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Ţivot tropí šprýmy: jaro je za dveřmi a dřevěný sněhulák „na hanbě“ v Poděbradově ulici. (Foto J. Břehový)

Moţná vás zajímá …
Asi nejsilněji v těchto dnech rezonuje naší společností
i místní komunitou válka ruských okupantů na Ukrajině.
Univerzální sovětský scénář invaze z minulého století
odmítl svět přijmout. Válka přináší oběti, škody, prohlubuje nenávist. A to nejen na obou stranách konfliktu.
Oběťmi jsou také popletení šiřitelé promyšlené ruské
propagandy. Ti fandí agresorům, bez rozmyslu sdílí neověřené informace, zahlcují okolí zaručenými zprávami
(většinou s titulkem: Převzato nebo Rychle, neţ to smaţou!). A nenechme se zmýlit, můţou bydlet hned za rohem. Tento konflikt přinesl i dost pozitivního. Nevídanou
jednotu civilizovaného a svobodného světa, solidaritu lidí
pro statečné Ukrajince, ale i pro statečné protestující Rusy, potvrzení správnosti být v NATO i v EU. Je teď nejlépe vidět, proč se někteří dlouhodobě snaţí názor
na tyto instituce rozdrobit.

Naše město se zapojilo do pomoci okamţitě, ovšem koordinovaně. Nechtěli jsme shromaţďovat nepotřebné věci nebo podnikat něco na vlastní pěst. Bedlivě sledujeme
potřeby centrálního skladu humanitární pomoci v KV
a i díky vám jsme odvezli uţ několik zásilek materiálu
podle aktuální potřeby. Děkuji vám! Naše sociální pracovnice, pracovníci úřadu i školy jsou do procesu pomoci
zapojeni a dělají svoji práci. Díky i jim! Uprchlická vlna
se vyvíjí velmi dynamicky. Co bylo včera, dnes uţ neplatí, takţe je to někdy boj … Očekáváme, ţe se nyní přenese potřeba podpory z centra spíše do konkrétních míst
pobytu uprchlíků.

Znovu se vracím k tématu odpady. A znovu chci poděkovat všem, kteří mají zodpovědný přístup, snaţí se odpad
netvořit, třídit ho podle pravidel, vyuţívat sběrný dvůr. Je
vás takových většina. Díky tomu lze náklady na odpady
drţet pod kontrolou. Chceme se dál soustředit na sníţení
mnoţství odpadů na skládku, chceme znovu šířit osvětu,
budeme ale také kontrolovat obsah popelnic, zavedeme
systém tzv. kombinovaného svozu TKO (mimo topnou
sezónu 1x za 14 dní). Vím, není to populární, ale jinou

cestu nemáme. Nenechme se odradit neustálým vymýšlením, proč to nejde. Hledejme způsoby, jak to naopak jde.
A mějme na paměti, ţe všechny tyto věci nejsou ţádnými
experimenty na ţlutických občanech, mnohde fungují uţ
dávno.

U základní školy se naplno rozeběhl projekt obnovy staré
stavební zátěţe – tzv. staré dílny. Budova je v tuto chvíli
odstraněna a začne se pracovat na zcela nové úpravě tohoto místa.

Přeji vám všem poţehnané Velikonoce, pevné zdraví
a krásné jarní dny!
Václav Slavík – starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 34. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 28. února 2022
od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1,
Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku ve vlastnictví Města Ţlutice p. č. 184/3 označenou jako nově vznikající p. p. č. 184/5 o výměře 42 m2 dle geometrického
plánu č. 963-3/2022 za pozemek p. č. 188/4 o výměře
112 m2 ,vše v k. ú. Ţlutice s tím, ţe související náklady
budou hrazeny rovným dílem,
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022/ZM ve znění
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice.

tězného uchazeče zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy
školních dílen ZŠ“, společnost STUDIO PROKON s.r.o.,
IČO: 08688192 za nabídkovou cenu 972.840,-- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo,
bere na vědomí zápis z jednání Školské rady ze dne
10. 1. 2022,
schvaluje zápis za IV. čtvrtletí do kroniky města Ţlutice
v upraveném znění,
bere na vědomí zápis z 27. jednání Komise pro investice
a rozvoj a z 29. jednání Komise pro bydlení.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města
Ladislav Koutný, místostarosta města

vybírá, na základě doporučení výběrové komise, ví-

U památníku T.G.M. v Protivci proběhlo tradiční setkání

Jiţ více neţ dvacet let se členové Muzejního spolku Ţluticka scházejí vţdy 7. 3.
u památníku T.G. Masaryka v Protivci.
Poloţením květiny uctívají památku narození našeho prvního prezidenta.
Nejinak tomu bylo i letos. Připomenutí
osobnosti T.G.M., zavzpomínání na členy
spolku, kteří jiţ nejsou mezi námi (např.
nezapomenutelné proslovy dlouholetého
předsedy Josefa Sýkory), úklid okolí sochy. Krátké, milé, upřímné. Tak zase
za rok…
Za MSŢ Hana Hnyková

SOVa se probudila

Venku to sice tak nevypadá, ale máme na krku další
turistickou sezónu a je nutné se na ni připravit!
V sobotu 5. 3. 2022 vyrazil Spolek okrašlovací Vladař
na svoji první letošní brigádu a s vypětím všech sil si
poradil s následky vichřic, které se nedávno kolem
Ţlutic prohnaly.
Nejhůř na tom byla cesta na Hradský Dvůr, cesta náhonem podél Střely a cesta úvozem z Dolánky ke kapličce Svatého Jakuba. Polámané stromy, popadané větve,
oprava naučných tabulí, kontrola a doplnění kešek –
všechno se zvládlo! Moc děkuji všem účastníkům brigády a také Lesům města Ţlutice, kteří nám pomohly
zlikvidovat nebezpečně zlomené „kousky“, na které
jsme nestačili.
Děkuji! Za Spolek okrašlovací Vladař
Hana Hnyková

Kam se vydat za kulturou v dubnu ?
Hned 2. 4. 2022 v 19 hod. se v Husovce, Karlovy Vary
mohou příznivci výtvarného umění těšit. DELEO LOCUS INSECTUM je název výstavy, která představí tři
mladé malíře: Zdeňku Paselekovou, May Vaštagovou
a Matěje Veličku. Poté proběhne koncert karlovarské
rockové kapely The Sonic Boom.
Znovu Husovka a Los Quemados, 6. 4. 2022 od 19.30
hod. Originální a energické skladby Filipa Spáleného
a Jakuba Doleţala ve stylu jazzu, funku a fusion vás
uchvátí od samotného začátku koncertu.
Naposledy Husovka 12. 4. 2022 od 19.30 hod. s legendárními Abraxas. Česká rocková skupina hrající od roku
1976. Vůdčí osobností skupiny je od samého počátku
kytarista a skladatel Slávek Janda. Ke slyšení budou novinky i osvědčené staré hudební kusy.
Hrad Loket se chystá na návštěvníky na Velký pátek,
15. 4. 2022 od 10 do 17 hod.
Na nádvoří budou všem zraky přecházet z rozličných
tovarů, které si prodejci připraví. Pro kaţdého, ať půst
dodrţuje či rád se nají, bude připraveno bohaté menu
od masaprostého, po pořádnou porci flákoty. Vystoupí
Soubor písní a tanců Dyleň, muzikálové songy zazní

od Heleny Tašnerové, nebudou chybět ani pohádky
v podání Divadélka Ondřej. Jste srdečně zváni panstvem i kmány!
Biofarma Belina u Touţimi opět otvírá svůj obchůdek
s vynikajícími produkty v sobotu 16. 4. 2022. Letos se
Prchalovým podařilo získat 2. místo v soutěţi Dobrota
Karlovarského kraje sýrem HALLOUMI. Nejen sýromilcům vřele doporučuji !
Galerie umění Karlovy Vary pořádá 26. 4. 2022 v
19.30 hod. Humor a bossanova, setkání se členem Divadla Ypsilon Janem Jiráněm a vynikajícím hudebníkem Františkem Uhlířem, světoznámým jazzovým hráčem na kontrabas. Toto spojení potěší vaše uši i duši.
Lidový dům Stará Role a Západočeské divadlo Cheb
zvou 29. 4. 2022 ve 20 hod. na divadelní představení
Společenstvo vlastníků. Kdo jste zhlédl filmovou verzi,
pak víte, ţe neprohloupíte, pokud navštívíte i toto představení. Vstupné: 280, 220, 180 Kč (dle sektoru) .
Hezký záţitek kulturní či gurmánský
přeje Petra Vojtová

S.O.S. UKRAJINA - VÝDEJNA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Zdravotní středisko 1. patro, Nádraţní 322, Ţlutice
Otevřeno:
Pondělí: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý: 8.00- 12.00
Středa: 8.00 – 12.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pátek: 8.00 – 12.00
Bliţší informace v ordinaci MUDr. Hany Hnykové, tel. 774 667 027
První ukrajinské maminky si odnesly ze zdravotního střediska potřebné věci k tomu, aby se jim zpříjemnil pobyt
ve Ţluticích a jejich nelehká pozice válečných uprchlíků. Moc děkuji všem, kteří jiţ pomáhají a těm, kteří nabízejí pomoc se zajištěním naší výdejny. Zatím máme věcí dost, ale pokud bude potřeba pomáhat víc a delší dobu, rádi vaše
nabídky vyuţijeme!
Za kolektiv přátel Hana Hnyková

KRISTUS STÁLE NADČASOVÝ?
Pravoslavný kněz v Moskvě, otec Dutko, pokřtil za deset let na pět tisíc dospělých, z toho 18 členů Akademie
věd. Veliké vzrušení tehdy způsobila Stalinova dcera
Světlana. Celý svůj ţivot byla vychovávána v ateizmu,
s výsměchem všemu náboţenskému, a přesto nakonec
konvertovala a dala se pokřtít. Mezi ruskými umělci bylo v době Sovětského svazu mnoho těch, kdo nesdíleli
sovětskou kulturu. Šlo zvlášť o sochaře a malíře.
Mezi nejlepší ruské portrétisty patří Ilya Glazunov. Ten
chtěl v roce 1980 pořádat v Moskvě výstavu svých prací. Uprostřed sálu trůnil velkolepý obraz Záhada 20.
století, plátno 6x3 metry.
Na obraze byly postavy: Jeţíš Kristus, papeţ Jan XXIII.,
Solţenicin, Chruščev, Mao
Ce-tung, Kennedy… Umělec
povaţoval tento obraz za své
vrcholné dílo. Před otevřením
výstavy si ji přišel prohlédnout i ministr kultury Boris
Ponomarev
(1905-1995).

Kdyţ uviděl vzpomenutý obraz, vydal zákaz výstavu
konat, dokud obraz nebude odstraněn. Glazunov výstavu
raději zrušil a své plátno daroval OSN v New Yorku.
Malíř vytvořil později ještě podobný obraz pod názvem
Marnotratný syn. Uprostřed byla postava Jeţíše Krista,
před ním klečící skloněný jinoch a okolo nich portréty
Čajkovského, Puškina, Majakovského…
Snad je na místě otázka: Co má dnes Kristus dělat mezi
politiky, umělci, ve společnosti všeho druhu? Jistěţe má.
On je Cesta, Pravda a Ţivot. On jediný ukazuje cestu
k pravému dobru, ke spořádané rodině i společnosti,
cestu k věčnosti, cíli člověka. On byl mrtvý a pohřbený,
opět ţije a nám všem ukazuje, ţe ţádný člověk, ţádná
věc, ţádný stav společnosti není definitivně zkaţený,
určený k zahynutí, ale ţe i on se můţe oţivit a kvést. To
pochopili i mnozí ruští umělci, třeba Glazunov, a nebáli
se tuto svou víru v Krista i za cenu rizika a obětí projevit
navenek. Přeji nám všem o letošních Velikonocích otevřené srdce k pravdě zmrtvýchvstání Jeţíše Krista.
P. Pavel Kavec

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SLŠ VE ŢLUTICÍCH
Ve Střední lesnické škole ve Ţluticích probíhala pro zájemce o studium v pátek 18. února celodenní akce ,,Den
otevřených dveří“.
Program byl velmi pestrý a zajímavý. K vidění tak byla
technická laboratoř s moţností vyzkoušení si 3D tisku,
práci s digitálními mikroskopy a termokamerami. Pokácet si strom anebo naloţit dříví na vyváţecí soupravu
mohli návštěvníci v 3D učebně simulátorů. (Na snímku)
Poznávání přírodnin, hmatovky, ochutnávání produktů z
přírodnin bylo moţné vyzkoušet v rámci lesní pedagogiky.
Nechyběly zajímavé kvízy v učebnách cizích jazyků
a knihovně. V aule školy probíhala ukázka lovecké hud-

by, vábení jelenů a ostatních druhů zvěře. Návštěvníci se
mohli podívat do malého muzea motorových pil, domova mládeţe a tělocvičny. V nových dílnách si mohli vyrobit svoji ptačí budku. V areálu školy se pak představil
obor Lesní mechanizátor a autoškola. Bylo moţné prohlédnout si kynologický a sokolnický areál a jako třešnička na dortu byla moţnost prohlídky našeho nového
moderního skleníku, kde se prezentoval obor Zahradník.
Celý den byl plný pohodové, příjemné a veselé atmosféry. Děkujeme všem, kteří se přijeli podívat, a všem organizátorům děkujeme za přípravu a realizaci.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

XII. ročník místního kola soutěţe YPEF
(Young People in European Forests) na SLŠ ve Ţluticích
Střední lesnická škola Ţlutice, p.o. se
stala místem konání XII. ročníku místního kola soutěţe YPEF (Young People
in European Forests).
Soutěţilo se ve třech disciplínách, a to
z vědomostního testu z oblasti lesnictví,
lesních ekosystémů a lesnické politiky.
Druhou disciplínou byla poznávačka,
ve které soutěţící museli správně určit
rostliny, ţivočichy, stromy a horniny
vyskytující se v lese a v jeho blízkosti.
Třetí disciplína byla praktická část,
ve které se skládalo dřevěné puzzle
na čas a házelo se špalkem do dálky.
V místním kole se utkalo 5 druţstev
v kategorii mladší ţáci, kteří na SLŠ
Ţlutice zavítali ze ZŠ Manětín a ze ZŠ
Bochov. V kategorii starší ţáci své vě-

domosti a dovednosti porovnávali mezi
sebou druţstva ze SLŠ Ţlutice a GSOŠ
Podbořany.
Vítězem v kategorii mladší ţáci se stalo
druţstvo ze ZŠ Manětín ve sloţení Štěpán Blaţek, Vojtěch Štika, Daniel Šmíd.
V souboji kategorie starších druţstev se
na prvním místě umístili ţáci SLŠ Ţlutice Alois Fatura, Běla Vaculíková
a Adam Martínek. Vítězná druţstva
z obou kategorií postupují do regionálního kola, které se bude odehrávat v dubnu ve Střední lesnické škole Ţlutice.
Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v regionálním kole.
Lesu a soutěţi YPEF ZDAR!
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Odborná exkurze ţáků oboru Zahradník SLŠ Ţlutice
S příchodem jarního počasí se ţáci oboru Zahradník vydali společně
se svými pedagogy na odbornou exkurzi. A kam jinam neţ do Botanické zahrady v Praze.
K vidění byly různé rostliny z celého světa. Nejvíce se ţáci těšili
na speciální výstavu ,,ORCHIDEJE šesti světadílů“. Všem se exkurze
moc líbila, především všichni nasbírali cenné zkušenosti. Děkujeme
všem, kteří se na organizaci exkurze podíleli.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Kaňka 1

Kaňka 2

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Zkoušky odbornosti mladých hasičů - 5. března 2022.
I letošní rok hostilo a pomáhalo organizovat naše město pro všechny mladé hasiče z karlovarského okresu
zkoušky odborností. Celou akci organizuje Okresní odborná rada mládeţe a Okresní sdruţení hasičů Karlovy
Vary v rámci republikového vzdělávacího systému mladých hasičů. Prostory a zázemí pro necelých sto dětí
poskytla naše Základní škola ve Ţluticích, za coţ jí patří
velké poděkování. Z početné skupiny našich mladých
hasičů se všem povedlo u zkoušek uspět. Gratulujeme.
Poděkování také patří členům našeho SDH, kteří
pro všechny účastníky uspořádali třetí ročník „Uzlové
štafety“. A tak si děti zkrátily čekání na jednotlivé
zkoušky dovednostní soutěţí druţstev ve vázání uzlů.
V rámci SH ČMS funguje unikátní systém vzdělávání
nejen našich děti a mládeţe, ale také jejich vedoucích
a instruktorů. Dovolte mi, abych odcitoval část textu
ze stanov Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která se týká výchovy mládeţe:

„Vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeţí, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních
a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti
za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství, jako i k dodrţování preventivně
výchovných zásad v oblasti poţární ochrany, ochrany
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí.“
Pro dobrovolné hasiče z celé republiky, kteří se věnují dětem, to nejsou fráze. V kontextu aktuálního dění
v Evropě dostává vaše úsilí nový rozměr a doufám, ţe
se stane vzorem a inspirací pro další dospěláky, kteří
s mládeţí pracují. Čest vaší práci! Zkoušky odbornosti
jsou završením celoroční práce a výuky vedoucích mladých hasičů a naši ze Ţlutic patří mezi ty nejlepší. Myslím, ţe by mnozí dospělí byli překvapení, kolik toho
naše děti umí, kolik praktických dovedností ovládají
a jaké sociální dovednosti si osvojují.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Výcvik psovodů SDH
Na koci měsíce února proběhlo v katastru našeho města zajímavé cvičení velitele psovodů ze SDH Ţihle, Libora Ernsta,
který zde prověřoval v terénu připravenost svojí kolegyně Pavly
Veselé a jejího psa Arona. Jednalo se o vyhledávání několika
osob ve velmi komplikovaném a neznámém terénu. Výcvik
probíhal ve stráni nad rybníkem Kortusákem, kde jako figurantky byla schovaná naše děvčata ze starších ţákyň. Pejsek postupoval se svým psovodem ve vytyčeném prostoru a postupně
vyhledával osoby. Vše za pouţití GPS technologie a radiové
komunikace se základnou, která psovoda instruovala v jeho činnosti. Bylo zajímavé sledovat práci těchto záchranářů a já doufám, ţe se ve Ţluticích s touto partou profesionálních nadšenců
nevidíme naposledy. Holky si to snad taky uţily. Děkuji jim
za pomoc.

Naše účast v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině
Centrum pro pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny,
KACPU Karlovy Vary, bylo rozhodnutím našeho kraje
otevřeno v KV Aréně 1. března. Pověření k řízení provozu dostal pod svou správu Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje, který se musel organizačně vypořádat nejen s koordinací všech zúčastněných sloţek státu, ale i s mnoţstvím dalších aktivit, které souvisí
s provozem centra. Centrum pracuje nonstop a vyuţívá
ke svému fungování velké mnoţství osob z řad dobro-

volných hasičů. Některé jednotky dobráků jsou předurčeny k takové činnosti, a tak jsou jejich členové ve dvanáctihodinové sluţbě v uprchlickém centru opakovaně.
Naše poţární jednotka je předurčena k zásahům, proto
se této aktivity naši členové neúčastní, aby nebyla ohroţena akceschopnost jednotky při výjezdech k událostem
v našem regionu. Vzhledem ke špatné personální situaci
během jarních prázdnin se několik členů našeho SDH
a výjezdové jednotky účastnilo denní sluţby v tomto
centru. Dovolte mi poděkovat všem zúčastněným.
Jaromír Fejt, jednatel SDH Ţlutice

600 let od vypálení Ţlutic
V letech 1421 a 1422 bylo v našem městě velmi rušno.
Připomínka událostí z roku 1421 na Vladaři proběhla
vloni. Nyní si připomínáme druhou část událostí, vypálení města na Velikonoce 1422.
V roce 1421 ke Ţluticím dorazili husité a město obsadili.
Na podzim toho roku přitáhli křiţáci a obnovili vládu
katolické strany ve městě. Odcházející husité v listopadu
1421 táhli přes Vladař a svedli tam bitvu, nebo podle
některých historiků pouze šarvátku, s katolickým vojskem. Leč pomsta chutná sladce a v dubnu 1422 ve středověku se přes zimu nebojovalo - jsou husité před
branami města znovu. Zaloţí tábor, zcela jistě v místech
dnešní Nádraţní ulice, přenocují a ráno zahájí útok
na město. Katoličtí obránci vzdorují, ale ne dlouho.
Moţná i proto, ţe podle historika Jana K. Krause a jeho
Ţlutických letopisů měli husitští obléhatelé ve výzbroji
i bourací děla. Husité město dobyli, katolické obyvatele
pobili a město vypálili. Skutečnost, ţe město po jejich
útoku nebylo "obyvatelné", vedlo husity k tomu, ţe zde
neponechali svou posádku
a odtáhli brzy pryč. Střídání
husitských a
katolických
vlád ve městě mezi lety 1421
a 1426 proběhlo ještě několikrát. Nakonec se v roce 1428
ve Ţluticích usadil Jakoubek
z Vřesovic a přinesl jim stabilitu, rozkvět, a navíc i politickou prestiţ.
Vypálení města nacházelo
svou odezvu i po stovkách
let, jako například v roce
1822. V roce 400. výročí
události proběhla církevní
připomínka v katolickém
kostele.
Výše uvedený historik k roku 1872, tedy k 450. výročí,
uvádí připomínku vypálení
města pamětním ohněm (!!!)
a vysvěcením nového praporu ţlutických ostrostřelců.
O dalších padesát let později,
v roce 1922, je ze záznamů
historika Karla Fleissnera
cítit, ţe se chystaná slavnost
stala předmětem politických
sporů, nebo dokonce bojů.
Organizátoři chystali připomínku ve velkém stylu včetně historických kostýmů.
Úřady nedávno vzniklého
československého státu však
povolily pouze zpívanou mši
a přehlídku ostrostřelců.
Zmínka o následné lidové
zábavě na hřišti dává tušit,
ţe připomínka tragických
událostí byla veřejností hojně navštívena.

Tragické události mezi českými husity a českými katolíky z roku 1422 si v roce 1922 připomínali německy mluvící obyvatelé Ţlutic. Moţná by tento paradox šel vysvětlit přes stejné náboţenské vyznání. Moţná by to šlo
vysvětlit tím, ţe tehdy lidé bez rádia, televize, internetu
nebo sociálních sítí byli ochotni více se setkávat, a kaţdá takováto událost k tomu byla dobrou záminkou. Kaţdopádně tehdejší zájem a náš současný nezájem nic neubírá z hrůz páchaných jednou či druhou stranou v roce
1422. A také nic neubírá na našem obdivu k víře středověkých Ţlutičanů, kteří za ni byli ochotni bojovat aţ
do "hrdel a statků".
Událost vypálení města na Velikonoce 1422 si připomeňme po šesti stech letech alespoň tímto článkem
a povedenou ilustrací Dalibora Nesnídala. A aţ půjdete
dnešní Nádraţní ulicí, zkuste si tam představit husitské
vojenské leţení a kousek dál hořící město z roku 1422!
Petr Brodský

BESEDA O ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ S HASTRMANKOU EVELÍNKOU

V úterý 22. března proběhla
v knihovně ve Ţluticích beseda
o
ţivotním
prostředí
s HASTRMANKOU EVELÍNKOU.
Tímto děkujeme dětem, které se
zúčastnily a autorce kníţky paní
Petře Martíškové za příjemně
strávené odpoledne.
Lenka Skačanová

Březnová fotoohlédnutí: Babí hop, (Foto Jan Borecký)

Babí hop jako maškarní večer jásotu a radosti zejména
ţen má ve Ţluticích dlouholetou tradici. Po dvouleté
přestávce, zaviněné covidem, se především místní ţeny
zase dočkaly. Návštěva nebyla tentokrát příliš vysoká,
ale i tak nebyla o zábavu nouze.

Tradiční předpůlnoční vystoupení připravily Ţlutické
maminky. (viz foto půvabných jeptišek) K tanci a poslech hrál Martin Pivoňka z Vrbice. Těšíme se na vyšší
účast příští rok na Babím hopu.
Alena Adámková, Jaromír Břehový

Březnová fotoohlédnutí: dětský karneval
a představení Sněhová královna (Foto Jan Borecký)

Vítání občánků v sále muzea (Foto J. Borecký)
Tradiční vítání občánků městem Ţlutice se z důvodu covidu konalo naposled v srpnu 2020. A v úterý 22. března
2022 se rodiče a děti konečně po téměř dvou letech dočkaly .
Z důvodu covidové prodlevy někteří občánkové přibyli
na uvítání v náručí svých maminek, kdeţto jiní uţ přišli
po svých. Jinak řečeno, někteří ještě pijí mlíčko a jiní uţ
baští svíčkovou.

A protoţe se občánků na vítání sešlo opravdu hodně, lze
soudit, ţe doba covidová měla ve Ţluticích i jeden plusový bod. Společenské stánky byly uzavřené, pánové měli
zřejmě více času se věnovat rodinám a takhle krásně to
nakonec dopadlo.
A protoţe si myslíme, ţe záběry z uvítání v místním tisku mohou být pro rodiče a děti hezkou památkou, rozhodli jsme se jim v tomto čísle ŢZ věnovat větší prostor.
Leona Jirsová, Jaromír Břehový

Děti z mateřské školy vynášely Morenu

„Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem!“ Druhá polovina března bývá spojována
s příchodem jara a loučením se zimou. A tak mohly
děti z Mateřské školy Ţlutice konečně po dvou letech vyrazit na tradiční akci loučení se zimou – vynášení Moreny.
Veselý jarní průvod začíná ve školce a za doprovo-

du dřívek, tamburín a jarních písniček směřuje
k řece Střele.
Největším záţitkem pro děti je, kdyţ se Morena
zapálí a pošle po proudu řeky. Tak zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! Přivítejme jaro, sluníčko a probouzející se přírodu.
Iva Slunčíková

PODĚKOVÁNÍ
28. 2. jsem uklouzla v koupelně a upadla.
Děkuji sousedům, kteří zavolali záchranku.
Tímto děkuji záchranné sluţbě ve Ţluticích
a hasičům.
H. Doleţalová, Ţlutice

INZERCE
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana a Dark Shell typu Maranska - 16 - 20 týdnů, 199 - 245,Kč/ ks. Ţlutice - 3. 5. a 13. 6. 2022 u kina
ve 12.30 hod. Info: Po - Pá 9.00 -16.00
hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Pronajmu byt 1 + 1 ve Ţluticích.
Tel.: 607 966 897.

KULTURNÍ PROGRAM DUBEN 2022
2. 4. v 10 hod. ÚKLID OKOLO ŘEKY STŘELY
Sraz na mostě v Lomnici.
Pytle a rukavice dodáme. Malé občerstvení na koupališti.

GALERIE
5. 4. v 17 hod. VERNISÁŢ – TOULKY ŢLUTICKEM
Fotoskupina FO3 PLASY

KULTURNÍ DŮM
12. 4. ve 14 hod. JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
K tanci a poslechu zahraje DUO Ţákovec

VELKÉ NÁMĚSTÍ
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
Město Ţlutice, Ţlutické maminky z.s., SDH Ţlutice
Program na plakátech, zahraje skupina POTÍŢE.

23. 4. ZALESNÍME SPOLU NEVDĚK
Sraz účastníků za ţelezničním přejezdem směr Touţim.

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 dubnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Pavel Kavec,
Petra Vojtová, Leona Jirsová, Hana Hnyková, Radka Stolariková, Jaromír Fejt, Petr Brodský, Lenka
Skačanová, Jaromír Břehový, Iva Slunčíková, Pavel Růţička, Petr Levanský, Petra Janouškovcová,
Antonín Calta, Radek Smrčka a Jan Štumpf.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do květnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. dubna 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

