
ŽLUTICKÝ 

č. 12 ročník 2022 

 

Z obsahu:  

- ptactvo Žluticka 

- PČR radí 

- slovo nové starostky                          
- zprávy od rybářů 

 

- návštěva ministra ve Žluticích 

- Betlémské světlo a zpráva z fary 

- zprávy od hasičů                                                            

Podzim u morového sloupu na Velkém náměstí ve Ţluticích. Foto Alena Adámková. 



Váţení spoluobčané,  
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města  10. 
11.2022 zvolili zastupitelé nové vedení města Ţlutice. 
Nejprve mi dovolte poděkovat všem, kteří prostřednic-
tvím letošních komunálních voleb vyjádřili svůj názor a 
ukázali, ţe jim osud města není lhostejný. Osobně mne 
velmi potěšila důvěra, kterou jsem společně s mými spo-
lukandidáty od voličů získala. Je pro mne obrovskou ctí 
a zodpovědností být v historii Ţlutic první ţenou, která 
povede naše město. Tato nová role je pro mne velkou 
výzvou a těším se Vás a na naši spolupráci. 
 
S kandidáty vítězného sdruţení Ţlutice pro ţivot jsme se 
před volbami dohodli, ţe budeme respektovat výsledky 
voleb. Občanům často vadí, ţe se nakonec spojí ti, které 
nevolili s těmi, kterým dali hlas. Pak mohou nabýt do-
jmu, ţe volby vlastně nemají smysl. Oslovili jsme proto 
druhé vítězné sdruţení – Místní pro Ţlutice a nabídli jim 
uţší spolupráci vč. funkce místostarosty. Místní pro Ţlu-
tice navrhli MUDr. Hanu Hnykovou. Z důvodu jejího 
pracovního vytíţení jsme přistoupili k rozdělení funkce 
místostarosty na dvě pozice, s tím, ţe si finanční odmě-
nu rozdělí. Na ustavujícím zastupitelstvu se pak odhla-
sovala i volba dvou neuvolněných místostarostů, kon-
krétně 1. místostarostou se stal Mgr. Luděk Svoboda a 2. 
místostarostkou MUDr. Hana Hnyková. Mít dva mís-
tostarosty není nic neobvyklého, zvláště tam, kde není 
zřízena rada města. V našem okolí mají dva místostaros-
ty například v Chyších nebo v Manětíně. Naším prvořa-
dým úkolem je postavit dobré pracovní týmy včetně vý-
borů a komisí, které jsou poradním orgánem zastupitel-
stva a starostky města.  
Budeme usilovat o otevřenou a vstřícnou diskusi mezi 
subjekty zastoupenými v zastupitelstvu města, ale také s 
občany Ţlutic při řešení jejich potřeb a problémů. Všem 

nám přece jde o 
stejné cíle, které 
vycházejí z pře-
svědčení, ţe zá-
kladem dobrého 
ţivota v našem 
městě jsou spoko-
jení občané. Proto 
naváţeme na dob-
rou práci bývalé-
ho vedení města a 
dokončíme všech-
ny jiţ naplánované akce. V současné době připravujeme 
rozpočet města tak, aby mohl být zodpovědně projednán 
a schválen zastupitelstvem ještě v tomto roce. Není to 
vůbec jednoduchý úkol, protoţe nedokáţeme dobře od-
hadnout například ceny energií, inflaci nebo daňový vý-
nos pro obce. Věřím však, ţe tento úkol zvládneme. Čas 
také ukáţe, kam se bude vývoj ubírat a na kolik nás kri-
ze zasáhne. Jsem si jistá, ţe ji společně překonáme a 
město se bude nadále úspěšně rozvíjet. Chci vás ujistit, 
ţe vedení a zaměstnanci radnice jsou zde pro všechny a 
jsou připraveni kaţdému bez rozdílu kdykoliv pomoci.  
Úplně na závěr mi dovolte, abych vám za vedení města i 
za sebe popřála klidné a příjemné proţití adventu, mno-
ho příjemných setkání a co nejméně shonu. Jiţ 
s předstihem vám přeji také krásné vánoční svátky strá-
vené v kruhu svých nejbliţších, plné pohody a splně-
ných přání. Do nového roku 2023 hodně štěstí, úspěchů 
v osobním i pracovním ţivotě a všem hlavně pevné 
zdraví přeje  
 

Vaše Helena Plitzová  
starostka města  

Slovo nové starostky města 



Slovo předchozího starosty města 

Váţení spoluobčané, před rokem jsem ohlásil, ţe nebudu 
v dalším volebním období kandidovat do ţádné uvolně-
né funkce. Rozhodnutí to bylo definitivní a 10. listopadu 
2022 se stalo skutečností. Na ustavujícím zasedání byla 
zvolena nová starostka města. Přesně na den se tím zavr-
šilo mých 12 let ve sluţbě pro Vás a naše město.  

Tři volební období je dost dlouhá doba, celkem slušná 
porce let vlastního ţivota, získávání zkušeností, rozhle-
du, proţívání radostí z povedeného i zklamání z toho, 
co se nepovedlo nebo nedařilo. Jsem za to všechno 
vděčný. Je to ale také dost dlouhá a správná doba na to, 
aby se na záleţitosti města začaly dívat také jiné oči, 
třeba svěţím pohledem. Mohu ale konstatovat, ţe se po-
sledních 12 let povedlo vţdy dát dohromady lidi, kteří se 
nebáli převzít zodpovědnost za věci veřejné, dělat i ne-
populární rozhodnutí a posouvat město dopředu.  

Vzpomínáte ještě na to, jak do našich nezateplených 
škol táhlo okny? Jak vypadaly jejich školní zahrady? 
Ţe  jsme vyměnili okna a zaizolovali fasády na pečova-
teláku, na technických sluţbách, na školní druţině a díl-
nách? Ţe jsme zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, celý 
jeden bytový dům nebo kabiny TJ Sokol? Jak jsme poři-
zovali hasičskou nebo lesnickou techniku, popelářský 
vůz, traktor na zimní údrţbu a auta pro pečovatelskou 
sluţbu? Jak jsme museli skladovat štěpku venku před 
kotelnou, protoţe nebyl sklad? Jak byly vybydlené chat-
ky v autokempu, nefungující amfiteátr nebo ţe měla ţlu-
tická pouť rozpočet pouhých 20 tis. Kč? Věřili byste, 
ţe  jsme byli poslední město v Karlovarském kraji, které 
nemělo svůj sběrný dvůr? Vybavíme si škvárový ovál 
kolem hřiště, nebo uţ nás jen jako samozřejmost napad-
ne tartanová běţecká dráha, in-line bruslení a skatepark? 
Pamatujete na nebezpečné přecházení a průjezd křiţo-
vatkou pod kostelem? A víte, ţe ještě nedávno netekla 
voda ve Veselově a v Ratiboři z vodovodu? Zvykli jsme 
si na komfort při jízdě na cestě ke hřbitovu nebo chůzi 
po chodnících na Ţiţkově, Pod Strání, ve Vítězné, 
v Nádraţní, v Mlýnské? Všímáme si ještě, ţe nám 
na  cestu svítí úsporné a moderní ledkové veřejné osvět-
lení? 

Vzpomínáte si? Já ano, byl jsem u toho! Byl jsem u těch 
160 mil. Kč z dotací, které jsme získali pro město, aniţ 
bychom ho dál zadluţovali. Byl jsem u navázání plno-
hodnotného a ţivého partnerství na Slovensku 
a  v Bavorsku, u úspěšné reprezentace města ve Slovin-
sku. Byl jsem u pořízení úplné listovací kopie Ţlutické-

ho kancionálu, 
něčeho, na co 
jsem obzvlášť 
hrdý. 

Město pod mým 
vedením ode-
vzdáváme bez 
úvěrů, bez dluhů, 
s téměř 20 mil. 
Kč na účtech. 
Se schváleným 
územním a stra-
tegickým plá-
nem, s vyprojek-
tovanými 30 par-
celami pro výstavbu a s plochou pro drobnou výrobu. 
Nové vedení má připravené projekty se stavebním povo-
lením na rekonstrukci radnice a muzea, ulic Hradební, 
Karlovarské, Ţiţkov, Dukelských hrdinů, Malého ná-
městí, silničního mostu do Lomnice, cyklostezky podél 
vody, rekonstrukci školní kuchyně, školních dílen, vybu-
dování třídící linky na odpad. Má k dispozici zdravě 
fungující společnosti města. A také kulturu, kterou nám 
závidí široké okolí. 

Ale práce a výzev zůstává samozřejmě moc a moc. Jak 
uţ jsem zmínil, to vše nejde udělat bez společenství lidí, 
kteří chtějí pro město pracovat. Já takové lidi kolem se-
be měl. Byli to nejen spolupracovníci na městském úřa-
dě, ale také všichni aktivní lidi v našich organizacích, 
ve výborech, v komisích. A pak tu byla moje rodina, 
která mě po celou dobu podporovala a vytvářela zázemí 
klidu. I ona přinesla svou oběť. Ze srdce děkuji! 

Díky také všem, kteří  se ze všech sil snaţili o to, aby se 
věci nedařily. Naučili jste mě vytrvalosti a trpělivosti. 
A  všech vašich slov a činů do času! 

Přeji nové paní starostce mnoho sil a štěstí. Ona sama 
i  město budou potřebovat obojí. 

Rozhodně nelituji, ţe jsem tehdy výzvu pracovat 
pro svoje rodné město přijal. I díky městu jsem, 
kdo jsem. A mám také za to, ţe jsem svojí prací vrátil 
svému městu to, co do mě kdysi vloţilo. 

Děkuji vám tedy, milé Ţlutice, tímto jsme spolu vyrov-
náni! 

Václav Slavík – starosta města v letech 2010 - 2022 

          Poděkování 

Děkujeme městu Ţlutice za dotaci spolku zdravotně postiţených důchodců, poděkování členkám výboru 
za organizování zájezdů a společenských akcí, díky všem sponzorům za dárky do tomboly. 

Marie Vlková, předsedkyně SZP 



   Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 1. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Ţlutice 

Termín a místo konání:  čtvrtek 10. listopadu 2022 
od  7:00 hodin v Kulturním domě Ţlutice 

Zastupitelstvo města Ţlutice  

určuje, ţe pro výkon funkce starosty města Ţlutice bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, 

schvaluje volbu dvou místostarostů, 

volí starostkou města Ţlutice Mgr. et Mgr. Helenu Plitzo-

vou,  

volí 1. místostarostou města Ţlutice Mgr. Luďka Svobo-
du, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci, 

volí 2. místostarostkou města Ţlutice MUDr. Hanu Hny-
kovou, 

zřizuje finanční a kontrolní výbor s tím, ţe oba výbory 
budou pětičlenné, 

        Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, starostka města    
Mgr. Luděk Svoboda, 1. místostarosta města 



Dlouhodobým obtíţně řešitelným a v poslední době stále 
silněji vystupujícím problémem nejen v našich měst-
ských lesích je nezvládnutý management býloţravé zvě-
ře (jelen sika, muflon, daněk). Jako vţdy příčin je více-
ro, řešení není jednoduché a uţ vůbec ne snadné. Zde si, 
především pro úplnost, dovolím podotknout, ţe město 
Ţlutice, nikoliv nevýznamný vlastník honebních pozem-
ků, má z titulu platné legislativy všechny své honební 
pozemky z moci úřední tzv. přičleněny do honiteb 
(mysliveckých revírů) jiných drţitelů. Jednoduše nespl-
ňuje (dost moţná účelově stanovené) podmínky součas-
ného zákona o myslivosti k tomu, aby vytvořilo vlastní 
honitbu, a výlučně samo rozhodovalo o tom, jakým způ-
sobem bude nakládat se svým majetkem. Především ne-
dopouštět poškozovaní obnovovaných porostů zvěří. 
Drţitelé ani uţivatelé honiteb se totiţ dle platné legisla-
tivy s vlastníky přičleněných pozemků prakticky nemusí 
bavit – čili vlastník nemá ve svých rukách podstatný 
faktor ovlivňující (a poškozující) jeho majetek. Absolut-
ní ignorace snahy o jakýkoliv dialog ze strany některých 
mysliveckých subjektů byla vyvrcholením, po kterém 
jsem oslovil Bc. Mgr. Václava Slavíka, zdali by do Ţlu-
tic dokázal (podotýkám opakovaně – jiţ v roce 2016 
Ţlutice navštívil tehdejší ministr zemědělství Jurečka) 
pozvat ministra zemědělství, tentokrát k tématu mysli-
vecká legislativa, škody na našem majetku nebo vliv 
vlastníka pozemku na myslivecké hospodaření, původně 
i s cílem provést pana ministra po konkrétních, často 
zvěří zničených, porostech. Návštěva mi byla přislíbena, 
jednou sice odloţena, nicméně 15. 11. tohoto roku přijel 
do Ţlutic Ing. Zdeněk Nekula. Vzhledem k tomu, ţe da-
ná situace se netýká pouze našich lesů, setkání se kromě 
paní starostky Mgr. et Mgr. Heleny Plitzové, pana ta-
jemníka MÚ a bývalého starosty Bc. Mgr. Václava Sla-
víka zúčastnil i pan Vladimír Melichar, zastupitel města 
Karlovy Vary, který se velkou měrou podílel na organi-
zaci schůzky a pan Ing. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel 
p.o. Lázeňské lesy Karlovy Vary (LLKV). Myslím,  ţe 
sdělení pana ministra o zařazení změny myslivecké le-
gislativy do plánu legislativních prací pro r.2023 i jeho 
následný zájem o naše příspěvky k dané problematice 
vzbudil u účastníků jednání opatrný optimismus. Vzhle-
dem k napnutému programu pana ministra se sice neu-
skutečnila exkurze do poškozených porostů, nicméně 

stav poškozených porostů jsem odprezentoval fotogra-
fiemi, případně videi. 

Osobně jsem potěšením konstatoval, ţe náš pohled na 
směr, kterým by se mělo ubírat hospodaření se zvěří, je 
prakticky shodný i z mnohem větším vlastníkem lesa, 
jako jsou Lázeňské lesy, a i tradiční rozdíly v pohledu 
na nejrůznější problémy mezi lesníky a ochránci ţivotní-
ho prostředí nejsou nepřekonatelné, pokud najdeme spo-
lečný cíl. Pevně věřím, ţe tato shoda můţe být pro takto 
vysoce postaveného ústavního činitele signálem, ţe 
vlastníkům nejde o ţádný lobbing soukromých zájmů, 
ale o reálné řešení problémů vlastníků nejen lesa, kterým 
jejich hospodaření často neprosto znemoţňuje přemno-
ţená spárkatá zvěř. Pokud by se navíc podařilo některé 
náměty, které z následné debaty vzešly, posunout 
do  nově vznikající legislativy, je velká šance, ţe by nám 
mohla dát do ruky nástroj na vyřešení našich problémů. 
Jde zejména o posílení vlivu vlastníka pozemku na mys-
livecké hospodaření, změnu plánovaní odlovu, ale i pří-
stup k vyuţití honiteb, které jsou v drţení státu. Ze stra-
ny pana ministra nám bylo přislíbeno další setkání, pod-
pora v řešení aktuálních problémů i pouţití dobrých pří-
kladů – především vyuţití reţijní honitby LLKV 
v přípravě legislativních změn. Jako občan Ţlutic a jed-
natel Lesy Ţlutice, s.r.o. pokládám za mimořádně důle-
ţité, ţe se takovéto jednání uskutečnilo „na domácím 
hřišti“ u nás ve Ţluticích. Za zprostředkování a organi-
zaci této návštěvy velice děkuji Mgr. Et Bc. Václavu 
Slavíkovi a panu Vladimíru Melicharovi. Za přijetí pak 
samozřejmě paní starostce Mgr et. Mgr. Heleně Plitzové 
a zaměstnancům úřadu za technickou podporu.  

 Zolekta kiv Lesy Ţlutice, s.r.o.  Josef Hájek - jednatel 
foto Václav Komopík 

Chceme naše lesy v našich rukou, aneb návštěva ministra ve Ţluticích!! 



          Advent – čas bdělosti a přípravy na Vánoce 

Boţí kříţek u Skoků byl letos opraven 

Letošní duchovní přípravu na Vánoce odstartovala 1. 
neděle adventní 27. listopadu. Advent je především do-
bou příprav na příchod Bohem slíbeného Mesiáše, na 
příchod Boţího království. Jen tomu, kdo se ztiší a bude 
naslouchat, kdo otevře své srdce a dlaně, aby mohl roz-
dávat a přijímat, a kdo nebude zavírat oči před pravdou, 
tomu bude dopřáno najít cestu k jesličkám. Vydejme se 
na cestu! Ztišme se, naslouchejme, hledejme. Všímejme 
si drobností, pěkných a milých věcí. Zvlášť ale bliţních, 
kteří jsou kolem nás a sdílejí s námi události kaţdoden-
ního ţivota. Za vším se totiţ tajemně skrývá Boţí dobro-
ta a láska. S blíţícími se svátky Boţího narození je spo-

jený zanedlouho i závěr kalendářního roku 2022. Děkuji 
za náš farní misijní tým všem, kteří jste nám v roce 
uplynulém pomáhali. Díky za vaši ochotu, pozdrav, 
úsměv i za to, ţe jste. Děkujeme Bohu za vás, modlíme 
se a přejeme všem lidem dobré vůle Boţí poţehnání do 
nového roku! 

P. S. Mše svatá na Štědrý den, 24. 12. 2022, bude 
v kostele sv. Petra a Pavla ve 21. 30 hod.   

                                                                                                                
P. Pavel, P. Bohumír a br. Josef 

 

Na začátku 19. století se rozhodli manţelé Barbra a Wenzl 
Wallischovi ze Skoků postavit ke slávě Boţí kříţek. Nechali 
ho umístit asi 700 m od Skoků směrem k Polomu, na křiţo-
vatce s cestou do Martinic. Později se o kříţek  starali další 
obyvatelé č.p.6, zejména rodina Tauschova a Bürgerova. Po 
odsunu německého obyvatelstva tato památka chátrala. V 
letošním roce se ji podařilo opravit a to díky zručnosti pana 
kameníka a sochaře  Marcela Stoklasy z Nečtin. Financování 
zajistily společnými silami Místní - hnutí nezávislých a Spo-
lek okrašlovací Vladař. 
Doufejme, ţe kříţek bude dělat radost poutníkům, kteří stále 
ve větším počtu směřují do Skoků, mnoho dalších let. 

                                                          MUDr. Hana Hnyková 

                                                     MUDr. Hana Hnyková 



PČR radí – Advent seniorům 
 
Krásné proţití vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!  

S nadcházející zimou přichází adventní čas a první svíč-
ku na adventním věnci zapálíme v letošním roce  jiţ 27. 
listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, ob-
chodní centra jsou plná nakupujících návštěvníků a vá-
noční atmosféra je všude kolem nás. Bohuţel se 
i  v tomto krásném období najdou ti, kteří vyuţívají to-
hoto času ve svůj prospěch. Podvodníci, kapsáři a zlodě-
ji jsou v tomto vánočním čase ve svém ţivlu. Vyuţívají 
zejména lidské nepozornosti, ale také jejich dobrosrdeč-
nosti. Především díky těmto vlastnostem končí v jejich 
sítích především starší občané v důchodovém věku.  
 
Aby se alespoň částečně eliminovalo páchání této trestné 
činnosti, připravili policisté z Krajského ředitelství poli-
cie Karlovarského kraje na období celého adventu pre-
ventivní projekt s názvem „Seniore, dej si pozor!“, který 
je financován z Programu Ministerstva vnitra v oblasti 
prevence kriminality. Cílem projektu je především sní-
ţení nárůstu trestné činnosti páchané na této skupině 
obyvatel a jejich informování o moţnostech, kterými se 
lze proti této trestné činnosti bránit. Poznatky si však 
mohou odnést i lidé mladší, neboť není pravidlem, ţe si 
pachatelé trestné činnosti vybírají své oběti pouze mezi 
seniory.  
 

Policejní preventisté budou po celém Karlovarském kra-
ji během adventu navštěvovat místa s velkým pohybem 
lidí, jako jsou například obchodní centra či parkoviště 
před nimi, kde budou rozdávat letáky s preventivními 
radami k dané problematice. Součástí letáčku je i kříţov-
ka s tajenkou. S letáčkem můţe být senior obdarován 
i  stolním kalendářem na rok 2023, který obsahuje 
spoustu důleţitých preventivních rad a informací. Aby si 
senioři tyto rady lépe zapamatovali, kaţdá stránka je 
doplněna krásným ilustračním obrázkem. Po celou dobu 
adventu poběţí v Českém rozhlase i preventivní spoty 
zaměřené na kapesní krádeţe, podomní prodejce, online 
nákupy, platby kartou a výběry z bankomatu. Tyto pre-
ventivní spoty mohou slyšet i návštěvníci při svých ná-
kupech v různých obchodních domech v celém Karlo-
varském kraji.   
 
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlo-
varského kraje vám přejí krásné proţití adventního času 
bez jakékoli úhony a nepříjemností. 
 
kpt. Bc. Zuzana Churaňová 
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE                 
KARLOVARSKÉHO KRAJE  



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

   22. října odjela početná výprava mladých 
hasičů na okresní soutěţ Závodu poţárnické 
všestrannosti, kterou pořádalo SDH Stará 
Role. Za naše ţlutické barvy stála na startu 
dvě druţstva mladších ţáků s umístěním na 
5. a 7. místě a dvě druţstva starších ţáků, 
která se umístila na 2. a 5. místě. Děkuji 
všem závodníkům za výbornou reprezentaci 
a vedoucím za odvedenou práci při podzim-
ní všestranné přípravě a trénování dětí. 

5. listopadu proběhla poslední velká brigáda  spolku v letošním roce. 
Podařilo se uklidit hasičskou zbrojnici včetně umytí oken, úklidu okolí 
hasičárny, odvezení překáţky z venkovního oválu do garáţe a na sběr-
ném dvoře zlikvidování několik starých spotřebičů a nepotřebných věcí. 
Potěšila mě nejen hojná členská účast, ale i mnoţství práce, které se 
udělalo. Vám všem velké díky. 

Naší poslední předvánoční akcí bylo jiţ tradiční posezení u svatomar-
tinské husy. Ve zbrojnici jsme se sešli 11.  listopadu, a přestoţe se husa 
tentokrát úplně nepovedla dopéct, dobrou náladu nám to nezkazilo. 

Poděkování pak patří našim členům za celoroční spolkovou aktivitu, 
seniorům především za postavení soutěţního druţstva veteránů, trené-
rům mladých hasičů za neuvěřitelnou porci práce a obětovaného času. 
Mladým hasičům, ţenám a muţům ze sportovních druţstev pak děkuji 
za úspěšné reprezentování našeho sboru a města Ţlutice na soutěţích 
v poţárním sportu. Děkuji našim příznivcům a sportovním fanouškům 
za přízeň, kterou nám během roku projevili. 

 Všem lidem dobré vůle přeji jménem SDH Ţlutice pokojné a klidné 
Vánoce. 

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 



PTACTVO  ŢLUTICKA 

Tuto část našeho seriálu o ptáčcích na Ţluticku věnuje-
me  dvěma zajímavým druhům ptáků z vodního prostře-
dí.  

Tím prvním je skorec vodní (Cinclus cinclus) . Panem 
Boreckým byl vyfocen na Otročínském potoce. Často se 
vyskytuje i ve Ţluticích, ale je fotograficky těţko polapi-
telný. Skorec vodní dorůstá 18 cm a připomíná kosa čer-
ného.  Obě pohlaví jsou si velmi podobná. Ţije výhradně 
u čistých, na kyslík bohatých, rychle proudících vodních 
toků. 
Náleţí k několika málo pěvcům, kteří se potápějí a pla-
vou. Pod vodou vyuţívá silných křídel. Literatura uvádí, 
ţe na jeden ponor skorec vydrţí pod hladinou  průměrně 
5-10 sekund, ale pan Borecký mu naměřil ponor padesá-
tisekundový, přičemţ si myslel, ţe se chudák jiţ uto-
pil.  Skorec má při potopení uzavřené nozdry a oči chrá-
něné průhledným třetím očním víčkem známým jako 

mţurka.  Létá jen nad vodou. Často sedává na balva-
nech, někdy usedá přímo do vody, často se brodí v měl-
činách. Ţiví se zejména vodními larvami hmyzu a drob-
nými vodními ţivočichy. Občas poţírá také malé rybky. 
Příleţitostně po kořisti pátrá i na souši, kde vyhledá-
vá brouky, mravence, stonoţky a pavouky. 
Skorci jsou zpravidla monogamní. Hnízdo staví oba ptá-
ci, umísťují je v dutinách v březích, na mostech, případ-
ně ve vhodných budkách, často jen několik centimetrů 
nad vodní hladinou, takţe můţe být ohroţeno vyšším 
stavem vody. Hnízdo je kulovitou stavbou z mechu se 
skloněným vstupním otvorem, aby do něho nepršelo. 
Zpočátku má průměr asi 20 cm, ale protoţe ho skorci 
vyuţívají řadu let, opravují ho a dostavují, můţe dosaho-
vat aţ průměru 50 cm.  
Je ohroţován predátory, kterými jsou zejména draví ptá-
ci, kuny či hryzci. 

Morčák velký (Mergus merganser) je velký vru-
bozobý pták z čeledi kachnovití (Na foto dole samec 
vlevo, samice vpravo). Byl vyfocen na řece Ohři, ale na 
Ţluticko často přelétává. Je o něco větší neţ kachna di-
voká. Má dlouhé tělo, velkou hlavu a tenký, zahnu-
tý zobák s pilovitými okraji pro lepší uchopení kořisti.  
Ve svatebním šatě má samec lesklou, tmavě zelenou 
hlavu, šedozelený hřbet, sněhově bílé boky a červené 
končetiny a zobák.  
Samice není zdaleka tak výrazně zbarvena, ale i přesto 
působí půvabným dojmem hlavně díky odstávajícím 
perům v týle, která nejsou u samce tak nápadná. Je celá 
šedá s hnědou hlavou a stejně jako samec má červený 
zobák a končetiny. Po zbytek roku jsou obě pohlaví 
zbarvena stejně. 
Morčáka velkého nalezneme na jezerech a pomalu te-
koucích řekách, velice často bývá chován jako okrasný 
pták v parkových jezírkách. Je částečně taţný, jedinci 

ze severoevropských oblastí na zi-
mu migrují do střední a jiţní Evropy, kde se zdrţují 
od listopadu do března. 
Mimo období rozmnoţování se nijak neozývá, tokající 
samec však vydává hluboké „kerr kerr“. 
Morčák je skvěle přizpůsoben lovu ryb, dokáţe poměrně 
rychle plavat i v 3metrových hloubkách a k jejich lepší-
mu uchopení má skvěle přizpůsobený zobák (viz popis). 
Jeho potravou se občas stávají i jiní vodní ţivočichové, 
nejčastěji měkkýši, korýši nebo slávky; pro mláďata je 
hlavní sloţkou potravy vodní hmyz. 
Hnízdí od dubna do května a nejčastěji zahnizďuje 
v dutinách stromů, pod loděnicemi, na skalách nebo ve 
velkých dřevěných budkách. Ročně klade 6 aţ 17 vajec, 
na kterých sedí po dobu 30 – 35 dní. Mláďata se plně 
osamostatňují ve věku 60 –70 dní. 
 

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brouci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dravci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrubozob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrubozob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachnovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_divok%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace_zv%C3%AD%C5%99at
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Evropa
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https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
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Kaňka 1 



Kaňka 2 



Do  

Kaňka 3 



Členové vodáckého oddílu 
Prvok Ţlutice zvou všechny 
příznivce vánočního plavání 
otuţilců, které se uskuteční jiţ 
tradičně na Štědrý den 
od 14.00 hodin u loděnice 
na  Dolánce. Rádi vás po roce 
opět uvidíme, zájemci si mo-
hou odnést s sebou domů bet-
lémské světlo, které zajistí 
skauti z Manětína. Svařené 
víno a horký čaj, případně 
ochucený rumem, budou opět 
k dispozici. 

Lubor Strejček 

Pozvánka na tradiční vánoční plavání otuţilců 



Listopadová fotoohlédnutí- lampionový průvod a divadlo  

V sobotu 29. října si děti, ale i dospělí uţili tradiční lampionový průvod, po němţ v amfiteátru všichni 

zhlédli Pohádku o dvanácti měsíčkách v podání souboru Ţlutických maminek. Představení mělo zaslou-

ţený úspěch.  

Alena Adámková, Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 



 
V sobotu 12. listopadu  2022 proběhla celostátní 
sbírka potravin v prodejně COOP Ţlutice -
JEDNOTA  Touţim. Během sbírky se vybralo 
zboţí v hodnotě  11.000,- Kč. 
 
Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili. O dal-
ším termínu celostátní sbírky vás budeme infor-
movat. A opět vás rádi uvidíme. COOP Ţlutice 
  

COOP -Jednota   

Listopadová fotoohlédnutí  - potravinová sbírka 

Listopadová fotoohlédnutí—oslava vzniku republiky 

Tradiční oslava  104. výročí vzniku naší republiky proběhla 28. října v Protivci. (Foto Jan Borecký.) 







Ţlutičan měl derniéru 

Poslední představení – derniéru – své komedie Moţná přijde i primátor měl místní spolek Ţlutičan 16. listopadu. 
Poslední představení se všem třem herečkám opravdu velmi vydařilo. Na snímku Jana Boreckého ze závěrečného 
klanění jsou zleva aktérky Jana Konopíková, Marie Kučerová  a Ivana Bradáčová a společně se spokojeným reţisé-
rem a autorem hry. 

Aromír Břehový, foto Jan Borecký 

Kulturní tipy na prosinec 2022 

Do Husovky se vypravte 3. 12. 2022 v 19.30 hod. 
na Funky Monx. Západočeská kapela vás příjemně 
rozpohybuje funky show se skvělou dechovou sekcí. 
Jako hosté se představí Malone z Hradce Hrálové. 

Další hudební porci čekejte v Lidovém domě ve Sta-
ré Roli 3. 12. 2022, kam nemíří nikdo menší neţ ka-
pela Wohnout! Nezaměnitelný projev Matěje Homo-
ly vás nemůţe zklamat.  

10. 12. – 11.12. 2022 se vydejte třeba na hrad Loket, 
kde celý víkend probíhají Krušnohorské vánoční trhy 
s kulturním programem. Atmosféra na tomto středo-
věkém místě je vţdy úţasná.  

V kostele sv. Michaela na Andělské Hoře se můţete 
sejít 10. 12. 2022 od 14 hod. s loketskou kapelou 
Roháči a společně si zazpívat. Podávat se bude spe-
ciální punč dle historické receptury. 

Další akce se také objevují 10. 12. 2022, zřejmě ma-
gické číslo. V Lidovém domě ve St. Roli se odehrají 
Bluesové Vánoce, začátek  ve 20 hod. Jiná akce 
ve stejný termín i čas na vás čeká v Ambassado-

ru v Národním domě. Zahraje tu vynikající kytarista 
Lukáš Sommer za doprovodu Karlovarského symfo-
nického orchestru.  

Loket ve své Dvoraně uvítá 17. 12. 2022 od 19.30 
hod. v programu Štědrej večer nastal DaD kvintet 
a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové. 

Příznivci osobitého litvínovského písničkáře, provo-
katéra a showmana Xaviera Baumaxy se na jeho Vá-
noční večírek mohou dopravit do Velichova, do Hos-
tince U Lípy dne 17. 12. 2022 od 20 hod. Máte se 
jistě na co těšit ! Poetické povahy: vstup na vlastní 
nebezpečí !  

Česká mše vánoční Jakuba  J. Ryby v provedení ne-
jen sboru Rosa coeli, ale dalších muzikantů a hudeb-
ních přátel pana Miloše Boka zazní 24. 12. 2022 
o půlnoci ve štěderském kostele a 26. 12. 2022 
od 17  hod. v Rabštejně nad Střelou.  

Krásný advent s  hudebními záţitky a v novém roce 
mnoho zdraví  přeje  Petra Vojtová 



          I N Z E R C E 

Prodej vánočních kaprů 
Místní rybářská organizace Ţlutice srdečně zve na vánoční výlov spojený s prodejem     
ţivých kaprů ve čtvrtek 22. prosince 2022 od 12:00 hod. u rybníka Čokoťák v Mlýnské 
ulici. V průběhu celé akce bude zajištěno občerstvení a prodej uzených ryb. Nabízíme 
moţnost objednávky ryb u pana Straky - tel. 606 278 675.  

        VZPOMÍNÁME 

23. 10. to bylo uţ 10 let, co nás náhle a beze slůvka rozloučení opustil náš 
milovaný taťka a děda, ale také výborný kamarád a velký ţlutický patriot 
Kája Kulhánek. Čas nikdo nevrátí, ale krásné vzpomínky nám zůstanou.  
 
Stále vzpomínají s láskou a úsměvem děti Jiřka, Kája a Tomáš s vnoučaty 
Péťou, Týnkou, Natálkou, Štěpánkem, Tomáškem a Leuškou 

     Pozvánka na Rybářský ples                                                                                                       

Komorní sbor ROSA  COELI  si dovoluje pozvat příznivce vokálních koncertů na pravidel-
ný adventní koncert, který pořádáme opět v příznivých prostorách štukového sálu ţlutického 
muzea. Pro kaţdý koncert připravujeme novinky, které budou mít v muzeu premiéru, tak i 
písně a koledy známější, tedy které  jsme jiţ několikrát zazpívali. Ke slyšení tak budou méně 
známé barokní koledy z kancionálů 18. století, nové duchovní písně z 19. století, byť to nej-
sou přímo vánoční či adventní písně, ale připravili jsme je pro Setkání sborů plzeňské diecé-
ze, kterého jsme se zúčastnili letos na podzim v Boru u Tachova. V závěru si všichni můţe-
me společně zazpívat pár známých českých lidových koled.  

Těšíme se na vás v úterý 13. 12. 2022 od 18 hodin v muzeu. Všichni jste srdečně zváni ! 

                                                                    Za Rosa coeli sbormistryně Petra Vojtová                                                   

Rybářský ples se bude konat v sobotu 11. února 2023 od 20:00 hod. v sále kulturního do-
mu ve Ţluticích. Na plese bude k tanci a poslechu hrát kapela Triget, která pochází ze 
Ţlutic a její repertoár si můţete poslechnout na internetových stránkách www.triget.cz. 
Vstupenky v předprodeji budou k zakoupení v květinářství u pana Kincelmana, jejich 
prodej bude zahájen 12. prosince 2022. Cena vstupenky bude 180 Kč. Při včasném zakou-
pení vstupenky máte moţnost si rezervovat stůl dle Vaší volby. Přijďte se pobavit, zatan-
čit si a uţít si krásný večer, těšíme se na vás. 

    Pozvání na adventní koncert                                                                                                       



KULTURNÍ PROGRAM  PROSINEC 

FARA VE ŢLUTICÍCH 

1. 12. 17 hod.    ŢIVOT V KRUHU                                                                            

přednáška historika Miloše Bělohlávka 

5. 12.  16 hod.   ČERTOVSKÝ PRŮVOD MĚSTEM 

KULTURNÍ DŮM 

9. 12. 19 hod.    KONCERT KAPEL PLNÁ ČÁRA A PLEWEL                           

vstupné dobrovolné 

10. 12. 17 hod.    ADVENTNÍ KONCERT MAGDY MALÉ                                            

vstupné dobrovolné 

SÁL ZUŠ 

12. 12.  17 hod.    VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ ŢLUTICE 

MUZEUM 

13. 12.  18 hod.   Ţlutický pěvecký sbor  ROSA COELI                                           

adventní koncert 

16 .12.  17 hod.   TRUBAČI SLŠ ŢLUTICE                                                            

adventní koncert 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

19. 12.  18 hod.    ADVENTNÍ KONCERT ZŠ A ZUŠ ŢLUTICE 

DOLÁNKA – LODĚNICE  

24. 12.  14 hod.    MEMORIÁL MUDr. MORÁVKA                                                    

setkání otuţilců 

 
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 listopadového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Pavel Kavec, Petra Vojtová, Jaromír Břehový, 

Jaromír Fejt,  Zuzana Churaňová , Jan Borecký, Hana Hnyková, Alena Adámková,  Václav Slavík, 

Josef Hájek, Lubor Strejček, Zdeněk Petřík, Jitka Šmidmajerová, Jarmila Zemanová, Josef Hudec, 

Monika Volemanová, Aneţka Veselá a Antonín Calta.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

Příspěvky do lednového  čísla  nám, prosím, zasílejte do 17. prosince 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 


