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Ţánrový snímek kašny na ţlutickém náměstí. Léto se blíţí…

Moţná vás zajímá …
Rok se sešel s rokem a my jsme měli opět příleţitost společně slavit narozeniny naší nejstarší občanky. Paní Anastázie Hanzlíčková se v dubnu doţila 101 let! Těší se
stále dobrému zdraví a neutuchající péči svojí rodiny.
Připravili jsme jí spolu s Alenou Adámkovou a matrikářkou Leonou Jirsovou v našem infocentru malou oslavu
s dortem, kyticí, přípitkem, občerstvením i hudbou,

zkrátka se vším, co nesmí na pořádné oslavě chybět. Kromě hostů z řad rodiny byli mezi gratulanty také zástupci
karlovarského hejtmanství. Ti vyřídili blahopřání od hejtmana a předali dárkový koš. Krátké, ale milé setkání si
oslavenkyně uţila. Ještě jednou jménem města Ţlutice
přeji hodně zdraví a pohody do dalších let!

Vloni touto dobou došlo k završení mnohaleté práce na
nejdůleţitějším dokumentu města – územním plánu. Tím
je připraveno území pro vyváţený a udrţitelný rozvoj.
Na konci měsíce března byly dokončeny práce na neméně významném dokumentu - Strategickém plánu rozvoje
města. Formuluje mise a vize a určuje směr, kterým se
vydá další strategické směřování rozvoje města. Plán kromě analytické části zejména stanovuje návrhová opatření
a konkrétní cíle, kterých je potřeba dosáhnout v jednotlivých oblastech. Město Ţlutice mělo schválený dřívější
strategický plán, který se podařilo v podstatě zcela naplnit. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o zahájení prací na
novém strategickém plánu. Podařilo se získat z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dotaci (95%) na pořízení tohoto plánu – celkem 1 308 tis. Kč. Projekt od dubna 2020 do března 2022 zpracovávala a vedla společnost

Equica, a.s. Díky společnému zapojení veřejnosti, spolků, zastupitelů, členů komisí a místních aktérů byl naplánován rozvoj města v klíčových oblastech. Vrcholem
bylo schválení dokumentu zastupitelstvem města. Vznikl
tak apolitický materiál, o který je nutno pečovat a neustále na něm pracovat. Jistě se teď před volbami objeví
spousta nápadů, co se mělo…, co se musí…, jak se to
nemělo… atd. Doporučuji alespoň si text přečíst.
S odcházející pandemií se opět probouzí partnerská spolupráce Ţlutic a Warmensteinachu. Hned na začátku
května navštívím Bavorsko, abychom opět nastartovali
přeshraniční setkávání se.
Uţijte si v klidu nejen sváteční dny, ale celý květen.
Václav Slavík – starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 35. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 28. března 2022 od 18
hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
schvaluje
bere na vědomí informace starosty města a připomínky
zastupitelů,
schvaluje změnu části obecní hranice mezi obcemi Pšov,
Štědrá a Ţlutice a změnu katastrální hranice k. ú. Ţlutice,
k. ú. Verušice, k. ú. Protivec u Ţlutic a k. ú. Záhořice v
rozsahu zveřejněného návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Protivec u Ţlutic s částmi k. ú. Ţlutice
a k. ú. Záhořice a zveřejněného návrhu Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Verušice s částmi k. ú. Ţlutice, k. ú. Mostec a k. ú. Semtěš u Ţlutic,
schvaluje poskytnutí dotace paní XXXXXXXXXXXX,
ve výši 60.000, -Kč na úhradu nákladů na výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro nemovitost na pozemku p.č.st. 51 v k.ú. Ratiboř u Ţlutic v souladu s Pravidly
pro poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
v místních částech pro rok 2022,
schvaluje poskytnutí dotace paní XXXXXXXXXXXX
ve výši 60.000, -Kč na úhradu nákladů na výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro nemovitost na pozemku p.č.st. 48/1 v k.ú. Ratiboř u Ţlutic, v souladu
s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních
vod v místních částech pro rok 2022,
schvaluje poskytnutí dotace panu XXXXXXXXXXXX
ve výši 60.000, -Kč na úhradu nákladů na výstavbu do-

movní čistírny odpadních vod pro nemovitost na pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Ţlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice na podporu
výstavby domovních čistíren odpadních vod v místních
částech pro rok 2022,
schvaluje poskytnutí dotace panu XXXXXXXXXXXX
ve výši 60.000, -Kč na úhradu nákladů na výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro nemovitost na pozemku p.č.st. 255 v k.ú. Ţlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice na podporu
výstavby domovních čistíren odpadních vod v místních
částech pro rok 2022,
schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Ţlutice ve výši 300.000,-Kč na úhradu nákladů na
pravidelnou sportovní činnost v souladu s Pravidly pro
poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice v oblasti
kultury, sportu a společenského ţivota pro rok 2022,
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022/ZM ve znění
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice,
schvaluje Strategický plán města Ţlutice v předloţeném
znění,
bere na vědomí zápis z 9. jednání Komise pro kulturu,
sport a volný čas a z 17. jednání Komise pro památky,
bere na vědomí zápis z 7. zasedání dozorčí rady společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o. ze dne 11. 10. 2021 a zápis
z 9. zasedání dozorčí rady společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o.
ze dne 2. 2. 2022,
schvaluje ve funkci valné hromady společnosti Lesy
Ţlutice, s.r.o změnu smlouvy o výkonu funkce jednatele
dle přiloţeného návrhu.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města
Ladislav Koutný , místostarosta města

Opozice navrhuje návrat k původnímu počtu zastupitelů
Po čtyřech letech nepříliš úspěšného experimentu s niţším počtem zastupitelů (9 členů) by se Ţlutice měly vrátit k původnímu modelu (15 členů). Navrhuje to současná opozice zastupitelstva města, podle které město potřebuje týmové řízení.
Návrat k původnímu počtu zastupitelů je nutný především kvůli řešení některých dlouhodobých problémů
Ţlutic. Pokud chceme zlepšit stav města, ať uţ jde o silnice nebo veřejná prostranství, případně zcela váţně
chceme řešit bydlení pro mladé, je nezbytná týmová spolupráce ve vedení města.
V současné době výkonné řízení města stojí v zásadě
pouze na osobě starosty města. Podle původního záměru
měly funkci rady nahradit odborné komise, kterých mají
Ţlutice celkem pět. Jejich členové sice pobírají za členství v komisích odměnu, ale komise se schází pouze příleţitostně a jejich vliv na řízení běţné agendy města je
fakticky nulový.
Úřad města sice poskytuje servis, ale iniciaci jednotlivých projektů a jejich řízení mají za úkol starosta a zastupitelé. Jenţe ti všichni svou činnost, i v rámci komisí,
vykonávají současně se svým běţným zaměstnáním, a
tedy mu mohou věnovat, v lepším případě, jen několik
hodin měsíčně.
Původním argumentem pro sníţení počtu zastupitelů byly úspory nákladů. Slibovalo se i pruţnější jednání na
zasedání zastupitelstva. Ani jedno ani druhé se příliš nepovedlo.

Jenţe současný model, minimálně pokud jde o získávání
dotačních titulů a navrácení ţivota do Ţlutic, výrazně
zaostává za moţnostmi, jaké bychom mít mohli. Doplácíme na to neutěšeným stavem nejen městských silnic,
muzea nebo kulturního domu, ale například i nulovou
bytovou výstavbou. A to z části jen proto, ţe jako jedno z
mála měst široko daleko nemáme radu města. Přitom ve
skutečnosti úspěšné získání jednoho dotačního titulu takové náklady obvykle násobně převýší. Ve výsledku je
to tedy zisk pro město i občany.
Rada města je přitom schopna nejen větší efektivity, ale
je také mnohem flexibilnější neţ zastupitelstvo. Dokladem je uţ samotný fakt, ţe návrh na projednání návratu k
původnímu počtu zastupitelů jsme předloţili na plánované jednání zastupitelstva dne 25. 4., které ale bylo starostou zrušeno. A další jednání bude 30. 5. Vrcholný orgán
města Ţlutice, který má řídit město, se tedy dnes schází
po dvou měsících, protoţe údajně není nic důleţitého k
řešení. Jaké mohou být výsledky takového řízení, si asi
umí představit kaţdý.
Navíc pokud současný starosta města uţ nebude kandidovat na post starosty, jak opakovaně upozornil, znamená to, ţe budeme mít starostu zcela nového. A tomu by
rozhodně ulehčilo start, pokud bude mít oporu v nějakém
kvalitním týmu radních, které si zvolí obyvatelé Ţlutic.
Hana Hnyková, Tomáš Ries, Miroslav Zeman, opoziční
zastupitelé

NASLOUCHAT SRDCEM
Dříve, neţ učitel duchovního ţivota přijal k sobě do učení mladého muţe, poslal ho do hor, aby se naučil nejdříve naslouchat přírodu. Po čase se ţák vrátil a mistr se ho
ptá, čeho si všiml v horách.
„Slyšel jsem zpěv ptáků, vytí psů, zvuk hromu za letních
bouří …―
„To je málo―, říká učitel, „vrať se zpátky, ještě nejsi připraven.―
Kdyţ se objevil podruhé se svými zkušenostmi před mistrem, říká:
„Slyšel jsem šum listí v lese, zpěv řeky,
pláč osamělého ptáčka ve hnízdě …―
„Ne,― říká opět mistr, „ještě ne. Jdi zpět
do přírody a naslouchej jí.―
Po čase se ţák ukázal před učitelem:
„Slyšel jsem puls ţivota za svítícího
sluníčka, stíţnost listů, které předčasně
strhla z větví bouřka, tep mízy stékající
ze stromu, chvění otevírajících se květů
pod laskavým dotekem světla …―
„Teď jsi jiţ připraven učit se duchovním hodnotám, protoţe jsi slyšel to, co
kaţdý neslyší.―
Spisovatel Antoine de Saint – Exupéry

říká: „Jen srdcem vidí člověk správně, to podstatné je
očima neviditelné.“
Kdo se snaţí přijímat člověka ve svém okolí s láskou,
přispívá k jeho zdraví. Kaţdý musí přinést svůj díl ke
zdaru lásky. Kdo to dělá, podporuje zdraví a působí na
druhé, dodává jim odvahu ţít také tak.
P. Pavel Kavec, CM

Tři zastavení s Helenou (rozhovor)
Návraty
Ţlutice a Ţluticko jsou pro Helenu Plitzovou (foto dole
vlevo) srdeční záleţitostí: má zde svůj domov a ve Ţluticích začala také její pedagogická dráha. Nejprve v Domě
dětí a mládeţe a pak na zdejší základní škole, kde 12 let
učila na prvním stupni. Vedla zde pěvecký sbor a taneční
folklórní soubor. Pracovní povinnosti ji uţ před více neţ
dvaceti lety zavály do Karlových Varů, později v pozici
ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání do
Prahy. Institut byl sloučen a nyní nese název Národní
pedagogický institut České republiky a Helena v něm
nyní pracuje jako koordinátorka krajských center v republice. Domů do Ţlutic se však za rodinou vracela pravidelně a v poslední době zde tráví díky homeoffice stále
více času. Jako by nastal čas na změnu. A moţná také na
zklidnění a návrat „domů―.
Je snadné vyměnit náročnou a někdy i hektickou práci
v ředitelské pozici za místo, kde nemusíš nikoho řídit a
nést největší odpovědnost za chod organizace?
Člověk si na novou roli musí zvyknout. Byla to velká
změna, ale moţná i úleva – uţ delší dobu jsem cítila, ţe
potřebuji změnu. Ostatně zkušenosti neztrácíme odchodem z nějaké pracovní pozice.
Co pro tebe znamenají Žlutice a Žluticko?
Je to kraj mého dětství a mládí. Ráda na tato léta vzpomínám, hlavně na mé hudební začátky, kdy jsem hrála na
klarinet v dětské dechovce Práčata, později na saxofon
v hudební skupině Problém a v dechovce Ţlutičanka. Do
Ţlutic jsem se vlastně přivdala do muzikantské rodiny a
své děti jsme s manţelem také k muzice vedli. Líbí se mi
zdejší kraj oplývající přírodními krásami, historickými
památkami a tradicemi. Je to ale kraj, který by si zaslouţil daleko větší pozornost a podporu pro svůj ekonomický a sociální rozvoj. A k tomu bych chtěla v budoucnu
opět přispívat i já.

Vzdělávání
Téměř celou svou profesní dráhu působíš ve školství,
především v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Jaké je
dle tvého názoru dnešní školství a co potřebují učitelé?
Osobně jsem zaţila celou řadu změn v oblasti školství.
Svědčí to o velké dynamice v této oblasti. Naše školství
je dobré a kvalitní, i kdyţ má své problémy a výzvy. Učitelé, resp. pedagogičtí pracovníci, odvádějí odpovědnou
práci a jsem ráda, ţe se jejich prestiţ v posledních letech
zlepšila. Potřebují ale také stálou podporu, jako např.
ředitelé, začínající učitelé, ale i vychovatelky školních
druţin a klubů. Velkým tématem je dnes propojování
školního vzdělávání se zájmovou činností (např. krouţky, školní kluby, volný čas dětí a mládeţe).
Co je podle tebe pro školu důležité ve vztahu
k veřejnosti?
Škola by měla být takovým komunitním centrem obce –
podobně jako tomu bylo v minulosti. A většina škol o to
také usiluje: otevírají se komunikaci, partnerství a spolupráci nejen s rodiči, ale i s ostatními organizacemi, firmami a jinými subjekty. Propojení s reálným světem je
pro ţáky tou nejlepší školou ţivota.
Soukromí
Co pro tebe znamená rodina?
Jako pro většinu z nás hodně. A to i přesto, ţe bylo
mnohdy dost těţké skloubit náročnou práci s péčí o blízké. Uvědomila jsem si to hlavně po narození našich vnuků. A tak se snaţím s nimi i s rodinou trávit co nejvíce
času.
Jak vidíš naši budoucnost?
Chci být optimista hlavně kvůli našim dětem a vnoučatům: všichni přeci přejeme svým dětem dobrý a hlavně
bezpečný ţivot!
Ptala se Míla Špidrová

PČR radí
Počasí nás láká ke sportovním aktivitám.
Na silnice vyráţejí i motocyklisté.

S příchodem jara vyráţí do silničního provozu i cyklisté,
motocyklisté a koloběţkáři, kteří během zimních měsíců
nechávali své dvoukolé "miláčky" odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, ţe patří
k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překáţkou končí ve
valné většině těţkými zraněními, nebo dokonce smrtí.
Proto, motocyklisté, zbytečně neriskujte a nepředjíţdějte
v nepřehledných místech, v zatáčkách apod., neboť je to
nebezpečný a zbytečný hazard.
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní
kola, koloběţky či kolečkové brusle a vyrazit sportovat.
Musíme však myslet na to, ţe i při pouţití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodrţet určitá bezpečnostní
pravidla či dbát na pravidelnou údrţbu, abychom předešli
úrazu nás samotných či úrazu někoho v našem blízkém
okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběţce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda
máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Proto si
připomeneme několik rad a doporučení pro cyklisty:
 Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u
kola.
 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a
funkčnost brzd, osvětlení, správné napnutí a promazání
řetězu a také jeho krytu.
 Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně
hustilku.
 Respektujte zákaz poţívání alkoholu, i cyklista je
účastníkem silničního provozu.
 Pamatujte, ţe blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení.
 Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost,
proto doporučujeme uţití ochranné helmy, přestoţe její
uţití je povinné jen pro cyklisty mladší osmnáct let.



Při všech sportovních aktivitách je důleţité vidět a být
viděn. Proto byste kromě světel měli pouţívat pestré
oblečení s reflexními prvky, tedy mít sportovní oděv k
tomu určený, a stejně tak důleţité je mít i řádné obutí,
aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly
co nejmenší.
Další důleţitou součástí vašeho jízdního kola je povinná
výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti

předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu,
pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno).
• Červenou zadní odrazku.
• Bílou přední odrazku.
• Odrazky oranţové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou stranách šlapek.
• Páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.
V případě sníţené viditelnosti musí být kolo opatřeno
bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v
zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít blatníky,
zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech, ale i v turisticky
zajímavých oblastech. Kaţdý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako chodec můţete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můţete chodit po vyznačené stezce pro chodce. Kde není chodník ani stezka
pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce
však dva chodci vedle sebe.
Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost. Při sníţené viditelnosti noste raději oblečení jasných barev, abyste byli lépe
vidět. V šeru a ve tmě opatřete svoje oblečení reflexními
prvky a doplňky, které ve světlech projíţdějících vozidel
výrazně září. Při přecházení přes vozovku vyuţívejte,
pokud moţno, vyznačené přechody pro chodce. Pokud se
v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vţdy na
přehledném místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly
tolik nevyjíţdějí a po zimní přestávce si musí znovu zvykat na provoz a sloţitější dopravní situace.
Všem účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby
co nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a chovali se
k sobě ohleduplně. Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při uţívání
sluchátek k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blíţící se nebezpečí. Následky úrazů mohou pak být mnohdy
i tragické.
Přejeme vám krásné proţití sportovních záţitků a ať se
vţdy ve zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Občané Karlovarského kraje loni do sběrných míst
odnesli přes 1 milion tuţkových baterií
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 1. března 2022 – Za loňský rok se v České republice ve sběrných místech posbíralo více neţ 2 026
tun odpadních baterií. K tomuto výsledku přispěli i
občané Karlovarského kraje svými 27 tunami baterií.
Sběrných míst je v Karlovarském kraji jiţ více neţ
700 a v roce 2021 do nich, v přepočtu na jednoho obyvatele, jeden občan Karlovarského kraje odnesl 4 baterie typu AA. Stejně jako v předchozích letech patřila i loni mezi nejvyuţívanější sběrná místa ta, která
jsou umístěna v obchodech a prodejních sítích, úřadech a ve firmách.

zdarma sběrné nádoby na pouţité baterie a následně zabezpečuje bezplatný svoz nashromáţděných baterií k
třídění a recyklaciVýznamnými partnery pro sběr baterií
jsou města a obce. Svým občanům nabízí moţnost odevzdávat baterie přímo na úřadech, ve sběrných dvorech
nebo do venkovních červených kontejnerů. Aktivně téţ
přistupují k osvětě. I díky tomu třetina všech baterií, která byla v roce 2021 určena k recyklaci, pocházela z měst
a obcí.

Nejčastěji se zde sbíralo do sběrných míst v obchodních
sítích Albert, Billa a GLOBUS. V celorepublikovém
srovnání v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce baterie
třídí obyvatelé na Vysočině, v Jihomoravském kraji a
v Hlavním městě Praze. Do sběrných míst lidé odnesli
v průměru 11 přenosných odpadních baterií typu AA.
Naopak nejméně baterií se do sběrných míst dostalo
v Moravskoslezském, Karlovarském a Pardubickém kraji
(189 tun). Do sběrného místa donesli lidé z těchto krajů
v průměru 4 vybité baterie typu AA. Za rok 2021 tak
Češi v průměru do sběrný míst donesli 7 ks baterií typu
AA.

S kaţdou vybitou baterií není nutné okamţitě vyráţet do
sběrného centra. Pro větší pohodlí je moţné si baterie
doma skladovat do originálního boxu Ecocheese. V rámci České republiky ji ECOBAT zájemcům na vyţádání
posílá do jejich poštovních schránek. Za dobu existence
projektu bylo takto distribuováno na stovky tisíc krabiček. V současné době si lidé mohou vybrat ze 4 barevných designů – zelené, modré, růţové nebo s rybičkou.
Projekt má své webové stránky www.ecocheese.cz.

Trh s bateriemi i v loňském roce vzrostl. Na český trh se
do oběhu dostalo v přepočtu přes 170 miliónu kusů baterií. Normy EU přikládají členským zemím povinnost vytřídit minimálně 45 % přenosných baterií, za rok 2021
ČR dosáhla účinnosti sběru ve výši 48,9 % a bylo vráceno 80 milionů tuţkových baterek typu AA. Sběr a
recyklaci baterií v České republice zajišťují dvě společnosti. Nezisková společnost ECOBAT se ve sběru pouţitých baterií řadí k evropské špičce.
Důleţitá je i nadále osvěta
Nezisková společnost ECOBAT poskytuje městům a
obcím, školám, firmám, úřadům i běţným spotřebitelům

Krabička Ecocheese na domácí třídění baterek

ECOBAT je česká nezisková společnost zaloţená v roce
2002 výrobci baterií – značek Bateria, GP, Panasonic a
Varta, Energizer, Duracell – s cílem umoţnit výrobcům a
dovozcům splnit povinnost zpětného odběru pro český
trh. ECOBAT dává pouţitým bateriím nový ţivot a řadí
se k evropské špičce v jejich sběru. Odpadní baterie lze
pohodlně a zdarma odevzdat na jednom z 27 000 sběrných míst.
Kontakty pro média:
Martina Vokrouhlíková, 734 572 971
martina.vokrouhlikova@gmail.com
ECOBAT s.r.o., ecobat@ecobat.cz, www.ecobat.cz

8. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŢE V MYSLIVECKÉM

TROUBENÍ A VÁBENÍ JELENŮ KOSTELEC 2022

O víkendu v termínu 25. 3.—27. 3. 2022 vyrazili ţáci
Střední lesnické školy Ţlutice na studentskou soutěţ
v mysliveckém troubení a vábení jelenů. Tuto soutěţ
pořádá Fakulta lesnická a dřevařská při České zemědělské univerzitě v Praze. Celé klání se odehrávalo
v krásném prostředí zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Na tuto soutěţ vyrazila škola v hojném počtu. Jsme moc
rádi, ţe jsme nasbírali cenné zkušenosti a navázali nová
přátelství. Všem děkujeme za reprezentaci školy a hezká
umístění.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

SLŠ ŢLUTICE SE PREZENTOVALA NA VÝSTAVĚ SILVA REGINA 2022
Ve dnech 3. – 6. dubna probíhal na výstavišti v Brně
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh ,,Silva Regina―. Během této výstavy se Střední lesnická škola prezentovala v rámci České lesnické společnosti a v rámci
lesní pedagogiky při MZe ČR. V neděli také došlo
k podpisu ,,Akčního plánu k jednotnému postupu pro

realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR
na období 2022-2026, jehoţ je Střední lesnická škola
Ţlutice součástí, a je také členem pracovní skupiny pro
lesní pedagogiku při MZe.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

MATURITNÍ PLES SLŠ
V pátek 11. března organizoval 4. ročník SLŠ Ţlutice
maturitní ples. K vidění byly krásné róby, předtančení
maturitního ročníku, bohatá tombola, hrála krásná hudba

a nechybělo ani půlnoční překvapení. Přejeme maturantům hodně štěstí při jejich ţivotní zkoušce.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

TANEČNÍ KROUŢEK SLŠ VYSTOUPIL NA POSEZENÍ SENIORŮ
12. 4. 2022 vystoupil taneční krouţek Střední lesnické
školy Ţlutice s ukázkou několika tanců na jarním posezení seniorů v kulturním domě ve Ţluticích. Ţáci si také
zatančili na ţivou hudbu s místními seniory, kteří obdrţeli od města Ţlutice dárek v podobě svíček ze včelího

vosku, které vyráběli ţáci lesnické školy. Děkujeme
všem, kteří se na této akci podíleli, za jejich zásluţnou
činnost.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

PTACTVO ŢLUTICKA
Společně s fotografem panem Janem Boreckým chceme
ve zpravodaji uvádět novou rubriku přibliţující čtenářům významný díl přírody Ţluticka - volně ţijící ptactvo. Ptáčků u nás ţije naštěstí poţehnaně. Některé často
vídáme a přibliţně víme, o jaký druh se jedná. Naopak
ale zde ţije řada druhů málo či obtíţně viditelných, často
velmi zajímavého zevnějšku.
Prvním místním ptáčkem naší rubriky je dlask tlustozobý. Je dlouhý 16,5–18 cm a váţí cca 48–62 g. Má
nápadně silný kuţelovitý zobák, velkou hlavu a krátký
ocas. Samice je matněji a méně výrazněji zbarvená.
Dlask je velmi ostraţitý a plachý, snadno přehlédnutelný, většinu času tráví vysoko v korunách stromů.
Vyskytuje se ve světlých listnatých nebo smíšených le-

Dalším ptáčkem naší rubriky je brhlík lesní. Je velký
přibliţně jako vrabec. Létá rychle a obratně v plochých vlnkách. Vábí hlasitými hvizdy i jemnějším
sýkořím „sit sit―. Varovný hlas je hlasité, rychlé
„ťuiťuiťui―.
Zdrţuje se převáţně v lesích, avšak také v zahradách a
městských parcích. Jde o teritoriální druh, který se
kaţdoročně vrací na stejná hnízdiště. Dobře šplhá po
stromech, jako jediný evropský pěvec i hlavou dolů.
Potravu, drobný hmyz, vyhledává ve škvírách v kůře.
V zimě se ţiví hlavně semeny; často navštěvuje krmítka spolu se sýkorami. Celoročně si aktivně dělá zásoby, které pak postupně vyhledává. Šikovně si poradí s
oříšky: zasune je do škvíry v kůře a zobáčkem vyklove otvor k jádru. Hnízdí v dutinách stromů, nejčastěji
vydlabaných některým datlovitým ptákem. Nepohrdne ani budkou. Pokud je vletový otvor příliš velký,
zazdí ho částečně hlínou smíchanou se slinami, aby
dovnitř nemohl ţádný větší druh. Mláďata hnízdo
opouštějí po 22–25 dnech.
Na snímku Jana Boreckého ze zámecké zahrady ve
Ţluticích krmí sameček Brhlíka lesního samičku na
hnízdě.
Jaromír Břehový, foto Jan Borecký

sích, ale také v parcích, velkých zahradách, sadech a v
olivových hájích.
Hnízdo staví na stromech, (méně i v keřích). Samice
sedí na vejcích sama , a samec jí přináší potravu. Mláďata jsou krmena oběma rodiči. V potravě převaţuje
rostlinná strava, hlavně semena. Díky svému mohutnému zobáku, kterým dokáţe vyvinout sílu aţ
500 N, rozlouskne i ty nejtvrdší pecky. Oklovává také
plody třešně, jabloně, hrušně a jeřábu a na jaře uštipuje
pupeny a výhonky stromů a keřů. Potravu hledá na zemi
i na stromech, má-li příleţitost, navštěvuje také krmítka.
Na překrásných snímcích Jana Boreckého, pořízených v
Sadové ulici, je vlevo samec a vpravo samice dlaska
tlustozobého.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Údrţba oválu na městském hřišti.
Na základě poţadavku města Ţlutice byla 27. března
uskutečněná brigáda našich členů a hasičů z Bochova,
kteří za pouţití techniky SDH Ţlutice a SDH Bochov

Jablonecká hala 2022.
2. dubna se naše členka Kristýna Švecová v doprovodu
trenéra Aleše Horského zúčastnila soutěţe Jablonecká
hala 2022 s účastí sportovců z celé republiky. Týnka

důkladně umyli tartanový povrch a dráhu pro bruslaře na
horním hřišti. Vše je tedy připraveno na sezónu 2022.
Také byly připraveny sportovní překáţky na jarní přípravu mládeţe. Tímto děkuji všem členům sboru a kolegům
z SDH Bochov.

v kategorii mladší dorostenky doběhla na pěkném 10.
místě. K tomu si vylepšila svůj osobní rekord na 19,78
s. Děkuji za reprezentaci našeho sboru a města Ţlutice.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.
11. dubna se paní Lenka Skačanová a Alena Adámková
zúčastnily
další
dvanáctihodinové
směny
v asistenčním centru v KV Aréně. Provoz centra je pro
HZS Karlovarského kraje velmi náročný hlavně v oblasti
obsazení dostatečným mnoţstvím hasičů k zajištění nepřetrţitého
provozu.
Vzhledem
k
personál-

Další informace ze spolkové činnosti.
30. března proběhla další schůze výkonného výboru
spolku, na které byl upřesněn plán akcí na letošní rok.
Byla zahájena kontrola evidence majetku sboru, a to
včetně historického majetku. Děkuji Jirkovi Schöppovi
za práci na novém vzhledu našeho webu, který je na doméně www.sdhzlutice.hasicovo.cz a také na zpracování
aktuálních informací z výjezdů jednotky a akcí spolku na
Facebooku. V brzké době budou tyto aktuální informace
i na naší tradiční webové stránce www.hasici-

Ze ţlutického
fotbalu
Jarní část fotbalové sezony
zahájili i hráči TJ Sokol
Ţlutice, kteří bojují o záchranu v krajském přeboru. Snímek je z utkání Ţlutice-Nové Sedlo 4:5.
Luděk Svoboda (foto Jan
Borecký)

ním problémům v naší výjezdové jednotce nemůţeme
paralelně postavit druţstvo určené na výjezd a další, které by pomáhalo v asistenčním centru. Přednost má zachování akceschopnosti naší výjezdové jednotky
v našem regionu. Tímto děkuji oběma účastnicím za odvedenou práci.

zlutice.cz . Dobrá zpráva je, ţe letos bude opět uspořádán tradiční cyklus závodů pro dospělé v poţárním sportu Vladařský pohár. Pořadatelství se ujali SDH Bochov,
SDH Touţim a SDH Ţlutice. Naši mladí hasiči všech
kategorií opět intenzivně trénují od poloviny dubna venku na hřišti a připravují se na blíţící se maraton závodů.
23. dubna se naše děti zúčastnily akce Zalesníme spolu
Nevděk.
Jaromír Fejt, Jednatel SDH Žlutice

Kaňka 1

Kaňka 2

HONBA ZA POKLADEM V ŢLUTICKÉ KNIHOVNĚ
K příleţitosti výročí narození dánského pohádkáře H.
CH. Andersena se konala 1. 4. 2022 v městské knihovně
akce s názvem „Honba za pokladem, určená pro ţáky
prvního stupně Základní školy ve Ţluticích.
Děti

se

v průběhu

dopoledních

hodin

vystřídaly

v prostorách knihovny, kde na ně čekaly záludné úkoly.
Splněné úkoly je dovedly aţ na konec stezky, kde uţ si
jen našly klíč od truhly a tam na ně čekal „Stráţce pokladu― , který rozdal dětem sladké odměny.
Lenka Skačanová, Městská knihovna Žlutice

Vernisáţ výstavy fotoskupiny FO3 Plasy ve ţlutické galerii
Motto: Spolu s kaţdou fotografií s sebou autoři přináší i jejich příběh.
V úterý 5. 4. 2022 proběhla v galerii města vernisáţ fotografií FOTOSKUPINY FO3 Plasy. Vernisáţ zahájila
vystoupením děvčata ze ZŠ a ZUŠ Ţlutice pod vedením
Petra Levanského.
Fotoskupina je zaměřena především na zachycení snímků
z přírody, které pořizuje na společných výletech. Tematicky se také věnuje focení lidí, zátiší a makrofotogra-

fii ţivočichů.
Čtyři členové, Václav Cach, Jiří Dobrý, Daniela Brabcová a František Lorenc, vás chtějí se svými výtvory seznámit na výstavě ,, TOULKY ŢLUTICKEM".
Zda jejich volba snímků a jejich provedení byla alespoň
trochu povedená, nechávají na vašem posouzení. Výstavu je moţné zhlédnout v galerii do 4. 5. 2022.
Alena Adámková (Foto Jan Borecký)

Senioři společně poseděli
V úterý 12. 4. 2022 proběhlo v kulturním domě ve Ţluticích tradiční posezení seniorů. Tuto společenskou akci
pořádá odbor kultury města. Na začátku setkání zahráli
pod vedením Petra Levanského ţáci ZŠ a ZUŠ Ţlutice
na hudební nástroje. Pozvání přijala také SLŠ Ţlutice a
předvedla několik společenských tanců. Všem děkujeme
za skvělou spolupráci. O hudební doprovod se po celé
odpoledne postaralo všem známé DUO Ţákovec. Zámecká restaurace ,,vystřihla" pro přítomné opět skvělé
občerstvení, na kterém si kaţdý jistě pochutnal. Na stolech byl připravený tácek a kaţdý si mohl nabíd-

nout sušená jablka, které na akci věnovala paní Iva Civínová, za coţ jí moc děkujeme.
Starosta města Václav Slavík pozdravil přítomné a popřál jim hodně zdraví.
Kaţdý senior obdrţel od města dárek v podobě svíčky z
včelího vosku, kterou vyráběli studenti Střední lesnické
školy Ţlutice. I jim patří poděkování.
Přejeme všem ţlutickým seniorům pevné zdraví, domácí
pohodu a dobrou náladu.
Alena Adámková, infocentrum, foto Jan Borecký

Kam jinam za kulturou v květnu ?
Galerie umění Karlovy Vary zve na koncert 3. 5.
2022, kdy prostory galerie rozezvučí trio muzikantů,
kteří jsou nadmíru vynikající: houslista Pavel Fischer,
akordeonista Jakub Nedlinský a fenomenální kytarista
Norbi Kovács. P. Fischer je členem Škampova kvarteta,
ovšem jeho proplouvání od klasiky k folkloru, irské
hudbě apod. je značně příjemné. Posledně jmenovaný
hrával a hraje s Triem Ivana Hlase, Olinem Nejezchlebem či jiţ zesnulým Petrem Skoumalem. Brouzdání
ţánry a styly spojené výtečným muzikantstvím vás
prostě ohromí.
Muzeum Mariánská Týnice zve 21. 5. 2022 na Májový
den uměleckých řemesel. Možná si některá zvládnete
vyzkoušet a přiučit se něčemu zajímavému.
V amfiteátru v Lokti se můţete 21. 5. 2022 od 15.30
hod. těšit na Beatovou síň slávy Radia Beat. Do síně
budou uvedeni např. Olda Říha, Luboš Andršt in memoriam a Michal Prokop. Tenhle bigbeat si nemůţete
nechat ujít! Vstupenky raději kupujte předem.
Jazz pod hradem je název hudební lahůdky pro příznivce jazzu, která se koná v Lokti 28. 5. 2022. Přes den
se hraje v ulicích a na náměstí, tzv. hraní do klobouku, v

amfiteátru pak od 16 hod. ulyšíte The Bullet Lauer
(USA), Fermáta (SK), Emil Viklický Trio a Trio Roberta Balcara. Pro uši jazzmana nastanou pravé ţně!
Husovka přichází o den dříve, tedy 27. 5. 2022 v 19.30
hod. s kapelou Zrní! Vrací se na místo činu po třech
letech. Jestli chcete zaţít strhující ţivé vystoupení, zvolte tento termín a neprohloupíte.
Do Husovky ještě jedna pozvánka. Tentokrát na 31. 5.
2022, 19.30 hod. Uslyšíte keltské písně v podání Velmi malého orchestru Varvary Divišové. Staří Keltové
a jejich úţasná hudba v podání výborných muzikantů z
Karlových Varů a okolí!
Během celého května můţete navštívit prostory zámku
Manětín. K vidění je výstava Pavla Dvořáka Rub a
Líc. A v zámecké oranžerii se od 27. 5. 2022 můţete
seznámit s tvorbou M. Michalce a Vl. Heisera. Výstava
má název Z kraje.
Pokud v tomto malém, neúplném přehledu najdete něco,
co vás potěší, pak jsem tomu ráda. Hezké záţitky.
Petra Vojtová

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kdo jste poskytli rychlou pomoc maminkám
a dětem z Ukrajiny, které našly útočiště ve Ţluticích.
Za Město Ţlutice Alena Adámková a Barbora Syrová

INZERCE
Zahrádkáři! Nabízíme vám hnůj za odvoz. Čerstvý i uleţelý, koňský, kravský i směs.
Je moţno získat i kompost. Info na tel. č.732 468 347
Nabízím k pronájmu byt ve Ţluticích o velikosti 75 m² s balkonem. Topení vlastní, vhodné
pro rodinu s dětmi i pro studenty. Dohoda jistá. Prohlídka bytu po dohodě. Tel: 731 166 991
Koupím garáţ ve Ţluticích. Nabídněte. Tel.: 737014854

Jezdecký oddíl Verušice z.s.
Nabízí o letních prázdninách záţitkové dětské tábory s výukou jízdy
na koních a ponících. Dále nabízí výuku jízdy na koni formou kurzů
pro všechny zájemce od 10 let věku, mladší děti jen v doprovodu zákonného zástupce. Další informace na tel. č. 607 952 125 nebo na
adrese: pankovaivana@centrum.cz.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY „SLADKÝ KOUTEK“

2. 5. 2022 vás zveme do nové kavárny a cukrárny .
Novou kavárnu a cukrárnu můţete vyuţít od pondělí do soboty od 6:00 do 18:00 hod.
Nová cukrárna se nachází na adrese Dukelských hrdinů 123 (proti kostelu) .
Budeme se na vás těšit! H@M Bestie bar ( Penzion ).

KULTURNÍ PROGRAM
KVĚTEN
Ţlutické muzeum

OTEVŘENÍ MUZEA
Ţlutice - Lomnice

7. 5. od 13 hod. STEZKA SOVY ROZÁRKY
Rybník v Záhořicích

14. 5. od 7 hod.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Kaple SV. JANA NEPOMUCKÉHO

15. 5. od 15 hod. SVATOJÁNSKÁ POBOŢNOST
Základní umělecká škola

26. 5. od 17 hod. OPEN ZUŠ 2022
Celostátní happening základních uměleckých škol
Bliţší informace na plakátech
Kulturní dům

27. – 29. 5.

49. ŢLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

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 květnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Pavel Kavec,
Petra Vojtová, Tomáš Ries, Miroslav Zeman, Míla Špidrová, Zuzana Týřová, Radka Stolariková,
Jaromír Břehový, Jan Borecký, Jaromír Fejt, Soňa Vojíková, Tereza Kusendová, Eva Košnářová, Jitka Šmidmajerová, Luděk Svoboda, Pavla Vodenková a Lenka Kolihová..
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do červnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. května 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

