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Ţlutické nádraţí. Stanice byla otevřena v roce 1897 pro úsek z Rakovníku do Ţlutic a v roce 1898 byla trať
prodlouţena do Bečova nad Teplou. Nacházejí se zde dvě jednostranná úrovňová nástupiště, k příchodu k
vlakům slouţí přechod přes koleje.

Moţná vás zajímá …
V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje vrcholila volební kampaň a strhla na sebe téměř všechnu pozornost.
Nicméně i v této době zasedlo poslední zastupitelstvo
v tomto volebním období, bez účasti zastupitelů, které
pravděpodobně výkon mandátu uţ omrzel. Ovšem zastupitelstvo rozhodovalo o důleţitých věcech. Podpořili
jsme sociální sluţbu Světlo Kadaň částkou 30 tis. Kč.
Vyšli jsme vstříc občanům, kteří si chtějí odkoupit léta
opečovávané zahrádky, přijali jsme rozpočtové opatření

a hlavně rozhodli o opravě všech oken v našem kulturním domě za cenu 765 171 Kč bez DPH (vč. 10 % rezervy pro neočekávané komplikace).
Pracujeme také na nové energetické koncepci města, zahájili jsme kroky k pořízení nezbytné analýzy. Tento dokument bude mít stejný význam jako např. územní plán
nebo strategický plán rozvoje města. V energetice je budoucnost.
Nezahálíme ani v přípravě dalších projektů. Hlavně se
jedná o rekonstrukci školních dílen ZŠ, tady se bavíme
o investici 30 mil. Kč. Získali jsme také 800 tis. Kč
na opravu tribuny fotbalového stadionu. K tomu musíme
rychle připravit výběrové řízení na zhotovitele.
V kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích proběhlo
11. 9. ţehnání nových zvonů. Zvony jsou zasvěceny
Panně Marii, sv. Vintířovi a Ivanovi a Sedmibolestné
Matce Boţí. Všechny je pořídil bratr Anděl Fr. Homola
díky četným dárcům ve Zvonařské dílně Tomášková Dytrychová. Slavnostní mši celebroval emeritní biskup
František Radkovský. Aţ se zvony rozezní ze svého
místa, bude to určitě záţitek.
Zvu vás také, váţení spoluobčané, na tradiční setkání
k oslavě výročí vzniku samostatného Československa.
Přijďte si připomenout hodnoty, za které naši předci pokládali své ţivoty. V pátek 28. října 2022 v 11:00 hod.
u busty TGM v Protivci. Odvoz zajištěn minibusem
v 10:15 hod. od kina.
Václav Slavík, starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 39. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 5. září 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
schvaluje záměr prodat pozemky - zahrádky Kolonie
Mazanec v k. ú. Ţlutice, a to p. č. 3287/5 a 3291/3, dále
p. č. 3287/6 a 3291/4, dále p. č. 3287/7 a 3291/5, dále
p. č. 3287/8 a 3291/17, dále p. č. 3287/9 a 3291/16, dále
p. č. 3287/10 a 3291/15, dále p. č. 3287/11 a 3291/14,
dále p. č. 3287/12 a 3291/19, dále p. č. 3291/13, p. č.
3291/12, p. č. 3291/11, p. č. 3291/10, p. č. 3291/9, p. č.
3291/8, p. č. 3291/7, p. č. 3291/6, jak tvoří jednotlivé
zahrady, vše za minimální cenu 60,- Kč za 1m2 s tím,
ţe náklady související s prodejem nemovitosti hradí kupující,
schvaluje na základě doručených nabídek a doporučení
výběrové komise uzavření smlouvy o dílo s vítězným

uchazečem zadávacího řízení na zhotovení díla „Výměna
oken v KD Ţlutice― se společností Novatec Fenster Turen s.r.o., Sídlo: Na Pérkách 635, 330 21 Líně, IČO:
26328771, za nabídkovou cenu 761.171 Kč bez DPH,
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022/ZM ve znění
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice,
schvaluje poskytnutí dotace Světlu Kadaň z.s., IČO:
656 507 01, sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň, ve výši
30 000,- Kč na činnost sluţby Terénní program Karlovarsko – sociálně vyloučené lokality (ID 8557743),
bere na vědomí zápis z 32. a 33. jednání Komise
pro bydlení, dále ze 17. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnosti a z 28. a 29. zasedání Komise pro investice a rozvoj, vše v předloţeném znění.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Ladislav Koutný
místostarosta města

Výsledky voleb do zastupitelstva města Ţlutice, konaných 23. 9. – 24. 9.2022
Do Zastupitelstva města Ţlutice byli v pořadí podle počtu hlasů zvoleni:
Kandidát

Hlasy

Navrhující
strana

Politická příslušnost

60

NK

Svoboda Luděk Mgr.

53

3

Strejček Filip

35

1

Fábera Ondřej Ing. et
Ing.

poř
.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

1

Plitzová Helena Mgr. et
Mgr.

2

2

3

Pořadí

4

45

Kandidátní listina

abs.

v%

BEZPP

337

0.15

Ţlutice pro ţivot

NK

BEZPP

253

0.11

Ţlutice pro ţivot

NK

BEZPP

251

0.11

Ţlutice pro ţivot

0.14

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST

MHNHRM

BEZPP

224

název

5

3

Hnyková Hana MUDr.

58

MHNHRM

BEZPP

248

0.16

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST

6

1

Koutný Ladislav

60

SPD

SPD

147

0.13

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7

2

Řezáčová Lenka

37

SPD

BEZPP

116

0.1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8

2

Slavík Václav Mgr. Bc.

48

KDU-ČSL

KDU-ČSL

125

0.13

KDU-ČSL

9

1

Adámková Alena

42

NK

BEZPP

133

0.22

ŢLUTICKÉ MAMIN-

Přepočtená % platných hlasů a počty získaných mandátů jednotlivých volebních stran:

Virtuální univerzita třetího věku ve Ţluticích
Virtuální univerzita třetího věku

VU3V, která probíhá v Infocentru.

vzdělávání seniorů v regionech

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.Po splnění
studijních povinností a absolvování 6 individuálních
kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit
slavnostní promoce v aule ČZU.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům
v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol
a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské
vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu
apod.) nemohou zúčastňovat. Tímto je nabídnuto seniorům ve Žluticích i z okolí, že mohou navštěvovat

Zájemci o studium a další informace na telefon. čísle
725 958 978

Virtuální Univerzita třetího věku
Konzultační středisko Město Ţlutice, infocentrum
Název semestrálního kurzu: Křesťanská ikonografie a hagiografie
Počet studentů

7

Kurzovné 300,- Kč
Celkem: 2100,- Kč
1x příloha: Seznam studentů
Marie Ferencová,
certifikovaný tutor e-learningového vzdělávání

Přebírání pamětních listů starostou Mgr.Bc. Václavem Slavíkem při
promoci v aule v Praze a snímek ţlutických studentek VU3V.

Marie Ferencová - tutor VU3V

KAŢDÝ Z NÁS MŮŢE ...
Svět potřebuje naše srdce. K tomu musí všichni přispět. Jedná se o prosté věci,
které kaţdý potřebuje a kaţdý je můţe dát. Několik příkladů pro inspiraci:
1. Pozdravit: Koho to nepotěší, zvlášť kdyţ k tomu je oslovován třeba i jménem.
Člověk má pocit, ţe ho ten druhý bere váţně. Pozdrav je dar – a nic nestojí!
2. Naslouchat: Nechme svůj protějšek vymluvit – a právě ty neobratné, nesmělé,
nesympatické a bojácné. Tak se dozvědí, co je dobrota. A mimo to se tak dostanou
snadněji ze svých duševních nesnází!
3. Poradit: Mlčení není vţdy zlato. Často musíme mluvit a radit, kdyţ se nechceme stát viníky před Bohem a svým svědomím. Dobrá rada, jedno jediné slovo můţe zabránit katastrofám.
4. Pochválit a povzbudit: Není třeba, aby to byla dlouhá chvalořeč, stačí jedno
slovo – „skvěle―, „dobře―, „prima―, a kdyţ to není slovo, pak tedy přátelský výraz,
milé gesto rukou. Pochvala a uznání dodává člověku odvahu!
5. Dobrou věc povědět dál: Většinou se šíří dál jen zlé věci. To je chyba. Také
dobrota je nakaţlivá a vytváří důvěru mezi námi!
Přeji nám všem inspiraci pro pozitivní pohled na další měsíc!
P. Pavel Kavec, administrátor farnosti

125 let dráhy Rakovník - Bečov nad Teplou a odbočky Protivec – Bochov
Poslední prázdninovou sobotu, tedy 27. 8. 2022, brázdil
motorový vůz M 131.1513 zvaný Hurvínek naši lokálku
společně s její páteřní odbočkou do Bochova. Oslavili
jsme tím 125. výročí trati Rakovník - Bečov nad Teplou,
která je s necelými 90 kilometry povaţována za jednu
z nejdelších českých lokálek. Stejné jubileum oslavila
také jiţ zmíněná trať do Bochova, která odbočuje ve stanici Protivec. Po této téměř sedmnáctikilometrové lokálce se dnes uţ vlakem nesvezete - poslední osobní vlaky
tudy projely 31. května 1996. Loni jsme s motorovým
vozem Hurvínkem na této trati "slavili" čtvrtstoletí
od ukončení pravidelné osobní dopravy.
Letošní jízda začínala opět v dopravně Štědrá, odkud
krátce před devátou hodinou ráno vyráţel Hurvínek jako
zvláštní vlak s krásným číslem Os 11111 do Ţlutic.
V Protivci jsme objeli přívěsný vůz BDlm, který nám pro

tuto akci zapůjčila Zubrnická museální ţeleznice, a začali
stoupat k Bochovu. Dopolední program pak završila jízda
z Bochova přes Protivec do Chyší, kde byla pauza
na oběd a pro zájemce moţnost návštěvy nedalekého
zámku a zámeckého pivovaru Chyše. Kdo předloţil jízdenku z historického vlaku, dostal na prohlídku zámku
50% slevu.Odpoledne jsme do Bochova jeli ještě jednou
a po krátké pauze jsme se opět vrátili do Chyší, odkud
jsme se v podvečer vrátili do Ţlutic.
Počasí sice nevyšlo podle představ a během dne jsme
několikrát zmokli, ale projíţďka po krásné lokálce v podhůří Doupovských hor si přesto zájemce našla a svezlo se
s námi celkem 142 osob všech věkových kategorií.
Tomáš Michálek, Spolek Ţluticko

PČR radí – Řidiči, zvyšte pozornost!
Nastává období častějších střetů se zvěří
S přicházejícím podzimem nastává kaţdoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu s lesní zvěří. Především srny, ale i divoká prasata migrují přes silnice
a stávají se tak častým terčem pro řidiče. Nejčastěji dochází k nehodám v brzkých ranních hodinách nebo ve
večerních hodinách kolem 22. hodiny. V noci je třeba
dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla, a chová se zmateně a nepředvídatelně. Ke střetům
se zvěří dochází hlavně při průjezdu lesem, kolem větrolamu, remízku nebo také kukuřičného pole. Pro zmírnění
následků střetu se zvěří, nebo dokonce předcházení těmto nehodám je vhodné v rizikových úsecích zvýšit pozornost, sledovat okraje komunikace a jet pomalu, aby byli
řidiči schopni zastavit v okamţiku, kdy se mu před jejich
vozidly objeví divoké zvíře. Důleţité je si také uvědomit,
ţe zvěř zpravidla nechodí sama, ale ve stádech, tedy přeběhne-li jedna srnka, většinou za ní jdou ještě další

tvoří překáţku v silničním provozu. Policie ČR vyrozumí
správce příslušné honitby, který přijede a o mrtvou zvěř
se postará. Nakonec se spojte s asistenční linkou své pojišťovny.

Nevíte, jak správně postupovat po střetu se zvířetem?

Nejlepším preventivním opatřením jak se vyhnout sráţce
se zvěří je přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost
(při niţší rychlosti dokáţete na neočekávaný vstup zvěře
do vozovky včas zareagovat).

Okamţitě po nárazu zapněte výstraţná světla, a pokud to
situace dovolí, zastavte na krajnici a ihned na silnici
postavte varovný trojúhelník – řádné označení dopravní
nehody povaţují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ. Při zranění volejte záchrannou
sluţbu na lince 155. Poté na místo přivolejte Policii ČR
např. prostřednictvím tísňové linky 158. Operačnímu
středisku je podstatné upřesnit základní údaje: místo
střetu, zranění osob a také sdělit, jestli sraţená zvěř ne-

Při sráţce se zvířetem zachovejte klid.
Nepodceňujte dopravní značení, které na moţnost pohybu zvěře upozorňuje. Jde o "Pozor zvěř".
Nikdy se nesnaţte sami sraţené zvíře odklízet ze silnice
(poraněná zvěř vám můţe způsobit zranění, v případě
jakékoliv nemoci u zvířete můţe riskovat své zdraví).
Nesnaţte se naloţit zvíře do auta a z místa odvézt. Mohla
by vám hrozit pokuta za spáchaný přestupek, nebo dokonce obvinění z trestného činu.

Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali s moţností vběhnutí lesní
zvěře do jízdní dráhy vozidla. Všem řidičům také přejí
šťastný návrat bez nehody domů.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová, krajské ředitelství PČR

Pozdrav všem, kteří putují krajinou
Dozvěděli jsme se, ţe 11. září 2022 dojde ve Skocích
k velké události. v kostele po mnoha letech ticha zazvoní
nové vysvěcené zvony. Vzali jsme to jako dobrou příleţitost k putování po skokovské cestě, které vede
z kláštera v Teplé přes Touţim právě do Skoků a pak
dále do Ţlutic. Protoţe bylo předpovídáno nepříliš příznivé počasí, dokonce mělo propršet celý víkend, zvolili
jsme k putování aţ úsek cesty vedoucí z Touţimi.
Uţ dříve jsme se chtěli zúčastnit skokovské pouti, velké,
zahajovací, u příleţitosti svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje, nakonec však z toho sešlo kvůli organizačním
problémům. Ale 9. září odpoledne jsme sbalili vše potřebné na dva dny do nepěkného počasí, přesvědčili našeho oslíka Pamelu a poníka Kariba, aby si to všechno
nechali naloţit na záda, nechali se odvézt na vybrané
stanoviště u Touţimi a vyrazili.
Cesta byla čerstvě pokropená drobným deštěm, a tak se
kráčelo velmi dobře, ovšem hned za Lachovicemi nám
putování začaly zprvu komplikovat popadané větve, pak
celé velké stromy, které bylo nutno někdy dost obtíţně
obcházet. A tak se stalo, ţe se nám značená cesta náhle
vytratila a večer se blíţil. Sešli jsme tedy podle turistické
mapy ke starému, rozbořenému mlýnu, přebrodili Střelu
a utábořili se pod majestátním smrkem právě
v okamţiku, kdy začala průtrţ mračen. Naše výbava nám
však skvěle poslouţila a nakonec zmokl jen oslík a poník. Ti by ovšem, kdyby zůstali doma na pastvinách,
zmokli stejně. Ráno po vydatné snídani jsme vyrazili
opět na cestu. Nutno podotknout, ţe jiţ dlouhá léta kaţdoročně několikrát společně
vandrujeme s koňmi
po značených i neznačených cestách. Ale to na koních
jedeme a není třeba se do kluzkých a kamenitých brodů
zouvat. Teď jsme však kráčeli pěšky a lávky přes vodu
nejsou stavěné pro zvířata. Kdyby bylo 25 stupňů ve
stínu, pak by mohlo jít o celkem příjemnou záleţitost.

Zakrátko jsme objevili značenou cestu, která pokračuje
táhlým kopcem do Sovolusek, kde se k nám plánovaně
připojil další člen jezdeckého oddílu (čtvrtý v pořadí),
a pak jsme cestou necestou, dalšími kilometry popadaných větví, zapomenutých po těţbě dřeva, putovali zase
dolů po proudu řeky Střely a opět nahoru po starodávné
cestě aţ na Skoky. Tam jsme byli mile uvítáni obsluhou
kostela. S dovolením jsme vyuţili místního tábořiště
k přichystání teplého občerstvení. Po krátkém odpočinku
jsme vyrazili na poslední etapu cesty, která byla místy
skutečně aţ nebezpečná, ovšem to uţ jsme byli na důvěrně známém území a zanedlouho, v sobotu odpoledne,
jsme dorazili do cíle cesty, do Verušic.
I kdyţ nebylo teplo, i kdyţ vlastně s přestávkami po celou dobu cesty pršelo, večer jsme se pak v teple a suchu
shodli, ţe putování bylo pro kaţdého z nás jednotlivě
přínosem pro ţivot, i kdyţ jsme z pohledu dalších putujících určitě vypadali jako parta těch, co se velmi dobře
znají. A to je důvod, proč vlastně píšu tohle vyprávění
o cestě. O cestě, která krok za krokem pomáhala najít
kaţdé z nás cestu dovnitř k sobě a potom teprve do vnějšího světa. A tak se domnívám, ţe je na kaţdém člověku
jednotlivě, jak zvládne dnešní, pro někoho třeba naprosto nepřehledný, nepříliš přátelský svět. A myslím si, ţe
pokud vidíme hodnotu člověka v tom, co si dokáţe koupit, kam se pak poděje lidskost, víra v kolegialitu, kamarádství, přátelství? Moţná právě v tom je skryté poselství kaţdého putování, kdy prostřednictvím cesty můţeme lépe pochopit svět, protoţe nás to vede
k pochopení sebe samých. Navíc zřejmě všichni máme
svá tajná přání a moţná právě podstoupením cesty, příjemné, nebo krkolomné najdeme ty pravé myšlenky,
které povedou k jejich vyplnění.
Ivana Pánková, Jezdecký oddíl Verušice z.s.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Činnost SDH na přelomu srpna a září
I na konci léta se činnost sboru nezastavila a intenzita
akcí nebo sportovních událostí byla vysoká.
27. srpna se delegace zástupců našeho sboru
účastnila společných oslav obce Útvina, která slavila
635 let od první dochované písemné zmínky o obci,
a místního SDH, které vzniklo před 145 lety. Byla to
další příleţitost potkat kamarády z okolních sborů, prohlédnout si hasičskou techniku nebo třeba zhlédnout
ukázku zásahu jednotky hasičů z Bochova.
Na 31. srpna byla svolána členská schůze do
hasičské zbrojnice, kde jsme se sešli v hojném počtu, za
coţ všem přítomným moc děkuji. Kromě plánování soutěţe na Velkém náměstí, seznámení členské základny
s ekonomickou situací spolku, sportovní činností druţstev mladých hasičů a dospělých byl na pořadu velmi

Hasičský sport a mladí hasiči
22. srpna se zájemci z řad našich mladých hasičů
měli moţnost účastnit dvoudenního výletu do německého zábavního parku Geiselwind. Akci pořádal hasičský
krajský starosta pan Alois Minář, a tak se děti z celého
kraje podívaly do Ţlutic, kde proběhlo zahájení celého
programu včetně ubytování v našem městském kempu.
2. září vyrazilo naše smíšené druţstvo ţen a muţů
na pozvání našeho slovenského partnera Dobrovoľného
hasičského zboru Mesta Hurbanovo na 9. ročník hasičskej súťaţe o Pohár primátora mesta Hurbanovo, která se
konala v sobotu 3. září. Děkuji všem účastníkům za reprezentaci sboru a města. Cestu na Slovensko jsme vyuţili k vyzvednutí nových nástřikových terčů, které jsme
zakoupili za částku 105 tisíc Kč. Zařízení bylo hrazeno
z dotace, kterou nám poskytl Svaz obcí Doupovské hory. Za tento příspěvek velmi děkujeme.
Dne 7. září zahájili další sezónu naši mladí hasiči. Opět
jste dorazili se svými rodiči v hojném počtu, coţ je pro
nás závazek. Děkujeme za důvěru.

důleţitý bod, a to rozhodnutí o rozsahu investic do historické hasičské stříkačky Daimler - Benz AG, která je
v majetku spolku. Vozidlo je momentálně v další fázi
opravy motoru a bylo potřeba rozhodnout, zda bude provedena kompletní generální oprava nebo jen dílčí.
Vzhledem k vysoké částce za generálku, která se blíţila půl milionu Kč, se členové rozhodli pro dílčí opravy
motoru a celkové zprovoznění vozidla v investici, které
nepřesáhne 100 tisíc Kč.
Na 3. září naplánovali naši kamarádi z Bochova
oslavy ke 150. výročí vzniku SDH Bochov. Pořadatelé
si objednali opravdu nádherné počasí, a tak si naše početná delegace uţívala nejen slunný den, ale také celý
připravený program. Děkujeme hasičům z Bochova za
přátelské setkání a přejeme jim další skvělé sportovní
úspěchy a výdrţ při práci s mládeţí.

V měsíci září zakončila svoji individuální sezónu i naše
borkyně Týna Švecová. A to 3. září výborným 7. místem v posledním kole Českého poháru v Ostravě a 11.
září na soutěţi pořádané krajským svazem SH-ČMS
Ústí nad Labem ve výstupu na cvičnou věţ, kde díky
svému novému osobnímu rekordu v čase 9.08 sekundy
obsadila ve své kategorii vynikající 2. místo. Gratuluji!

Memoriál Fandy Jirana
Na sobotu 10. září připravil náš sbor tradiční soutěţ v poţárním sportu, která je součástí Vladařského
poháru, O pohár starosty města Ţlutice a memoriál Fandy Jirana. Přípravy probíhaly několik dní, a proto se realizačnímu týmu opět povedlo připravit zázemí, za které
se náš sbor opravdu nemusel stydět. Nakonec i počasí se
umoudřilo a v průběhu závodů začalo svítit slunce. Podtrhnul bych mimořádné sportovní výkony druţstva ţen a
muţů z Bochova, kteří po zásluze vyhráli ve výborných
časech na náročné trati ţlutického Velkého náměstí.
Dalším překvapením pro všechny diváky byla premiérová účast druţstva veteránů ze Ţlutic. Všem sportovcům

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
děkujeme za účast a těšíme se na další ročník. Po soutěţi
jsme opět pro veřejnost připravili posezení u ţivé hudby
s bohatým občerstvením, kde se všichni návštěvníci dobře bavili. Bohuţel po ukončení akce došlo k několika

incidentům, které nám organizátorům pokazily radost
z dobře odvedené práce.
Jaromír Fejt, Jednatel SDH Ţlutice

Zástupci SLŠ Ţlutice na dnech svatého Eustacha na hradě Křivoklát 2022
Stává se jiţ tradicí, ţe naše škola navštěvuje v měsíci září
hrad Křivoklát, kde probíhají myslivecké slavnosti spojené s trubačskou soutěţí. Letos tomu nebylo jinak, a tak v
sobotu 10. září vyrazila četná skupina zástupců Střední
lesnické školy Ţlutice na hrad Křivoklát. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na reprezentaci školy a jednotlivých oborů u stánku, děkujeme všem, kteří vystupovali
na pódiu v rámci vábení, kynologie a sokolnictví. Velký

úspěch zaţili i naši trubači. V kategorii sólisté lesnice se
na 3. místě umístila Natálie Langová a v kategorii soubory se trubačský soubor Ţluťásek umístil na nádherném 2.
. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěţích.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

KAŃKA 1

KAŃKA 2

PTACTVO ŢLUTICKA
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Byl panem Boreckým vyfocen na řece Střele. (Na snímcích vlevo samec, vpravo samička.) Díky jeho zbarvení
se mu říká létající drahokam. Hmotnost těchto ptáků je
pouze 25-30 gramů U ledňáčků je velmi dlouhý a velký
zobák, který se vyznačuje ostrostí a tvrdostí.
Samci jsou jen o něco větší neţ samice a mají mírně jasnější barvu. Ledňáčci mají velmi krátké nohy, které nejsou zcela určeny k pohybu, proto se tito ptáci pohybují
výhradně pomocí křídel.
Samci velmi pěkně pečují o samice. Loví na začátku
páření různé ryby a v zobáku je přináší samici. Kdyţ se
pak vytvoří pár, samec začne pracovat na budoucím
hnízdě. Uspořádá obydlí za pomoci svého dlouhého zobáku, s nímţ vykopává díru v zemi. Pár můţe ţít ve stejném hnízdě po dlouhou dobu. Ledňáček říční obývá
okolí pomalu tekoucích čistých vod, které jsou bohaté
na ryby. Ţije tedy v blízkosti řek, potoků, jezer, rybníků
i mokřadů, které mají v okolí strmý břeh, kde ledňáček
hnízdí. Je po většinu roku samotář a přísně teritoriální
pták. Setkání dvou ledňáčků často končí soubojem, kdy
vítězný pták svého soka přidrţí chvilku pod vodou.
Ve volné přírodě se doţívají okolo 7 let.
Základem jejich výţivy jsou malé ryby, vodní hmyz a
dokonce i pulci ţab. Díky svému rychlému letu ztrácí
mnoho energie, proto kaţdý den musí spořádat tolik potravy, která se rovná 60 % jeho hmotnosti. Na kořist

Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
Byla vyfocena na rybníku
Košík u Ratiboře Je to
velký, silně stavěný pták.
Dorůstá 84 - 102 cm,
v rozpětí křídel měří 155
- 175 cm .Volavka popelavá je obyvatelem prakticky všech typů vod bohatých na potravu. Za potravou často zalétává také
na pole.
V České republice je nejhojnější volavkou. Vyskytuje se prakticky na celém
jejím území aţ po nadmořskou výšku 730 m
a je v současné době chráněným druhem. Nejaktivnější je brzy ráno a
za soumraku.
Převaţující sloţkou v potravě volavky popelavé
jsou ryby různé velikosti
i mrtvé (preferuje), poţírá však také obojţivelníky, měkkýše, hmyz a jiné bezobratlé, malé ptáky
a savce, občas plení
i hnízda vodních ptáků,

číhá usazený ve větvích 1 aţ 2 m nad vodou. Potom se
vrhá kolmým letem pod vodní hladinu, kde bleskově
chytne svou oběť do zobáku. Ulovenou potravu zabije
úderem o větev a polyká ji hlavou napřed. Jen kaţdý
desátý lov končí úspěchem.
Počty ledňáčků v ČR pomalu rostou, ale přesto je přísně
chráněn. Stavy ledňáčka jsou u nás odhadovány na 300
– 700 párů. Hnízdí od května do září, někdy zvládnou i
2 snůšky do roka. Dospělosti se doţije okolo 50 % mláďat. To je způsobeno smrtelnými nehodami při učení jak
ulovit kořist pod vodou, promoknutím peří nebo ulovením
predátorem.

často loví hraboše na polích a tím je uţitečná. Škody
na tekoucích vodách jsou zanedbatelné, přesto rybáři
vyvíjí silný nátlak na povolování jejich odstřelu. Kořist většinou polyká vcelku, pokud je však příliš
velká, vyvrhuje ji a snaţí se ji spolykat znovu.
Má svou speciální taktiku lovu. Bez pohybu stojí
ve vodě nebo na souši a upřeně hledí na vodní hladinu nebo na zem a v případě, ţe se kořist přiblíţí
na vhodnou vzdálenost, se jí zmocňuje rychlým škubnutím krkem a většinou ji doslova harpunuje.
Hnízdo staví v korunách vysokých stromů. Na svá
hnízdiště se páry vrací několik let po sobě, opuštěná
hnízda volavek pak k hnízdění často vyuţívají i jiné
druhy ptáků.
Jaromír Břehový, Foto Jan Borecký

Festival VIVA LA MUSICA 2022 za námi
Tradičně třetí zářijovou sobotu probíhá nesoutěţní festival Viva la musica. Letos proběhl 17. 9. 2022 od 14 hodin ve ţlutickém kostele Sv. Petra a Pavla. Ke slyšení
bylo pět pěveckých sborů. Zahájení festivalu se ujal domácí sbor Rosa coeli, dále se představil Ţenský komorní sbor z Jirkova, následoval komorní Vox cantabilis
z Chomutova a Jirkova, po tomto tělese zazpívali naši
loketští přátele Cubitus a samotný závěr patřil nováčkům přehlídky , ţenskému sboru Luběnky z Lubů

u Chebu. Sboristé předvedli skvělé skladby, chrámovým
prostorem se nesly melodie a harmonie období dávných
i současných. Všechny zúčastněné sbory si společně zazpívaly na začátku přehlídky a v závěru se rozloučily
kánonem Vale, který se překládá jako „sbohem či
na shledanou„.
Petra Vojtová

Kulturní tipy na říjen 2022
Muzeum Mariánská Týnice 30. 9. a 1. 10. 2022
od 18 hod pořádá Noc v muzeu : Zlom vaz aneb ochotníci na scénu! Noční prohlídky zpestřené o účast členů
divadelního spolku Tyl z Čisté si nenechte ujít. Rezervace předem je nutná.
Plovárna Manětín ukončuje svou sezónu 1. 10. 2022
od 11hod. V tomto inspirativním areálu můţete grilovat jehněčí maso, sbírat a moštovat plovárenská jablka, nakoupit na bleším trhu a k tomu poslouchat skupinu The Fool a jejich irskou muziku.
Do Husovky se vypravte 6. 10. 2022 v 19.30 hod,
kdy tu zahrají Epydemie. Folkrocková kapela
z jiţních Čech představí svou zajímavou tvorbu.
Za zmínku stojí, ţe za album Kotlina obdrţeli cenu
Anděl.
Do Lidového domu ve Staré Roli se mohou vydat
fanoušci frontmana kapely DYMYTRY 8. 10. 2022
od 19.30 hod. Protheus vydává svou první sólovou
desku a postavil novou doprovodnou kapelu ze zvučných jmen. Tyto koncerty se nebudou často opakovat
…
Galerie umění Karlovy Vary do svého doprovodného
programu pozvala Duo Jana Ereta. Janek a Eva Ere-

tovi jsou západočeští písničkáři s poměrně zajímavou, osobitou tvorbou zaměřenou na akustický a melodický folk. Kdy? 11. 10. 2022 od 19.30 hod.
V Husovce v Karlových Varech zahrají 13. 10. 2022
od 19.30 hod. Jamaron. Česká rocková kapela
s Marií Dostálovou, která je obklopená hutným zvukem elektrických kytar a razantních bicích vás můţe
jen rozhýbat a potěšit.
V klášteře Teplá v sobotu 15. 10. 2022 se překvapivě
nerozezní klasická hudba, ale překvapí vás Jazz industry pianisty Jiřího Podlipného. Od 19 hod. uslyšíte jak bossanovu, tak i další latinskoamerické rytmy.
Muzikanti říkají, ţe hudbu nemají pro obţivu, ale
pro naplnění duše. Máte se tedy na co těšit!
A ještě jednou Husovka. 25. 10. 2022 od 19.30 hod.
zdejší prostory zcela ovládne svým nezaměnitelným
hlasem bývala zpěvačka Spirituál kvintetu Irena Budweiserová. Její zpěv doplní pánové Racek (kytara a
zpěv) a Mikawa (violoncello). Můţete očekávat originální prolínání blues, gospelu, folkových balad
a autorské hudby.
Krásný hudební podzim přeje Petra Vojtová

VZPOMÍNÁME
Ve věku 74 let zemřela Eva Karešová, dlouholetá kolegyně a hlavně skvělá
kamarádka aţ do posledních dní. Eva pracovala mnoho let ve ţlutické kultuře
a organizovala kulturní akce. Byla milá, veselá, empatická, měla ráda společnost
a hlavně milovala své děti a vnučky. I kdyţ zde jiţ nebydlela, ráda na Ţlutice
vzpomínala.
Bude mi navţdy chybět a v našich srdcích budeme udrţovat vzpomínku na ni.
Marie Ferencová

INZERCE
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell—typu Araukana a Dark Shell— t ypu Maranska, 16 - 20 týdnů, 220 -269,- Kč/
ks. Ţlutice- 14. 10. a 4.1 1. 2022 –u kina — 12.30 hod. , tel.: 601 576 270, 728 605 840 —
9.00 -16.00 hod.,w ww.drubezcervenyhradek.cz
Hledám paní nebo paní s menším dítětem na vedení domácnosti a péči o seniora. Nabízím bezplatné ubytování vyjma částečné úhrady sluţeb.
Zn.: Čistota, poctivost, diskrétnost, seriozní jednání. Kontakt: 777 120 174

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
7. 10. 18,00 HOD. ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY
Vstupné dobrovolné
KULTURNÍ DŮM
13. 10. 14 HOD. PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Hudba DUO Ţákovec, občerstvení, zábava
Odvoz Alena Adámková tel: 702 091 630

15. 10. 19 HOD. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Divadelní představení
Vstupné v předprodeji 220,- Kč v infocentru ve Ţluticích. Cena na místě 250,- Kč

22. 10. 14 HOD. DRAKIÁDA U VERUŠIC
S sebou si vezměte draky a špekáčky. Teplé nápoje budou zajištěny
PROTIVEC
28. 10. 11 HOD. T. G .MASARYK – OSLAVY 104. VÝROČÍ
Vystoupení dětí ZŠ a ZUŠ Ţlutice pod vedením Petra Levanského
Odjezd minibusu ze Ţlutic od kina 10. 15 hod, tel: 702 091 630
AMFITEÁTR
29. 10. 17 HOD. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz účastníků na křiţovatce u kina. S sebou deky na lavičky.
Občerstvení zajištěno.

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI.
Nákladem 600 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Technický redaktor: Jaromír Břehový
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Do říjnového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Pavel Kavec, Petra Vojtová,
Jaromír Břehový, Jaromír Fejt, Zuzana Churaňová , Jan Borecký, Radka Stolariková, Marie Ferencová, Tomáš Michálek, Ivana Pánková a Luděk Svoboda.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do listopadového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. října 2022, elektronicky na adresu
zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat.
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města
zdarma, od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1800 Kč, polovina strany
900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, vše vč. DPH 21%.
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