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Pohled na budovu ţlutického muzea

Moţná vás zajímá …
Naše město pořádá dlouhodobě kurzy Virtuální univerzity 3. věku při České zemědělské univerzitě v Praze. Je
tomu tak hlavně díky zápalu tutorky Marušky Ferencové.
Vţdycky se jí povede oslovit skupinu zájemců o studium,
ze kterých se pak vţdycky vyklube dobrá parta. Studentky (muţi zatím zoufale chybí) se z pohodlí našeho infocentra věnují nejrůznějším oborům, od medicíny přes

astrologii aţ například po historii. Obory si sestavují samy. Kromě nových poznatků a trénování mozkovny tráví
také důleţitý čas spolu, v sociálním kontaktu. Po všech
stránkách činnost bohulibá. Tradiční je také společný
výjezd na promoci do Prahy. Jako starosta pak mám tu
čest převzít za všechny absolventky jejich diplomy. Letos
jich bylo celkem pět. Ještě jednou všem blahopřeji.

Za budovou Infocentra a knihovny byla zkulturněna zahrada, která má potenciál být klidnou zónou pro odpočinek, ale i místem pro konání akcí. Za tímto účelem,
z peněz města a za finanční pomoci MAS Kraj ţivých

vod, vyrostla zpevněná plocha pro posezení (můţe slouţit i jako pódium) a pohodlné lavice se slunečníky. Prvním testem byla akce ZUŠ Open – hudební vystoupení
naší umělecké školy. Tak ať slouţí!

Po opravě komunikací se tento měsíc pouštíme do větších oprav veřejného osvětlení. Vyměňujeme sloupy
a pokládáme do země nové elektrické vedení. Materiál
na to jsme nakoupili uţ vloni, ušetřili jsme tím celkem
dost peněz. Do samotných svítidel jsme v posledních
dvou letech investovali téměř 4 mil. Kč (50 % z toho byla dotace).
Stále ţivé téma jsou logicky také odpady. Doposud se
město snaţilo na občany působit preventivně. Nyní přicházíme s prvním omezujícím opatřením. To spočívá
v zavedení tzv. kombinovaného svozu. V letních měsících bude svoz TKO 1x za 14 dní, v ostatních 1x týdně,
jak jsme zvyklí. Naší snahou je sníţení objemu směsného
odpadu, který vozíme na skládku. Vlastním průzkumem
jsme zjistili, ţe v popelnicích končí dost sloţek, které
tam nepatří. Ţádáme tedy o zvýšené úsilí při třídění. Kaţdou popelnici polepíme návodnou samolepkou se seznamem, co do ní NEPATŘÍ. Zároveň posílíme vyváţení
tříděného odpadu. Všem je samozřejmě k dispozici sběrný dvůr.
Velkým tématem je také cena za svoz. U nás v podobě
poplatku „na hlavu“, s rozsáhlým seznamem osvobození.
Naše sazba snese srovnání s okolními obcemi, např. Touţim 800 Kč (i tady samozřejmě město doplácí na kaţdého občana 400 Kč – v cenách roku 2020). Jsou jistě i ex-

trémní případy obcí, kde občané neplatí nic. Jinde mají
poplatek za objem odpadu a četnost svozu (nezáleţí
na počtu osob v domácnosti). Např. v Bochově stojí 120 l
popelnice, sváţená 1x týdně, 4.368 Kč ročně. Při kombinovaném svozu je to pak 3.568 Kč. Doufám, ţe
z pohledu samotného seniora nebo tříčlenné rodiny vypadá naše tisícovka uţ trochu jinak. Uvědomuji si, ţe
v dnešní době je kaţdá koruna dobrá, ale prosím posuzujme všechny okolnosti reálně.
V minulém čísle jsme se od zastupitelů Hnykové, Riese
a Zemana dozvěděli, ţe práce lidí v poradních komisích
je nulová. Prosím všechny aktivní členy těchto orgánů,
aby se za to na ně nezlobili. Naopak, my si vaší práce
váţíme a díky za ní. Určitě se brzo dozvíme, co výše
jmenovaní sami zařídili, vylepšili, pomohli nebo odpracovali ve prospěch široké komunity. Jinak zůstane u trapně ohraného festivalu marnosti …
Přeji všem krásný červen, který je doslova nabitý městskými akcemi. Určitě si například nenechte ujít Muzejní
noc v pátek 10. 6. od 20:00 hod.. Kromě hudebního programu a občerstvení se můţete těšit na komentovanou
prohlídku v podání naší originální průvodkyně Kamilky.
Václav Slavík – starosta města

KOMBINOVANÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Kombinovaný svoz znamená, ţe v létě bude komunální odpad ve Ţluticích a jeho městských částech sváţen
1x za 14 dní.
Odpady vyvezeme jako obvykle v pondělí a v úterý 30. a 31. 5. a dále kaţdý sudý týden. Tzn. 13. a 14. 6.;
27. a 28. 6.; 11. a 12. 7. a tak dále. Od 3. 10. pak opět kaţdý týden.
Děkujeme, ţe třídíte a sniţujete objem odpadu na skládku.
Václav Slavík – starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 36. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 3. května 2022 od 14 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice stanovuje počet členů Zastupitelstva města Ţlutice ve volebním období 2022 - 2026
na 15 členů.
Usnesení nebylo schváleno.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města

Ladislav Koutný , místostarosta města

Ohlédnutí za Rozárkou 2022
Jiţ osvědčený tým přátel připravil 7. května jedenáctý ročník pochodu po Stezce sovy
Rozárky. Nechyběla tradiční stanoviště se soutěţemi pro děti a občerstvení pro všechny v cíli. Trasu letos absolvoval rekordní počet návštěvníků (135 dětí, přibliţně stejně
dospělých, 5 kočárků a 9 pejsků). Příjemné atmosféře hodně pomohlo i ideální počasí
na výlet do přírody.
Moc děkuji všem, kteří opakovaně a nezištně pomohli se zajištěním soutěţí, s technickým zázemím a s dárečky pro děti. Díky i MAS Kraj ţivých vod za finanční příspěvek.
Doufám, ţe všem zúčastněným vydrţí nadšení i příští rok a sejdeme se všichni při
12. ročníku této milé akce.
Hana Hnyková

Setkání u kapličky
V krásném slunném odpoledni 15. 5. 2022 se u kaple rotundy uskutečnila krátká poboţnost k připomenutí svátku sv. Jana Nepomuckého, kterému je tato památka zasvěcena. Pan farář Pavol Kavec pohovořil o ţivotě tohoto
českého světce a o jeho odkazu pro současnost.
Rádi bychom zaloţili tradici podobných setkání, které
byly v dřívějších dobách běţné a časté. Setkání přátel
na významném místě, připomenutí historie, popovídání se

známými, poslechnutí slov vhodných k zamyšlení, společná modlitba – to by nemělo chybět ani v
dnešní uspěchané době. Takţe
doufám, ţe ostatní podobná setkání budou a budou stejně vydařená jako to letošní květnové!
Za Muzejní spolek Ţluticka Hana Hnyková

O ţlutických zvonech – a nejen o nich
Jeden z pokladů, který máme ve Ţluticích a o kterém
téměř nikdo neví, jsou naše kostelní zvony. Jsou staré,
veliké, nádherné. Pokud se o nich chcete dozvědět více,
můţete přijít na přednášku Mgr. Miloše Bělohlávka, který bude ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 18.00 hod. na faře
ve Ţluticích povídat o zvonech vůbec a zejména o těch
našich. Nenechte si ujít příleţitost slyšet a vidět tohoto
brilantního řečníka, který dokáţe při svých přednáškách
naplnit sály v celém regionu! Navíc v naprosto unikátním
prostředí!
Na akci vás srdečně zve Římskokatolická farnost Ţlutice
a Muzejní spolek Ţluticka.
Pavol Kavec, Hana Hnyková

Evropský den proti vloupání
PČR radí - Zabezpečte si svůj majetek.
Máme tu červen, a tak můţeme konečně říci, ţe nastal
měsíc vítající letní období a s ním i čas dovolených
a letních radovánek. Krom toho nám však také přinese
Evropský den proti vloupání, který tento rok připadá
na středu 15. 6. 2022. Tento den je také připomínkou
toho, aby lidé při svých dovolenkových a letních radovánkách nezapomínali na řádné zabezpečení svého,
na nějaký čas opuštěného, domova.
Proto bychom si měli uvědomit, ţe je důleţité dodrţovat
několik základních preventivních rad, které nás mohou
ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich
obydlí. Zloději jsou totiţ vynalézaví a vyuţijí kaţdé příleţitosti.
Řádné uzamykání objektu - při odjezdu zkontrolujte
řádné uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Neschovávejte nikdy klíče pod rohoţku ani do květináče. Dnešní
moderní technologie dokáţou navodit zdání, ţe je uvnitř
vaší nemovitosti někdo stále přítomen, a to například
automatickým rozsvěcením světel.
Neupozorňujte na nepřítomnost - o svém odjezdu informujte pouze nejuţší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy
nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natoţ na sociálních sítích. Poţádejte důvěryhodnou
osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí
– větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně
vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude
jevit jako opuštěný, prázdný.
Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, ţe vlastníte cenné předměty. Nechlubte se před cizími lidmi, co
máte doma cenného. Nejdraţší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma,
nenechávejte je na jednom místě – uloţte je na různá,

těţko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Označte a sepište cennosti - Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit. Poznamenejte si
sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky.
Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte.
Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich
nalezení a identifikaci, a ulehčí tak práci pojišťovně
a policii.
Okolí domu - na zahradě nenechávejte volně leţet věci
jako je např. ţebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáţe.
Přehledný prostor před objektem - důleţité je dobré
osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu
vniknout do obydlí, protoţe by mohl být viděn. Dbejte
na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu,
to by mohlo zlodějům umoţnit pracovat ve skrytu. Keře
vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak
i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte, můţe se stát, ţe pachatel je stále uvnitř. Pokud
do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i
stopy, které zde pachatel zanechal, a ztíţit nám tak jeho
dopadení.
por. Mgr. Lucie Machalová, komisař
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Buďme moderní a informovaní
Zrušit městský rozhlas a informovat občany pomocí
Mobilního rozhlasu (Munipolis), skvělý nápad! Jen kdyby občané skutečně informováni byli…
Sama jsem nucena nezrušit si FB a sledovat stránky
města, protoţe zprávy na e-mailovou adresu, kam by mi
informace o akcích města měly být doručovány, chodí
jen sporadicky a řádně prořídlé. Výsledek mé soukromé
statistiky je následující: za březen 1 e-mail (nový zpravodaj), v dubnu 2 e-maily (nový zpravodaj, pálení
čarodějnic), za květen 9 zpráv (Očkování psů, Taneční
zábava nádraţí, 2x krajský přebor, Svatojánská po-

boţnost, Rybářské závody, Stezka sovy Rozárky, Prodej
sadby, Kompostéry).
Zatímco na FB Města Ţlutice se lze dovědět také o
zápisu do ZUŠ, o letním kině, také o Ţlutických slavnostech či Slavnostech školy a mnoho dalšího. Dle mého
názoru by se vše, co se zveřejňuje na FB, mělo vkládat i
do Mobilního Rozhlasu. Nelze přeci předpokládat, ţe si
občané, aby byli informováni o dění ve městě, budou
zakládat FB.
Hana Riesová

Chtějí tu ţít s námi
Asi všichni ví, ţe i na území našeho města a v okolních
obcích ţijí v současné době uprchlíci z Ukrajiny.Na poslední sociální komisi nás sociální pracovnice Bára Syrová seznámila se situací kolem uprchlíků a s tím, ţe skupina deseti ţen projevila zájem naučit se česky. A tak jsme
se do toho spolu pustily.
Díky vstřícnosti ředitele ZŠ a ZUŠ Luďka Svobody, ale
i ředitelky MŠ Ivy Slunčíkové, jsme ještě v daném týdnu
vyřešily prostory ve školním klubu a přesvědčily paní
Terezu Bremovou, aby maminky vyučovala. S výukou
cizinců má totiţ zkušenosti … No a kurz běţí.
Maminky jsou nejen ze Ţlutic, ale také z Protivce a Verušiček. Malé děti, které s ţenami z Ukrajiny přicházejí,
mají svůj vlastní program.
Uţ na druhé lekci bylo vidět a především slyšet, jaký
pokrok maminky dělají. Byly rády, ţe si mohou popovídat i ve svém rodném jazyce a sdělit si vzájemně své
příběhy. Je mezi nimi lékárnice, choreografka, advokátní

koncipientka, manikérka, prodavačky, maminky, které
jsou doma a pečují o malé děti. Většina „našich“ uprchlíků jiţ má práci. Mají zájem o integraci a chtějí tu zůstat.
Jsou moc vděční, neustále za všechno děkují a pokud se
zeptáte, co potřebují, odpoví, ţe nic. Jsou hrdí. Dalo práci z nich „vydolovat“, co by potřebovaly.
S maminkami chodí také dvě jiţ čtrnáctileté dívky Sofia
a Saša. Ty uţ z naší školy natolik rozumí a mluví, ţe
pomáhají při rozhovorech se slovíčky a ochotně i s mytím nádobí po kávě a bábovce. Moc jim chutnala, nezbyl
ani drobek. Jen jsme se nějak nemohly domluvit, co je
vaječný koňak. Takţe konečně došlo i na smích a legraci.
Pro mě je kaţdé setkání s touto skupinou ţen – maminek,
dívek a dětí hodně obohacující.
A tak velké díky vám všem, ne lhostejným, za vstřícnost,
ochotu dobrovolničit a pomáhat.
Míla Špidrová

Nevděk byl společně zalesňován
Po dvouletém covidovém odkládání proběhlo 23. 4. společné zalesňování holin, které zbyly po kůrovci na vrchu
Nevděk. Kromě toho, ţe si kaţdý mohl vyzkoušet těţkou
práci, která je základem jarních prací v lese, byl
pro účastníky připraven také doprovodný program. Pro
děti byly v rámci lesní pedagogiky nachystány ukázky
vábení zvěře, základní poučení o pravidlech, která v lese
máme dodrţovat, a výklad o tom, co lesník v lese zajišťuje. Dětští účastníci obdrţeli za své úsilí drobné dárky
s lesní tématikou. Nejen děti si pak mohly prohlédnout,
a ti odváţnější i vyzkoušet, lesní techniku. Celý den
zpestřili trubači z naší střední lesnické školy. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení pro všechny. Vzdor všem
obavám se nakonec vydařilo i počasí, jen drak se nad
Nevděkem proletí aţ při další příleţitosti. Za pomoc
a organizaci celé akce patří ohromný dík Střední lesnické
škole Ţlutice, Městu Ţlutice, ZŠ a ZUŠ Ţlutice a našim
zaměstnancům.
A výsledek dne? Do připravených oplocenek se společnými silami zhruba padesátky zúčastněných podařilo
zasadit více neţ 1300 jedlí, buků a lip. Všem veliké díky.
Myslím, ţe tento společně zaloţený les na místě, které

máme všichni kaţdý den před očima, můţe být vhodným
připomenutím, ţe pokud kaţdý z nás udělá i jen malou
věc (zasazený 1 stromek), spolu můţeme vytvořit značné
hodnoty (vypěstovat les). A zcela jistě to neplatí jen
o lese.
Za Lesy Ţlutice, s.r.o. Josef Hájek, foto Jan Borecký

125 let dráhy ve Ţluticích
Před 125 lety, 26. června 1897, přijel slavnostní vlak
do Ţlutic po nově vybudované dráze vedené z Rakovníka směrem do Bečova nad Teplou s odbočkou z Protivce do Bochova. Následující den se dráha otevřela pravidelnému provozu, a to právě jen do Ţlutic, neboť výstavba dráhy od Ţlutic do Bečova nabrala zpoţdění.
K otevření zbývajícího úseku dráhy došlo aţ 10. listopadu roku 1898. Naše trať měří celkem 105 km, a to
88 km její hlavní trasa a 17 km odbočka do Bochova,
která je letos jiţ 26 let bez osobní dopravy, ale díky nákladní dopravě stále ţije. Dráha v okolí našeho města
prochází údolím řeky Střely a Boreckého potoka, kde se
také nacházejí i jediné dva tunely na celé trase, a to Ţlutický, který je dnes svou délkou 25 metrů nejkratším
jednokolejným provozovaným tunelem v ČR, a Borecký, s délkou 86 m. Nechceme malovat čerta na zeď,
neboť se o tom hovoří jiţ delší dobu a aktuálně čím dál
častěji, ale právě úseku do Bečova nad Teplou hrozí, ţe
by o osobní dopravu mohl přijít, neboť dráha není vytíţena cestujícími a vlaky vozí bohuţel jen vzduch. Snad
se tak nestane. V loňském roce náš spolek uspořádal
jízdy motorového vozu M 131.1 v rámci „oslavy 25 let
bez provozu osobní dopravy na bochovce“. Letos budeme akci pro velký zájem opakovat, a to tak, ţe oslavíme
125. výročí naší dráhy. Tímto vás na připravovanou
akci srdečně zveme. Více o akci na plakátech, webu či
facebooku. Michálek Tomáš, Spolek Ţluticko facebook.com/Zluticko spolekzluticko.estranky.cz
Michálek Tomáš, Spolek Žluticko
facebook.com/Zluticko, spolekzluticko.estranky.cz

Městské muzeum zahájilo sezónu netradičně
Zahájení letošní sezóny v muzeu
proběhlo v netradičním duchu.
O předem domluvené návštěvě
jsem věděla pouze to, ţe půjde
o větší skupinu lidí na kolech.
Vedoucí výpravy mi asi o dvě
hodiny dříve potvrdil telefonem
účast a jen tak mimochodem
dodal, ţe přijede i generál Petr
Pavel. Byla jsem trošku v šoku
a hodně zaskočená.
Další překvapení následovalo
v podobě asi 15 burácejících
silných motorek a krásné fialové
čtyřkolky. Brzy jsem se s nimi
cítila velmi příjemně, všichni
byli milí, vtipní a slušní.
Pan generál se zájmem poslouchal výklad a vyptával se
na naše památky. Doporučila
jsem kostel a velice se mu líbil.
Jsem moc potěšena vzácnou
návštěvou našeho muzea a ráda
se podělím o příjemný záţitek.
Kamila Neckářová

Ohlédnutí za Štefanem Šimkaninem
V neděli 1. května 2022 zemřel pan Štefan Šimkanin
Po svém příchodu do Ţlutic v první polovině 90. let
jsem pana Šimkanina zaţil ještě plně veřejně činného.
Postupně jsem se dozvídal a pozoroval, jak byl Š. Šimkanin obětavý farnímu ţivotu a oddaný kostelničení.
Dlouhou dobu byl i zvoníkem a nedělními ţlutickými
rány se neslo jeho zvonění z farního kostela. Osobně
jsem se později nachomýtl k tomu, kdyţ pan Šimkanin
doma přetavoval zbytkový vosk a odléval z něj nové
svíčky pro farní kostel. Byla to činnost, na kterou mu
stačily síly, a výsledek pak dobře poslouţil farnosti.
Vše, co dělal pro farnost a kostel, dělal s opravdovostí
vypodloţenou vědomím, ţe všechny činnosti mají svůj
hlubší smysl.
Aţ později jsem se dozvěděl, ţe Štefan Šimkanin se jako
ţlutický předseda Československé strany lidové (ČSL)
v listopadových dnech roku 1989 účastnil změn ve Ţluticích. Navzájem si stáli po boku s tehdejším ţlutickým
farářem P. Vladimírem Müllerem. Podle jeho slov s panem Šimkaninem tehdy probírali a diskutovali aktuální
otázky. Pater Müller dnes vzpomíná, ţe cítil a mohl se
spolehnout na osobní podporu pana Šimkanina v těchto
zlomových dnech - a dodnes je za to rád.
Být věrný víře, veřejně projevovat sounáleţitost s ţivotem farnosti a být členem ČSL před rokem 1989 bylo
projevem osobní statečnosti. Totéţ bylo později projevem jeho opravdovosti.
Po mém příchodu do Muzejního spolku Ţluticka, kde
pan Šimkanin pracoval od jeho zaloţení, se moje setká-

vání s ním stalo pravidelným. Pan Šimkanin
byl obdařen dobrou pamětí, a to spolu s jeho
vypravěčským talentem
a jeho příjemnou povahou byla směs, která jej
činila těţištěm jakékoliv
společnosti, kde se probírala historie. Namátkou mohu osobně vzpomenout vyprávění, jak
jako dítě vnímal partyzánské boje na východním Slovensku, jak popisoval stěhování celé jejich vesničky po druhé
světové válce vlakem do kláštera v Teplé nebo jeho ţivotní začátky zde ve Ţluticích. Vzrůstem menší, tiše
mluvící, pozitivně naladěný a velmi skromný člověk.
Tak působil na své okolí.
V první vlně pan Šimkanin onemocněl covidem a při
jeho drobné konstituci a pokročilém věku jsem se o něho hodně strachoval. I tuto nástrahu ţivota mu bylo dáno
překonat. Útrapy stáří mu v posledních letech hodně
ubíraly sil. Poslední dny byly panu Šimkaninovi dopřány proţít doma, v prostředí rodiny. Odtud pak, 1. května
2022, nedlouho po svých 91. narozeninách, na katolický
svátek Dělníka Josefa, neslyšně odešel, zcela určitě
k Nebeskému Otci, jak věřil. Přejme mu to a vzpomínejme na něj!
Petr Brodský

Kam jinam za kulturou v červnu 2022 ?
Na zámku v Manětíne proběhne od 2. 6. 2022 do 30. 6.
2022 Krasohled, výstava maleb Zdeňka Kličky, kterého
inspirují krajiny, záţitky z cest, figurativní náměty a jiné.
Muzeum Mariánská Týnice pořádá 4. 6. 2022 od 17
hod. Barokní festival. Hlavní bod programu představuje
barokní hudba a tanec. Na vystoupení zazní díla francouzského baroka komponovaná pro krále Ludvíka XIV.
V podání tanečního souboru Hartig Ensemble – tance
a balety tří století pod uměleckým vedením prof. Heleny
Kazárové a hudebního seskupení Accento si vychutnáte
skladby Fr. Couperina. Následovat bude komentovaná
prohlídka barokní zahrady a východního ambitu mariánského poutního místa s průvodci v replikách barokních
oděvů.
Obec Nečtiny vás zve na představení pouličního
divadla navigátora Petra FORMANA, které se
uskuteční na návsi 11. 6. 2022 od 20 hod. a 12. 6.
2022 od 14 hod. pod názvem Cosmonaut Giorgio
Bertolotti. Nenechte si ujít!
Divadélko Kapsa Andělská Hora pořádá cyklus
pohádkových představení Andělohorské divadlení
v termínu 13. 6. – 18. 6. 2022 od 17 hod v kostele
Nejsvětější trojice (hned u silnice R6). Zváni jsou

hlavně malí diváci se svými rodiči!
Amfiteátr Loket rozezní 10. 6. 2022 od 21.30 hod.
kapela Stromboli s fenomenálním Michalem Pavlíčkem, Bárou Basikovou a dalšími vynikajícími muzikanty. Před nimi uslyšíte kapelu Futurum a také
Viléma Čoka & Bypass. Začátek všeho v 18 hod.
Znovu Amfiteátr Loket 19. 6. 2022 od 10 do18 hod.
Setkání fanoušků street foodové gastronomie, pokrmů
jídel z celého světa připravovaného před vašima očima.
Piva z malých pivovarů, vína z moravských vinic, domácí limonády, koktejly míchané na místě, voňavá káva
z malých praţíren, špičkové dezerty, zmrzlina. Program
pro celou rodinu po celý den.
Do třetice Hrad Loket 23. 6. 2022 od 22 hod. Vampýrská noční prohlídka s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. Přijďte se podívat na zběsilou honičku
nočním hradem. Navštívíte místa, která jsou běţným
návštěvníkům zapovězená. Potkáte obyvatele hradu, kteří vycházejí pouze v noci.
Vyberte cokoli, hlavně se u toho pěkně bavte či poučte.
Petra Vojtová

PTACTVO ŢLUTICKA
HOLUB HŘIVNÁČ
Panem Boreckým byl vyfocen v lese za Ratiboří. Je největším druhem holuba ve střední Evropě. Obě pohlaví se
zbarvením neliší. Je ostraţitý a nenechá vás přiblíţit
na méně neţ sto metrů. Na zimu od nás odlétá, ponejvíce do jihozápadní Francie. Vrací se brzy na jaře.
Ozývá se hlubokým drsným „húú-hrúú“, hnízdní revír
vyznačuje dutým pětislabičným „duu-duu-doo-doo
du“ (hu – hů – hu hu – hů) s důrazem na první slabiku.
Při vzlétání většinou tleská křídly.
Potrava je téměř výhradně rostlinná. Ojediněle poţírá
i malé měkkýše, ţíţaly a hmyz. Ve městech se ţiví také
chlebem a jiným pečivem.
Páry vytváří hřivnáči krátce po návratu ze zimovišť. Během toku samec často vrká na vyvýšených místech
a předvádí typické lety, při kterých příkře vystoupá
vzhůru do více neţ dvaceti metrů nad své teritorium,
v kulminačním bodu zpravidla tleskne křídly a poté se
klouzavým letem vrací dolů. Součástí námluv bývá také
pronásledování samice s roztaţeným ocasem a nafouklým voletem a vzájemné probírání peří na hlavě a krku.
Nejčastěji hnízdí na stromech nebo v hustých keřích.
V posledních letech přibývá téţ případů hnízdění
na budovách. Hnízdí většinou 2× ročně, můţe však mít
za vhodných podmínek i 3 nebo 4 snůšky do roka. Holubí partneři zpočátku krmí své mladé hmotou vyvrţenou
z volete podobající
se
hustému
mléku
s obsahem vitamínů. Mládě zanoří hlavu do jícnu rodiče
a pije ji. Teprve po 5 - 6 dnech začínají přivykat normální stravě. Hnízdo opouštějí ve věku 3 - 4 týdnů a vzletnosti dosahují ve stáří 33 - 35 dnů.

ČERVENKA OBECNÁ
Ta na snímku pana Boreckého byla focena na Dolánce.
Podle barvy se samec od samice nerozezná, obě pohlaví
jsou stejná.
Červenka tráví většinu ţivota na zemi, kde sbírá
potravu i hnízdí. Je to velice zvědavý ptáček, dovede k nám hlavně v městských parcích přiletět
či přiskákat na pár kroků. V době hnízdění je
ovšem velice ostraţitá a nikterak nám nehodlá napovědět, kam ukryla své hnízdo.
S červenkou se u nás můţeme setkat kupodivu i
v zimě, zvláště pokud leţí sníh. Červenka na něm
vypadá doslova dekorativně. U nás, jak bylo prokázáno krouţkováním, mohou zimu trávit i ptáci
ze severnějších oblastí, zatímco naše červenky jsou
převáţně taţné.
Velmi typické je pro červenku hájení teritoria hlasitým
zpěvem, kdy sedí na dobře viditelných místech. V zimě
ji proti větru a mrazu chrání načechraná pírka. Na jaře
je její zpěv nejzřetelnější, protoţe dává najevo: "Tohle
je moje místo." Zároveň tak samečci vábí své budoucí
nevěsty. Kdyţ se jim podaří přilákat partnerku, dochází
k zesílení námluv a dvoření krmením samičky a třepetáním křídly.
Hnízdí od konce zimy aţ po začátek léta, takţe není
neobvyklé, ţe mnohdy hnízdí dvakrát. Je tedy moţné
vidět samičku sedící na druhé snůšce, zatímco sameček
se ještě stará o mláďata z první snůšky. Samička sedí

Ačkoliv tento pták není prakticky nijak chráněn, současný stav přírody mu vyhovuje natolik, ţe se můţe vesele
mnoţit. Ovšem pozor! Myslivci je mohou střílet neomezeně, ale nesmí je, tedy bez povolení, drţet někde
na dvoře ve voliéře. To by mohli opravdu poškodit přírodu.
Kromě toho, ţe hřivnáčům současný stav přírody nadmíru vyhovuje, došlo ještě k jednomu, málo pochopitelnému jevu. Hřivnáč se nastěhoval do měst. A ne jenom
někam na periferii, ale přímo do centra měst. Tomuhle
procesu se říká urbanizace.

dva týdny v hnízdě a sameček ji krmí. Potravu jí přináší
aţ třikrát za hodinu, coţ je úctyhodný výkon.
Po třetím týdnu mohou mláďata bez větších problémů
létat a stávají se tak plně samostatnými jedinci. Prvního
roku ţivota se nedoţijí asi tři čtvrtiny mladých. Jsou
uloveni dravci nebo zahynou při obraně teritoria.
Jaromír Břehový, foto Jan Borecký

Rybářské závody v Záhořicích
Místní organizace Českého rybářského svazu
ve Ţluticích pořádala 14. 5. 2022 tradiční rybářské závody na rybníku Záhořice1. Stejně jako v předchozích
třech letech nejsou rybářské závody organizované naší
místní organizací pouze pro členy MO ČRS, ale i pro
širokou veřejnost, čímţ se řadí do společenských akcí
v rámci města Ţlutice. Závodů se zúčastnilo celkem
33 soutěţících, z nichţ bylo 29 členů (z toho 2 ţeny)
MO ČRS Ţlutice a 4 neregistrovaní rybáři. Soutěţily i 4
děti, které byly hodnoceny ve své kategorii samostatně.
Nachytáno bylo celkem 73 kusů ryb, z čehoţ bylo
52 kaprů a 21 kusů jiné ryby. Bodování bylo 5 bodů
za amura, 3 body za kapra a 1 bod za takzvanou bílou
rybu. Hodnotilo se podle celkového zisku bodů, zvláštní
cena byla za největší úlovek. Tu získal Lukáš Volf
ze Ţlutic za kapra 51 cm.
Vítězem se stal Zdenek Straka ze Ţlutic, na druhém
místě se umístil Lukáš Volf ze Ţlutic a na třetím místě
Ladislav Tausch z Chyše. Všichni, kteří získali nějaké

body, si mohli vybrat z hodnotných cen, které byly pořízeny stejně jako v loňském roce s finančním přispěním
města Ţlutice. Tím bych chtěl představitelům města Ţlutice poděkovat za finanční podporu této akce.
Pro soutěţící i návštěvníky závodů bylo přichystáno
bohaté občerstvení. Za přípravu a aktivní nabídku občerstvení bych chtěl poděkovat Andree Hanzlíčkové a Miroslavu Košnařovi spolu s Petrem Zářickým.
V neposlední řadě bych rád poděkoval panu Vlastimilu Dolíhalovi za posekání trávy okolo rybníka a Jaromíru Novotnému za přípravu prostoru před závody.
Nejen díky nádhernému počasí, ale dá se říct i díky
tradici těchto závodů, byla letošní účast vyšší, a to nejen
v řadách soutěţících. Věřím, ţe tento trend bude pokračovat i v letech budoucích.
Petrův zdar
Bc. Ladislav Synáč, předseda MO ČRS Žlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Stavění máje města Ţlutice, návštěva partnerů
ve Warmensteinachu.
30. dubna dobrovolní hasiči pomáhali stavět městskou
májku na náměstí a zajišťovali občerstvení ve svém stánku při podvečerním vystoupení výborně hrající kapely
Potíţe. Doplnili jsme tak kulturní akci organizovanou
městem o kvalitní zázemí pro všechny návštěvníky. Děkuji všem, kteří jste vyuţili naše občerstvení, a vytvořili
skvělou společenskou atmosféru a pohodu, která nám
po dlouhé zimě chyběla. Výtěţek z akce bude pouţit
na provoz našeho sboru. Ještě jednou děkuji za celý
sbor.
1. května se naši členové vypravili navštívit naše kamarády a partnery ve Warmensteinachu, kteří po covido-

Setkání praporů Karlovarského kraje.
7. května se konalo druhé setkání spolkových
praporů Karlovarského kraje, tentokrát ve městě
Cheb. Po mši v kostele sv. Mikuláše
a sv. Alţběty se účastníci v průvodu přesunuli na
Chebský hrad, kde proběhlo společné focení.
Bylo zde připraveno občerstvení a k poslechu
hrála kapela Hasičanka z Teplé. Také náš sbor
podpořil vydařenou akci svojí účastí.

vé odmlce opět mohli uspořádat svoji tradiční hasičskou
spolkovou slavnost, která je spojená se stavěním máje.
Při této akci je celý areál hasičské zbrojnice otevřen veřejnosti. Hasiči pro všechny návštěvníky připravili bohaté občerstvení s posezením, které je poskytováno
za úplatu. Návštěvnost celé akce je veliká, včetně účasti
vedení města a starosty. Místní obyvatelé jsou zvyklí
tímto způsobem finančně podporovat činnost jednotlivých spolků. Naše návštěva rozhodně nezapadla, a to
především díky Aloisu Minářovi a Václavu Slavíkovi,
kteří za zpěvu českých lidovek a doprovodu harmoniky
a bubnu vedli celý slavnostní průvod s májí. Honza Šmídmajer s Alešem Horským pak pomáhali stavět
s německými hasiči městskou máj. Byla to opravdu veliká legrace a všichni jsme si to uţili.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
8. květen, náš „spolkový“ den.
Tento den byl přímo nabitý událostmi. Ráno proběhla
v kostele sv. Petra a Pavla slavnostní mše, která byla
při příleţitosti připomenutí památky sv. Floriána věnována také všem hasičům. Děkujeme panu faráři Pavolu
Kavecovi za slova podpory a poţehnání naší práci.
Po mši proběhla před kostelem slavnostní přísaha našich mladých hasičů. Děkujeme všem dětem a rodičům
za účast. Přestoţe jsme trochu organizačně improvizovali, vše se nakonec vydařilo.

Informace z poţárního sportu.
7. května se naše členka Kristýna Švecová účastnila
závodu českého poháru na 100m v Třebíči, kde vybojovala krásné 7. místo s novým osobním rekordem v čase
19:66 sekundy. Dále se tato závodnice 14. května účastnila plzeňského Memoriálu Vendulky Fránové ve výstupu na cvičnou věţ, kde v kategorii mladšího dorostu
vybojovala 1. místo s časem 9,17 sekundy.
O víkendu 21. aţ 22. května se konala v Bochově
jarní část okresního kola hry Plamen. Starší hasiči
ze Ţlutic si nevedli vůbec špatně. Celkově po sečtení
výsledků obsadili nejvyšší příčku a budou reprezentovat
Karlovarský okres na krajském kole. Mladší hasiči
se také nenechali zahanbit a celkově skončili na 2. a 4.
místě. Blahopřejeme všem závodníkům a děkujeme
všem, co se věnují našim mladým hasičům.
Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice

Následně jsme se přesunuli na Velké náměstí, kde po
12 letech proběhlo společné focení všech členů sboru
a zásahové jednotky. Počasí nám přálo, z laviček nikdo
nespadl, a tak se můţete v dalším čísle zpravodaje těšit
na fotografie, které zhotovil pan Borecký. Tímto mu velmi děkujeme.
V poledne na městském ţlutickém hřbitově proběhla
tradiční pietní akce, kde jsme zavzpomínali na naše členy, kteří jiţ nejsou mezi námi. Čest jejich památce. Poté
proběhlo přátelské posezení našich seniorů v hasičské
zbrojnici.

Fotoohlédnutí-čarodějnice-stavění májky ve Ţluticích (Foto J. Borecký)

Fotoohlédnutí-návštěva čarodějnic ve Veselově a Verušicích (Foto J. Borecký)
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KDY: v neděli 12. 6. 2022 od 14 hod.
KDE: HORNÍ ČÁST HRADEBNÍ ULICE
CO: VĚCI NOVÉ I POUŽITÉ ... NĚCO NA ZUB – sýry, jogurty, sladké, slané ... BLEŠÍ TRH...
PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Pozvánka na jarmark – bleší trh v Hradební ulici
Letos se několik sousedů z Hradební ulice, baráčníci,
opět dohodlo, ţe uspořádají další malý jarmark nebo
také bleší trh. Tím nabízíme moţnost všem sousedům i
nesousedům, kteří mají doma věci, předměty pouţité,
nové, nepotřebné, ţe mohou s nimi v uvedený termín
přijít do horní části Hradebky a nabídnout je někomu,
komu se mohou hodit. Stačí si přinést bedýnku či stolek,
kde předměty vystavíte. Je to jednoduché.
Z minulých Hradebníků se potvrdilo, ţe něco dobrého

na zub se hodí. Tak i letos vám nabídneme sýry švýcarského typu z kravského mléka z farmy ve Svárově, dále
jogurty a tvarohy, čerstvé sýry z kozího mléka a vajíčka
z minifarmy Kobylé, dále sirupy, sladké pokušení, slané
dobroty, marmelády, moţné přebytky ze zahrádek, rukodělné výrobky … Nevíme, co vše se sejde, ale něco bude! Káva i studené nápoje se budou nabízet také. Zastavte se, rádi vás uvidíme a potkáme se s vámi v neděli 12.
6. 2022 od 14 hodin.
Baráčníci z Hradební

Kaňka 1

Kaňka 2

VZPOMÍNÁME
17. 6. uplyne 100 roků od narození pana Jana Neubauera a 35 let od jeho úmrtí.
Vzpo meňte s námi na dlouholetého školníka ZDŠ Ţlutice.
Děkujeme, manţelka Hana a syn Víťa

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 - 13. 6. 2022 - u kina 12. 30 hod. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme starostovi Města Ţlutice, panu Václavu Slavíkovi, za zajištění „májky“ a občerstvení pro naši
obec Verušice.
Stálí obyvatelé, chataři a chalupáři z Verušic.

Milan Kryl

KRÁSNÉ HISTORICKÉ ŢLUTICE
Na webu města je moţné nahlásit závady a nedostatky.
Sama jsem tuto cestu volila jako běţný občan, který
denně chodí po městě a občas si všimne některých
do očí bijících věcí.
Téměř přesně před rokem 25. května 2021 jsem tedy
na web nahlásila: „Na různých místech města (Velké
náměstí, roh kulturního domu, před obchodním domem)
jsou rozmístěné koše nefunkční a o vzhledu snad ani
radši nemluvě.”
Dostalo se mi odpovědi od pana Strejčka: „Stávající
odpadkové koše tohoto typu budou postupně
odstraňovány a nahrazeny novými v průběhu července
a srpna 2021.“
Stále se denně pohybuji po Ţluticích, a tak jsem poloroz-

padlé hranaté zelené koše téměř před měsícem (29. Dubna) opět na webu města připomněla ... Stále jsem se nedočkala odpovědi, natoţ toho, ţe by tyto ostudy města,
které by bylo moţné velice snadno odstranit, z ulic
zmizely. Nebo se snad jedná o záměr – historické koše
v historickém městě?
Hana Riesová
Protoţe redakci ŢZ vzhled Ţlutic není lhostejný (viz
nepravidelná rubrika „Chceme mít naše město hezké?“),
obrátili jsme se na Mgr. Strejčka s ţádostí o vyjádření.
Ujistil nás, ţe se útvar správa majetku města k této
záleţitosti v příštím čísle vyjádří.

KULTURNÍ PROGRAM ČERVEN
Amfiteátr

4. 6. ve 14 hod.

DEN DĚTÍ

Muzeum, kostel sv. Petra a Pavla
10. 6. NOC MUZEA, NOC KOSTELŮ
Program na plakátech

ZŠ Ţlutice

11. 6. v 9.30 hod. ČTVRTMARATON
Amfiteátr

24. 6. ve 20.00 hod. SKUPINA WOHNOUT
Vstupné 200,- na místě
Ţlutický stadion

25. 6. od 9,00 hod. TURNAJ ŢÁKŮ
Amfiteátr

17. 6. v 18.00 SLAVNOST ŠKOLY
25. 6. od 15,00 ŢLUTICKÉ SLAVNOSTI
Hasičanka, Coda, SMOKERS, EXTRA BAND, KABÁT REVIVAL
MOBILNÍ PLANETÁRIUM, POUŤOVÉ ATRAKCE, STÁNKOVÝ PRODEJ

Kostel sv. Petra a Pavla

26. 6. Od 10 hod. POUTNÍ MŠE

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 červnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Pavel Kavec,
Petra Vojtová, Míla Špidrová, Jaromír Břehový, Jan Borecký, Jaromír Fejt, Lucie Machalová, Soňa
Vojíková, Šárka Švambergová, Josef Hudec, Petr Brodský, Hana Riesová, Kamila neckářová, Ladislav Synáč, Hana Hnyková, Josef Hájek a Tomáš Michálek.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do prázdninového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. června 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

