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Ţlutická kaple sv. Jana Nepomuckého v zimním hávu                                                                                  
V podobě pseudorománské rotundy byla postavena místním okrašlovacím spolkem a městem Ţlutice 
v  roce 1901 na výšině při silnici na Borek. Kaple byla vystavěna jako náhrada za zbořenou kapli sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1710, která musela ustoupit stavbě ţeleznice.   Foto Václav Konopík 



Váţení a milí spoluobčané,  
do nového roku 2023 vstupujeme všichni s očekáváním, 
ale i s obavami. Přirozeně nás nejvíce zneklidňuje, zda 
zvládneme tíţivou ekonomickou situaci, která na nás 
doléhá. I nové vedení města stojí samozřejmě před touto 
výzvou: udělat vše pro to, abychom nemuseli omezovat 
nezbytné sluţby pro obyvatele Ţlutic a abychom zajistili 
stabilitu a rozvoj našeho města. 
O to sloţitější a náročnější byl právě letos hlavní bod 
jednání nově zvoleného zastupitelstva, totiţ projednání 
a schválení rozpočtu města na rok 2023, který předsta-
vuje základní rámec naší práce. S očekáváním občané 
Ţlutic sledovali, jak dopadne hlasování zastupitelstva 
o prodeji zahrádek v lokalitě ke koupališti a v kolonii 
Mazanec. Jeho finální schválení je tedy jen ukončením 
dlouhodobého procesu a příprav minulého vedení města.  
Budeme se snaţit získat dotace na rekonstrukci někte-
rých ulic ve městě a také Malého náměstí. Nejvýznam-
nější investiční akcí, jejíţ realizace se v tomto roce plá-
nuje, je vybudovat komunikaci na Ţiţkově směrem 
k penzionu Harmonie. Opakovaně se pokusíme získat 
dotaci na připravené projekty pro základní školu, které 
se zatím nepodařilo realizovat (např. rekonstrukce škol-
ních dílen a školní jídelny).  
Musíme se určitě dobře připravit na nové, pravděpodob-
ně poslední programové období do roku 2028, kdy bude-
me moci čerpat dotace z Evropské unie. Chceme proto 
dopracovat studii na revitalizaci Velkého náměstí, při-
pravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Podě-
bradovy ulice, upravit dokumentaci a poţádat o dotaci 
pro dokončení úprav v muzeu. V rozpočtu byla také vy-
tvořena rezerva ke krytí vlastního podílu na dofinanco-
vání aktuálně řešených dotačních projektů.  
Abychom do budoucna uspokojili poptávku po vlastním 
bydlení, budeme usilovat především o dopracování pro-
jektové dokumentace na lokalitu rodinných domů Ţluti-
ce SEVER.  Stejně jako v minulých letech budeme po-
kračovat v opravách městských bytů, komunikací 
a chodníků, ale také městských památek. Je třeba ale 
zajistit i drobné kaţdodenní úkony, jako je péče o veřej-
nou zeleň, bezpečnost a čistotu města. Obyvatelé Ţlutic 
jistě uvítají moţnost nově vyuţívat sluţeb Z-boxu Zásil-
kovny. Z-Box bude umístěn vedle maloobchodní prodej-
ny COOP v Nádraţní ulici.  
To je aspoň několik hlavních bodů, které nové zastupi-
telstvo Ţlutic při svém prvním zasedání projednalo 

a schválilo. Jakkoliv mohou být tato jednání sloţitá, chci 
dostát svým předvolebním slibům a budu usilovat o ko-
rektní a konstruktivní průběh veškerých jednání na půdě 
zastupitelstva. Kaţdý zastupitel by měl totiţ vnímat 
svou roli jako sluţbu občanům, nikoliv jako svou sebe-
prezentaci. 
Formou poskytnutí individuálních a programových dota-
cí jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na podporu 
sportu, kultury a ostatních oblastí společenského ţivota 
ve městě. Dotační program Města Ţlutice bude vyhlášen 
po schválení zastupitelstvem na jeho druhém zasedání.  
 
V letošním roce se chceme více věnovat seniorům, kteří 
si určitě pozornost zaslouţí. V rámci projektu Místní 
akční skupiny (MAS) Kraj ţivých vod zaloţíme Klub 
seniorů a v dubnu se pokusíme získat dotaci od Karlo-
varského kraje na nákup automobilu SENIOR TAXI, 
který by se vyuţíval pro přepravu seniorů a osob 
se zdravotním postiţením. Začátkem prosince jsme se 
zúčastnili jednání MAS a po další schůzce v lednu Vás 
budeme ve zpravodaji opět informovat.  
Podstatnou informací pro občany Ţlutic je navýšení vod-
ného a stočného na rok 2023 na území Vodohospodář-
ského sdruţení obcí západních Čech v průměru o 15,77 
% (cca o 14 Kč oproti loňsku), a to na 105,21 Kč za je-
den kubický metr. 
K významné změně došlo ve vedení jednotky sboru dob-
rovolných hasičů našeho města. Nově bude od nového 
roku jmenován do funkce velitele této jednotky Jaromír 
Fejt, a to na místo Aloise Mináře, který na tuto pozici 
rezignoval. Za jeho dlouholetou činnost pro město bych 
mu ráda i touto cestou poděkovala. 
Milí spoluobčané, 
je mnoho dalších témat, o kterých jsem se nezmínila, ale 
jistě se k nim dostaneme v průběhu roku nebo v průběhu 
práce v následujících čtyřech letech. Jsem přesvědčena, 
ţe svými aktivitami úspěšně naváţeme na vykonanou 
práci předchozího vedení města a ţe nezklameme důvě-
ru, kterou jste do nás vloţili. Osobně se zasadím o to, 
aby byly vyslyšeny hlasy a připomínky Vás, občanů. 
Protoţe prosperita města není věcí a výsledkem práce 
jen samotného starosty či starostky, ale všech, kteří se 
na jeho rozvoji spolupodílejí. Ještě jednou Vám přeji 
šťastný a úspěšný rok 2023. 
 
Vaše Helena Plitzová, starostka města  

Slovo starostky města 



   Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 2.  zasedání Zastupitelstva 
města Ţlutice 

Termín a místo konání: ve středu 14. prosince 2022 
od 17:30 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, 
Ţlutice  

Zastupitelstvo města Ţlutice  

schvaluje řádné termíny konání svatebních obřadů v ro-
ce 2023 ve dnech 03.03.2023, 22.04.2023 , 05.05.2023, 
06.05.2023, 09.06.2023, 10.06.2023, 23.06.2023, 
24.06.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 21.07.2023, 
22.07.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 18.08.2023, 
19.08.2023, 08.9.2023, 09.09.2023, 23.09.2023, 
13.10.2023,  

pověřuje přijímáním prohlášení o uzavření manţelství 
členy zastupitelstva Alenu Adámkovou, Filipa Strejčka, 
Pavlínu Jankuliakovou, Ladislava Koutného, Ondřeje 
Fáberu, Václava Slavíka, 

chvaluje výmaz zástavního práva, zřízeného ve prospěch 
města Ţlutice a zatěţujícího pozemek parc. č. st. 133, 
jehoţ součástí je stavba č. p. 98 (objekt k bydlení), vše 
nacházející se v k. ú. Ţlutice, 

schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1500 v k. ú. Verušice 
o výměře 132 m2 za cenu ve výši minimálně 60,-Kč/m2, 

schvaluje prodej zahrádek - kolonie ke koupališti,  

schvaluje  prodej zahrádek - kolonie Mazanec,  

schvaluje koupi pozemku p. č. 4650 o výměře 41 m2, 
nově vznikajícího oddělením z pozemku st. č. 394/1, vše 
v katastrálním území Ţlutice, dle geometrického plánu č. 
972-45/2022, vyhotoveného Ing. Jitkou Tomandlovou, za 
cenu maximálně 180,- Kč/m2 a zmocňuje starostku města 
sjednat další podmínky koupě, 

schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření Města 
Ţlutice za rok 2022 auditorkou Ing. Danou Šedivou, 
MBA, jednající jménem společnosti MIRÓ Audit Servi-
ces, s. r. o., IČO 24291447 a uzavření Smlouvy o vyko-

nání přezkoumání hospodaření za účetní období 
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 účetní jednotky Město 
Ţlutice, územní samosprávný celek, to vše v předloţe-
ném znění, 

schvaluje Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základ-
ní kapitál pro Ţlutickou teplárenskou, a. s. ve výši 
2.326.445,28 Kč, který je vyuţit na financování projektu 
"Filtrace spalin a vyuţití tepla spalin ke zvýšení účinnosti 
provozu", to vše v předloţeném znění, 

schvaluje rozpočet města Ţlutice na rok 2023 dle návrhu 
předloţeného Městským úřadem Ţlutice s celkovými 
příjmy ve výši 58 867 000,00 Kč, celkovými výdaji 
ve  výši 74 037 000,00 Kč včetně přídělu do Sociálního 
fondu na straně příjmů i výdajů ve výši 355 000,00 Kč 
a  financováním ve výši 15 170 000,00 Kč a včetně roz-
počtů tří příspěvkových organizací: Základní škola a zá-
kladní umělecká škola Ţlutice, Mateřská škola Ţlutice 
a  Pečovatelská sluţba Ţlutice, 

pověřuje na volební období 2022 - 2026 starostku města 
Ţlutice Mgr. et Mgr. Helenu Plitzovou provádět a schva-
lovat rozpočtová opatření, 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Stát-
ního fondu podpory investic, IČO: 708 56 788, Sídlo: 
Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, ve výši 
1.800.345,- Kč za účelem revitalizace území se starou 
stavební zátěţí na pozemku parc. č. 4637/2 v k.ú. Ţlutice, 
obce Ţlutice,  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
Ţ/01/2022 ze dne 10.3.2022, uzavřené mezi městem Ţlu-
tice jako objednatelem a společností GEOprojectKV, 
s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Zpracování projektové 
dokumentace na lokalitu rodinných domů - Ţlutice SE-
VER", kdy předmětem tohoto dodatku je změna termínů 
plnění a platební a fakturační podmínky, to vše v předlo-
ţeném znění. 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, starostka města 

Mgr. Luděk Svoboda, 1. místostarosta města 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem těm, kterým 
není lhostejný osud maminek s dětmi, jeţ uprchly před 
válkou, která na Ukrajině stále trvá, a v současné době 
bydlí s námi ve Ţluticích.  
Rády by tu i zůstaly, líbí se jim tu a vděčně přijímají i 
naši pomoc a přátelství. Jen škoda, ţe tu není více pra-
covních příleţitostí. 
Ukrajinské „holky―, jak jim říkám, poctivě navštěvují 
kurz českého jazyka, vedený Terezou Bremovou. 
Takţe poděkování vám všem, díky kterým jsem mohla 
dětem i maminkám zorganizovat Mikulášské posezení u 

čaje a vánoční štoly s nadílkou, pečení perníčků a cukro-
ví, splnit skromná vánoční přání dětí i ukrajinských ma-
minek (finanční podpora činila 6000Kč). Díky vám byly 
stromečky věnované Střední lesnickou školou ve Ţluti-
cích ozdobené vámi věnovanými ozdobami a kaţdé dítko 
usíná s plyšákem, které jste vy, také maminky, věnovaly.  
Díky sociální pracovnici Města Ţlutice Báře Syrové po-
mohla s dárky také dětská SOS vesnička v Doubí. 
Díky  
Míla Špidrová 

Poděkování 



Zástupci Ţlutic v partnerském Warmensteinachu 

Zahájení vánočních trhů v našem partnerském městě 
Warmensteinachu se letos poprvé ve své funkci zúčast-
nila spolu se skupinou zástupců Ţlutic také starostka 
Helena Plitzová. Osobně naši delegaci přijal starosta 
tohoto bavorského města Axel Hermann, který zdůraznil 
význam oţivení partnerských vztahů po několikaleté 
odmlce z důvodu pandemie. „Určitě stojíme o pokračo-
vání jiţ navázaných kontaktů jak mezi školami, dobro-
volnými hasiči a sportovními spolky, tak mezi kulturní-
mi skupinami,― zdůraznil Axel Hermann. Také Helena 

Plitzová ve svém proslovu vyzdvihla význam takové 
spolupráce a potvrdila, ţe ji bude ona i nové vedení měs-
ta podporovat. 

Přátelské přijetí ţlutické delegace jistě nezůstane 
bez odezvy, neboť starosta Hermann s povděkem přijal 
pozvání Heleny Plitzové do našeho města. Návštěva ba-
vorských přátel se uskuteční pravděpodobně jiţ o Veli-
konocích.  

Mgr. Iva Slunčíková 

Kam za kulturou v lednu 2023?           

V čase lednovém je kulturních akcí o něco méně, 
nahrazují je nezřídka různé společenské taneční večery, 
takže pro tanečně založené spoluobčany to může být 
výzva! 
 
V Husovce, Karlovy Vary, 17. 1. 2023 v 19.30 hod. 
zahraje Mário Bihári a Bachtale Apsa. Kdo nezná toho-
to někdejšího spoluhráče Zuzany Navarové, zpěváka, 
multiinstrumentalistu, neměl by si tento koncert nechat 
ujít, Mário vás příjemně překvapí.  
 
Husovka zve ještě několikrát: 19. 1. 2023 se dostaví Ivo 
Pospíšil, baskytarista a zakladatel kapely Garáž a 
pozdější spoluhráč Ivana Krále, přijede představit svou 
autobiografickou knihu Příliš pozdě zemřit mladý. 
Přiveze s sebou film, který knihu doplňuje. 
 
Do Husovky zajděte ještě 24. 1. 2023 v 19.30 hod., pot-
káte se s písničkářem, folkařem Jaroslavem Hutkou. 
Hudební zpracování Sušilových lidových písní je v jeho 
podání užasné. 
 
Poslední Husovka 31. 1. 2023 v 19.30 hod . Zapo-
slouchat se můžete do zpěvu a hudby Doroty Bárové 
a jejího doprovodného Tria. Tato muzikantka působila 

v Tara Fuki, spolupracuje s Lenkou Dusilovou, Anetou 
Langerovou ...Její písně jsou všechny v polštině. 
 
Do KMD (Karlovarské městské divadlo) vás pozvu 
na čtyři akce. Nejprve 6. 1. 2023 od 19.30 hod. Králové 
jazzu. Big band pod vedením Zdeňka Kráma zahraje 
nestárnoucí melodie G. Millera, G. Gershwina a dalších.  
 
20. 1. 2023 v 19.30 hod. se můžete podívat na Dva na-
hatý chlapy, bláznivou komedii francouzského autora 
Sebastiana Thiéryho. 
 
hod. Divadelní společnost Háta uvede hru Michaela 
Parkera Zamilovaný sukničkář. Co se stane, když si 
americký velvyslanec ve Velké Británii domluví 
dostaveníčko s pohlednou sousedkou?  
 
Poslední nabízená hra bude uvedena 27. 1. 2023 v 19.30 
hod. Autoři H. Lewis, J. Sawyer, H. Shields napsali kus 
Hra, která se zvrtla, aneb jak dopadá slepé nadšení 
ochotníků zpracovat detektivní thriller. Hrají herci Zápa-
dočeského divadla Cheb a členové KMD. 
 
Ať vás v novém roce provázejí chvíle šťastné a zdravé. 
Petra Vojtová 



Další náročný rok zaţil ţlutický fotbal. Ten dlouhodobě 
prochází velkým úpadkem. Nejsou hráči, není, kdo by 
trénoval děti, těţko se hledají i funkcionáři. To dokládá, 
ţe dnes má náš klub pouze A tým dospělých a společně 
s TJ Sokol Chyše funguje druţstvo ţáků a přípravka. 
To je na město velikosti Ţlutic málo. K tomu je potřeba 
dodat, ţe i A tým dospělých funguje pouze na základě 
činnosti několika málo nadšenců. A to v předchozích 
sezonách úspěšně bojoval i v nejvyšší krajské soutěţi. 

Na druhou stranu je důleţité, ţe se podařilo zahájit ale-
spoň postupné změny k lepšímu. Povedlo se stabilizovat 
kádr A týmu (i kdyţ je stále úzký), bylo zvoleno nové 
fungující vedení klubu, na fotbal chodí mnoţství fanouš-
ků, a pak také to, ţe se stále najdou i ti nadšenci, kteří 
pomáhají. Ať prací kolem hřiště nebo třeba tím, ţe zajiš-
tují pořadatelskou sluţbu. Velké poděkování také patří 
všem, díky nimţ můţeme hrát v krásném areálu, který 
nám závidí většina týmů i z vyšších soutěţí. Od letošní-
ho roku jsme také spustili vlastní webové stránky, kde se 
naši fanoušci mohou dostat ke všem důleţitým informa-
cím. Fungují na adrese: https://tjsokolzlutice.sklub.cz/ 

Snad se tedy udělaly důleţité kroky k zastavení pádu 
a  moţná i konce ţlutického fotbalu, podobně jako se uţ 
stalo (nebo to hrozí) v okolních obcích. Tím ale nic ne-
končí. Je potřeba udělat mnohé další. Rádi bychom od 
nové sezony obnovili fungování B muţstva, podobně 
bychom rádi mládeţnické týmy vrátili pod svoji hlavič-
ku. A důleţité je získat, co nejvíce dětí pro fotbal nebo 
alespoň sportování obecně. K tomu všemu jsou ale po-
třeba schopní lidé. Rád bych tímto způsobem vyzval 
všechny bývalé fotbalisty nebo další fotbalové fandy, 
aby se zapojili dle svých vlastních moţností do aktivit 
klubu. Nejvíce je jich potřeba k těm nejmenším. 

Budeme také pokračovat v úpravách areálu. Mnoho 
se tam udělalo, ale spousta práce ještě zůstává, zejména 
ve zlepšení zázemí pro všechny sportovní činnosti. 

Plány a vize tedy máme a budeme se je snaţit naplnit. 
Tradice ţlutického fotbalu si to jistě zaslouţí. 

Příjemné proţití vánočních svátků a mnoho zdraví 
a  štěstí v novém roce. 

Za fotbalový klub TJ Sokol Ţlutice  Luděk Svoboda 

Fotbalisté Sokolu Ţlutice bilancují 



PČR radí – bezpečně na horách 

Krása i nebezpečí našich hor 

Zima je v plné síle a čím dál více lidí se sjíţdí na hory 
uţít si zimní krajinu pokrytou sněhem. Navíc děti 
ve školách čekají brzy i prázdniny, které spousta rodičů 
s dětmi tráví například v lyţařských střediscích. Naše 
české hory jsou v zimním období nepochybně krásným, 
avšak i nebezpečným místem. Jak omezit rizika a sku-
tečně si hory uţít bez zbytečných komplikací a starostí?  

Povinná zimní výbava 

Jiţ od 1.11. platí zákonem stanovená povinnost pouţít 
zimní pneumatiky. I přesto se na horách můţe stát, 
ţe kvůli vrstvě sněhu či ledu v určitých oblastech a teré-
nech nebudou ani hlubší vzorky pneumatik stačit. Navíc 
se mohou vyskytnout místa, kde bude bez uţití řetězů 
průjezd zakázán. Doporučujeme proto zváţit zakoupení 
zimních řetězů a jejich přibalení na cestu.  

Sníţená viditelnost 

Jelikoţ se stále ještě brzy stmívá a pozdě rozednívá, 
upozorňujeme na uţití reflexních prvků zejména při po-
hybu na vozovce. Pokud se vydáte na trasu pro běţkaře, 
nepochybně budete potřebovat i světlo, kterým si posví-
títe na cestu.  

Lyţařská střediska a vlastní bezpečnost 

Lyţařská střediska jsou důvodem většiny zimních ná-
vštěv hor. Doporučujeme proto uţití řádné výbavy 
a vhodného oblečení, aby nedošlo k zbytečné újmě na 
zdraví. Helma a zateplené oblečení by tak měly být sa-
mozřejmostí.  

Chránit si svůj majetek 

Mnohdy návštěvníci hor ponechávají zaparkovaná vozi-
dla na opuštěných místech. Ta jsou pak často vyuţívána 
pachateli majetkových trestních činů jako příleţitost 
ke  svému obohacení. Nenechávejte proto ve svém vozi-
dle ţádné cennosti ani osobní věci. Pokud máte moţnost 
vícero zabezpečení vozidla (zamknutí přihrádek, volantu 
aj.), vyuţijte je.  

Chovat se v provozu opatrně 

Díky větší vrstvě sněhu a jeho ztíţenému odklízení jsou 
vozovky zdánlivě uţší. To můţe v provozu vyvolávat 
problém v podobě kolon, zapadávání vozidel apod. 
Na sněhu a ledu také dráha vozidel a jejich pohyb na 
vozovce není stabilní. Je potřeba tuto skutečnost vzít 
v potaz a přizpůsobit způsob jízdy těmto podmínkám.  

Ohleduplnost 

Vzhledem k výše uvedeným informacím velmi ţádáme 
o ohleduplnost kaţdého návštěvníka hor. Pokud se roz-
hodnete své vozidlo odstavit na vyhrazených místech, 
vţdy myslete na to, aby nepřekáţelo ostatním účastní-
kům silničního provozu, údrţbě silnic či sloţkám IZS.  

Policisté Karlovarského kraje vám všem přeji krásný 
a bezpečný pobyt na horách.  

por. Mgr. Lucie Machalová  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE                 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Ohlédnutí za adventním koncertem Rosa coeli v roce 2022 

Jako každoročně pořádá komorní sbor Rosa coeli ad-
ventní koncert v hezkém prostředí našeho muzea. Letos 
jsme jej uspořádali 13. 12. 2022. Pro posluchače zařazu-
jeme většinou písně, které neznějí častokrát, nebo 
uvedeme úplné novinky, o kterých si myslíme, že by se 
mohly líbit. I letos jsme zazpívali dvě úplně nové 
vánoční duchovní písně. Nesmí chybět lidové koledy, 
které zpíváme v závěru programu a které si naši věrní 
posluchači zpívají rádi (v to doufáme) s námi společně. 

V úterý 13. 12. tomu tak bylo, proto děkujeme všem 
těm, kteří si přišli poslechnout vánoční písně v podání 
našeho sboru, a podpořit tak naše celoroční snažení. 
Děkujeme za slova díků, kterými nás nová paní starostka 
Helena Plitzová velmi zahřála. Bez posluchačů se prostě 
zpívat nedá.  
Prožijte, milí přátelé, celý nový rok ve zdraví a s doboru 
myslí. Těšíme se, až se znovu potkáme.  
Za Rosa coeli Petra Vojtová, foto Jan Borecký 



          NOVOROČNÍ POZDRAV MATKY BOŢÍ 

Tradiční vánoční mise opět proběhla 

1. ledna začínáme nový rok a při osobním setkání si 
přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a pokoj. 
Od roku 1967 se pod ochranou Matky Boţí slaví Světo-
vý den modliteb za mír. Mír, pokoj (hebrejsky šalom) je 
nejvzácnějším mesiánským darem. Bůh nestvořil člově-
ka pro války a boje, ale pro pokoj a bratrství. Proto 
všechny projevy zla jsou v naprostém protikladu 
k neustálé Boţí snaze nastolit pokoj. Bůh nás obdarová-
vá, Bůh nám ţehná, i kdyţ si toho nevšímáme. I pro  
rok, který je před námi, má pro nás mnoţství nabídek, 
darů, inspirací. Do jedné vesnice v indickém 
Beludţistánu museli obyvatelé donášet vodu z velké 
vzdálenosti. V té vesnici ţil otec, který měl tři syny. 
Jednoho dne je vyzval, aby  šli na blízké pole a kopali 
v místě, jeţ jim určí. Objeví tam prý poklad. Po čtyřech 
dnech kopání po pokladu ani stopa. Vyčerpaní prací 
v ţáru slunce naříkali: „I kdybychom našli zlato, neuha-
síme jím mučivou ţízeň!― Otec je prosil, aby ještě měli 
trpělivost. Navečer pátého dne narazili na vydatný pra-
men. Celí šťastní běţeli k otci. Ten jim řekl: „Úmyslně 
jsem vás nevyzval: jděte kopat studnu, neboť byste od-
mítali pracovat pro celou vesnici. Proto jsem mluvil 
o pokladu. Chtěl jsem, abyste našli něco mnohem vzác-
nějšího a pro ţivot nepostradatelnějšího, neţ je zlato.― 

Milí přátelé!  

První den kalendářního roku nám Panna Maria ukazuje 
toho, který je pravým pokojem – Jeţíše. Přeji si, aby-
chom jako ti synové z příběhu objevili něco mnohem 
vzácnějšího pro ţivot, neţ je „zlato.― V našem regionu 
za poslední léta oţívá zájem o zdevastované poutní 
místo ve Skocích. Obraz Panny Marie ze Skoků u Ţlu-
tic připomíná toho, kdo je pro člověka pravým poko- 

 

 

Zajistila ji osádka vypravená pra-
covnicemi  infostřediska Ţlutice 
ve sloţení Alena Adámková, Len-
ka Skačanová a Gábina Baštářová, 
převlečenými za sněhové vločky 
a vánoční strom (viz foto).  Členky 
mise navštívily Vladořice, Protivec 
a Záhořice, kde se soustředily pře-
devším na osamělé obyvatele. Stej-
ně jako loni jim rozdávaly vánoční 
balíčky cukroví,  které pro ně při-
pravil penzion Harmonie, a popřá-
ly hezké    Vánoce. 

Jaromír Břehový                       
Alena Adámková                            
f oto Jan Borecký 

jem, bohatstvím, pokladem. Na doprovodné fotografii 
článku je paní Ala Teicherová, malířka, autorka repliky 
obrazu Panny Marie, který dnes zdobí hlavní průčelí 
naší farní kaple. Vyprošuji od Matky Boţí našemu regi-
onu otevřené oči, láskyplné srdce a optimizmus pro da-
ry, které nám Boţí dobrota připravila! 

                                                                                                                  
P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



PTACTVO  ŢLUTICKA 

Ţluna zelená (Picus viridis) je středně vel-
ký šplhavý pták z čeledi datlovitých.  Panem Boreckým byla  vyfo-
cená na stěně Kokořovského statku při krmení se mravenci. 
Ţluna zelená je nápadný pták s několika anatomickými adaptacemi 
pro ţivot na stromech, k nimţ patří silný špičatý zobák, vhodný 
k rozsekávání dřeva, silné drápy a nepříliš dlouhý, přesto silný ocas, 
který má funkci opěrnou. 
Celoročně obývá světlé (řídké) lesy, zahrady a ovocné sady. Občas 
šplhá i na budovách. 

 

Ţluna se zdrţuje jednotlivě. Podobně ja-
ko datlové a strakapoudi šplhá po stromech, ale na rozdíl od nich 
často poskakuje po zemi, kam slétává za potravou. Hnízdí 
v dutinách stromů, přičemţ hnízdní dutinu vytesává 
v ztrouchnivělých kmenech stromů.  Přes léto dutina slouţí jako 
hnízdiště, v zimě především jako místo k nocování. Občas zahníz-
ďuje i v dostatečně velkých ptačích budkách. 
Hnízdí jednou ročně, samička zahřívá vajíčka během dne a sameček 
ji pravidelně střídá. Hlavní potravu mláďat tvoří mravenci, které jim 
rodiče přinášejí v jícnu. Během srpna aţ října se rodiny rozpadají, 
přičemţ dospělé ţluny jsou věrné svému hnízdišti, málokdy se vzda-
lují ze svého okrsku, zatímco mladí se rozlétají a osidlují nová teri-
toria, která jsou vzdálena zpravidla do několika desítek kilometrů.

 

Hlavní sloţku potravy tvoří mravenci, které vyhrabává ze země 
zobákem. Dospělce, larvy i kukly chytá na lepkavý, velmi dlouhý 
vychlípitelný jazyk, kterým rejdí v mraveništi jako mucholapkou. 
Poţírá i jiný hmyz, často jej loví tak, ţe jazykem prozkoumává štěr-
biny v kůře, méně jej vysekává zobákem pod kůrou stromů nebo 
v kmeni. Příleţitostně „krouţkuje― stromy, tzn. naklovává kůru 
aţ  na lýko a olizuje mízu. Občas navštíví včelí úly, zejména v zimě. 

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) je ma-
lý pěvec z čeledi pěnkavovití. Byl vyfocen při toulkách 
po stráních vrchu Vladař. 
Stehlík obecný má štíhlé tělo a dlouhá křídla. 
Obě pohlaví jsou zbarvena stejně a jsou obtíţné rozliši-
telná.  
Ţije převáţně v kulturní otevřené krajině, vesměs v blíz-
kosti vesnic a měst, v parcích, alejích, sadech, zahra-
dách, na hřbitovech. Na podzim a v zimě se většinou 
seskupuje do hejnek, někdy i do početných hejn.  
Hnízdí od května do začátku srpna. Hnízdo staví samič-
ka téměř výhradně na listnatých, často ovocných stro-
mech, většinou ve vidlici větve na postranní větvi dale-
ko od kmene, zřídka níţe neţ 4 m nad zemí.  
Stehlík byl v minulosti vítanou kořistí čiţbářů. 
Od prehistorie po celý středověk a v novověku aţ 
do poloviny 19. století byl spolu s jinými pěnkavovitými 
ptáky běţně chytán. Kvůli atraktivnímu vzhledu a pří-
jemnému zpěvu se stal oblíbeným a ceněným klecním 
ptákem. Chov stehlíků, zejména v západní Evropě, ne-
ztratil nikdy na popularitě. Známí jsou pestře zbarvení 
kříţenci stehlíka s kanárem.  
Stehlík v křesťanské symbolice můţe souviset s dět-
stvím Krista, ale můţe být povaţován i za výraz vztahu 
mezi milujícími se osobami a v tomto smyslu být pře-
nosný i na výše zmíněný mystický poměr Krista a Panny 
Marie. Podle středověkých legend např. stehlík vytrhá-
val trny z hlavy Krista nesoucího kříţ na Golgotu a čer-
veň peříček kolem jeho zobáku byla ztotoţňována s krví 
Kristovou, kterou se stehlík při tom potřísnil. 

Ve Velkém přírodopisu ptáků z roku 1910 se dočte-
me: Zpívá vesele, rychlým tempem a střídavě a jeho 
písničku je dost daleko slyšeti. ... Trylkuje, cvrčí, hlaholí 

jen coţ, často slyšeti při tom i volání „pink, pink, pink― 
a čím déle tuto slabiku a vytrvaleji opakuje, tím cennější 
zpěvák. Za zpěvu se vrtí neustále sem tam, vpravo v evo 
a zpívá mimo pelichání skoro po celý rok. Písnička jeho 
se po česku poslouchá takto: „Cvivit cvivit šoulík — 
túdlik túdlik tutik tutik — viu činěr vitti vitti — šafš 
avšaf šaf povial — paní paní třap třap třap vaja vaja tud-
lík tudlík čararada — fink, fink, fink―. Vábivé tóny jeho 
zní „stiglit―; odtud i jeho německé: Stieglitz, Stachlik, 
Stechlitz, české: Stehlík; maďarské: Tengelic, švédské: 
Steglits. norské a dánské: Stillids, finské: Tikli a p. — V 
letu se ozývá „pik pik — pikelnik, pikelnik — eia― 

 

 
Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 
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Během roku bychom se měli občas zastavit 
v kaţdodenním shonu a vrátit se k tradicím, které nám 
odkázaly předešlé generace. Advent a Vánoce k nim za-
jisté patří.  
Proto mnozí z nás na začátku adventu rádi přijali pozvá-
ní na přednášku historika Miloše Bělohlávka nazvanou 
Ţivot v kruhu, která se věnovala celoročnímu koloběhu 
a tradicím v ţivotě našich předků na Karlovarsku.         
P. Pavol Kavec nás přivítal na faře milým slovem u krás-
ných hřejících historických kamen.  
A celá atmosféra byla hřejivá, srdečná a milá. Potěšitel-
ný byl i zájem mladé generace. Historik Miloš Bělohlá-
vek velmi početné publikum zaujal perfektně připrave-
ným, skvělým obrazovým doprovodem, doplněným fun-
dovaným projevem. Nabitý sálek jej odměnil dlouhým, 

vděčným potleskem. 
A společné setkání bylo oslazeno také dobrotami, které 
připravily některé z účastnic – perníčky, koláče, tradiční 
sladké pečivo z nudlového těsta, Butterschmierkuchen či 
ořechy v karamelu.  

Bohaté občerstvení motivovalo pana Bělohlávka k další 
přednášce na téma tradiční pokrmy v našem regionu. 
Tak snad byla velkým zájmem potěšena i hlavní organi-
zátorka Hana Hnyková a umoţní nám, abychom se ještě 
před letními prázdninami opět setkali a dozvěděli se ně-
co o místě, v němţ ţijeme. Jistě nejen za sebe děkuji 
všem organizátorům, kteří nám umoţnili proţít tak krás-
né předvánoční setkání. 

Mirka Mutinská, foto Jan Borecký a Hana Hnyková 

Ţivot v kruhu - adventní zastavení na faře 

Betlémské světlo bylo opět u nás! 

V sobotu 17. 12. přijelo díky skautskému oddílu Sagitta 
a spolku Pod střechou do našeho regionu betlémské svět-
lo. Jiţ počtvrté bylo moţné na jednotlivých nádraţích 
získat tento symbol Vánoc. Dále bylo rozdáváno 
na  dalších předvánočních akcích v širokém okolí. 

Poděkování si zaslouţí všichni, kteří se na rozvozu bet-
lémského světla podílejí. Přináší radost a naději nám 
mnohým. 

Děkujeme!  MUDr. Hana Hnyková 



ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE ŢLUTICÍCH 

Tradiční rozsvícení vánočního stromu se konalo 
v neděli 27. 11. na Velkém náměstí, a to po dvouleté 
pauze, zaviněné covidovou pandemií. Atmosféru tra-
dičně naplňovala vystoupení dětí z mateřské školy, ţá-
ků základní školy a základní umělecké školy, sboru 
Rosa coeli, trubačů z lesnické školy a praţských hostů - 
Andělských křídel, tanečního vystoupení čtyř děvčat 
s nádhernými svítícími andělskými kostýmy. Všechna 
vystoupení měla výborný divácký ohlas. Oblíbený stán-
kový prodej byl zajištěn pouze z místních zdrojů, neboť 
externím stánkařům se údajně tato akce nevyplácí. Ti 
byli ale kvalitně nahrazeni. Ve stánku Ţlutických ma-

minek se za dobrovolný příspěvek rozdávaly dobrovol-
ně napečené pochutiny a čaj, stánek základní školy na-
bízel krásné výrobky dětí ze školní druţiny a Dětský 
domov se školou nabízel výrobky svých ţáků stejně 
jako místní lesnická škola. Všechny výtvory měly 
u zájemců kladný ohlas. Své výrobky včetně občerstve-
ní nabízela ve Vánoční galerii i paní Martina Pacíková, 
klobásky a nápoje pak stánek Zámecké restaurace. 
Všechna vystoupení provázel doprovodným slovem 
Tomáš Straka, technicky vše zastřešoval Petr Levan-
ský. Poděkování zaslouţí všichni. 

Jaromír Břehový, Alena Adámková, foto Jan Borecký 

Ţlutické maminky představily travesti show 

V reţii Ţlutických maminek šlo o vystou-

pení  známého a velmi profesionálního 

souboru Techtle mechtle Kočky, který ten-

to způsob prezentace předvádí na vysoké 

úrovni. Vyprodaný sál kulturního domu se 

opravdu bavil . 

Jaromír Břehový, Alena Adámková, foto 

Jan Borecký  



Uţ v létě tohoto roku zaţádali muzikanti z kapely Plná 
čára o moţnost uspořádat rockový koncert společně 
s místní kapelou Plewel, a to bez honoráře s tím, ţe 
veškeré náklady s vystoupením budou hrazeny 

z dobrovolného vstupného. Tak se také stalo. V v pátek  
9. prosince koncert proběhl a byl výborný.  

Jaromír Břehový, Alena Adámková, foto Jan Borecký  

Plewel a Plná Čára koncertovali v kulturním domě 

Čertovská druţina prošla na Mikuláše  městem 

Prošla  v pondělí 5. prosince. a to jiţ podruhé, kdyţ 
poprvé tomu bylo v roce 2020. Vypraviily ji Ţlutické 
maminky a řada dobrovolníků a čítala celkem jednoho 
Mikuláše, pět andělů a patnáct čertů. Druţina prošla 
městem s hudbou a vyvolávala pocit tajemna. Na pře-
dem domluvených místech byla očekávána dětmi 

s rodiči a rozdávaly se dárky. Šlo o 150 mikulášských 
balíčků, nakoupených městem, které za básničku či za 
písničku děti obdrţely. Dítka byla šťastná. 

Jaromír Břehový, Alena Adámková, foto Jan Borecký. 



          ...a opět Kokořovci… (pozvánka na přednášku) 

Koncert známé muzikálové 
zpěvačky proběhl 10. prosin-
ce v kulturním domě. Přes 
dobrovolné vstupné byla ná-
vštěvnost relativně nízká. 
V sále vkusně vyzdobeném 
Martinou Pacíkovou byla 
krásná vánoční atmosféra, 
při níţ si diváci vyslechli  
vánoční  i muzikálové písně. 
Na závěr vystoupení si pak 
publikum s umělkyní zazpí-
valo a zatančilo. Poděkování 
Aleny Adámkové za pomoc 
při akci patří Petru Levan-
skému, Pepíku Hájkovi  
a  všem ochotným dobrovol-
níkům. 

Jaromír Břehový, Alena 

Adámková, foto Jan Borecký 

Zajímá vás, jak vypadal všední ţivot šlechty na zámku 
ve Ţluticích? Jak pracovalo a ţilo sluţebnictvo? 
Co všechno patřilo ke sluţbě na zámku? 

Jestli ano, určitě přijďte 19. ledna 2023 v 17 hodin  
do přednáškového sálu muzea ve Ţluticích. Bravurní 
přednášející PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D.,  historik umění 
se specializací na kulturní dějiny nobility západních 
Čech v období raného novověku, odborník na rod Koko-
řovců a Laţanských. Všechny tyto otázky hravě odpoví 
a  jistě se dozvíme i mnoho dalšího. 

Dějiny šlechtického rodu Kokořovců z Kokořova, který 
působil na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje 
téměř 400 let, patří díky úsilí historiků ke stále lépe pro-
bádaným oblastem regionální historiografie. 
Z perspektivy několikaletého výzkumu se ukazuje, 
ţe  v průběhu 17. a 18. století bychom panská sídla 
ve Ţluticích a Nečtinách jen stěţí mohli povaţovat 
za  nevýrazná. Ba právě naopak. Přítomnost významných 
umělců, rozsáhlá stavební činnost i aktivity jednotlivých 
členů rodu nás nenechávají na pochybách, ţe na dvorech 
Kokořovců pulzoval podobně intenzivní kulturní ţivot 
jako u hrabat Laţanských v nedalekém Manětíně. Tento 
zámek pod Chlumskou horou ukrývá soubor 13 portrétů 
sluţebnictva, které na počátku 18. věku pracovalo 
pro Marii Gabrielu Laţanskou, roz. Černínovou. Díky 
mimořádné zálibě této uměnímilovné dámy se můţeme 
podívat do očí kuchaři, klíčnici nebo kaplanovi. Nejrůz-
nější komorníci, štolbové či úředníci byli neoddělitelnou 
součástí domácnosti kaţdého barokního aristokrata 
a samozřejmě se pohybovali také v domech Kokořovců. 
Jejich podobu ale bohuţel neznáme. Přednáška se proto 
za pomoci ikonografického materiálu z Manětína i jiných 
sbírek pokusí nastínit mnohdy velmi pestrou skladbu 

panského personálu ve Ţluticích a Nečtinách v době ra-
ného novověku, jehoţ identita je známa jen z torzálně 
dochovaných archivních pramenů. 

Srdečně vás zveme na další přednášku, kterou pro vás 
s radostí připravil Muzejní spolek Ţluticka. 

MUDr. Hana Hnyková za MSŽ 

  Adventní koncert Magdy Malé         



Školáci koncertovali v kostele 

Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla pořádali 
v pondělí 19. prosince ţáci ZŠ a ZUŠ.  Přes ledové poča-
sí byla slušná návštěvnost. V asi čtyřicetiminutovém 
programu zazněly písně všeho druhu, při nichţ si děti 

i  diváci uţili vánoční atmosféru, umocněnou prostředím 
našeho nádherného kostela. 

Jaromír Břehový, Alena Adámková, Petr Levanský, foto 
Jan Borecký 



KULTURNÍ PROGRAM  LEDEN 2023 

neděle 8. 1. – 8,15 hod.   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ŢLUTICE A OKOLÍ            

Sraz účastníků v HASIČÁRNĚ VE ŽLUTICÍCH 

KULTURNÍ DŮM 

sobota 28. 1. – 20,00 hod.    HASIČSKÝ PLES                                                           

Sbor dobrovolných hasičů Žlutice                                                                                                        

Lístky v Infocentru nebo u hasičské hlídky 

MUZEUM 

čtvrtek 19. 1. V 17.00 hod. PŘEDNÁŠKA O KOKOŘOVCÍCH                                                   
Muzejní spolek Ţluticka. 

 
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 LEDNOVÉHO čísla Žlutického zpravodaje přispěli Pavel Kavec, Petra Vojtová, Jaromír 

Břehový, Jan Borecký, Hana Hnyková, Alena Adámková, Helena Plitzová, Luděk Svoboda, Iva 

Slunčíková,  Lucie Machalová a Mirka Mutinská. 

  ,                                         Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

Příspěvky do únorového  čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. ledna 2023, 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%. 

www.zlutice.cz 

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÝ PLES 
 
Místní rybářská organizace Ţlutice vás 
srdečně zve na Rybářský ples, který se bu-
de konat v sobotu 11. února od  20 hod. 
v sále kulturního domu ve Ţluticích.  
 
Na plese bude k tanci a poslechu hrát ka-
pela Triget, která pochází ze Ţlutic, a její 
repertoár si můţete poslechnout na inter-
netových stránkách www.triget.cz. 
 
Vstupenky v předprodeji jsou aktuálně 

k zakoupení v květinářství u pana Kincel-

mana. Cena vstupenky je 180 Kč. Při včas-

ném zakoupení vstupenky máte moţnost si 

rezervovat stůl dle vaší volby.  

Přijďte se pobavit, zatančit si a uţít si krás-

ný večer, těšíme se na Vás. 

Místní rybářská organizace Ţlutice 

http://www.triget.cz/

