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Ţlutické koupaliště uţ se těší na své letní návštěvníky... 

LÉTO BUDIŢ POCHVÁLENO ! 



25. května proběhla krátká pracovní návštěva hejtmana 
našeho kraje Petra Kulhánka a radního Víta Hromádka u 
nás ve Ţluticích. Součástí byla návštěva expozice ţlutic-
kého muzea a prohlídka naší chlouby - listovací kopie 
Ţlutického kancionálu. Za přítomnosti zastupitelů i zá-
stupců městských organizací jsme pak pracovně řešili 
zubaře, koordinaci staveb dálnice D6 a napojení obchva-
tu Veselova pod Knínicemi na tuto stavbu. Dalším téma-

tem bylo omezení autobusových linek, které zastavují 
v Lubenci do/z Prahy. Ptali jsme se také na řešení kraje, 
jak nakládat s komunálním odpadem. Připomněli jsme 
představitelům kraje stav silnice Ţlutice - Čichalov a ta-
ké nebezpečné suché stromy podél silnic v okolí našeho 
města. Aţ dorazí odpovědi, budu vás informovat. Jednali 
jsme krátce, ale věcně a v přátelském duchu. 

  Moţná vás zajímá …  

V Poděbradově ulici probíhá našimi vlastními silami 
rekonstrukce veřejného osvětlení. Materiál jsme nakou-
pili ještě v minulém roce za „normální“ ceny 
z rozpočtové rezervy. Vyřeší se tím velmi problematic-
ká větev, která často zlobila. Ještě uvaţujeme o rozšíře-
ní této větve o 3 lampy. V dalších opravách sloupů 
a podzemního vedení budeme samozřejmě pokračovat 
podle finančních moţností. 

Uţ tradiční se stává v mých příspěvcích část o odpa-
dech. Upřímně si váţím lidí, kterým nejsou odpady 
lhostejné, pouţívají hlavu, třídí, a to i za cenu svého 
vlastního nepohodlí. Funguje jim to a tím významně 
pomáhají městu, aby se v odpadu neutopilo (a to i fi-
nančně). Vím, ţe jste to právě vy, kteří často volají 
po dalších vylepšeních. Jste to také vy, kteří umíte věci 
pochopit, domyslet, dopočítat. Vy nejste náš problém! 
Naopak! A problémem není ani 14denní perioda svozu 
směsného komunálního odpadu v letních měsících. 
Ta jen nastavila zrcadlo pohodlnosti a lenosti. 

Problém nemají baráčníci, těm popelnice stačí, problém 
mají naše 3 sídliště. Odpadové nádoby prý nestačí, musí 
se dávat odpad vedle popelnic a je nutno „vyhlásit“ 
město, co jakoţe s tím bude dělat? Na rovinu říkám, 
ţe je to, váţení občané, váš nepořádek, vaše vizitka! 
A jak si to můţu dovolit tvrdit? Jednoduše, prohlédněte 
si „vlastní práci“ v přiloţených fotografiích. Vaše od-
padky za vás rozebrali a vytřídili pracovníci našeho 
sběrného dvora (díky moc, kluci). 2/3 toho, čeho jste se 
pohodlně a bez práce zbavili (za 2,74 Kč/den/osoba), 
do popelnice vůbec nepatří!!! To proto se vám to tam 
nevejde. Jste to vy, kdo prodraţují náklady města 
na odpady. Změna je jen a pouze na vás! A upozorňuji, 
ţe názor typu: čím víc platím, tím víc na třídění kašlu, 
je naprosto zvrácený. Povede to jen k dalšímu zdraţová-
ní. I město má jistě co vylepšovat, např. zoptimalizovat 
počet a svoz nádob na tříděný odpad. Budiţ to jen důka-
zem, ţe s odpady je nikdy nekončící práce, nejsou zdar-
ma a jsou záleţitostí nás všech. Proto znovu opakuji, 
třiďte odpad – má to smysl! 



V pátek 10. 6. se v našem muzeu konala Noc muzeí. Ná-
vštěvníky potěšila komentovaná prohlídka v netradiční 
večerní čas a zpřístupnění jindy uzavřených prostor, které 
na svojí rekonstrukci teprve čekají. Stavební i umělecké 
plány uţ máme, chybí jen ty „drobné“. K pohodovému 
večeru přispělo občerstvení, vínko, ale hlavně strava du-
chovní – pěvecký sbor Luběnky z Lubů. Zpěvačky pří-
tomné nadchly uvolněným repertoárem, který pohladil. 
Dík za přípravu všem. 

O týden později se konala Slavnost naší základní školy. 

Vtipná a vyvedená vystoupení jednotlivých tříd bavila 
několik přítomných stovek diváků. A vše podtrhlo super 
počasí a perfektně připravený areál kempu, který je na 
tyhle akce jak dělaný. Díky moc dětem za jejich výkony, 
jejich učitelům za vedení a pomoc s nacvičováním. Je 
fajn také si občas ze sebe udělat legraci. Hlavně bylo na 
první pohled vidět, ţe je to baví. A nás taky! 

Přeji všem klidnou dovolenou a dětem skvělé prázdniny! 

Václav Slavík – starosta města 

   Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 37. zasedání Zastupitelstva 

města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 23. května 2022 od 18 

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

Zastupitelstvo města Ţlutice  

schvaluje Dohodu o změně hranic obcí mezi obcí Pšov 

a městem Ţlutice a dále Dohodu o změně hranic obcí 

mezi obcí Štědrá a městem Ţlutice dle §26 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle §29 odst. 

2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 

v platném znění a dle §159 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, 

souhlasí se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaře-

ní Města Ţlutice za rok 2021, která je nedílnou součástí 

Závěrečného účtu Města Ţlutice za rok 2021 a přijímá 

navrhovaná opatření potřebná k nápravě zjištěných méně 

závažných nedostatků, 

souhlasí s výhradami se Závěrečným účtem Města Ţluti-

ce za rok 2021, jehoţ nedílnou součástí je Zpráva o vý-

sledku přezkoumání hospodaření Města Ţlutice za rok 

2021 a přijímá navrhovaná opatření potřebná k nápravě 

zjištěných méně závažných nedostatků, 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o odvozu SKO 
ze dne 27. 5. 2020 

Usnesení ZM/2022/37/19:  
Zastupitelstvo města Ţlutice schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o odvozu směsného ko-
munálního odpadu ze dne 27. 5. 2020 v úplném 
znění, jehoţ předmětem je: 

změna ujednání dle článku III. odst. 1 takto: 
- 110 litrů při četnosti 1x za týden je stanovena 
na  222,53 Kč bez DPH za měsíc 
- 1 100 litrů při četnosti 1x za týden je stanove-
na na 1.773,82 Kč bez DPH za měsíc 
- 110 litrů při četnosti 1x za 14 dní je stanovena 
na  111,27 Kč bez DPH za měsíc 
- 1 100 litrů při četnosti za 14 dní je stanovena 
na 886,92 Kč bez DPH za měsíc 
 

změna ujednání dle článku II., odst. 5 takto: 
V období od 1. 10. do 30. 4. bude svoz prováděn 
1x týdně. V období od 1. 5. do 30. 9. bude svoz 
prováděn 1x za 14 dní.  

schvaluje zápis za I. čtvrtletí roku 2022 do kroniky měs-

ta Ţlutice v upraveném znění. 

 Mgr. Bc. Václav Slavík , starosta města                                             

Ladislav Koutný   místostarosta města   

             







 

VODAKVA upozorňuje občany ulice Pod Strání, aby zde z  důvodu plánované opravy    
vodovodu, neparkovali svá vozidla ve dnech  19. a 20. 7. 2022. Do ulice nebude moţné 

vjet ani vyjet. Děkujeme za pochopeni. 

KOMISE PRO KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS 

Komise se zabývá především ţádostmi v programu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti kultury, sportu 
a společenského ţivota. Komise má v současné době 11 
členů (při jmenování na konci roku 2018 měla 14 členů). 

Komise při svém jednání projednává a rozděluje kaţdý 
kalendářní rok, dle došlých ţádostí o poskytnutí dotace, 
celkem 800.000 Kč z dotačního programu města. Z toho 
je připraveno cca 400.000 Kč pro pravidelnou činnost TJ 
Sokol Ţlutice, z. s. a 400.000 Kč pro ostatní ţadatele. 
Mezi pravidelně ţádajícími jsou Spolek ŢLUTICE 2000, 
Spolek zdravotně postiţených, Spolek rodičů a přátel MŠ 
Ţlutice, Sbor dobrovolných hasičů, ZŠ a ZUŠ Ţlutice, 
Volejbalovotenisový klub, Místní akční skupina Smírčí 
kámen z. s., Spolek Ţluticko, ZO Českého zahrádkářské-
ho svazu, Český rybářský svaz a další. 

Dotace se rozdělují a přidělují mimo jiného podle ná-
vštěvnosti dané akce, podle účelu pouţití dotace a také 
podle ohlasů z předešlých let. Většině ţadatelů je vyho-

věno podle poţadavku. Komise podporuje i akce nové, a 
to s velkým očekáváním. 

Členové komise se mohou zúčastnit a přiloţit ruku u akcí 
pořádaných městem. Velké poděkování patří především 
SDH Ţlutice a Ţlutickým maminkám za veškerou tech-
nickou a realizační pomoc. 

V roce 2019 se do akce Rozsvícení vánočního stromu 
zapojili aktivně jak členové komise, tak zástupci ZŠ 
a ZUŠ Ţlutice, MŠ Ţlutice, SLŠ Ţlutice, DDŠ Ţlutice, 
SDH Ţlutice a Ţlutické maminky. Podobně to bylo 
i v roce 2021, kdy nám doba covidu znepříjemňovala 
konání akcí, i přesto se do příprav dětského dne – cesty 
pohádkovým lesem -  zapojilo mnoho dobrovolníků. 

Těmto dobrovolníkům, kteří se zapojují do příprav a ko-
nání akcí města, patří velké DÍKY. 

Martina Stojanovová, tajemnice komise a Alena Adám-
ková, předsedkyně komise 

Odpadkové koše ve Ţluticích 

V minulém čísle  ţlutického   zpravodaje se městu dostalo kritiky  za ne-
vzhledné odpadkové koše, které se nacházejí v našem městě. Kritika jistě 
oprávněná, přesto se domnívám, ţe trochu přísná.  

Město vynakládá  kaţdým  rokem na opravu či výměnu  nemalé  finanční 
prostředky. Do roku  2020 to  bylo 50 tis. Kč,  v posledních dvou  letech  
částka  dvojnásobná.  Do roku 2019 město  nakupovalo  výhradně   zelené 
plastové koše, které se ukázaly v našem prostření  absolutně  nevhodné,  ne-
boť finanční dotace sotva stačila na pokrytí běţné obměny - nový  koš  
za  rozbitý.   

V roce 2020  začalo město  testovat  i jiné  odpadkové koše, které by byly 
odolnější, finančně přijatelné a dobře se s nimi při svozu komunálního odpa-
du manipulovalo.   V tomto  testu  poměrně  dobře vyšel odpadkový koš 
„městský II“ – celokovový, černý, uchycený na sloupku.           

Spolu s těmito  koši  instalujeme na nejfrekventovanější místa koše betonové, 
které nejsou moc  hezké,  zato  odolné vůči poničení. Ve Ţluticích máme 
v současné době 71 odpadkových košů. Od loňského roku město, ve spolu-
práci s Technickými sluţbami Ţlutice s.r.o., nahradilo ve Ţluticích celkem 
42 starých, nevzhledných či poničených košů za koše nové.                                                
Vím, ţe není vše zdaleka ideální, ţe by některé věci mohly jít rychleji a lépe, 
ale budou-li zastupitelé štědří i v následujících letech a v rozpočtu města bu-
de v kapitole odpadkové koše stejně peněz jako letos, bude se v tomto ohledu 
situace zlepšovat.                                

A ještě poznámka. Ty dva retro koše z náměstí a od obchodního domu jsme 
odstranili a o ţádných dalších nevím, tak snad byly poslední. 

Lubor Strejček, referent správy majetku a investic města Žlutice  



NOC MUZEA 

Kaţdý rok se po celé zemi koná Noc muzeí. Ta naše při-
padla na 10.června. 

Chtěli jsme, aby tato událost proběhla ve Ţluticích dů-
stojně, ale přitom zajímavě a s humorem pro malé i velké 
návštěvníky. Nechci se chlubit, ale myslím ţe se Noc 
muzea podařila. 

Vystoupení sboru Luběnky z Lubů u Chebu se velmi líbi-
lo. Následovala komentovaná prohlídka známých i ne-
známých prostor budova muzea. Celá trasa byla lemová-

na desítkami svíček a sem tam se objevily tajuplné posta-
vy. Celá akce byla zpříjemněna douškem dobrého vína 
a  skvělými sladkými i slanými dobrotami, za které děku-
jeme Zámecké restauraci. 

Mě osobně překvapil velký počet návštěvníků se skvělou 
náladou.                                                                           
Za návštěvu děkuje Kamila Neckářová a Kultura města.  

Foto Jan Borecký 

ČAS PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH 

Malý ptáček leţel pod stromem na zádech noţkama na-
horu. Přiletěl k němu kos a ptá se: „Co to tady děláš, 
vrabčáku?“ Ten tázajícímu důleţitě odpovídá: „Drţím 
přece nebeskou oblohu, aby nespadla!“ Najednou zafou-
kal vánek a ze stromu se jak pírko snesl list a padl na le-
ţícího vrabce. Ten se polekal a chvatně odletěl. A vida! 
Nebeská obloha nespadla! 

Proč tento poučný příběh? Kdyţ jsem před dvaatřiceti 
lety začínal své kněţské působení, řekl mi pan kaplan 
v mém rodišti: „Pavle, nikdy nezapomeň v čase letních 
prázdnin na dovolenou. Změnit místo, vzduch, objevovat 
nová místa, načerpat nových sil. Neboj se, i bez tebe to 
  

doma půjde. Nikdy se nedělej moc důleţitý a nenahradi-
telný.“ 

Čas prázdnin, zaslouţené dovolené je Boţím darem. 
Slouţí nám k regeneraci těla i duše. Je nám Bohem daro-
ván proto, abychom pookřáli, poznávali krásu Boţího 
stvoření, vrátili se domů a pokračovali v sluţbě rodině, 
společnosti s novou chutí.  

Přeji všem lidem dobré vůle radost z darů, které nám Bo-
ţí prozřetelnost pro čas letních měsíců připravila.  
Na cestách Vám ochranu Panny Marie, andělů stráţných 
a šťastný návrat domů vyprošuje. 

P. Pavel Kavec 



Dalo by se říci, ţe červen 2022 byl zasvěcen ţlutickým 
zvonům. Nejdříve přednáška o zvonech na faře a pak 
moţnost vidět je na vlastní oči při Noci kostelů – to tu 
ještě nebylo! 

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhla další přednáška pořádaná 
Muzejním spolkem Ţluticka. Tentokrát v netradičním 
prostředí ţlutické fary, kterou laskavě k tomuto účelu 
poskytla Římskokatolická farnost Ţlutice v čele s panem 
farářem Pavlem Kavcem. V nádherném společenském 
sálku se nás sešlo téměř padesát. Měli jsme moţnost vy-
slechnout přednášku o zvonech Mgr. Miloše Bělohlávka. 
Tento úţasný řečník nás provedl  historií i výrobou zvonů 
a nezapomněl se zmínit i o zvonech ve Ţluticích. S pře-
kvapením jsme se dozvěděli, ţe naše zvony patří k nej-
krásnějším a největším v širokém dalekém okolí! 

Na kostele ve Ţluticích máme celkem tři zvony. První je 
tzv. Polední zvon a je zavěšen v severovýchodní věţi 
nad sakristií. Nese jméno sv. Judy Tadeáše a byl odlit 
roku 1534 místním kovářem Andreasem. Je na něm reliéf 
sv. Petra s klíčem a sv. Jana Evangelisty s číší. Další dva 
zvony jsou zavěšeny v severozápadní věţi a jsou oprav-
dovými klenoty. Ten menší, zasvěcený sv. Šimonu, váţí 
cca 2 000 kg a vyrobil ho Gregor Albrecht z Ostrova ro-
ku 1570. Je zdoben reliéfy odpovídající době renesance 
(ozdobné reliéfy, ukřiţovaný Kristus, sv. Šimon, latinský 
a německý nápis, znak Ţlutic s věţí a lvem).Nejvzácnější 

a největší zvon 
nese jméno 
apoštolů sv. Pet-
ra a Pavla. Je asi 
5 000 kg těţký 
a dolní průměr 
má 156 cm. Byl odlit mistrem Matyášem z Nového Měs-
ta Praţského v roce 1534 na zakázku Jana III.z Vřesovic. 
. Byl zhotoven ještě ve stylu gotiky a nese vyobrazení 
obou apoštolů sv. Petra a Pavla, půlměsíce (znak Vřesov-
ců), hrábí (tehdejší znak města Ţlutice) a české nápisy. 
Svou velikostí a krásou se tento zvon dá srovnávat 
se zvony na Chrámu sv. Víta, které vznikly ve stejné do-
bě a pravděpodobně i ve stejné dílně. Svědčí to o tom, 
ţe Ţlutice musely být v této době velmi bohaté a vý-
znamné město. 

Velké štěstí měly naše zvony v průběhu válek, kdy byly 
uchráněny před zničením a vyuţitím na válečné účely. 
I proto bychom si jich měli váţit a starat se o ně. Dříve 
byl jejich zvuk samozřejmým průvodcem kaţdodenního 
ţivota. Informoval kaţdého o čase, důleţité události, 
o nebezpečí, poţáru, o narození či úmrtí, prostě zvony 
měly spoustu funkcí. To jiţ dnes není nutné, ale stejně by 
bylo pěkné, kdybychom měli moţnost slyšet naše zvony 
častěji. Třeba se toho někdy dočkáme? 

za Muzejní spolek Ţluticka  Hana Hnyková 

Odzvoněno! 

ZUŠ OPEN- Koncert pod zámeckou branou (foto na protější straně) 

Ve čtvrtek 26. 5.2022 proběhl koncert ţáků ZUŠ v rámci 
projektu ZUŠ OPEN. Do tohoto projektu bylo zapojeno 
přes 400 základních uměleckých škol z celé ČR.  

A co ZUŠ OPEN je? Je to celostátní happening základ-
ních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Jeden z hlav-
ních cílů je prezentovat celou šíři umění a ţivota umělec-
kých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol.  

Pro letošní prezentaci jsme vyuţili nově upravených pro-
stor zahrady infocentra. Zde se představily všechny tři 
obory, které se v ZUŠ vyučují. Taneční obor, hudební 

obor a výtvarný obor. Práce ţáků jsou vystaveny v měst-
ské galerii.  

Velké poděkování patří ţákům i učitelům, kteří se na této 
povedené akci podíleli. Poděkování patří také A. Adám-
kové s L. Skačanové za zajištění občerstvení pro účinkují-
cí a diváky.  

Budeme se těšit na další koncert v těchto prostorách. 
Všem ţákům a kantorům přeji pohodové prázdniny a slu-
nečné léto.  

Petr Levanský dipl.um., foto Jan Borecký   



Biofarma Epona ve Verušicích 

Vás zve 6. srpna 2022 od 12.00 hod. do pozdních večerních hodin na jiţ tradiční 

BIOJARMARK 

 Je připraveno několik vystoupení, zejména pan Pavel Votápek, mistr bičem, který zároveň předvede 

několik ukázek různých řemesel. Moţnost nakoupit různé produkty bio i jen domácí, například med, 

ovoce, zeleninu, sirupy, marmelády, keramiku a další rukodělné výrobky.  

Jsou připraveny soutěţe pro děti, různé hry a moţnost účasti v představeních. 

V odpoledních a večerních hodinách se můţete těšit na kapelu Spektrum 

Folk, country, bluegrass. 

Stánek s občerstvením v místě, moţnost přespání ve vlastních 

stanu. 

Další zájemci o prodej svých produktů nebo předvedení svého 

umění jsou vítáni! Dobrou náladu s sebou! 



   PČR radí— bezpečné prázdniny zejména u vody  

   Uţijte si příjemné chvíle u vody bez starostí. 

Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a do-
spělým období dovolených. Počasí přeje zejména 
letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. 
Ten můţe být zpříjemněním horkých slunečných 
dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme zá-
kladní pravidla bezpečného pobytu u vody. 
 
Ať uţ se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, 
u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím 
prostředí, základní pravidla jsou pro všechny přípa-
dy stejná či obdobná: 
 

Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle 
zkolabovat či tonout. 

Nepodceňujte nebezpečí vody. 
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo 

unavení. 
Plavte nejdříve hodinu po jídle. 
Mějte u sebe vţdy nějakou záchrannou či plo-

voucí pomůcku. 
Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, ţe je 

u bazénu plavčík. 
Naučte se první pomoc při tonutí. 

 
Se zaměřením na konkrétní případy si pak můţeme 
připomenout několik konkrétních zásad  
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch: 
 

Neplavte a neskákejte do vody v neznámých 
místech. 

Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, 
zajistěte si vhodný doprovod. 

Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel. 
Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou 

a upevněnou záchrannou vestou. 
Na lodích a jiných plavidlech dodrţujte všechna 

bezpečnostní pravidla. 
Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hrá-

ze. 
 
Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích: 

Před vstupem do bazénu se vţdy řádně osprchuj-
te a umyjte mýdlem. 

V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí ne-
bezpečí uklouznutí a úrazu. 

Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte 
nebezpečí vody. 

Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří 
jen vám. 

Dodrţujte pravidla bezpečnosti na vodních 
atrakcích (tobogány, skluzavky…). 

Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa. 
Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti 

s dozorem a plaveckou pomůckou. 
Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemů-

ţe být všude. 
Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné ná-

doby. 
 
Bezpečný pobyt u domácího bazénu 

Vyuţívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či ryb-
níčků. 

Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením 
nebo jiným zabezpečovacím systémem. 

Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí 
na okraji i náraz o dno nebo stěnu. 

Myslete na veškerá moţná rizika – těmi můţe 
být například i studna, zahradní koryto, věd-
ro s vodou apod. 

 
I při dodrţování výše uvedených zásad se však mů-
ţe stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se 
naučili základy první pomoci při tonutí, která je 
v rizikových situacích značnou výhodou při záchra-
ně ţivota cizích osob, ale i vašich blízkých. Uţijte si 
prázdniny u vody bez starostí. 
 
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné 
a bezpečné proţití letních radovánek u vody! 
 
por. Mgr. Lucie Machalová                                                                                                                     

oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství poli-

cie Karlovarského kraje 



Noc kostelů ve Ţluticích  

Noc kostelů proběhla jako celostátní akce jiţ počtrnácté, a to v pátek 
10. června v kostele Sv. Petra a Pavla.  Motto Noci kostelů 2022 znělo:  Za 
dne  ať  Hospodin dává svou  milost,  celou NOC  mu  budu zpívat a chválit 
ho. Ţlutickou noc kostelů pořádala Římskokatolická farnost Ţlutice ve spolu-
práci s místním muzejním spolkem. Originální, velmi vkusnou výzdobu kos-
tela  a  fary zajistila Mirka Vnoučková.  V rámci této Noci kostelů byl mezi 
21. – 22. hodinou otevřen i hřbitovní kostel sv. Mikuláše ve Verušicích.   
Trubkovým sólem z věţe kostela uvítal hosty známý ţlutický  muzikant  Ro-
man  Pagáč.  Všichni  se pak sesedli v lavicích tohoto nádherného svatostán-
ku a vyslechli si úvodní slovo  P. Pavla Kavce,  administrátora  farnosti. Poté 
následoval krátký varhanní koncert Oktaviána Boka. Po jeho závěru vyzval  
Pater Kavec varhaníka, aby se představil naţivo publiku. Kdo čekal klasické-
ho ofrakovaného muzikuse, byl překvapen. Představil se asi dvanáctiletý,  
velmi šikovný mládenec. Poslechli jsme si ho potom  při prohlídce staroby-
lých varhan, kde nám zahrál i  Mozarta. 

Poté  následovala  individuál-
ní  prohlídka  všech prostorů  
kostela  a  fary. Nádherný 
středověký patos kostela za ta 
léta znám, ale to, jak 
z kaţdého koutu barokní fary 
čiší historie, jsem nečekal. 
Návštěvníků bylo hojně 
a  avíc tam dámy Helena 
Plitzová a Iva Slunčíková 
nabízely výtečné občerstvení. 
Stálo to za to.                                                                                                                                                    
Další součástí programu bylo  
hudební pásmo dětí ze ţlutic-
ké ZUŠ. Děti byly skvělé. 

Po vystoupení dětí následovala komentovaná prohlídka koste-
la, jejíhoţ moderování se bravurně ujal Dr. Pavel Růţička. 
A bylo co poslouchat! Komentovaná byla i prohlídka kostel-
ních zvonů, kterou zajistil pan Ondřej Fábera. Po komentova-
né  prohlídce  jsme  vyslechli  koncert  místního pěveckého 
sboru Rosa coeli. Dávali duchovní písně z českých kancionálů  
z 16. a 17. století  a k atmosféře celého včera se to náramně 
hodilo. Ve 21.45 hodin rozezněl pan Jaroslav Šimkanin  men-
ší  kostelní  zvon. Pěkný večer zakončil a se všemi se rozlou-
čil  opět  Roman  Pagáč  závěrečným troubením  z věţe 
na  dobrou noc.                                   

Jaromír Břehový 



  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 

Mladí hasiči   

   25. května se vypravila po-
četná skupina mladých hasičů 
se svými trenéry místo trénin-
ku na výlet. Děti vyrazily vla-
kem směrem Chyše a vracely 
se pěšky malebným údolím 
řeky Střely zpět do Ţlutic. 
Všichni si uţívali dobrou ná-
ladu a ideální počasí.         

   O víkendu 28. aţ 29. května proběhlo 
v hasičské zbrojnici soustředění druţstva našich 
dorostenek, které bylo zaměřené na trénování šta-
fet. Děvčata se pod vedením trenéra A. Horského 
soustředila na finální přípravu pro krajské kolo 
Hry Plamen. Další netradiční trénink mladšího 
ţactva proběhl 1. června, kdy se děti účastnily 
komentované prohlídky Ţlutického podzemí. 
V sobotu 4. června se starší ţáci vypravili do Plz-
ně na společný výlet spojený s návštěvou kina. 
Výprava byla v rámci volnočasových aktivit mla-
dých hasičů.  

8. června se všichni mladí hasiči sešli 
ve ţlutickém amfiteátru, kde strávili příjemné od-
poledne u opékání buřtů. Nechyběly společné hry 
a aktivity, které pro ně trenéři připravili.    

11. června se druţstvo dorostenek účastnilo krajského kola 
hry Plamen v Mariánských Lázních, kde opět obhájilo první 
místo, a postupuje tak na mistrovství republiky. Děkuji všem 
za reprezentaci a vynikající sportovní výkon.  

   12. června se vypravila také naše přípravka na krajské kolo. 
Druţstvo vybojovalo krásné třetí místo. Blahopřeji a děkuji 
týmu trenérů kolem Jitky Schöppové za celoroční práci 
s našimi prťaty. 



   15. června měli naši mladí hasiči poslední trénink, kte-
rý byl tradičně spojen s aktivní účastí rodičů. Akce se na 
městském oválu účastnilo kolem šedesáti dětí a mnoho 
jejich rodičů a prarodičů. Počasí nám přálo, a tak si rodi-
če vyzkoušeli pod vedením svých ratolestí sportovní dis-
ciplíny štafetový běh a poţární útok. Dovolte mi poděko-
vat všem trenérům za jejich obětavou celoroční práci a 
také rodičům za důvěru. Za náš sbor dětem děkuji za je-
jich sportovní výkony, aktivní přístup a přeji všem krás-
né a pohodové prázdniny. Doufám, ţe se všichni opět 
v hojném počtu sejdeme v září v dobré náladě a zdraví.  

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 

       Závěrem bych se rád vrátil k situaci, kdy druţstvo 
starších ţáků neodjelo na krajské kolo hry Plamen. Bo-
huţel kvůli formální chybě při odeslání přihlášky bylo 
naše druţstvo před soutěţí diskvalifikováno. Přesto, ţe 
jsme se snaţili problém s vedením krajské soutěţe vyře-
šit,  naše snaha nebyla úspěšná. Velmi nás to mrzí, a tak 
jsme se snaţili celý červen připravit pro děti zajímavý 
program, který by jinak při intenzivním trénování 
na  soutěţ nebyl moţný. 

Aktivity sboru v měsíci červen. 

   2. června členové zásahové jednotky pokáceli a po-
mohli zlikvidovat městskou máj. Děkuji za odvedenou 
práci.  

   Jak jste moţná zaregistrovali v médiích, 
10.  a  11.  června proběhl v Litoměřicích 8. celorepubli-
kový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techni-

ky. Tyto hasičské slavnosti proběhly po pěti letech 
a jednalo se o velmi reprezentativní akci všech hasičů  
České republiky. Pro komplikace s přepravou byla naše 
účast tentokrát bez prezentace našeho historického vozi-
dla Mercedes Benz. Děkuji především Jardovi Kolihovi, 
který jako vlajkonoš strávil při slavnostním nástupu dvě 
hodiny na ostrém slunci. Pro zájemce o další informace 
doporučuji navštívit webové stránky 
www.hasicskeslavnosti.cz, kde je z celé akce mnoho 
videí a fotografií. K vidění byla ta nejmodernější techni-
ka profesionálních hasičů HZS ČR a podnikových hasi-
čů. Sbory dobrovolných hasičů z celé České republiky 
se prezentovaly především rozmanitou historickou tech-
nikou od koněk, parních stříkaček aţ po techniku 
z druhé poloviny 20. století, kterou mají mnozí ve své 
paměti. Slavnostního nástupu se účastnilo přes dvě stě 
SDH, a to i ze Slovenska a Maďarska.      

Jaromír Fejt, Jednatel SDH Žlutice 

http://www.hasicskeslavnosti.cz/


Stává se jiţ tradicí, ţe se vybraní ţáci oboru Lesní me-
chanizátor vydávají do oblasti krásných křivoklátských 
lesů, kde se na půdě Střední lesnické školy a Středního 
odborného učiliště Křivoklát Písky setkávají mladí evrop-
ští dřevorubci, aby se zúčastnili soutěţní přehlídky ţáků 
v práci s motorovou pilou.  
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v soutěţi Dřevorubec 
junior 2022 ve dnech 27 - 29. dubna utkalo celkem 
30 závodníků z šesti zemí, včetně soutěţících z Rakous-
ka. Jiţ tradiční závodníci ze Srbska bohuţel letos nedora-
zili, naopak nově dorazili soutěţící ze Slovinska. Střední 
lesnickou školu Ţlutice reprezentovali ţáci 3. ročníku 
Martin Hutaj a Václav Pěnkava. 
Soutěţ probíhala přesně v souladu s mezinárodními pra-
vidly, podle kterých se soutěţilo v disciplínách: výměna 
řetězu, kombinovaný řez, přesný řez, odvětvování a káce-
ní. Souběţně však také probíhaly doprovodné disciplíny 
jako hod sekyrou, práce s vyváţecí soupravou, řezání 
břichatkou, střelba na laserové střelnici, kterých se mohl 
zúčastnit kaţdý, tedy i veřejnost. 
Toto klání totiţ nebylo uzavřenou akcí spřátelených les-
nických škol, výkony mladých dřevorubců mohl obdivo-
vat kdokoli. Této moţnosti hojně vyuţili zástupci odbor-

né veřejnosti i občané přilehlých vesnic a ţáci nedalekých 
škol.  
V rámci druţstev, kterých soutěţilo celkem 15, se naši 
borci umístili na nádherném 2. místě, poraţeni byli jen 
druţstvem z Rakouska. V kategorii celkového pořadí jed-
notlivců ze všech zemí se na 2. místě umístil Martin 
Hutaj. V kategorii celkového pořadí jednotlivců soutěţí-
cích z ČR, kterých soutěţilo celkem 18, se na 1. místě 
umístil Martin Hutaj a na 3. místě Václav Pěnkava. 
V jednotlivých soutěţních disciplínách se na 3. místě 
umístil Václav Pěnkava v disciplíně kácení a v disciplíně 
kombinovaný řez obsadil Martin Hutaj 3. místo. 
Celá akce proběhla v přátelském a sportovním duchu, 
a mohla tak naplnit svůj hlavní cíl, a sice umoţnit mla-
dým dřevorubcům navázat přátelství s jejich evropskými 
kolegy a motivovat je k další práci a k dalšímu sebezdo-
konalování. 
Martinovi a Vaškovi moc gratulujeme, jsme na ně hrdí 
a také děkujeme všem učitelům odborného výcviku za 
přípravu kluků a za výbornou reprezentaci školy. 
 

                       Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice   

V rámci Mezinárodní výstavy Natura Viva 2022 proběhl  
28.05. další ročník Mistrovství republiky ve vábení ostat-
ních druhů zvěře. Naši školu reprezentoval ţák 3. ročníku 
oboru Lesnictví Kryštof Zettl, který se umístil na krás-

ném 2. místě. Blahopřejeme ke skvělému výsledku a pře-
jeme mnoho úspěchů při dalších soutěţích. 
                          Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice  

Hvězdy SLŠ zabojovaly na mezinárodní soutěţi ,Dřevorubec junior 2022― 

Mistrovství republiky ve vábení ostatních druhů zvěře 2022 



Přehlídka České ručičky kaţdý rok reprezentuje nejpres-
tiţnější celostátní soutěţe odborných dovedností v učeb-
ních oborech, jejichţ absolventů je trvalý nedostatek 
na  trhu práce. Všechna postupová kola vybraných sou-
těţí, a především jejich finále, jsou v průběhu celého 
školního roku monitorována. Jejich vítězové a zástupci 
příslušných středních odborných škol jsou vţdy 
v červnu pozváni do Brna na slavnostní galavečer. 
Při  této, v rámci celé České republiky, unikátní akci 
jsou všichni juniorští mistři svých řemesel pod jednou 
střechou oceněni prestiţní zlatou plaketou Českých ruči-
ček. 

Ve středu 15. června 2022 jsme v Rotundě pavilonu 
A brněnského veletrţního areálu oslavili další mladou 
generaci řemeslníků. Jednalo se o ty nejlepší z řad ţáků 
středních odborných škol, a to celkem v 19 oborech 
vzdělání z celé České republiky. 

A letos na předávání cen nechyběla ani Střední lesnická 
škola Ţlutice, p.o., kterou jako laureát zastupoval ţák 
oboru Lesní mechanizátor Martin Hutaj, který díky své 
usilovné práci postupně vítězil v soutěţích, aţ se probo-
joval ke zlaté plaketě ,,České ručičky 2022“. Své oceně-
ní převzal Martin Hutaj z rukou hejtmana Jihomoravské-
ho kraje Jan Grolicha, předsedy Českomoravské konfe-
derace odborových svazů Josefa Středuly, prezidenta 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských sva-
zů České republiky Jana Wiesnera a zástup-
ců  Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, 
mládeţe a tělovýchovy.  

Děkujeme Martinovi a jsme hrdi na to, ţe nejen repre-
zentoval Střední lesnickou školu Ţlutice, ale i Karlovar-
ský kraj. 

                      Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice  

Finále XIV. ročníku přehlídky České ručičky proběhlo v Brně 



PTACTVO  ŢLUTICKA 

Kos černý (Turdus merula) 
Kos černý na našem obrázku byl panem Boreckým vy-
focen ne jeho zahradě. Je to pták ţijící v celé Evropě a 
v jiţní Asii. Díky své přizpůsobivosti se adaptoval 
na ţivot v blízkosti člověka a úspěšně ţije a hnízdí 
i  v  těsném sousedství lidských sídel. Samci jsou nepře-
hlédnutelní svým charakteristickým černým peřím a ţlu-
tým aţ oranţovým zobákem, upozorňují na sebe také 
melodickým zpěvem. Na obrázku vlevo samice, vpravo 
samec.) 
Samec kosa začíná zpívat na začátku jara, obvykle 
z  vyvýšených míst. Zpěv je hlasitý, flétnový a melodic-
ký, kos navíc ovládá více melodií a harmonií neţ slavík. 
Zajímavé na zpěvu je, ţe se skládá z jednotlivých skla-
deb, které kos po dohrání celého svého repertoáru neu-
stále opakuje dokola.  

Kos černý je pták, který před svým přistěhováním se 
do  blízkosti člověka ţil a hnízdil hlavně v přízemním 
patru lesa. Ve městech a vesnicích vyhledává podobné 
prostředí, sady, vinice, zahrady, parky nebo hřbitovy. 
Obecně je kos velmi přizpůsobivý a je schopen ţít 
a úspěšně vyvádět mláďata všude, kde nachází alespoň 
nějakou potravu a úkryt. 

 Městští kosi jsou v porovnání se svými lesními příbuz-
nými mnohem drzejší, a i kdyţ jsou stále opatrní, dobře 
snáší ruch civilizace. Do jejich jídelníčku pak kro-
mě bezobratlých ţivočichů a bobulí patří také to, co na-
jdou na ulicích, dvorcích nebo sadech, snadno také obsa-
zují krmítka, odkud odhání jiné ptáky. Nabídka potravy 

navíc pokračuje i v zimě, a to, spolu s příznivějším mi-
kroklimatem města, umoţnilo kosům přezimovat.  
V České republice hnízdí kos černý 
v dubnu aţ červenci dvakrát aţ čtyřikrát ročně.  Hnízdo 
nikdy nebývá umístěno vysoko nad zemí. 

Hnízdní revír je obsazen jediným párem, který na svém 
území nestrpí ţádného jiného kosa.  Kos černý se doţívá 
aţ 20 let. 

Kos černý je částečně taţný pták, na zimu odlétají lesní 
kosi a jen část kosů městských. Ptáci z Čech a severní 
Moravy zimují u Atlantiku, jihomoravští kosi pak létají 
do Středomoří. Ze zimovišť se vrací na přelo-
mu března a dubna a odlétá v listopadu. 

 Strakapoud velký (Dendrocopos major) 

Byl vyfocen na jedné ze ţlutických zahrad. Je to široce rozší-
řený šplhavec. Je průměrně 22,5 cm dlouhý, černobíle zbar-
vený s červenými spodními krovkami ocasními. U pohlaví je 
přitom vyvinut nápadný pohlavní dimorfismus, samci mají 
na rozdíl od samic i červený týl. Vyskytuje se na 
všech kontinentech východní polokou-
le s výjimkou Austrálie. Jeho přiroze-
ným biotopem jsou lesy všech typů, běţně se však vyskytuje 
i v parcích a zahradách. (Foto vlevo samec, vpravo samice.) 

Z jara je nápadný svým charakteristickým „bubnováním“ 
do  kůry stromů nebo na plechové části staveb. Přes léto 
v jeho potravě převaţují malí bezobratlí ţivočichové, občas 
plení i hnízda jiných ptáků; v zimě se ţiví různými plody, 
bobulemi, ořechy a ţaludy. Aktivní je přes den a ve větvích 
stromů, na zemi je neohrabaný a slétá sem jen zřídka. Hnízdí 
v dutinách stromů, které si sám hloubí většinou vysoko 
ve  ztrouchnivělých stromech.  

Má prsty s ostnatými drápy na čtyřech prstech, díky nimţ 
snadno šplhá, ocas mu přitom slouţí jako opora těla. Dále má 
silný, zašpičatělý zobák, ideální k rozbíjení dřeva, s dlouhým 
jazykem s drsnou štětičkou na konci, jímţ získává kořist 
i  ze špatně dostupných míst. 

Strakapoudí námluvy jsou provázeny údery do kůry nejlépe 
dutých nebo vyhnilých stromů či jiného znějícího materiálu, 
čímţ o sobě tito dávají vědět potenciálním partnerům a záro-
veň tím zastrašují své soky. Bubnování je rychlé a jen krátce 
trvající a náhle končící. 

  
Hnízdí v Evropě jednou ročně od dubna do srpna v dutinách 
stromů, které si spolu vyhloubí oba partneři v podobě krátké 
chodby a komůrky, kde samička snáší čtyři aţ sedm vajec, 
na  kterých sedí oba rodiče, samice většinou přes den a sa-
mec v noci. Mláďata jsou po vylíhnutí krmena hlavně larva-
mi hmyzu, sedmý den se jim otvírají oči, devátý den začíná 
růst krycí peří, od dvanáctého dne přestávají být rodiči zahří-
vána  a ve věku dvaceti aţ čtyřiadvaceti dní opouštějí dutinu. 

Strakapoudi jsou často jsou loveni jestřáby a krahujci, mlá-
ďata pak i kunami a kočkami, občas jsou mláďata zabíjena 
a vejce ničena i špačky, kteří chtějí obsadit jejich dutinu.                                    

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slav%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezobratl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krm%C3%ADtko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edomo%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0plhavci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_dimorfismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezobratl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom


49. Ţlutické divadelní léto za námi 

Ţlutické divadelní léto zahajoval divadelní spolek Kolo-
fantí Koloveč autorským muzikálem Peklo v nebi, který 
vypráví o tom, jak peklo, s úmyslem okupovat nebe, 
vyšle pokušitelku Belzebubku, aby svedla archanděla 
Gabriela. Dojde ke vzpouře andělů, svatých, a dokonce 
i  Smrtky z důvodu nepřijatelných pracovních podmínek, 
vznikne Nebeská unie, hříšníci jsou přerozdělováni pod-
le kvót, a tak se v nebi málem ocitne i dvojice islám-
ských teroristů … Kolovečtí zpívají naţivo a velmi dob-
ře, disponují odpovídající technikou a lidmi, kteří s ní 
umějí zacházet  

Divadelní soubor J. K. Tyla Mýto přivezl francouzskou 
absurdní komedii s humorem černočerným jako káva 
v šálku vdovy Ach, ta něha našich dam! Jeana-Clauda 
Danauda. Titul pro tři herečky, s výraznými nároky 
na konverzační schopnosti, smysl pro nadsázku a dávko-
vání napětí nalezl v mýtských dámách vynikající inter-
pretky, které rozehrály doslova herecký koncert. Insce-
nace získala cenu za inscenaci a nominaci do programu 
Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad 
Jizerou.  

Konverzační anekdota Divadelního souboru Ţlutičan 
Moţná přijde i primátor byla původně napsaná pro čtyři 
osoby, poté přepsána pro tři herečky a její premiéra byla 
z důvodů úrazů a chorob třikrát odloţena. Dámy si velmi 
uţívají situaci, v níţ si přivydělávají vymýšlením re-
klamních sloganů a za vyuţití kampaně MeToo i trochy 
obyčejného vydírání a také přetvoření městského zpra-
vodaje v bulvár. Herečky potvrzují své výrazné konver-
zační schopnosti a smysl pro pointu. Je škoda, ţe před-
stavení trpělo absencí dramatického oblouku a jistou 
lineárností v hereckém projevu. Všechny tři aktérky této 

inscenace, Ivana Bradáčová, Jana Konopíková a Marie 
Kučerová dostaly od poroty cenu za herecký výkon. 

Oldřiška Ciprová s divadlem MAEBH přivezla do Ţlutic 
bláznivou krimikomedii Nevěrníci. Diváci byli během 
dopoledního představení nadšeni mnoţstvím zábavných 
situací, slovního, dobře pointovaného humoru a solid-
ních hereckých výkonů. Nevěrníci divadla MAEBH zís-
kali čestné uznání za inscenaci a doporučení do progra-
mu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém 
nad  Jizerou a také získali spolu se Ţlutičanem a jeho 
„Primátorem“ cenu diváka.  

DS při MKZ Horšovský Týn přivezl hru amerického 
autora Michaela McKeevera Neběhej s nůţkama v ruce. 
Příběh Charlieho, který zjistí, ţe trpí zhoubnou nemocí 
a  na útěku v poušti se zamiluje do majitelky penzionu, 
načeţ se rozhodne ţít naplno v čase, který mu zbývá. 
Inscenace je kultivovaná, v rámci moţností vystavěná, 
ale bohuţel poněkud nudná, protoţe schopný tým narazil 
na pramalé divadelní moţnosti předlohy. Nicméně hoř-
kosladké komedie jsou v dnešní pohnuté  době potřeba.  

Nováčkem přehlídky byl divadelní soubor Jirásek 2012 
Losiná, který do Ţlutic přivezl operetu  Járy Beneše 
Uličnice. Šlo o tradičním způsobem postavenou operetu 

klasického střihu. Představení mělo při i  určitých chy-
bách jistý naivistický půvab, navíc byla oceněníhodná 
i  pokora, s níţ téměř třicetičlenný ansámbl slouţí zvole-
né předloze.  

Závěr patřil Zákazanýmu divadlu z Chrástu, které čítá 
dva členy, Mácu a Čápa, tedy Marcelu Ţandovou Šve-
jdovou a Michala Čápa Havlíčka. Nabídli inscenaci hry 
Jak uvařit ţábu Petra Strnada. Před boţím soudem je zde 
ţena, která je permanentní obětí a spadne do vztahu pro-
vázeného domácím násilím.  

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 



  Kam můţete za kulturou v době letních prázdnin… 

Plovárna Manětín, 1. 7. 2022. Od 19 hodin tady bude 
hrát a zpívat vynikající Lenka Dusilová. Tuto nezamě-
nitelnou autorku a zpěvačku prostě musíte slyšet.   
Zámek Manětín, 1. 7. – 31. 7. 2022  výstava akvarelů 
a  olejomaleb K. Burešové a Z. Jeřábkové a od 1. 8. -
32. 8. 2022 výstava olejomaleb malířky J. Havlíkové. 
Manětín, 5. 7.  2022,  Rock for JK, festival, na kterém 
můţete slyšet kapely, jako jsou Vypsaná fixa, Škwor, 
The Fialky, Cocotte Minute a další. 
Druhá pozvánka bude do zámku Manětín, kde se kava-
lírskou cestou vydáte po stopách hraběnky Marie Gab-
riely Laţanské. Prohlídky jsou od 19 – 23 hodin.  
 
Stráţiště, 9. 7. 2022 od 18 hodin v kostele sv. Martina 
vystoupí Dyškanti, vokálně-instrumentální soubor 
z Českých Budějovic s dirigentem M. Horynou 
a  v programu Radost v baroku představí hudbu 16. stol 
z českých zemí. Příznivci vokální hudby by si koncert 
neměli nechat ujít. 
 
Rudy Linka, náš věhlasný jazzman, pořádá letos jiţ 
17.  ročník Bohemia JazzFest. Koncert v Plzni začíná 
13. 7. 2022 od 17.30 na nádvoří Nové scény DJKT, kon-
certy jsou zdarma. 
 
Skoky, 23. 7. 2022 od 19.30 hodin, kostel Navštívení 
Panny Marie a koncert kladenské kapely Kolektivní 
Halucinace. Uslyšíte písně z oceňovaného alba Reality.  
Skoky, 10. 8. 2022 od 16.00 hodin, kostel Navštívení 
Panny Marie. Zajímá vás kočovné divadlo? Pak musíte 
vyrazit na představení Říkání o Řehořovi aneb Letní 
výpis z atlasu brouků. Kafkovský kabaret nejen pro děti. 

Skoky, 13. 8. 2022 od 19.30 hodin, kostel Navštívení 
Panny Marie. Vystoupí zde originální písničkář Josef 
Lábus a smyčcové kvarteto. Toto spojení zní lákavě. 
 
Pokud budete mít chuť zajet toho samého dne do Lokte, 
pak by vás Středověké slavnosti purkrabího Půty ne-
měly zklamat. Tak tedy 13. 8. 2022 od 10 hnod do 
18  hodin. 
Muzeum Mariánská Týnice pořádá v ambitu další hu-
dební lahůdku: Radost v baroku La Spera. 20. 8. 2022 
od 18 hodin soubor dobových nástrojů Praţské konzer-
vatoře spolu s  JAMU Brno hrají italskou hudbu 17. sto-
letí. 
  
27. 8. 2022 proběhnou Hradozámecké noci. Na první 
z nich můţete do Lokte, kde průvodcem vám bude sám 
J. W Goethe a v prohlídkách od 20 – 24 hodin vás zave-
de do komnat, které jsou běţně návštěvníkům skryté. 
Rezervace nutná. 
 
Klášter Kladruby tradičně pořádá Kladrubský hudeb-
ní festival. Máte-li chuť slyšet skvělý varhaní koncert, 
pak se vydejte do kláštera 23. 7. 2022 v 18 hodin.  
30. 7. 2022 v prostorách kláštera zahraje Suffolk Wind 
Band z Velké Británie.  
a 6. 8. 2022 dostane prostor Český filharmonický sbor 
Brno. Koncerty začínají v 18 hodin a hudební záţitek to 
bude velkolepý ! 
 
Kulturních akcí je přes léto mnoho, není šance všechny 
postihnout. 

Uţijte si cokoli, co si vyberete, Petra Vojtová                                                                                    

  Zprávy z oddílu kopané TJ Sokol Ţlutice, z.s. 

Ve fotbalovém ročníku 2021 organizovaném fotbalovou 
asociací ČR jsme v jednotlivých soutěţích dopadli ná-
sledovně:                                                                                                           
 Muţi, hrající krajský přebor, se umístili na posled-
ním místě (14.) a po několika letech sestupují do I.A 
třídy.                                                                                                                        
 V mládeţnických kategoriích máme z titulu nedo-
statku hráčů spojená druţstva s TJ Sokol Chyše.                                                                                                                                                
 V krajské soutěţi dorostu jsme se umístili na 
9.  místě z 12 celků, v okresním přeboru starších ţáků 
jsme obsadili 3. místo ze 6 soutěţních celků. Posledním 
druţstvem jsou starší přípravky v okresním přeboru, kde 
se tabulka nevede, ale podle výsledků bychom z 10 cel-
ků byli do 3. místa. Fotbal v našem městečku nemá 

do budoucna růţovou perspektivu a slogan podobný 
ostatním odvětvím -  NEJSOU LIDI  - platí i u nás. NEJ-
SOU HRÁČI. Oddíl vţdycky stavěl na vlastních odcho-
vancích, ale dětí je málo a to se dnes projevuje.V kaţ-
dém případě si ale všichni hráči a trenéři zaslouţí podě-
kování za bojovnost a reprezentaci města, stejně jako 
Město Ţlutice, Karlovarský kraj, Národní sportovní 
agentura a další podporovatelé za finanční podporu 
a  zázemí poskytované oddílu. V neposlední řadě také 
děkujeme rodičům našich mládeţníků za podporu svých 
dětí v tomto sportu a divácké veřejnosti za projevenou 
přízeň při návštěvě fotbalových utkání. Na shledanou 
v   novém fotbalovém ročníku.    

Karel Kroutil, předseda 



  Červnová fotoohlédnutí—dětský den ve Ţluticích (Foto Jan Borecký) 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



        VZPOMÍNÁME 

18. července 2022 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí pana Václava Zachatého. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manţelka Emílie, synové Václav a Petr a dcera  
Lenka s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Sháním starý přenosný radiopřijímač Grundig Elite Boy z roku 1968.  Kdo by jej měl,    
prosím, ozvěte se mi na telefonním čísle 728 448 747. Děkuji za případnou nabídku. 
Štěpán Calda.                                                                                                                              

1. července     uplyne   uţ   dlouhých 48 let, co navţdy opustila tento svět má drahá sestřička 
Helena Branţovská ze Ţlutic, která tragicky zahynula v mladém věku. Jen nedoţitých 21 let 
jí osud dopřál.  I kdyţ je to uţ dosti let, co mě opustila, tak v srdci mém nadále zůstává ta 
milá vzpomínka. Kdo jste ji znali, věnujte jí se mnou v tento den tichou vzpomínku.                                                                                              
Sestra Danuše   

17. srpna tomu budou tři uţ roky, co mojí milované mamince Erice Branţovské  přesta-
lo tlouci její zlaté srdíčko. Maminka, ta která mne pod svým srdcem nosila, ta která se 
trápila, v noci se mnou budila, při zlém snu mě těšila. Na lásku, kterou mě dávala, se 
nedá nikdy zapomenout. Maminka navţdy bude v mém srdci tou věčnou a ţivou vzpo-
mínkou. Proto jí se mnou věnujte v tento smutný den, kdo jste ji znali, tichou vzpomín-
ku. 

Dcera Danuše s dětmi  

AMFITEÁTR                                                                                                                             

ŢLUTICE 

SOBOTA  2. 7.  

od 14.00 hod.    

Vystoupení pro děti 

                                                                                                                              





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 prázdninového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Pavel Ka-

vec,  Petra Vojtová, Jaromír Břehový, Jaromír Fejt, Lucie Machalová, Josef Hudec, Kamila neckářo-

vá,  Hana Hnyková, Tomáš Michálek, Lubor Strejček, Radka Stolariková, Karel Kroutil, Petr 

levanský, Adéla Soukupová, Eliška Raková, Vendula Kuchtová, a Zdeněk Petřík.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do zářijového  čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. srpna 2022, elektronicky na adresu 

zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 
 

Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Ţlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města 
zdarma,  od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1800 Kč, polovina strany   

900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, vše vč. DPH 21%. 

www.zlutice.cz 

KULTURNÍ PROGRAM                                                                             

ČERVENEC 

AMFITEÁTR 

2. 7. od 14.00 hod.   KÁJA A BAMBULÁČEK                                               

Vystoupení pro děti 

16. 7. od 19.00 hod. OLDIES PARTY                                                              

VSTUPNÉ 100,- Kč 

23. 7.  od  21.00 hod. LETNÍ KINO     VYŠEHRAD – FYLM                          

Přístupné od 15 let.  Vstupné 120,- Kč 

29. 7.  od 20.00 hod.    VOJTA NEDVĚD – TIE BREAK                             

VSTUPNÉ 200,- Kč                                                                                                                  

Slavné melodie bratří Nedvědů v podání pokračovatele rodu Vojty Nedvěda a jeho 

doprovodné kapely Tie Break (Jiří Škorpík, Petr Kocman, Milan Plechatý). 

 

 

 

 

 

SRPEN 

27. 8.  JÍZDY MOTOROVÉHO VLAKU 

KOUPALIŠTĚ ŢLUTICE 

27. 8.  od 16.00 hod. BARBAR FEST vol.2 


