
ŽLUTICKÝ 

č. 1 ročník 2022 

Z obsahu:  

- zprávy z města 

- jak krmit ptáčky 

- právy ze SLŠ 

- další kapličková vlaštovka 

- zpráva divadla ŽLUTIČAN 

- pohádka z fary 

- PČR radí 

- pytel odpadků z přírody 

- baráčníci putovali 

Zasněţený ţlutický kostel na snímku Václava Konopíka. 



Na konci roku schvalujeme v zastupitelstvu rozpočet na 
dalších 12 měsíců. Letos bylo jeho projednávání opět 
rozděleno na tři setkání se zastupiteli. Kdo chtěl a přišel, 
mohl se k rozpočtu vyjádřit a ovlivnit jeho poloţky. Ak-
tivita některých zastupitelů se projeví bohuţel aţ na kon-
ci schvalovacího procesu, a to tím, ţe ho nakonec nepod-
poří. Pro větší rozvoj města jsou naprosto klíčové jiné 
zdroje – dotace. Vloni vyšel skatepark, ulice Nádraţní, 
revitalizace brownfieldu (staré dílny u ZŠ - realizace 
v březnu 2022), zadali jsme projekt Ţlutice sever, pořídili 
jsme pasport místních komunikací (bez tohoto dokumen-
tu nejde ţádat o peníze), úspěšně dokončili administrati-
vu ke sběrnému dvoru a sociálním bytům. Na účtu města 
tak přistálo přes 20 mil Kč.   

Ještě v roce 2021 jsem podal a od koaličních kolegů si 
nechal schválit podání ţádosti o peníze na opravu školní 
jídelny (11 mil. Kč), rekonstrukci ulice Ţiţkov (9,5 mil. 
Kč), opravu povrchu multifunkčního hřiště za ZŠ (1,2 
mil. Kč), opravu tribun na hřišti (3,5 mil. Kč). Chci také 
dále postoupit s opravami v muzeu. Jsou naplánovány 
další investice do kempu a jeho plné zprovoznění. Rádi 
bychom vyměnili okna v KD, koupili a předali občanům 
k vyuţití další kompostéry, musíme nechat zhotovit lesní 
hospodářský plán na dalších 10 let. Schválíme také stra-
tegický plán města, na kterém nyní intenzivně pracuje-
me, a do tohoto procesu zapojíme také veřejnost. Analy-
tická část je hotová (viz web města), návrhová část se 
dopracovává před veřejným projednáním. Město bude 
dále podporovat sportovní a kulturní aktivity spolků pro-
střednictvím svého dotačního programu. Koalice připra-
vila na tuto aktivitu 800 tis. Kč, stejně jako v minulých 
letech. Dalších 300 tis. Kč pak stejní zastupitelé schválili 

jako startovací částku na podporu vybudování domov-
ních čističek odpadních vod. Sám jsem vytvořil dotační 
titul, díky kterému budou podpořeni vlastníci nemovitos-
tí určených k bydlení, kteří nemají moţnost napojit se na 
veřejnou kanalizaci (více info na webu města). 

Od prvního prosince působí na městském úřadě nový 
tajemník Mgr. Tomáš Vodenka (na snímku dole). Pan 
tajemník má právní vzdělání, dlouhodobě působil 
v různých pozicích na magistrátu KV nebo na krajském 
úřadu. Jsem přesvědčen, ţe do týmu přibyl odborník a 
zkušený úředník. Jistě pomůţe ještě více zkvalitnit sluţ-
bu MěÚ pro občany. 

V neděli 9. ledna 2022 proběhne v našem městě a okol-
ních vesnicích Tříkrálová koleda. (Viz snímek dole.) 
Startujeme ráno před kostelem hned po mši, cca v 9.15 
hod. Budeme tradičně jako v předchozích letech vybírat 
na denní stacionář pro lidi s Alzheimerovou chorobou 
v Karlových Varech. Koledovat budeme pravděpodobně 
jen na určitých místech města, které objedeme. Prosíme, 
abyste za koledníky přišli před dům. Podrobnější rozpis 
zveřejníme podle epidemické situace v týdnu před sa-
motnou akcí. Jinak se dá přispět do kasičky, která bude 
umístěná v infocentru a na podatelně úřadu. Letos také 
poprvé bezhotovostně pomocí QR kódu na kasičce.    

Váţení spoluobčané, přeji vám všem úspěšný vstup do 
nového roku 2022. Ať se vám stane rokem šťastným, 
zdravým a plným osobních i pracovních úspěchů! Záro-
veň děkuji za spolupráci v uplynulém roce a těším se na 
tu příští!  

Václav Slavík,  starosta města 

  Moţná vás zajímá…  



          Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 31. zasedání Zastupitelstva města 

Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 22. listopadu 2021 

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

Zastupitelstvo města Ţlutice 

schvaluje podání ţádosti o dotační podporu  z programu Mi-

nisterstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce jídelny ZŠ 

a ZUŠ Ţlutice“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje ven-

kova 2022, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov, 

schvaluje podání ţádosti o dotaci do programu Ministerstva 

pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2022, podprogra-

mu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu - Pod-

pora obnovy sportovní infrastruktury na akci s názvem 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a ZUŠ Ţlutice“, 

schvaluje podání ţádosti o dotaci do programu Ministerstva 

pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2022, podprogra-

mu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu - 

117D8210A Podpora obnovy místních komunikací  na akci 

s názvem „Ţlutice, rekonstrukce ul. Ţiţkov“, 

vybírá na základě doporučení výběrové komise vítězného 

uchazeče výběrového řízení na akci „Revitalizace brownfiel-

du u ZŠ a ZUŠ Ţlutice“ společnost STASKO plus, s.r.o., 

Karlovy Vary, IČ: 14707551, za nabídkovou cenu 

3.356.589,25 Kč vč. DPH.  

Mgr. Bc. Václav Slavík,  starosta města                 

Ladislav Koutný,  místostarosta města 

POHÁDKA NOVOROČNÍ 

Město Ţlutice informuje, ţe i nadále probíhá příjem ţádostí o sociální bydlení    na  adrese Obránců 
míru č. p. 261. Přednost budou mít samoţivitelé nebo rodiny s dětmi. Pro bliţší informace se prosím 
obracejte na sociální pracovnici Barboru Syrovou, tel. 728 386 167.  

Na Nový rok máme kaţdý plno přání, co bychom chtěli, 
aby se změnilo, co bychom chtěli letos dokázat… 

V jedné pohádkové zemi přišel o Vánocích nový rok a 
nový čas a králové od východu a západu slíbili, ţe pomo-
hou novou dobu hospodářsky zabezpečit. Zřídili proto 
obchodní centrum s Boţími anděly za pulty. Všichni se 
tam hrnuli, aby dostali, co postrádají. Ekolog ţádal kus 
zdravého lesa, inţenýr dobře fungující továrnu, ekonom 
chtěl tisíce dobře sehraných dodavatelsko – odběratel-
ských vztahů. Andělé přijímali všechny ochotně, sahali 
do šuplíků v regálech a kaţdému dávali poţadované zbo-
ţí. Kdyţ se někdo divil, ţe na tak velká přání jsou ty kor-

noutky tak malé, andělé odpovídali: „My tu nevydáváme 
hotové zboţí, ale jenom semena. To uţ si sami musíte 
vypěstovat.“ 

Milí přátelé! Na počátku roku 2022 máme v rukou vzác-
né sémě nového ţivota a vypěstovat si ten nový ţivot 
musíme sami. Musíme je zalívat dobrou vůlí, hnojit svou 
trpělivou prací, kypřit svým uţitečným úsilím, zahřívat a 
osvětlovat svou laskavostí a úsměvem. Přeji nám všem 
tuto ochotu a Boţí poţehnání! 

                                                                                                  

P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 





Darujte přírodě vánoční dárek tím, ţe si z ní něco odnesete.  

Třeba pytel plný odpadků! 

(Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody.)   

S blíţícím se koncem roku přináší Český svaz ochrán-

ců přírody letošní výsledky kampaně „Ukliďme svět“. 

Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných 

dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali 

více neţ 200 tun odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 

škol, táborů a dětských oddílů. Ochránci také ozná-

mili datum hlavního jarního úklidového termínu, kte-

rý bude příští rok 26. 3., a zároveň přichází s novou 

velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, 

ţe si z ní něco odnesete. Třeba pytel odpadků!“ 

Blíţí se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které 
máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází s tipem na 
vánoční dárek, který pomůţe přírodě i nám všem. Na 
rozdíl od běţných zvyklostí tento dárek nepřinesete pod 
stromeček, ale naopak ho od něj odnesete! 

„Na Vánoce mnoho lidí vyráţí mimo město, chtě-
jí se projít v lese a uţít si klid po náročném předvánoč-
ním shonu. Proč tedy tuto příleţitost nepřetavit v něco 
opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě 
plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká koordi-
nátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, ţe nee-
xistuje lepší příleţitost pro projev solidarity s naší příro-
dou neţ právě o Vánocích. 

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci 
přírody opakovat kaţdý rok. Můţe se tak stát pravidel-
ným doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos 
opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níţ měly 
hromadné akce niţší účast, neţ bývalo běţné v minulých 
letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok tro-
chu jinou taktiku neţ obvykle. Kromě hlavních termínů 
vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům 
v průběhu celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo 
přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé 
České republice sebrali více neţ 200 tun odpadu. Do 
úklidu se také zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddí-
lů. 

„Bylo nám jasné, ţe situace není dobrá pro hro-
madné akce. Proto jsme se zaměřili na to, abychom lidi 
motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolní-
ky jsme vyzývali k pravidelným úklidům při kaţdé pro-
cházce do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěţí. 
Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a na-
značuje, ţe je čas při nadělování dárků myslet i na to nej-
cennější, tedy na naši přírodu. 

Více informací naleznete na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.                                                  
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, in-
fo@csop.cz 

Policisté Karlovarského kraje radí: Buďte vidět!  

Reflexní prvky vám mohou zachránit ţivot.  

Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá 
na významu. Ráno se stále později rozednívá a večer se 
dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve 
větší míře kromě mrazíků a sněhové nadílky setkáváme 
s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na pozemní 
komunikaci by proto měli být velmi opatrní.  

Za sníţené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob 
a samozřejmostí by mělo být uţití reflexních prvků, kte-
ré ve světlech projíţdějících vozidel výrazně září. 
V obchodních centrech či galantériích si můţete za ro-
zumné ceny pořídit nejrůznější přívěšky, nášivky, na-
ţehlovačky, samolepky nebo pásky. Důleţité je tyto re-
flexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny 
směrem do komunikace nebo na batohy, které nesete na 
zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky 
provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. Význam-
ný vliv sehrává i barva oblečení. Zatímco například 
v případě modré barvy oděvu je chodec viděn 
na vzdálenost přibliţně 18 metrů, v případě bílého oděvu 
se tato hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s tou-
to vzdáleností se však řidič za volantem pohybuje stále 
pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s moţností vel-
mi omezené reakce. Naopak oděv s reflexním materiá-

lem posouvá viditelnost chodce aţ na vzdálenost 185 
metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod. dosta-
tečných 7,3 sekundy na adekvátní a často ţivot zachra-
ňující reakci za volantem.  

Na uţití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který chod-
cům stanovuje, ţe reflexní prvek umístěný na viditelném 
místě musí mít kaţdý chodec, který se bude za sníţené 
viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci mimo 
obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. 
Za nesplnění této povinnosti lze chodci uloţit pokutu aţ 
do výše 2000 korun.  

Chodci by měli vţdy pamatovat na to, ţe ţádný řidič 
nedokáţe zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na 
poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí 
nebo vběhne do jízdní dráhy.  

Závěrem vám chceme popřát krásný vstup do nového 
roku bez nehod a jiných nepříjemností. 

nprap. Eva Valtová, vrchní inspektor 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-

SKÉHO KRAJE  

http://www.uklidmesvet.cz
mailto:info@csop.cz
mailto:info@csop.cz


V minulém čísle jsem se s vámi podělila o radost z nově 
opravené kaple ve Verušicích. A to jsem netušila, ţe 
přijdu ještě s jednou dobrou zprávou! Panu Ing. Milanu 
Kaderovi se podařilo dokončit opravu další kapličky. A 
to tentokrát v Ratiboři.  
Ratibořská kaple Sv. Anny byla opravena celkem nedáv-
no, v r. 2010. Bohuţel se začal sesedat terén kolem ní, 
zdivo popraskalo a byla silně narušena statika stavby. V 
loňském roce se za přispění Karlovarského kraje podaři-
lo pomocí táhel statiku zajistit. V letošním roce byla 
oprava kaple dokončena z rozpočtu města Ţlutice. Jed-
nalo se o opravu vnitřních omítek, venkovní fasády a o 
terénní úpravy. S těmi výrazně pomohl podnik Správa a 
údrţba silnic Karlovarského kraje. 
Nedaleko kaple se nachází nově opravený kříţek. Díky 
místnímu občanu byly před několika lety nalezeny frag-
menty původního kříţku. Okrašlovací spolek Vladař 
zajistil restaurování kříţku a vše letos zkompletoval pan 

Marcel Stoklasa. 
A tak se další vesnice v okolí Ţlutic můţe pochlubit pů-
vabnou  návsí. Všem, kteří se o opravu památek v Rati-
boři zaslouţili, patří velký dík. Stejně tak i místním ob-
čanům, kteří se o „svoji“ kapličku starají a udrţují zde 
pořádek. 
Všem příznivcům a milovníkům historie a památek, stej-
ně i tak členům muzejního a okrašlovacího spolku a pa-
mátkářské komise přeji krásné Vánoce a hlavně šťastný 
a dobrý nový rok! 
Děkuji za spolupráci a těším se na další. 

 
MUDr. Hana Hnyková 

Letošní poslední kapličková vlaštovka 



ŢLUTIČAN ŢIJE 

Jak jsme jiţ informovali v minulém čísle zpravodaje, 
místní divadelní soubor ŢLUTIČAN s ohledem na pan-
demii a onemocnění v souboru zrušil premiéru i zájez-
dová představení své nové hry Moţná přijde i primá-
tor, kterou vzhledem k situaci zkouší jiţ neuvěřitelný 
třetí rok.  
A protoţe třem ve hře vystupujícím herečkám divadelní 
dění chybí, rozhodly se uspořádat pro úzký okruh zná-
mých v bytě jednoho z členů souboru malou neveřejnou 
„generálku“ jako tzv. „bytové divadlo“. A povedla se. 
Dle ohlasu několika účastníků se anekdotický příběh 
dvou bývalých spisovatelek, tzv. starých struktur, pří-
tomným líbil. Vše navíc umocňoval poněkud stísněný 
prostor „bytového divadla“,  kde byli diváci téměř 
účastníky produkce. Přiloţená fota jsou právě z popsa-
ného „bytového“ představení. 
 Je to dobře. My z ŢLUTIČANU si našich diváků velmi 
váţíme, a dovolí-li to pandemická situace, chtěli by-
chom uţ v lednu uspořádat premiéru, případně více 
představení pro eventuálně omezený počet diváků, bude
-li z jejich strany zájem. Ale o tom aţ v lednu dle situa-
ce. Určitě dáme vše včas vědět. Uţ se těšíme! 
 
Z soubor ŢLUTIČAN Jaromír Břehový, principál  



Studentky SLŠ troubily na Českých mysliveckých Vánocích 

Pod tradicí mysliveckých Vánoc si lidé většinou 
představí štědrodenní vycházku myslivce do 
honitby beze zbraně – zaloţit do krmelců voňa-
vé seno, nazdobit s dětmi zasněţený vánoční 
stromek pamlsky pro zvěř i ptactvo a nadýchat 
kouzlo vánoční krajiny. 
Myslivečtí trubači slaví Vánoce společně s mys-
livci uţ začátkem prosince kaţdoročním koncer-

tem pod názvem ,,České myslivecké Vánoce“, 
pod záštitou Loveckého tria Praha a jeho hostů v 

praţském Rudolfinu. Ke spolupráci bývá vţdy 
přizváno kolem 60 mysliveckých trubačů, kteří  

Předvánoční čas ve Střední lesnické škole Ţlutice 

Prosinec je spojen s adventem, vánoční výzdobou, pečením cukroví, hudbou a vánoční pohodou. Nijak tomu není ani 
na Střední lesnické škole Ţlutice, kde si ţáci společně se zaměstnanci vytváří tuto vánoční atmosféru. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice     

z empory Dvořákovy síně Rudolfina Lovecké trio doprovází nebo 
také hrají či zpívají svůj samostatný program. 
Vystupovat ve vyprodaném Rudolfinu patří k vrcholným záţitkům 
kaţdého trubače. A tuto čest měly v letošním roce ţákyně Střední 
lesnické školy Ţlutice Sandra Fišerová a Natálie Langová.  
 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

http://www.ceskemysliveckevanoce.cz/


Vánoční vytrubovaní na Linhartu 

Trubačský soubor Ţluťásek má za sebou letos poslední 
koncert. Tentokrát v krásném prostředí Linhartu u Lá-
zeňských lesů Karlovy Vary. Trubači Střední lesnické 
školy Ţlutice zahráli ukázky průvodu honem, úlovky, 

signály, zazněla lovecká hudba a nechyběly vánoční ko-
ledy. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

Vánoční soutěţ v aranţování ve SLŠ 

Stalo se jiţ tradicí, ţe v předvánočním čase pořádá Střed-
ní lesnická škola Ţlutice pro své ţáky oboru Zahradník 
soutěţ ve vánočním aranţování. Ţáci se snaţili, a tak na 
porotu čekal nelehký úkol vybrat ze spousty zajímavých 
a kreativních aranţmá tu nejhezčí. Ale povedlo se, velká 
gratulace patří Adéle Mouchové, která se umístila na 1. 

místě, 2. místo obsadila Eva Kašpárková a na třetím mís-
tě se umístila Vanessa Pohlotková. Všem děkujeme za 
účast a za jejich nádherné aranţmá a vítězům blahopřeje-
me. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice   



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Baráčnický výšlap do Chyše 

Adventní koncert Rosy coeli 

 

Letošní adventní koncert konečně mohl proběhnout 
takřka normálně, oproti loňskému roku. Tradiční advent-
ní koncert byl sice bez našeho tradičního vánočního 
punče, ale příští rok snad napravíme. V příjemném pro-
storu štukového sálu ţlutického muzea zpíváme velmi 
rádi a na tento koncert jsme se těšili. Pro posluchače 
jsme připravili směs adventních motet a písní od 15. 
století aţ po autory současné, kusy z českého, 

německého prostředí i z temperamentního španělského 
poloostrova… Závěrem jsme si s posluchači společně 
zazpívali několik českých koled. Myslím, ţe vánoční 
svátky pro nás vlastně uţ v muzeu začaly. 
Děkujeme všem našim posluchačům a nejen jim 
přejeme šťastný nový rok plný optimismu a zdraví. 
 
za sbor Rosa coeli Petra Vojtová, foto J. Borecký 

Náš Baráčnický spolek  v Hradební ulici existuje skoro 
dva roky. Jsme spolek sousedů, kteří se rádi společně 
potkají a také něco občas uspořádají. Před mnoha lety 
začala jedna rodina z Hradební pořádat pravidelný před-
vánoční turistický výšlap na vánoční speciál do Chyš-
ského pivovaru. Loni se nápad zalíbil i sousedům baráč-
níkům a vyrazili jsme společně do Chyše. Letos tomu 
bylo úplně stejně. Nevyšlápli si všichni, ale desítka tu-
ristických nadšenců v sobotu 18. 12. 2021 dopoledne 
vyrazila. Ráno bylo krásné, slunečné a malinko mrazivé. 
Ideál! Cestou vţdy pečeme buřty, slaninu a jiné dobroty 
na odpočívce před Mlýnci. Škoda ţe nebyl sníh. Rozdě-

lávat oheň v pěkné sněhové nadílce je výborné, chlapi 
prokáţou zálesácký um, ţeny běhají po lese pro klestí … 
Pak uţ se peče, popíjí horký punč … Cílem je vánoční 
speciál, který sládek u pana Laţanského pravidelně vaří. 
Krásné tmavé pivo s karamelovým nádechem se podává 
v roztomilých bucláčcích 0,25l. Ţádné snadné pití – toto 
pivo má 22 ° ! Letos se jim zase povedlo! Cesta zpět je 
rychlá a snadná, vlak nás spolehlivě dopraví do Ţlutic. 
A ve vlaku se jiţ poněkolikáté pravidelně potkáváme se 
skauty, kteří rozváţejí betlémské světlo. Také nás obda-
rovali. Hezčí sobotu jsme si snad ani nemohli přát!  

                            Za baráčníky v Hradební Petra Vojtová 



Co patří do krmítka? 

semínka slunečnice (nejčastěji slunečnice černá ne-
loupaná). Pokud netrpíte přehnanými ambicemi 
co se týče přikrmování ptactva, je slunečnice 
ideální a jednoduchou volbou. Zakoupit ji můţe-
te ve většině chovatelských potřeb, a přestoţe 
letos výrazně podraţila (cena za kilo semínek se 
pohybuje v rozmezí od 30 do 50 Kč), ptáčkům 
výrazně ulehčíte ţivot. Zásoba na celou zimu u 
nás doma bývá plus minus 30 kg slunečnice roč-
ně. 

další olejniny jako doplněk (řepka, semenec, len, 
mák) 

nepraţené a nesolené ořechy, ať uţ drcené vlašské 
nebo lískové či arašídy (vyloupané ze skořápek). 
Upravované ořechy jsou naopak pro ptáčky ne-
vhodné! 

zrno (pšenice, proso, loupaný oves, kukuřice) 

ovesné vločky 

ovoce a zelenina ze zahrádky, ideálně jabl-
ka (celá, přepůlená, nakrájená i sušená) nebo 
nastrouhaná mrkev 

bobuloviny (jeřabiny, šípky, hloh, bez černý, hrozin-
ky) 

hovězí lůj zavěšený v okolí krmítka (vepřový lůj 
raději ne) 

Co do krmítka nepatří? 

jakékoli solené potraviny (jediné zrnko soli můţe 
malého ptáčka usmrtit) 

odpadky z kuchyně 

cukroví, buchty a sladké pečivo apod. 

čerstvé pečivo 

těstoviny 

uzeniny 

nevařená rýţe (bobtná a způsobuje velké trávicí po-
tíţe) 

strouhaný kokos (bobtná a způsobuje velké trávicí 
potíţe). 

Recept na výrobu lojové (polo)koule: 

100% rostlinný tuk - tuhý bílý, 500 g by mělo stačit 
(nikdy nepouţívejte margarin) 

neškvařené nesolené sádlo nebo hovězí lůj  

slunečnice loupaná, ořechy, proso, hrozinky, ovesné 
vločky. 

Tuk v hrnci pouze rozpusťte (nevařte jej), poté přidejte 
další přísady. Promíchejte a rovnou nalévejte do připra-
vených formiček (nejjednodušší variantou jsou malé 
kulaté kompotové misky, které vyloţíte igelitovým sáč-
kem). Po vychladnutí vyklopte, sáček opatrně odstraňte 
a lojovou polokouli poloţte do krmítka.  

Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáčci potřebují vo-
du! 

Parametry vhodného krmítka 

Krmítko je dobré umístit do výšky minimálně 1,5 m od 
země, na otevřeném a dobře přehledném mís-
tě  (vzdálenost od nejbliţších keřů alespoň 2 m). Pozor 
na blízké skleněné plochy, do kterých by ptáci mohli při 
opouštění krmítka narazit. Krmítko by mělo mít stříšku, 
která svojí velikostí mírně přesahuje základnu. 
Z krmítka pravidelně odstraňujte zbytky a ptačí trus.  

Berte v potaz i přítomnost predátorů, aby se z vašeho 
krmítka pro ptáčky nestalo krmítko pro kočky. 

Tip na závěr: nakladatelství Kazda vydalo uţitečnou 
publikaci týkající se právě krmení a ochrany ptactva: 
„Krmíme ptáky - ale správně“ (autor, známý německý 
ornitolog Peter Berthold, rok vydání 2018). Chcete-li se 
stát profesionálem v oboru, určitě si ji pořiďte. Příroda 
vám poděkuje. 

Kateřina Mrázová 

Jak krmit ptáčky?  



 Lampionový průvod 

Tradiční Lampionový průvod byl zakončen pohádkou v amfiteátru ve Ţluticích. (Foto Jan Borecký) 

Mikulášská druţina ve Ţluticích 4.12. 2021 



Váţení Ţlutičáci, 
jménem svým a svojí rodiny bych Vám chtěl moc poděkovat za finanční dar, který byl mezi Vámi 
vybrán na lampionovém průvodu a od štamgastů pivnice Nádraţí. Nesmírně si vaší štědrosti a pod-
pory váţíme. Dává mi to mnoho sil bojovat. Ze srdce děkujeme!  Poulovi 

          PODĚKOVÁNÍ 

          VZPOMÍNÁME 

22. ledna 2022 uplyne 13 let od úmrtí pana Vratislava Pilného. Vzpomíná rodina. 

Čas neúprosně letí a nám zůstávají pouze vzpomínky na ty, které jsme tolik milova-
li. Dne 12. 1. 2022 vzpomeneme 20. výročí, kdy nás navţdy opustil náš milovaný 
manţel, tatínek a dědeček pan VLADIMÍR KOP.  

S láskou stále vzpomínají, manţelka, dcera, snacha a vnoučata. 

          Místa, kudy chodím… 

Adventní čas je dobou krásnou, v ulicích a na náměstích 
svítí nádherně nazdobené vánoční stromy, různá další 
světýlka zdobí uliční osvětlení, střechy domů … I na 
našem náměstí dostal stromeček novější světelný kabát, 
který mu velmi sluší. Potěšeni tou úţasnou atmosférou 
sejdeme z náměstí pod kostel a náhle vedle prodejny JIP 
a restaurace Pub cihelna nás do očí práskne to rudé 

strašidlo! Krvavý smrţ … nebo mu říkejte jinak, jak 
vám fantazie dovolí. Je to stromek chudáček, který by 
zaslouţil tuhle rudou válečnou sekyru příští rok zakopat 
a nechat se ozdobit nějak normálně, hezky, svátečně, 
nemyslíte ? 

                                                                                                                
Petra Vojtová 

Vánoční stromek na Velkém námětí Vánoční stromek na u prodejny JIP 



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,  Hana Hnyková, 

Pavel Kavec, Jaromír Břehový, Radka Stolariková, Eva Valtová, Petra Vojtová, Kateřina Mrázová, 

Josef Hudec, Klára Kuchtová, Dominika Boková, Kateřina Kaňková a Petr Levanský.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do únorového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. ledna 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 LEDEN 

 

MĚSTO A OKOLNÍ VESNICE 

9.  1. 2022   Tříkrálová koleda 

 

KULTURNÍ DŮM 

29. 1. 2022 ve 20,00 hod.    

Ples sboru dobrovolných hasičů 

K tanci a poslechu zahraje  CONCORDIA BAND 

Uskutečnění tradičního plesu bude záviset na aktuální  

epidemiologické situaci. 


