou to bylo 
za druţstvo starších ţákyň, jednou za druţstvo doroste-
nek a naposledy za druţstvo ţen.  

Dále jsem velmi rád, ţe náš člen pan Václav Štědronský 
obdrţel nejvyšší moţné vyznamenání, které uděluje SH 
ČMS. A tak v našich řadách máme vedle pana Alexan-
dra Čapka dalšího člena s titulem Zaslouţilý hasič. Ještě 
jednou gratuluji. (Foto na straně 7) 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 



Atletický fenomén ze Ţlutic 

           Závěrem mi dovolte, abych naši širokou veřej-
nost upozornil na sportovní výsledky naší bývalé 
členky v kategorii mladší ţákyně Vandy Sitkové. 
Na jejích výsledcích nemá náš sbor ţádnou zásluhu, ta 
patří rodině,  trenérům z oddílu SC Start Karlovy Va-
ry, talentu a píli této usměvavé 12ti leté dívky. Na 
posledních atletických závodech konaných 22. ledna 
v Praze získala v republikové konkurenci tři zlaté me-
daile. Není to její první úspěch v republikových závo-
dech, a proto věřím, ţe pokud Vandě vydrţí píle, 
zdraví a bude ji atletika bavit, ještě o ní v blízké bu-
doucnosti hodně uslyšíme. Velká gratulace a palec 
nahoru. 

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 

Zaslouţilý hasič. pan Václav Štědronský  



      Studenti SLŠ Ţlutice lyţovali v Bublavě 

První lednový týden roku 2022 se vydali ţáci Střední lesnické školy Ţlutice v doprovodu pedagogů na lyţařský 
kurz, který se odehrával na Bublavě v krásném prostředí Krušných hor.  

Lyţařský kurz byl určen nejen začátečníkům, ale i pokročilým jak na lyţích, tak i snowboardu. I kdyţ počasí příliš 
nepřálo, uţila si celá výprava spoustu legrace a zaţila mnoho dobrodruţství. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice   



Ptákem roku 2022 byl zvolen ZVONEK ZELENÝ 

Se zvonkem zeleným se můţeme setkat v zemědělské 
krajině i v zahradách a na krmítkách, a to plošně v celém 
Česku. Za posledních deset let jsme nicméně přišli o dvě 
třetiny české populace zvonků. 
Ohroţuje ho závaţná ptačí choroba trichomonóza. Ta je 
pro savce včetně člověka sice neškodná, pro ptáky je ale 
smrtící. Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubývají-
cích druhů posledního desetiletí. 
Zvonek zelený (Chloris chloris) je prakticky čistě evrop-
ský druh, areál rozšíření jen málo zasahuje do severní 
Afriky a do Asie. Evropu obývá celou s výjimkou nejse-
vernějších oblastí Norska, Finska a Ruska. Je obyvatelem 
otevřené krajiny s rozptýlenými keři a stromy, často ţije 
i  ve vesnicích a městech (mimo úplná centra bez zeleně). 
V Česku ţije na celém území, preferuje teplejší níţiny. 
V atlasovém mapování 2014–2017 byl v Česku zjištěn ve 
100 % mapovacích čtverců. 
U nás jsou zvonci většinou stálí. Menší část populace je 
taţná (17 %) nebo tráví zimu v oblasti několika set km 
od hnízdiště (10 %), většina (73 %) se drţí do 20 km od 
hnízdiště. V zimě na krmítku tedy potkáváme hlavně ptá-
ky, kteří v létě hnízdí poblíţ. Taţná část populace táhne 
od září do října do Středomoří, vracejí se v březnu aţ 
dubnu. 
Je zavalitý, převládající barva je šedozelená, výrazná je 
ţlutá barva v křídle. Mláďata jsou výrazně kropenatá, 
samička méně, sameček vůbec, zato má víc zelené a ţlu-
té. Od toho pochází jméno v mnoha evropských jazycích 
– Grünfink, Greenfinch – zelená pěnkava. České jméno 
odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který zvonění malého 
zvonečku připomíná. Některým lidem připomíná i zvoně-
ní elektrického domovního zvonku, coţ ale určitě nebylo 
důvodem k pojmenování, protoţe české jméno vzniklo 
dříve, neţ lidé začali zavádět elektřinu do domů. 
Sedá vzpřímeně, často na vrcholcích stromů, nápadná je 
velká hlava, silný zobák a kratší ocas. Zpívá z vyvýšené-
ho místa, někdy i v letu – včetně typického svatebního 

letu, při němţ samec nepravidelně mává křídly, coţ při-
pomíná let netopýra. Zvonci mají velice silný zobák, kte-
rý jim umoţňuje louskat i tvrdá semena. Jsou téměř vý-
hradně býloţraví (semena plevelů, stromů, keřů, ale 
i květy a plody), ale mláďata krmí z části i hmyzem 
a  pavoukovci, jako všichni naši pěvci. Hnízdí na otevře-
ném hnízdě v hustých větvích, často docela nízko, větši-
nou dvakrát ročně. První hnízdění bývá v jehličnanech 
(listnáče ještě nejsou dostatečně olistěny), druhé v listná-
čích. Má 4–6 bílých aţ namodralých vajec s matnými 
načervenalými skvrnkami a tečkami. Sedí pouze samice, 
samec ji po dobu inkubace krmí. Po vylíhnutí samice 
zpočátku mláďata zahřívá a o shánění potravy se stará jen 
samec. Později uţ mláďata krmí oba rodiče. Po 14 – 16 
dnech mláďata vylétají z hnízda, ale oba rodiče se o ně 
ještě dále starají. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice     

Na snímcích účastníci lyţařského kurzu SLŠ Ţlutice 



Iniciativa Sázíme pro budoucnost vyzývá 

Tip 1 
Máte ve svém okolí stromového velikána? Přihlaste 
ho do ankety Strom roku 2022 
I letos můţete rozhodnout o tom, které stromy budou 
bojovat o titul Strom roku v populární anketě. Pokud 
máte ve svém okolí strom, který si zaslouţí pozornost či 
potřebuje péči, podělte se s námi o jeho příběh a nomi-
nujte ho do 22. dubna  do letošního ročníku 
na www.stromroku.cz. Navrhnout svého favorita můţe 
kdokoliv. Pamatujte jen, ţe silný příběh sám vítězství 
nezajistí. Proto hledáme stromy obklopené také silnou 
komunitou, jejíţ podpora a odhodlání jim k vítězství 
pomůţe. 
 
Tip 2 
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme bu-
doucnost 
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, kte-
rá chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české 
krajiny a odolnost měst. Zapojit se můţe kdokoliv, kdo 
od roku 2019 vysadil strom mimo les a registruje ho do 
interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/

registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní přehled 
o druzích a počtech vysazených stromů, lokalitách i sub-
jektech, které jsou do sázení v České republice zapoje-
ny. Počítá se opravdu kaţdý strom, tedy i takový, který 
jste vysadili například u vás na zahradě. 
 
Tip na únor 
Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom ro-
ku 
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěţi Ev-
ropský strom roku reprezentovat Zpívající lípa z obce 
Telcí. Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, půso-
bení Českých bratří a jejich pronásledování. Podle po-
věsti se tehdy v její dutině ukryl bratr Jiroušek, který zde 
přepisoval zakázané knihy a písně a při tom si je prozpě-
voval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný 
památný strom můţete podpořit v bezplatném online 
hlasování na stránce www.evropskystromroku.cz od 
1.  do 28. února 2022. 

Anna Poledňáková 
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost  

Jubilejní titul Strom roku zamířil v roce 2021 ke Zpívající lípě do Telcího v Pardubickém kraji. Ta v minulosti 

okouzlila i Aloise Jiráska, Terezu Novákovou či Bohuslava Martinů. Příštím vítězem se můţe stát i váš oblí-
bený strom. Přihlášky do 21. ročníku můţete posílat od 23. září 2021 do 22. dubna 2022. 

https://www.sazimebudoucnost.cz/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=7a7b68c5-9afb-4e50-8e72-f3e712a9e7f6&email=zpravodaj%40zlutice.cz&hash=a6ac2cd7a2f173b304192836c1a5d1b8daa87a492d1212704f919d5838c3ce9e
https://www.sazimebudoucnost.cz/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=df3017f0-36c2-4dd3-9763-3cc08939c1fa&email=zpravodaj%40zlutice.cz&hash=a6ac2cd7a2f173b304192836c1a5d1b8daa87a492d1212704f919d5838c3ce9e
https://www.sazimebudoucnost.cz/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=df3017f0-36c2-4dd3-9763-3cc08939c1fa&email=zpravodaj%40zlutice.cz&hash=a6ac2cd7a2f173b304192836c1a5d1b8daa87a492d1212704f919d5838c3ce9e
https://www.sazimebudoucnost.cz/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=d7b5d720-7cf8-44d4-90af-6f316d50bc3f&email=zpravodaj%40zlutice.cz&hash=a6ac2cd7a2f173b304192836c1a5d1b8daa87a492d1212704f919d5838c3ce9e


Po třech dlouhých letech zkoušení z důvodu covidu a 
četných jiných  chorob herců a reţiséra dospěl místní 
divadelní soubor ŢLUTIČAN 25. ledna konečně k pre-
miéře své poslední hry Moţná přijde i primátor. Něco  
takového soubor nikdy nezaţil.  Opravdu poctivě jsme  
se  s touto hrou  připravovali na  dvě Ţlutická divadelní 
léta za sebou a ani jednou to nedopadlo. Věřme, ţe to 
dopadne alespoň  na tom letošním na konci května 2022. 

Sama hra je vlastně malou komedií  ze světa dvou star-
ších ţen, nepostrádajících smysl pro humor, ale také vá-
šeň a obyčejnou lidskou poctivost. 

Autor textu hry, málo zdatný sedmdesátník, se i v hu-
morných situacích zmíněného textu logicky zastává úle-
tů své generace  a tyto přijímá. 

Přestoţe, vzhledem k epidemiologické situaci, byla ná-
vštěvnost této premiéry poměrně nízká, věříme, ţe 
v dalším období, po opadnutí pandemie, si naše hra své 
další diváky v hledišti najde tak, jak tomu bylo v minu-
lých  zdravých letech. 

Na níţe uvedených fotografiích jsou protagonistky třech 
hlavních rolí Ivana Bradáčová, Jana Konopíková a Ma-
rie Kučerová. Na foto vlevo dole jsou pak s herečkami 
i persony, bez nichţ divadlo hrát nelze, suflérky a inspi-
cientky Věra Levanská a Věra Krejzová. Snímky nafotil 
náš zvukař a všeobecný technik Jan Hutkay. 

Za divadelní soubor ŢLUTIČAN se na naše diváky těší 

Jaromír Břehový, principál souboru          

Ţlutičan měl konečně premiéru 



 Kam za kulturou v únoru? 

 Nabídka je skromná, kulturních akcí se koná méně, ale 
vy si moţná vyberete … 
 
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovarský salon 2022/2 
v termínu od 17. 02. 2022 do 27. 02. 2022. Výstava 
představí malířskou, sochařskou, kresebnou, designo-
vou, grafickou i fotografickou tvorbu 46 autorů. Nava-
zuje na benefiční KARLOVARSKÝ SALON 2020, při-
čemţ kaţdý z původních 23 umělců si tentokrát mohl 
přizvat jednoho autora z Karlovarského kraje či někoho, 
kdo má ke zdejšímu regionu vztah. 
 
Husovka, Karlovy Vary, v pátek 18. 2. 2022 v 19.30 
hod. si otevřela česká alternativní scéna dveře do Kraji-
ny Ró. Kapela mladých muzikantů kolem Michala Něm-
ce, jehoţ můţete znát jako frontmana uskupení Jablkoň, 
se našla v jemném surrealismu a přichází s ambiciózním 
debutem Hotel Blázen. 
 
Opět Husovka, Karlovy Vary, 24. 2. 2022 v 19.30 hod., 
Kapela Ty Syčáci. Koncert osobitého brněnského soubo-
ru na pomezí ţánrů, s jehoţ zařazením si lámou hlavu 

i  odborníci. Zpěváka, textaře, performera, experimentá-
tora a fyzického básníka Petra Vášu doprovázejí kytaris-
ta Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich. Vřele doporu-
čujeme!  
 
Karlovarské městké divadlo, 16. 2. 2022 od 19.30 hod. , 
hostující Studio DVA ve hře Hoky jako květ uvádí E. 
Balzerovou, I. Pazderkovou a M. Šoposkou. Tři ţeny 
vám svěří své trápení, radosti s upřímností i velkou dáv-
kou sebeironie. Tato hra byla Společností irských dra-
matiků oceněna jako nejlepší hra roku ! 
 
Karlovarské městské divadlo, 22. 2. 2022 od 19.30 hod. 
představí Divadlo UNGELT a Deštivé dny. Americké 
drama o síle přátelství a zároveň kriminální příběh. Drs-
ní chlapíci Denny a Joey se přátelí od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky 
u  chicagské policie … Richard Krajčo byl za ztvárnění 
role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David 
Švehlík se umístil v nominaci širší.  
 

Petra Vojtová 



Koupím garáţ ve Ţluticích. Nabídněte. Tel.: 731 166 991 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Koupím LP gramofonové desky i sbírku. Přijedu. Tel.: 721 442 860 

---------------------------------------------------——————--------------- 
"Nabízím k pronajmutí byt  1 + 1  ve Ţluticích v ulici Pod strání.  Tel: 774 150 134 
----------------------------------------———————————--------------------------- 

Pronájmu byt 75 m² s balkónem. Topení vlastní ( kotel), nejlépe dlouhodobě.                 
Tel.: 731 166 991. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Koupím garáţ ve Ţluticích, nejlépe Vítězná ul., (není podmínkou).Tel.: 602 219 680." 

          INZERCE 

          VZPOMÍNÁME 

Prodej uleţelého koňského hnoje od zdra-
vých, silných a veselých ţlutických koníků! 
Cena: 80,-Kč / pytel, rozvoz po katastrálním 
území Ţlutic zdarma. 
Objednávky přijímáme na e-mailu 
Frost293@seznam.cz do konce února. Uvá-
dějte vţdy počet pytlů, adresu místa dovozu 
a telefonní kontakt. Rozvoz bude probíhat v 
březnu a dubnu. 



Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI. 
Nákladem 600 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do lednového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Pavel Kavec, 

Jaromír Břehový, Radka Stolariková, Eva Valtová, Petra Vojtová,  Jaromír Fejt, Eva Šrédlová, Ven-

dula kuchtová, Lucie pavlíková, Petra janouškovcová a Soňa Vojíková.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do březnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. února 2022, elektronicky na adresu 

zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 
 

Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Ţlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města 
zdarma,  od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1800 Kč, polovina strany   

900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, vše vč. DPH 21%. 
 

www.zlutice.cz 

KULTURNÍ PROGRAM 

Únor 

Muzeum 

13. 2. 17.00 hod.      Koncert trubačů SLŠ 

 

Kulturní dům 

19. 2. 16.00 hod.   VESELÁ POUŤ 

Loutková revue skupiny DOUDADLO a ČT Praha 


