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Možná vás zajímá…
Vracím se ještě jednou k Mobilnímu rozhlasu. Pomocí
správné a úplné registrace získáte ty správné informace.
Moderní komunikace je tak efektivní, jak přesně je zacílená. Pokud si vyplníte svoji ulici/bydliště, můžete dostávat jen ty zprávy, které se týkají jen přímo vás. Např.
zprávu o odstávce vody v jedné ulici dostanou jen ti, kteří si ulici při registraci vyplnili. Ostatní není třeba touto
informací zatěžovat. Předem tedy děkuji za to, že se
k registraci vrátíte a upřesníte co nejvíce údajů. Novou
registraci nebo editaci stávající můžete udělat z webu
www.mobilnirozhlas.cz nebo vám rádi pomůžeme
v podatelně městského úřadu.
Nová bezbariérová ordinace zubního lékaře v domě, kde
sídlí Pečovatelská služba, je stavebně dokončená. (Viz
foto níže) Zatím projevil zájem v ní fungovat MUDr.
Kolesa a jeho snahou je přiblížit svým pacientům ze Žlutic možnost návštěvy zubaře. Postupně začne zvát své
pacienty do žlutické ordinace. To už prosím není
v kompetenci města, stejně jako druhy výkonů, které se
budou v ordinaci poskytovat. Přesto jistě všichni vítáme
přiblížení stomatologické péče pacientům z našeho města.
Důležitým bodem na posledním zasedání zastupitelstva
města bylo schvalování vyhlášky o „poplatku za odpady“

na rok 2022. Na systému se téměř nic nemění, zjednodušeně budeme platit „na hlavu“ tak jako doposud. Mění se
výše poplatku, nově na 1000 Kč/osobu (tj. 83 Kč/osoba/
měsíc nebo 2,74 Kč/osoba/den) . Ten lze jako doposud
platit ve splátkách, skupiny osvobozených zůstávají stejné. Zastupitelé se dále rozhodli upravit ceník ve sběrném
dvoře ve prospěch občanů, kteří řádně za odpady zaplatí.
Nová výše poplatku pokryje náklady našeho města na
odpady pouze zhruba z 55%! Z toho plyne stále to samé:
dobře třídit a pokud možno odpad netvořit!
V sobotu 11. září oslavil náš sbor dobrovolných hasičů
150 let od svého založení. Na památku tohoto výročí přidal místostarosta L. Koutný stuhu na hasičský prapor.
Byla věnována městem s vděčností za vykonávanou službu.
V den státního svátku 28. října 2021 v 11:00 hod. pořádá
město tradiční setkání u busty našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka. Tou dobou bude po volbách a já doufám, že setkání bude mít také náboj nové naděje. Naděje,
že voliči v naší republice dali šanci zodpovědnosti, pravdě a právu oproti reklamě a uplácení seniorů z peněz
vlastních vnoučat. Těším se na setkání, autobus pojede
od kina v 10:45 hod.
Václav Slavík - starosta města

Čekárna s toaletou a bezbariérová ordinace zubního lékaře v domě, kde sídlí Pečovatelská služba.

Příjem žádostí o sociální bydlení stále probíhá
Město Žlutice informuje, že i nadále probíhá příjem žádostí o sociální bydlení na adrese Obránců míru č. p. 261. Přednost budou mít samoživitelé nebo rodiny s dětmi. Pro bližší informace se prosím obracejte na sociální pracovnici Barboru Syrovou, tel. 728 386 167.

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města
Žlutice
Termín a místo konání: pondělí 6. září 2021 od 18 hodin v
sále muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.
Zastupitelstvo města Žlutice
bere na vědomí informace starosty města a připomínky zastupitelů.
projednalo a bere na vědomí „Otevřený dopis vedení města
Žlutice a zastupitelům“, ze dne 23. 8. 2021, č. j. 981/2021/
TAJ, a souhlasí se snížením počtu výtisků na zkušební dobu 2
měsíců a rozšířením distribučních míst. „Otevřený dopis vedení města Žlutice a zastupitelům“ ze dne 23. 8. 2021, č. j.
981/2021/TAJ, se svým obsahem vztahuje ke Žlutickému zpravodaji.
projednalo a bere na vědomí Žádost podepsaných občanů o
úpravu návsi ve Verušicích ze dne 30. 8. 2021 a ukládá městskému úřadu připravit návrh řešení,
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021/ZM ve znění podle
návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žlutice č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění podle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku činí 1 000 Kč,
schvaluje odkládání odpadů do sběrného dvora pro řádného
poplatníka dle vyhlášky č. 2/2021 od 1. 1. 2022 zdarma,

výběrového řízení na akci „Nádražní ulice – chodník a přechod
pro chodce, 2. etapa“ společnost Údržba silnic Karlovarského
kraje, a.s., s nabídkovou cenou 1.341.697,91 Kč bez DPH,
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021/ZM ve znění podle
návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.
vydává s účinností od 7. 9. 2021 zřizovací listinu DPS Žlutice,
příspěvková organizace, ve znění podle předloženého návrhu
a pověřuje ředitelku příspěvkové organizace provedením zápisu změn ve všech příslušných registrech.
projednalo jako jediný společník společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. v působnosti valné hromady a souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny jednateli společnosti panu Luboši Pilnému ve výši 30 000 Kč za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s transformací části společnosti, a to konkrétně za zpracování nového organizačního uspořádání, za zpracování podkladů pro inventarizaci a odhad majetku a za aktivní
přístup při rozjezdu provozu nového sběrného dvora,
bere na vědomí zápis z 24. jednání komise pro bydlení,
schvaluje zápis do městské kroniky za II. čtvrtletí roku 2021
podle návrhu kronikáře Mgr. Jakuba Mráze,
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřený se společností ASEKOL a.s., dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Mg. Bc. Václava Slavíka jeho podpisem.

vybírá na základě doručených nabídek vítězného uchazeče

Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města.
Ladislav Koutný, místostarosta města

I N Z E R C E - VOLNÁ MÍSTA

Firma Jan Hutkay, Nevděk—vazníky Žlutice
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
tesař, dělník v dřevovýrobě
Další potřebné informace získáte na tel. č. 724 237 232 (p. Bártová).

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. přijmou zámečníka do údržby na HPP.
Pracoviště - Úpravna vody Žlutice. Požadujeme vyučení v oboru, manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B, dobrý zdravotní stav bez omezení.
Nástup možný ihned.
Bližší informace poskytne pan Zachatý - mobil: 602 418 652

Oznámení o době a místě a konání voleb
Starosta města Žlutice podle § 15, odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny ČR a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční
8. 10. 2021 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a 9. 10.2021
od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Žižkov, Pod Strání 500, 501, Knínice, Ratiboř, Verušice, Veselov, Protivec, Vladořice, Záhořice, Mlýnce,
Skoky. Telefonní spojení do volební místnosti je
725 958 978.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, popř. voličským průkazem.

2. Místem konání voleb

4. Každému voliči, který nebude mít hlasovací lístky,
budou ve dnech voleb poskytnuty ve volební místnosti.

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
školní družiny č.p. 416, Žlutice pro voliče bydlící
v ulicích a městských částech Nádražní, Vítězná, Poděbradova, Na Výsluní, Mlýnská, Chyšská, Hradský Dvůr,
Lomnice, Pod Strání č.p. 467, 468, 502, 503, 504, 505 a
506. Telefonní spojení do volební místnosti je
724 108 398,

5. Pokud máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19, volíte z auta na stanovišti u Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary. U stanoviště lze hlasovat ve
středu 06. 10. 2021 od 8 do 17 hodin. Pokud nemůžete
využít hlasovaní z auta, můžete hlasovat do zvláštní
přenosné volební schránky ve dnech 8. 10. 2021 od
8:00 hod. do 22 hod. a 9. 10. 2021 od 8:00 hod. do
14:00 hod. Při tomto způsobu hlasování se musíte do
čtvrtka 7. 10. 2021 do 20:00 hod. nahlásit Krajskému
úřadu K.Vary. Tel.číslo a termín, dokdy se nahlásit,
najdete na webových stránkách kraje.
Ve Žluticích dne 20. 9. 2021

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově
infocentra na Velkém náměstí č.p. 137, Žlutice pro
voliče bydlící v ulicích a městských částí Dukelských
hrdinů, Sadová, přehrada, Smetanova, Lipová, Příkopy,
Karlovarská, Pod Příkopy, Hradební, 5. května,
Obránců míru, 28. Října, Zámecká, Purkyňova, Čechova, Malé náměstí, Husova, Velké náměstí, Jiráskova,

Mgr. Bc. Václav Slavík v. r., starosta města

Policisté Karlovarského kraje radí: Kyberkriminalita se stále rozšiřuje
mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!
Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla nová forma trestné činnosti týkající se kyberprostoru,
kdy pachatelé napodobují různá telefonní čísla, jejichž
prostřednictvím pak své oběti kontaktují jakožto pracovníci klientské linky určité banky s tím, že je nutné
z různých důvodů zprostředkovat převod jejich peněz.
Právě na tuto problematiku má upozorňovat celorepubliková „kyberkampaň“, v rámci které proběhly v Karlovarském kraji preventivní akce, kterých se účastnily policistky z oddělení tisku a prevence a na těchto akcích
poskytovaly veřejnosti rady týkající se dané problematiky, jako např. jakým způsobem mají lidé chránit své
úspory, aby se nemohli stát obětí útočníka nebo také jak
chránit své osobní údaje.
Kyberkampaň upozorňuje především na problematiku
týkající se bankovnictví. Česká bankovní asociace a Policie ČR varují před pachateli, kteří mohou po oběti chtít
jménem banky přístupové údaje do internetového bankovnictví, údaje o platební kartě nebo provedení platební transakce z důvodu hrozícího útoku na její účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky nereagovali, neboť jde o podvodníka.
Na základě výše uvedeného je potřeba připomenout 5
rad pro bezpečí vašich peněz:
1. NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ přihlašovací
ÚDAJE do internet. bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají ani zprávami či e-

2. NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, E-MAILY
ani ZPRÁVY, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat
do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a
vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby
byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala
dávno už bez vás.
3. Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE ani
v aplikaci NEPOTVRZUJTE PLATBY, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací kódy z SMS.
Stejně tak NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO vašeho POČÍTAČE.
4. MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a ANTIVIRUS. A to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoli telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail
včetně e-mailu vaší banky.
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který
naleznete na internetové stránce www.kybertest.cz . Test
obsahuje 10 obrázků představujících běžné situace, do
kterých se jako uživatel internetu a klient banky může
dostat. Můžete si tak vyzkoušet, zda byste podvodná
jednání poznali.
prap. Mgr. Lucie Machalová kpt. Bc. Zuzana Týřová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

10 typů jak zapojit obyvatele do adaptací na změnu klimatu
Jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vlivem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, sucho v krajině a na druhé
straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla nové podmínky lépe zvládnout.
Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu,
jak dokazují finálové projekty soutěže Adapterra
Awards 2021. Najdeme mezi nimi příklady šetrného
hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů,
rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky
využití dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října
můžete v internetovém hlasování podpořit ty nejzajímavější z nich.
Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční
trávníky se rozehřívají méně než betonové plochy a lépe

zasakují dešťovou vodu.
3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími dlaždicemi.
4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst popínavými rostlinami, které stíní, zachytávají prach a díky
přirozenému výparu v létě ochlazují své okolí.
5. Při stavbě domu myslete na udržitelnost. Domy
v pasivním standardu, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování dešťovou vodou a další opatření
šetří peníze i přírodu.
6. Zelené střechy na domech nejenže dobře vypadají, ale
zasakují nadbytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují budovu a navíc poskytují potravu
pro hmyz.
7. Nechte prostor vzrostlým stromům, které v létě ochlazují a stíní, a sázejte nové pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vodou po
omytí ovoce a zeleniny nebo po čištění akvárii můžete
zalévat zeleň se svém okolí.
9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné splachovat toalety a ušetřit tak pitnou vodu.
10.. I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či sbírat dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní prvky.
autor: Vojta Herout

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH
Hasičský sport
21. srpna se konal 14. ročník soutěže O pohár
starosty města Bochov, a to v disciplíně požární
útoky žen a mužů. Sportovní mise našich družstev byla úspěšná, družstvo žen potvrdilo svoji
formu a vyhrálo soutěž, muži vybojovali druhé
místo.

Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje pod vedením krajského starosty Aloise Mináře připravilo pro
mladé hasiče, kteří reprezentovali náš kraj na celostátních soutěžích, výlet do německého zábavného parku
Geiselwind u města Würzburg. Setkání krajské mládeže bylo zahájeno o den dříve srazem ve Žluticích, kde
organizátoři poprvé využili k ubytování celou kapacitu
nově zrekonstruovaných chatek v areálu městského
kempu.
Přípravy na oslavy
25. srpna se sešel výkonný výbor sboru, který odstartoval finální maraton příprav. Na 1. září byla svolána členská schůze, které se zúčastnila velká část našich členů.
Vzhledem k velikosti celé akce byla rozdělena práce na
přípravách mezi jednotlivé členy, kteří vytvořili skupiny
odpovídající za jednotlivé organizační úseky třídenní
akce. Velké poděkování patří vytvořené pracovní skupině našich seniorů.
Rozsahem byly přípravy na plánované oslavy mimořádné, proto bych rád poděkoval dalším partnerům za
pomoc s realizací. Děkuji zastupitelům města Žlutice za
schválenou krátkodobou zápůjčku 300 tisíc Kč a Regionálnímu sdružení měst a obcí Euregion Egrensis za spolufinancování akce pomocí Dispozičního fondu, který se
zaměřuje na přeshraniční spolupráci mezi Bavorskem a
Českou republikou. Poděkování patří našemu partnerovi
ve společném projektu, hasičům z Warmensteinachu a
partnerským hasičským spolkům z Vieselbachu a Hurbanova. Dále děkuji manželům Kratochvílovým, provozovatelům restaurace Pub Cihelna, za skvělý catering a
servis spojený s občerstvením. Moc nám všem chutnalo.
Paní Ivě Civínové za spolupráci a trpělivost při ubytování zahraničních partnerů v Penzionu Harmonie, což bylo
v rámci covidové situace docela napínavé. Panu Marku
Veselému za práci odvedenou na našem historickém
mercedesu. Panu Romanu Kaňkovi za přípravu grilu a
samotné grilování jím připraveného selete. Nesmím zapomenout na všechny členy okolních sborů SDH, kteří
přislíbili svoji účast s historickou nebo současnou technikou, případně s ukázkami zásahů, účastí v průvodu a
dorazili na oslavy. V sobotu 4. září měli v hasičárně
brigádu členové JPO a ve středu 8. září členové SDH.
Byl proveden se generální úklid všech prostor

v interiéru a okolí hasičské zbrojnice. Čtvrtek a pátek
byl zasvěcen nákupu potravin, stavbě stánků a zázemí
na náměstí a přípravám obecně, včetně dokončení instalace výstavy o historii sboru na náměstí v galeriiinfocentru města Žlutice. Na akci jsme připravili několik
novinek, například vozík civilní obrany dovybavený o
pult s tekoucí vodou a pípou, chladicí vitrínu na potraviny, gastro zařízení na ohřev potravin a nový rozkládací
stan. To vše za peníze našeho spolku, v některých případech za spolufinancování Dispozičního fondu Euregia
Egrensis. Správa města Žlutice významně pomohla
s úklidem Velkého náměstí a s přípravou připojení elektro a vodoinstalací. Děkuji také všem jejím zaměstnancům za odvedenou práci. Centrum města bylo opravdu
dokonale uklizené a připravené na oslavy.
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Je pátek 17 hodin, přípravy jsou u konce, čekáme na
příjezd hostů ze zahraničí.
Oslavy výročí 150. let vzniku Sboru dobrovolných
hasičů ve Žluticích, soutěž o Pohár starosty města
Žlutice.
V pátek po 17. hodině dorazila část delegace našeho
hlavního partnera projektu z města Warmenstainach
(druhá část přijela v sobotu ráno), delegace
z Vieselbachu a slovenského Hurbanova. Poté, co byli
hosté ubytovaní, začala neformální část oslav v naší
hasičské zbrojnici. U společného stolu se tak sešli naši
kamarádi ze zahraničí a početná členská základna našeho spolku všech věkových kategorií. Bylo připravené
pohoštění včetně grilovaného selete.
Hlavní den oslav jsme zahájili již v šest hodin ráno
dokončováním příprav na náměstí. V 8.45 hodin by zahájena organizace průvodu na točně autobusů u vlakového nádraží. Bez zmatků se to neobešlo, ale nakonec se
celý průvod po deváté hodině a v deštivém počasí vydal
směrem na náměstí. Za vlajkonoši s prapory pochodovala výborně hrající dechová hudba Hasičanka z Teplé,
dále následoval průvod členů jednotlivých SDH a zahraničních partnerů, následovaný historickou technikou.
Průvod uzavírala početná současná hasičská technika.
Za zmínku stojí výkon dechové hudby, která vydržela
hrát i v prudkém stoupání ulice Příkopy.
Průvod zdárně dorazil za vydatného deště na Velké
náměstí, kde byl po vyslechnutí slovenské, německé a
české hymny zahájen oficiální program oslav. U řečnic-

kého pultu se vystřídali jako řečníci s krátkými projevy
významní hosté: Náměstek HZS KVK pro IZS a operační řízení pan Oldřich Volf, starosta Krajského sdružení
hasičů Karlovarského kraje pan Alois Minář, starosta
obce Warmensteinach Axel Herrmann, velitel stanice
HZS Toužim Jiří Horník, starosta OSH KV pan Stanislav Hubáček, místostarosta města Žlutice pan Ladislav
Koutný a zastupitel města Hurbanovo pan Štefan Tamaščin. Moderování se jako hostitel ujal starosta města
Žlutice a našeho SDH, člen JPO Žlutice pan Václav Slavík. Následovalo slavnostní udělení stuhy k praporu
SDH Žlutice městem Žlutice k 150. letům výročí vzniku
SDH a za věrnost městu, dále pak krajský starosta A.
Minář udělil za SH ČMS pamětní stuhu ke žlutickému
Čestnému praporu SH ČMS. Následovalo předání pamětní stuhy k našemu výročí všem ostatním přítomným
praporům. Následně byla slavnostně předána vyznamenání členům našich partnerských sborů ze zahraničí,
jednalo se o Medaili za mezinárodní spolupráci II. a III.
třídy. Slavnost ukončil pan farář Pavol Kavec krátkou
modlitbou a posvěcením všech vyznamenaných praporů.
Další část programu mezi 11 a 14 hodinou byl věnován
komentovaným ukázkám zásahů hasičů. Nakonec se
během poledne počasí umoudřilo, přestalo pršet a přítomní diváci si v klidu mohli užívat připravený program. V pauzách nám zahrála ještě jednou Hasičanka a
kapela Pražští pardálové. . Viděli jsme ukázku likvidace
požáru dřevěného domečku jednotky hasičů složené z
našich seniorů, kteří ukázkově předvedli práci
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s historickou stříkačkou tzv. koňkou, a to v historickém

oblečení. Myslím, že si to všichni užili a jednotka byla
odměněna velkým potleskem. Následovala ukázka našich
kamarádů z JPO Bochov, kteří za využití vyprošťovacího
zařízení žlutické jednotky předvedli vyproštění osoby
z havarovaného vozidla. Další ukázka reálně poučila přítomné diváky, jak to dopadne, když se hořící olej začne
hasit nesprávným způsobem, a to vodou. Tuto ukázku
připravili členové naší domácí jednotky JPO. Poslední
akcí bylo použití pěny jako hasebního prostředku při požáru automobilu. Tuto ukázku předvedli naši kamarádi
z JPO Chýše se svým cisternovým vozidlem.
Ve 14 hodin přišel čas na zahájení tradiční soutěže
v požárním sportu O pohár starosty města Žlutice a Memoriálu Franty Jirana. Organizátoři měli vše nachystané,a tak soutěž začala slavnostním nástupem. Následovaly pověstné požární útoky jednotlivých družstev do kopce žlutického náměstí, a to po mokrých a kluzkých kostkách. Podmínky tvrdé, ale pro všechna družstva rovnocenné. Viděli jsme požární útoky žen ze Žlutic a Bochova, dorostenek ze Žlutic, družstva mužů ze Žlutic, Bochova, Toužimi a již legendární partu bochovských seniorů s historickou mašinou. Bohužel došlo k jednomu zranění v družstvu bochovských žen. Družstvo žen ze Žlutic

nakonec potřetí v řadě obhájilo první místo, a tak putovní
pohár zůstal definitivně doma. Na druhém místě se umístilo družstvo žen z Bochova. V soutěži mužů také potřetí
v řadě obájilo prvenství družstvo z Bochova, a tak i oni
získali definitivně pohár do své sbírky. Na druhém místě
se umístilo družstvo ze Žlutic a třetí příčku obsadili muži
z Toužimi. Za nejrychlejší útok si putovního „Fandu“
odvezly ženy a muži z Bochova. Všem sportovcům děkujeme za účast.
Naše stánky s občerstvením fungovaly naplno již od
12 hodin. Poprvé jsme si vyzkoušeli práci v novém vozíku a poprvé jsme použili zálohované vratné obaly na pivo a nealko. Povedlo se tím snížit množství odpadků odhadem na cca 10 %. Naši hosté ze zahraničí, partneři projektu a členové našeho sboru měli k dispozici svůj stan
s občerstvením. Občerstvení bylo zajištěno i všem členům okolních SDH, kteří přijeli podpořit naši slavnost.
Nakonec nám počasí umožnilo na dvě hodiny zprovoznit
skákací hrad pro děti. Po skončení soutěže začala hrát
kapela pana Demetera Ali Band a náš program byl ukončen posezením a volnou zábavou. Hudba přestala hrát o
půlnoci a pracovní četa našich kolegů skončila s prvním
úklidem náměstí ve 3 hodiny ráno.

Kaňka 1

Kaňka 2

Mistrovství republiky ve vábení jelenů 2021
V sobotu 31. 7. 2021 navštívila Střední lesnická škola
Žlutice Národní myslivecké slavnosti na Zámku Ohrada
u Hluboké nad Vltavou. Program slavností byl velmi nabitý, ale nás především zajímalo divácky velmi atraktivní
Mistrovství republiky ve vábení jelenů.
Soutěžilo se ve třech disciplínách středně starý jelen, jelen stojící u laní a vítězný ryk.
Střední lesnickou školu Žlutice zastupovali František
Eliáš, Matěj Blecha, Kryštof Zettl a Jakub Zíma. Konkurence byla velká, protože se soutěže účastnili dlouholetí

vábiči, mistři ČR a Evropy. Naši žáci, tak měli možnost
setkat se s nejlepšími vábiči České republiky a nasbírat
spoustu cenných zkušeností.
Kluci bojovali do posledních sil a odnesli si nejen pěkné
ceny, ale i velmi dobrá umístění. Nejlepšího výsledku
dosáhl František Eliáš, který se umístil na 5. místě.
Děkujeme vábičům za vzornou reprezentaci školy a za
to, že se věnují těmto aktivitám i v době svého volna a
prázdnin.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

Kam směřuje lesnické školství
26. srpna proběhl v prostorách Střední lesnické školy
Žlutice seminář na téma ,,Kam směřuje lesnické školství“. Prvním vystupujícím na semináři byl ředitel Vyšší
odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga v Písku PhDr. Michal Grus., který seznámil zúčastněné se současnou problematikou školství,
s předpokládaným vývojem situace ve školství a s tím,
jaké dopady může tento vývoj mít na střední lesnické
vzdělávání.
Druhým vystupujícím byl zástupce Fakulty lesnické a
dřevařské v Praze Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., který představil novinky, moderní technologie a moderní zázemí
nejen fakulty, ale i celé České zemědělské univerzity v
Praze a spolupráci s praxí.
Dále na semináři vystoupil Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.,
náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů, který se věnoval ve svém
příspěvku problematice lesnického školství, znalostem a
kvalitě absolventů středních a vysokých lesnických škol
z pohledu státní organizace ÚHÚL. Upozornil na stále se
rozvíjející moderní technologie, které se stávají neoddělitelnou součástí života a na potřebu vzdělávat žáky a studenty právě v těchto technologiích a prací s nimi.
Velkým tématem, které zaznělo během semináře, bylo
téma Mezigenerační propasti a rozdíly a jak na ně ve
vzdělávání. Touto problematikou se řadu let zabývá Mgr.

Bc. Eva Píšová ze ziskové společnosti ErgaVia, která
obohatila přítomné svými zkušenostmi a nápady jak komunikovat s dnešní mladou generací a popsala vlastnosti
a charakteristiky mladé generace zvané ,,Z“.
Na semináři zazněly také požadavky na absolventy z pohledu Lesů české republiky, s.p., které představil Ing.
Miroslav Rozner, oblastní ředitel pro západní Čechy.
Během diskuze zazněla spousta podnětů a nápadů. Důležitý byl fakt, že lesnické školy mají omezené pravomoci,
týkající se časové dotace praxe a praktické výuky, to, že
s aktualizací rámcových vzdělávacích plánů narostly požadavky ve vzdělání, zejména v oblasti matematické a
čtenářské gramotnosti na úkor odborných předmětů. Praxe i vzdělávací instituce se musí zaměřit na změnu v komunikaci s nově nastupující generací, která má jiný pohled na společnost a na planetu, která vyznává úplně jiné
hodnoty, než je tomu u předchozích generací ,,X“ a „Y“.
Během diskuze seznámili účastníky semináře zástupci
společnosti IFER s novinkami v rámci inventarizace lesů
a stejně tak učinil zástupce společnosti HA-SOFT, s.r.o.,
která v rámci rozvoje do škol poskytuje středním i vysokým školám oboru lesnictví systém pro řízení lesního
hospodářství v ČR „SEIWIN“.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

Myslivecké slavnosti svatého Eustacha Křivoklát 2021
Školní rok zahájila Střední lesnická škola Žlutice první
společnou akcí, která se konala v sobotu 4. září 2021 v
prostorách hradu Křivoklát. V rámci Dne přírody a myslivosti se konala přehlídka lovecké hudby a trubačská
soutěž studentů. Jméno Střední lesnické školy Žlutice se
neslo celým hradním areálem. Návštěvníci se mohli zastavit u našeho stánku, kde byly prezentovány studijní
obory Lesnictví a Zahradník.
Své sokolnické umění a povídání o dravcích předvedl
Ondra Vočka a ukázky vábení zvěře prezentoval na pódiu František Eliáš a Jakub Zíma. Během dne pak probíhala soutěž trubačů. V kategorii borlice sólisté se na dru-

hém místě umístila Eliška Stará, v kategorii lesnice sólisté se na druhém místě umístila Natálie Langová a na prvním místě a cenu laureáta si odnesla Sandra Fišerová.
Úspěšnou trubačskou soutěž jsme pak zakončili v kategorii soubory, kdy se soubor ,,Žluťásek“ umístil na prvním místě. Vyhlášení probíhalo v královském sále a členové souboru měli tu čest zahrát vítěznou skladbu a vychutnat si jeho nádhernou akustiku. Všem, kteří se na
této akci podíleli, děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

ŽLUTIČTÍ RYBÁŘI ZÁVODILI
MO ČRS ve Žluticích
pořádalo 28. srpna 2021tradiční Rybářské závody na
rybníku Záhořice 1. Rybářské
závody organizované naším
sdružením již třetím rokem
nejsou určeny výhradně členům ČRS, ale i široké veřejnosti, čímž se řadí do společenských akcí v rámci města
Žlutice. Závodů se zúčastnilo
celkem
24
soutěžících,
z nichž bylo 21 členů MO
ČRS Žlutice a 3 neregistrovaní rybáři. Zajímavostí je i to,
že 4 soutěžící byly ženy.
Nachytáno bylo 88 kusů
ryb, z čehož bylo 38 kaprů a
50 kusů jiných ryb. Bodování
- 3 body za rybu ušlechtilou
(kapr, amur, štika) a jeden
bod za takzvanou bílou rybu.
Hodnotilo se podle celkového
zisku bodů a zvláštní cena
byla za největší úlovek.
Cenu za největší úlovek
získal Ladislav Tausch z Chyše za kapra v délce 43 cm.
Vítězem se stal Pavel Bartoň

z Chyše, na druhém místě se
umístil Václav Novák a na
třetím místě Milan Skačan,
oba ze Žlutic. Všichni, kteří
získali nějaké body, si mohli
vybrat z hodnotných cen, které byly pořízeny s finančním
přispěním města Žlutice. Tím
bych chtěl poděkovat městu
Žlutice za finanční podporu
této akce. Pro soutěžící i návštěvníky závodů bylo přichystáno bohaté občerstvení.
V neposlední řadě bych
rád poděkoval Vlastimilu Dolíhalovi za posekání trávy
před závody.
Myslím, že akce potěšila
nejen registrované rybáře, ale
i ty, kteří si zachytají jen při
takovéto příležitosti. Doufám,
že tato akce bude i do budoucna mít skvělou úroveň a
v příštím roce se jí zúčastní
ještě více zájemců.
Petrův zdar
Bc. Ladislav Synáč, předseda
MO ČRS Žlutice

Historický objev pro Žlutice
V září proběhlo v Ostrově sympozium, letos věnované
zahradnímu umění. Jedna z přednášek, které zazněly, byl
příspěvek PhDr. Jana Štěpánka, Ph.D., který pojednával
o zaniklých barokních zahradách ve Žluticích a v Manětíně. Jan Štěpánek zmínil soupis inventáře žlutického
zámku a zahrady z roku 1709 a jako kuriozitu uvedl, že
ve Žluticích tehdy rostla zmarlika Jidášova. Tato informace u pozorného obecenstva nezapadla, protože ihned
po skončení přednášky se přihlásil doc. Ing. Přemysl
Krejčiřík, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně, resp. z
Lednice. Ten si nejprve u Jana Štěpánka ověřil, že se
nepřeslechl a následně vyjádřil přesvědčení, že to je doklad první introdukce zmarliky Jidášovy v Čechách. Je to
krásné prvenství vážící se k našemu městu. Oproti doposud obecně udávanému datu prvního pěstování zmarliky
na českém území (1835) se tak nově tento údaj, díky žlutické zámecké zahradě, posouvá o jedno a čtvrt století.
Samozřejmě to ještě musí odborníci ověřit, ale přeji si,
aby to byla pravda. Bylo by to potvrzení mimořádného
rozhledu a společenské prestiže Kokořovců, která se odrazila i v jejich žlutickém parku.
Zmarlika Jidášova je výrazně teplomilný opadavý menší
strom nebo keř rozšířený ve východním Středomoří. V
ČR je pěstován, i když pouze sporadicky, a to v teplejších oblastech a na chráněných místech. Zmarlika upoutá
v dubnu nebo květnu svým vzhledem, kdy před rašením
listů přímo na holém kmeni vyrážejí fialovo-růžové květy. Plodem jsou lusky se semeny, podobné těm jaké má
například známý trnovník akát. Obyvatelé Středomoří se
naučili ze zmarliky zpracovávat květy nakládáním do
kyselého nálevu a lusky v lidové medicíně nebo spařené
mladé do salátů. Pestře žilnaté dřevo se v místech výskytu používalo v truhlářství a řezbářství. Zmarlika je z dřevin rostoucích u nás nejodolnějším druhem vůči suchu.
Je to dáno mohutným kořenovým systémem, který dokáže zajistit stromu dostatek vody pro růst. Z jiného pohle-

Vlevo zmarlika květ, vpravo zmarlika listy.

du se to může jevit spíše jako nevýhoda, protože zmarliky velmi špatně snášejí přesazování. Pokud k tomu přidáme skutečnost, že i pouhé vypěstování rostlinek ze
semen je velmi obtížné, svědčí to o mimořádném umu
tehdejších zahradníků v kokořovských službách ve Žluticích na přelomu XVII. a XVIII. století.
Zmarlika Jidášova se v češtině a podobně i v dalších jazycích odkazuje na Jidáše Iškariotského, který podle Nového zákona zradil Ježíše Krista. Tíhu svého činu následně neunesl a podle legendy se oběsil právě na zmarlice.
Skoro se zdá, že se o podíl na Jidášově smrti svádí bitva i
mezi dalšími stromy, protože podle jiné legendy se Jidáš
oběsil na osice, která se dodnes tak stydí, že se jí stále
chvějí listy. Třetí legenda vypráví o tom, že se Jidáš oběsil na černém bezu a ten od té doby už neroste jako
strom, ale pouze jako keř. Jenom připomenu, že ve Žlutickém kancionálu je Jidáš zobrazen s Ježíšem a dalšími
učedníky u stolu a pro snazší identifikaci mu byl Fabiánem Puléřem do vlasů nakreslen ďáblík.
Zmarlika Jidášova je stromem Svaté země. Je možné, že
pěstování právě této rostliny mělo velký symbolický význam pro nábožensky založené lidi barokní doby. V té
době putování do Svaté země nebylo běžné, a tak
"přinesení Svaté země" do Čech bylo schůdnější variantou, jak mít podíl na svatých místech. Vždyť v té době v
Čechách doslova zuřila vlna výstavby desítek kaplí Božího hrobu, která pracovala se stejným principem
"přenesení svatých míst" do dostupné vzdálenosti pro
barokně zbožného věřícího tehdejších Čech.
Na listopad tohoto roku se ve Žluticích chystá přednáška Jana Štěpánka, který nám představí rodinu
Kokořovců z Kokořova a jejich někdejší sídlo. Přijďte si přednášku vyslechnout!
Petr Brodský

Výstava psů ve Žluticích
Českomoravská kynologická federace z.s. pořádá již
čtyři roky výstavy psů ve Žluticích, a to jak národní, tak
mezinárodní.
Na mezinárodní výstavu psů konanou 4. 9. 2021 dojelo
se svými páníčky přes 30 pejsků různých ras a velikostí,
chlupatých i krátkosrstých, štěňátek i seniorů. Akce proběhla za krásného počasí a spokojeni byli jak vystavovatelé, tak diváci. Byly uděleny tituly Národní i Mezinárodní vítěz, Vítěz plemene, Vítěz výstavy a v neposlední

řadě Vítěz Žlutic – Pohár starosty města.
Děkujeme za skvělou pomoc s přípravou zejména paní
Adámkové, za nádherné fotky panu Boreckému a těšíme
se, že se v příštím roce snad zase všichni sejdeme.
Přejeme pejskům i páníčkům hodně zdraví, štěstí a dalších úspěchů.
Hana Kubáňová, Českomoravská kynologická federace
z.s, foto Jan Borecký

Hurvínek na trati
Rok 2021 byl pro náš spolek rokem velké „železniční“
akce s motorovým vozem M 131.1, kterému se přezdívá
Hurvínek. Akci jsme připravovali přes rok s tím, že vláček vypravíme u příležitosti „ne moc slavného výročí“
25 let bez osobní dopravy na trati Protivec - Bochov.
Vše se povedlo vyjednat, a tak v sobotu 28. srpna 2021
se motorový vůz s označením M 131.1513, patřící společnosti LOKO-MOTIV Chomutov (výtopna Křimov),
objevil u nás na Žluticku, aby povozil zájemce o jízdu v
úseku Štedrá – Žlutice – Chyše – Protivec - Bochov.
Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti. Při ranní jízdě
ze Štědré až do Bochova jsme postupně naložili do motorového vozu a přípojného vozu přibližně 200 lidí. Při
jízdě z Protivce, po odbočné trati Rakovník – Bečov,

vedoucí do Bochova, která je značně do kopce, to bylo
velmi znát. Někteří lidé vystoupili a další zase přistoupili. Celkově se s námi svezlo odhadem 270 lidí všech věkových kategorií. Na akci se sjeli cestující téměř z celé
republiky, například pán se synem z Ostravy a také 1
rodina z Německa.
Účastníci akce s motoráčkem získali pamětní jízdenky,
letáček a zájemci také námi vydanou Výroční turistickou
nálepku.
Všem moc děkujeme za účast, byli jste skvělí cestující.
Tomáš Michálek, předseda Spolku Žluticko

KULTURNÍ PROGRAM
ŘÍJEN
KULTURNÍ DŮM
19. 10. – 14,00 hod. PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
K tanci a poslechu zahraje DUO V. ŽÁKOVEC

PROTIVEC
28. 10. – 11,00 hod. T.G. MASARYK – oslavy 103. výročí
Den vzniku samostatného československého státu.
Odjezd autobusu v 10,30 hod. z křižovatky u Jipu.

AMFITEÁTR
30. 10. – 17,00 hod. LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz u kina

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
28. 10. - 18,00hod. VOKÁLNÍ SKUPINA X-TET
Vstupné dobrovolné

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI.
Tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktor: Jaromír Břehový
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Do říjnového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Jaromír Fejt,
Lucie Machalová, Zuzana Týřová, Ladislav Synáč, Tomáš Michálek Hana Kubáňová, Petr Brodský,
Radka Stolariková, Luděk Svoboda, Josef Hudec, Soňa Vojíková a Eva Šrédlová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do listopadového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. října 2021, elektronicky na adresu
zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat.
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. 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

