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Něco z historie. Jedna z nejstarších dochovaných fotografií našeho města. Původní zástavba dnes jiţ nee-
xistující Chyšské ulice ve Ţluticích v pozadí s vrchem Vladař. Dnes na tomto místě stojí panelové sídliště. 



Váţení spoluobčané,  

důleţitým článkem podpory soudrţnosti obyvatel 
kaţdého města či obce jsou místní spolky a organizace, 
které v průběhu roku pořádají celou řadu společenských, 
kulturních i vzdělávacích akcí. Účastní se jich nejen 
místní obyvatelé, ale také návštěvníci z širokého okolí. 
Ve Ţluticích v současné době aktivně působí dvanáct 
spolků, které si za svou činnost zaslouţí velký dík! 
Zásadním způsobem totiţ dotvářejí identitu ţivota 
v našem městě, umoţňují kaţdému dle jeho potřeb 
a  moţností zapojit se do různých komunitních aktivit, 
a spolupodílet se tak na rozvoji Ţlutic. 
 
Naše město je členem Místní akční skupiny Kraj ţivých 
vod, se kterou spolupracujeme na různých aktivitách 
a společně se snaţíme o to, aby náš region byl příjem-
ným místem pro ţivot. V letošním roce jsme se zapojili 
do projektu SOUSED ŢIVODA, prostřednictvím 
kterého chceme v následujících třech letech podpořit 
mezigenerační souţití a setkávání různých skupin 
občanů, ale i celodenní rodinné aktivity. Protoţe trend 
stárnutí obyvatelstva pokračuje i v našem městě, je 
potřeba přizpůsobit tomu nejen sociální sluţby, ale pod-
porovat také činnosti aktivních seniorů. K tomu bude 
slouţit mimo jiné Klub seniorů, který v současné době 
chystáme v bývalých jeslích v areálu mateřské školy. 
Tyto akce budou ve Ţluticích připravovat a realizovat 
dvě komunitní pracovnice (Míla Špidrová a Marie 
Ferencová).  
 
Na lednovém zastupitelstvu byly schváleny dva dotační 
programy Města Ţlutice pro rok 2023. Stejně jako 
v minulých letech chceme podporovat sportovní, kul-
turní a společenské aktivity ţlutických organizací 

a  spolků, které by měly obohatit aktivní ţivot v našem 
městě. Z rozpočtu města Ţlutice byla na tento program 
vyčleněna částka 800 000 Kč.  
 
Dále zastupitelé města schválili 300 000 Kč na podporu 
vybudování domovních čističek odpadních vod 
pro  vlastníky nemovitostí určených k bydlení, kteří 
se nemají moţnost napojit na veřejnou kanalizaci. 
Dotace bude poskytnuta ve výši skutečně vynaloţených 
nákladů na realizaci domovní čističky, maximálně však 
60 000 Kč. V roce 2022 byly podány 4 žádosti o dotaci, 
věřím, ţe i v letošním roce tento program vyuţijí také 
další ţadatelé. Ţádosti o dotace obou programů pro rok 
2023 je možné podávat výhradně za použití stanoveného 
formuláře v termínu od 23. února 2023 do 24. března 
2023. Více informací a formuláře jsou k dispozici 
na internetových stránkách Města Ţlutice.  
 
Vzhledem k tomu, ţe Město Ţlutice nemá ustanovenu 
radu města, jmenovala jsem pro volební období 2022 – 
2026 komise, které jsou ze své činnosti odpovědné sta-
rostce. Komise v rámci své činnosti předkládají návrhy, 
náměty, podněty, doporučení nebo stanoviska 
pro  zlepšení ţivota v našem městě. O nominaci členů 
do komisí jsem poţádala zastupitele, členy politických 
uskupení a jednotlivé spolky ve městě. Komise mají také 
zajišťovat informovanost samotných občanů o projed-
návaných záleţitostech. Jedná se o tyto komise: komise 
pro investice a rozvoj; komise sociální a bytová; ko-
mise volnočasová; komise pro památky a cestovní 
ruch. Bliţší informace, včetně zápisů z jednání jednot-
livých komisí, bude moţné najít na stránkách města Ţlu-
tice.  
 
S úctou Helena Plitzová, starostka  

Slovo starostky města 

Spolková činnost – Klub seniorů – DP kulturní, sportovní a společenské aktivity – DP domovní čis-
tičky odpadních vod – Komise starostky 

Ţlutice jako poslední z větších měst mění cenu tepla  

Jako jedno z posledních větších měst na západě Čech 
mění Ţlutice cenu tepla. Reagují tak na drastický nárůst 
ceny paliv a elektrické energie. I tak budou náklady 
na  teplo pro obyvatele v roce 2023 na úrovni niţšího 
regionálního průměru. Za gigajoule zaplatí lidé ve Ţluti-
cích 828,90 korun. Tedy o něco méně neţ například oby-
vatelé dlouhodobě nejlevnějšího Ostrova, a dokonce jen 
polovinu toho, co letos zaplatí obyvatelé Chebu nebo 
Aše. 
 
Cenu tepla ve Ţluticích ovlivnily dva hlavní faktory. 
Tím prvním je skokové zdraţení zemního plynu, které 
celostátně zvýšilo poptávku po ostatních palivech. 
V  důsledku toho zdraţila nejen biomasa, ale i fosilní 
paliva. Jen za rok 2022 tak Ţlutická teplárenská musela 
vynaloţit o více neţ milion korun víc za palivo. Zatímco 
v roce 2021 ji vyšlo na 5,5 milionu bez daně, loni uţ to 
bylo 6,52 milionu.  
Ještě sloţitější je situace u elektrické energie, která je 

nezbytná pro provoz technologie ţlutické teplárny. Za-
tímco na počátku roku 2022 se prodávala jedna MWh 
elektrické energie na komoditním trhu těsně nad hranicí 
3300 korun, v září její cena překročila 24 tisíc korun 
na MWh. Pro naši teplárnu to znamenalo, ţe náklady 
na  elektrickou energii vzrostly z 982 tisíc v roce 2021 
na neskutečných 1,638 milionu korun.  
 
Město Ţlutice si je plně vědomé dopadů, které má obec-
ný růst ceny energií i zboţí na ţivot našich obyvatel. 
I  proto se snaţilo odkládat zvýšení ceny tepla na 
co nejpozdější dobu, aby alespoň touto formou pomohlo 
sociálně ohroţeným obyvatelům Ţlutic, jako jsou napří-
klad naši senioři. V současné době ale náklady na výrobu 
tepla dosáhly takové úrovně, ţe jiţ není moţné odkládat 
úpravu koncové ceny tepla. 
 

(Pokračování na následující straně) 



ČEZ přináší občanům nové chytré sluţby a 
řešení. Nově byla zřízena nová bezplatná sluţ-
ba pro veřejnost, přinášející informace o od-
stávkách dodávek elektrické energie. Na por-
tálu www.bezstavy.cz můţete bezplatně jed-
noduchým zadáním adresy odběrného místa 
zjistit aktuální stav dodávek elektřiny a pří-
padně čas obnovení dodávek. 

ČEZ přináší informace o odstávkách dodávek elektrické energie. 

 
I přesto je zvýšení ceny pro obyvatele Ţlutic kalkulováno na 
nejniţší moţné úrovni, která zajistí provoz teplárny i potřeb-
nou údrţbu a obnovu zařízení. Při předpokládané spotřebě    
30 GJ na domácnost znamená zvýšení měsíční platby              
o 575,- Kč měsíčně oproti roku 2022. Město zároveň přijalo 
opatření na pomoc těm, kteří by se v důsledku růstu ceny tepla 
dostali nezaviněně do finančních potíţí. Těmto lidem nejen ţe 
dodavatel tepla umoţní úhradu formou splátkového kalendáře, 
ale zároveň jim město pomůţe s vyřízením případné sociální 
pomoci. 

 
V roce 2023 je navíc očekávána jistá stabilizace na trhu, coţ 
by mohlo vést nejen k dalšímu zbrţdění zdraţování elektrické 
energie, ale i ke zpomalení růstu ceny paliv. Přispět ke zklid-
nění situace by pak měl i nákup paliva Ţlutickou teplárenskou 
formou soutěţe. Tento systém by měl zůstat zachován i v nad-
cházejících letech tak, aby město Ţlutice dokázalo nadále drţet 
cenu tepla pro své obyvatele na nejniţší dosaţitelné úrovni. 

 
Město Ţlutice 

Ţlutice jako poslední z větších měst mění cenu tepla  (pokračování) 



   Městský úřad informuje 

 
 

Část obce Celkem Muţi Ţeny 

Knínice 10 6 4 

Protivec 59 29 30 

Ratiboř 27 13 14 

Verušice 25 12 13 

Veselov 43 24 19 

Vladořice 4 1 3 

Záhořice 1 1 0 

Ţlutice 2036 1008 1028 

Celkem 2205 1094 1111 

STATISTIKA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ROK 2022 

                                  Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: 

Předpis a platba poplatků za rok 2022 

Předepsáno poplatníkům: 2 332 931,00 Kč 

Uhrazeno poplatníky: 2 215 168,00 Kč 

Neuhrazeno: 117 763,00 Kč 

Osvobození od poplatku 

— děti: 22 -12 055,00 Kč 

— dlouhodobý pobyt v zahraničí: 22 -22 000,00 Kč 

— studenti: 19 -19 000,00 Kč 

— výkon trestu: 1 -1 000,00 Kč 

— umístění v domově pro seniory: 7 -7 000,00 Kč 

— umístění v dětském domově: 1 -1 000,00 Kč 

— Celkem osvobozeno: 72 -62 055,00 Kč 

Vystavené platební výměry v roce 2022 za neuhrazení poplatku 

— za rok 2019 1   

— za rok 2020 54   

— za rok 2021 121   

Vyměřená daň: 87 917,00 Kč 

Navýšení o poplatek: 69 716,00 Kč 

Exekuční vymáhání 

Počet dluţníků předaných k exekučnímu vymáhání: 28 

počet platebních výměrů předaných k vymáhání: 118 

Vymáhaná částka (jistina) v exekučním řízení: 130 634,00 Kč 

Celkově exekučně vymoţeno v roce 2022: 76 815,00 Kč 

Celkem exekučně vymáháno od odstěhovaných dluţníků: 176 605,00 Kč 

Celkem vymáháno od dluţníků s trvalým pobytem ve Ţluticích: 662 713,00 Kč 

Počet obyvatel města Ţlutice ke dni 1. 1. 2023, včetně místních částí    

Město Ţlutice má  z poplatků od občanů příjmy ve výši cca. 2.300.000,- Kč, ale celkové náklady    vynaloţené městem  
na provoz odpadového hospodářství činí cca 7.200.000,-Kč. Rozdíl hradí město. 



1. Poplatek za psy 

Výňatek z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice ze dne 16. ledna 2023 

Záměr prodeje pozemku st. č. 186 v k. ú. Ţlutice - 

usnesení č. ZM/2023/3/5/5. 

Zastupitelstvo města Ţlutice projednalo předloţený ma-

teriál a schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 

st. č. 186 v k. ú. Ţlutice o výměře 20 m2 za cenu ve výši 

minimálně 180,-/m2. 

Vyhlášení programu pro poskytování dotací z roz-

počtu města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a spole-

čenského ţivota pro rok 2023 - usnesení č. 

ZM/2023/3/6/6. 

Zastupitelstvo města Ţlutice projednalo předloţený ma-

teriál a schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z roz-

počtu města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společen-

ského ţivota v předloţeném znění a vyhlašuje Program 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Ţlutice v oblas-

ti kultury, sportu a společenského ţivota pro rok 2023 se 

lhůtou přijímání ţádostí od 23. února 2023 do 24. března 

2023. 

Vyhlášení programu pro poskytování dotací z roz-

počtu města Ţlutice pro rok 2023 NA PODPORU 

VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPAD-

NÍCH VOD V MÍSTNÍCH ČÁSTECH - usnesení č. 

ZM/2023/3/7/7. 

Zastupitelstvo města Ţlutice projednalo předloţený ma-

teriál a schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z roz-

počtu města Ţlutice na podporu výstavby domovních 

čistíren odpadních vod v místních částech v předloţe-

ném znění a vyhlašuje Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Ţlutice na podporu výstavby domov-

ních čistíren odpadních vod v místních částech pro rok 

2023 se lhůtou přijímání ţádostí od 23. února 2023 do 

24. března 2023. 

Zápis za II. a III. čtvrtletí 2022 do kroniky města 

Ţlutice - usnesení č. ZM/2023/3/8/8. 

Zastupitelstvo města Ţlutice projednalo předloţený ma-

teriál a schvaluje zápis za II. a III. čtvrtletí 2022 do kro-

niky města Ţlutice v předloţeném znění.  

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Strejčkovi za 
rychlé vyřízení mého poţadavku. Vozím ráno dceru 
do  základní školy a vţdy se v 7:30 hod. vyply lampy 
veřejného osvětlení. Při zpáteční jízdě přes křiţovat-
ku pod kostelem, v ranním zimním šeru, nebyli chodci 

na přechodech vůbec vidět. Zavolal jsem panu Strejčko-
vi, který přislíbil pomoc a opravdu od dalšího dne lampy 
svítí o něco déle. Jde o maličkost na přechodnou dobu, 
která však můţe zamezit neštěstí. Děkuji. 

Marek Veselý 

Poděkování  panu Luboru Strejčkovi  

2. Místní poplatek z pobytu 

Zaregistrováno psů: 375 

Uhrazeno: 114 656,00 Kč 

Osvobozeno: 18 

Uhrazeno: 143 033,00 Kč 

3. Místní poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Uhrazeno: 1 970,00 Kč 

Připomínáme termíny splatnosti místních poplatků: 

místní poplatek za psa je  splatný  do 31. března  příslušného kalendářního roku (OZV č. 5/2019) 

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný do 30. září příslušného kalendář-

ního roku  (OZV č. 2/2021) 



Po loňské sérii přednášek, které pořádal Muzejní spolek 
Ţluticka, se členové spolku rozhodli v této činnosti po-
kračovat. Měli jsme pocit, ţe přednášky prostě táhnou. 
Nevíme, jestli za to můţe krásné prostředí akcí (ţlutické 
muzeum a fara) nebo přednášející (pánové historici Bě-
lohlávek a Štěpánek) nebo něco jiného. V kaţdém přípa-
dě z toho máme radost. A jsem přesvědčena, ţe naše roz-
hodnutí bylo správné. Na poslední přednášce o Kokořov-
cích bylo asi 80 posluchačů a začínáme mít problém se 
do prostoru vejít!! To je prostě skvělé! I přednášející 
jsou návštěvností překvapení, protoţe jsou zvyklí na ma-

ximálně poloviční počet návštěvníků a, to v daleko vět-
ších městech. 
Děkuji všem, kteří se na pořádání poslední přednášky 
podíleli, i těm, kteří přišli. Vidím v tom smysl i naději, 
ţe lidé mají zájem se sejít, kdyţ to stojí ta to. A náš spo-
lek se bude snaţit, aby to bylo příště zase tak prima. 
 
Na shledanou ! 
 
Hana Hnyková za Muzejní spolek Žluticka, foto Jan   
Borecký 

            Kokořovci ve Ţluticích podruhé 

Nové registrace u stomatologa 

Na jaře roku 2020 ukončil 
po více neţ 35 letech provoz 
své zubní ordinace MUDr. Jiří 
Havlásek. Od té doby se bohu-
ţel nepodařilo získat nového 
stomatologa, proto mnoho pa-
cientů ve Ţluticích a v blízkém 
okolí stále hledá zubního léka-
ře, u kterého by se mohli zare-
gistrovat. 

Přestoţe v té době měla naše 
ordinace zcela naplněnou kapa-
citu, snaţili jsme se vyjít vstříc 

rodinným příslušníkům našich stálých pacientů a zare-
gistrovat je. Další zájemce jsme však museli odmítat.  

Protoţe si uvědomuji těţkou situaci ţlutických občanů, 
pro které je často problém za lékaři dojíţdět, rozhodla  

 

jsem se postupně přeorganizovat systém námi poskyto-
vané péče.  

Omezili jsme sluţby týkající se léčby parodontózy pro 
cizí pacienty a postupně jsme vytvořili prostor pro pří-
jem nových pacientů. Díky tomu můţeme nyní přibrat 
podle určitého klíče další zájemce o registraci. 

Od 1. února věku 75 a více let hlásit na telefonním 
čísle 774  667 027, a to aţ do naplnění kapacity naší or-
dinace. Podmínkou je bydliště ve Ţluticích a blízkém 
okolí. Po skončení náboru vyhodnotíme, zda bude moţ-
né přijímat další ročníky. 

Děkuji za pochopení ostatním zájemcům, kterým zatím 
nemůţeme vyhovět, a těším se na spolupráci s novými 
pacienty! 

MUDr. Hana Hnyková 



  Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje         

NA HROMNICE O HODINU VÍCE. 

Město Ţlutice si dovoluje informovat občany o nové aktivitě 
Karlovarského kraje s názvem "Záchranná brzda pro občany 
Karlovarského kraje". Jedná se o aktivitu, která má pomoci 
obyvatelům Karlovarského kraje v případě, ţe nejsou sami 
schopni finančně zvládnout zvýšené výdaje na bydlení, energie 

apod. Těmto lidem nabízí Karlovarský kraj moţnost podat ţá-
dost o dar, který by jim pomohl jejich nepříznivou sociální 
situaci řešit. Více informací poskytne sociální pracovník města 
Ţlutice. 

Zřejmě všichni známe tuto pranostiku, která říká, ţe den je o hodinu del-
ší neţ v době zimního slunovratu. Ve skutečnosti tento rozdíl činí 
na území České republiky hodinu a 20 minut. Svátek Hromnic je ja-
kýmsi dozvukem Vánoc. Při mši svaté na den 2. února kněz ţehná hrom-
niční svíčky. Na úvod bohosluţby první svíčku rozsvítí od paškálu, veli-
konoční svíčky, která představuje Krista. V úkonu předávání světla je 
zahrnuto celé poselství tohoto svátku: přijměte světlo a buďte světlem 
jiným! Přitom si můţeme všimnout, ţe kdyţ se od jedné svíčky rozţala 
druhá, plamen té první se nezmenšil, neoslabil se tím, ţe své světlo pře-
dal. Naopak – v okamţiku předání se plamen zvětšil. Jedna svíce můţe 
zapálit mnoho jiných svící, aniţ tím ztratí svou sílu. Stejně tak je to 
u nás, lidí. Kdyţ se snaţíme být svící a vnášet světlo do temných koutů 
světa kolem sebe, jiným prospějeme a sami nic neztratíme, ba mnoho 
získáme. V knize Přísloví čteme: „Ty se moţná povaţuješ za zcela bez-
významného, ale v očích Boţích jsi důleţitý a můţeš být Světlem Páně.― 
I kdyţ je tvé světlo jen slabé, můţe Bůh ve své moudrosti osvítit jiné, 
dokonce i takové, kteří tě v mnohém převyšují. Pak je dobro, co oni te-
bou povzbuzeni vykonají, i tvou zásluhou. Přeji nám všem ochotu být 
pro ty druhé kolem nás světlem! 

                                             P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 



PČR radí – V zimě na silnicích  

Co je dobré vědět při jízdě v zimním období?  

Zima je v plném proudu a mnoho řidičů se na silnicích 
stále potýká se změnou klimatických podmínek a díky 
tomu i se změnou stavu pozemní komunikace. Podle 
zákona jsou všichni řidiči povinni kvůli své vlastní bez-
pečnosti, ale i kvůli bezpečnosti ostatních přizpůsobit 
jízdu všem těmto podmínkám.  

Co je dobré si připomenout:  

Minimální hloubka dezénu hlavních dezénových pneu-
matik  

Jiţ od 1.11. platí zákonem stanovená povinnost pouţít 
zimní pneumatiky. Málokdo si však hlídá dostatečnou 
hloubku, která je u automobilů do 3500 kg minimálně 
4  mm. U vozidel nad 3500 kg musí být na všech kolech 
hnacích náprav s trvalým přenosem síly minimálně 
6 mm. Niţší nebo i minimální, či dokonce ţádné vzorky 
mohou při brţdění značně prodlouţit brzdnou dráhu, 
a proto je vhodné stav pneumatik průběţně kontrolovat.  

Co dále kontrolovat, abychom se vyhnuli případným 
problémům 

● Kapaliny vozidla – pouţívejte nemrznoucí směs 
do ostřikovačů (alespoň do -20 °C). Zkontrolujte chladi-
cí kapalinu, motorový olej a brzdovou kapalinu.  

● Akumulátor – kontrola akumulátoru a funkčnosti do-
bíjení v servisu, včetně plného dobití akumulátoru.  

● Karoserie – chraňte karoserii před solí a ledem, před 
zimou vozidlo navoskujte.  

● Výhled z vozidla – odmaštění skla zevnitř vozu zame-
zuje mlţení okna uvnitř.  

● Klimatizace – pomáhá s odmlţením vnitřních skel.  

● Viditelnost – seřízení světlometů a jejich očištění.   

● Výbava – řetězy, škrabka, košťátko, rozmraţovač 
zámku… 

Viditelnost vozidla 

● Potkávací světla – motorové vozidlo musí mít za jízdy 
rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla pro 
denní svícení, pokud je jimi vybaveno. Za sníţené vidi-
telnosti vţdy obrysová a potkávací nebo dálková světla.  

POZOR! Při zastavení vozidla před ţelezničním přejez-
dem nesmí řidič uţít ani potkávací světla, pokud by jimi 
mohl oslnit řidiče v protisměru.  

● Dálková světla – mohou být rozsvícena za sníţené 
viditelnosti, pak nahrazují potkávací světla.  

POZOR! Řidič nesmí uţít dálková světla, je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být osl-
něn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího 
před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních ko-
munikacích.  

● Přední mlhovka – můţeme pouţít za mlhy, sněţení 
nebo hustého deště.  

● Zadní mlhovka – musíme pouţít za mlhy, sněţení ne-
bo hustého deště. Mlhová světla se pouţívají i ve městě 
a v kolonách. Je jen na slušnosti a taktu řidiče, který mu-
sí zváţit, zda světla pouţít v koloně, či nikoli. Pokud 
totiţ stojíme v koloně a za námi stojí další vozidlo, není 
třeba ho na naši přítomnost upozorňovat mlhovými svět-
ly, neboť o nás jiţ ví. Naše zadní mlhové světlo by ho 
tak naopak mohlo oslňovat.  

Očištění vozidla 

Sněhovou pokrývku je nezbytné očistit i z přední kapo-
ty, střechy a zadní části vozidla. Námraza nebo sníh ne-
smí zabraňovat výhledu z místa řidiče vpřed, vzad ani 
do stran. Rovněţ nesmí být na vozidle ani nákladu led, 
který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu. 

por. Mgr. Lucie Machalová  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE 

Ţlutické děti viděly pohádku O Balince 

První letošní zastávkou ze sledu představení pohádky O 
Balynce, dobrém štěněti, byly západočeské Ţlutice 
v  pondělí 16. ledna 2023. Dvě představení, první 
od 8,30 a druhé od 10,00 hodin byla určena všem dě-
tem ze  Ţlutic a jejich okolí. Divadelní sál společenské-
ho domu v tomto městě doznal pozitivních změn, jsou 
vyměněna okna a k radosti divadelníků byla instalová-
na i nová, funkční opona. Ochotní místní technici při-
pravili společně se souborem v pondělním ránu diva-
delní atmosféru, která umoţnila, aby představení pro-
běhlo v těch nejlepších podmínkách. Dvakrát zaplněný 
sál spolupracoval od samotného začátku přesně podle 
očekávání metodického oddělení, které společně s pe-
dagogickým sborem dlouho před vlastní realizací při-
pravovalo dětské diváky na interaktivní vstupy do po-
hádky. Ţlutice jsou dlouhodobým partnerem Divadla 
dětí a spolupráce je zde nastavena na nejvyšší moţné 

úrovni. Veselé halalí, tralalí tedy zaznělo i zde pod-
vakráte z plného sálu i plných plic a soubor se vydal 
na stavění dalších dvou představení prvního letošního 
pohádkového turné.  

Kristýna Sklenářová 



Fotbalisté TJ Sokol Ţlutice zahájili přípravu na jaro 

Fotbalisté TJ Sokol po zimní přestávce zahájili začát-
kem ledna přípravu na jarní část sezony. Kádr zhruba 
dvaceti hráčů, včetně několika mladších, se začal při-
pravovat jiţ od 4. ledna. V tréninku zatím chybí něko-
lik fotbalistů, kteří řeší svoje zdravotní problémy. Rádi 
bychom kádr také doplnili o jednoho, dva hráče. Tré-
ninkové jednotky probíhají střídavě v tělocvičně a po-
silovně ZŠ, na umělé trávě za školou, na hřišti 
a v první fázi také v terénu kolem Ţlutic. Tréninky 
o  víkendech postupně doplní také přípravné zápasy. 
V plánu jich je 8-10. Hrát budeme většinou na umělé 

trávě v Ţihli nebo na stejném povrchu v Karlových 
Varech Drahovicích. Na domácím hřišti by se fotbal 
měl hrát aţ v druhé polovině března. Velká část soupe-
řů v přípravě bude patřit mezi atraktivní, hrát bychom 
měli například s TJ Karlovy Vary – Dvory, s Touţimí, 
Novou Rolí atd. Od konce ledna začnou trénovat také 
všechny naše ţákovské kategorie.  

Aktuální a podrobnější informace lze vţdy nalézt 
na webových stránkách klubu. 

     Luděk Svoboda 

Kam za kulturou v únoru 2023 ? 

Do KD v Manětíně jste zváni 10. 2. 2023 na 19.30 
hod.  Představení Metternich neţil jako mnich 
nastudoval DS Mlask Manětín. Amatérští divadelní-
ci nespí, ale hrají! Přijeďte se podívat. 

11. 2. 2023 ve 20 hod. se vydejte do Lidového do-
mu ve Staré Roli. Program je víc neţ lákavý. Nej-
prve kapela Vanua2, v níţ se potkali muzikanti 
z kapely Blue Effect a Honza“Ponorka„Ponocný, 
jehoţ činnost je spojena s filmovou hudbou 
a s projektem Circus Ponorka, kapela Karlovaráků 
Steven´s.  Zlatý hřeb programu bude patřit Martinu 
Krausovi a jeho kapele Krausberry. Tohle bude 
úţasný večer ! 

Karlovarské městské divadlo můţete navštívit 
15. 2. 2023 v 19.30 hod. a pobavit se u Manţelské-
ho čtyřúhelníku. Autor J. Zindulka s muţi řeší, kdo 
vynáší smetí, proč se muţi neptají na cestu… a jiná 

naprosto zásadní témata. Do divadla je dobré zajít 
i 21. 2. 2023 v 19.30 hod. na skvělé představení, 
ve kterém excelují Richard Krajčo a David Šveh-
lík. Zamluvte si lístky na Deštivé dny hostujícího 
praţského divadla Ungelt. 

V Lidovém domě můţete slyšet zajímavé vyprávění 
Petera Freestona, osobního tajemníka zpěváka, 
v pořadu Takový byl Freddie Mercury. Promítat 
bude i fotografie z vlastního archivu. Po jeho boku 
strávil tento muţ dlouhých 12 let aţ do Freddieho 
smrti. Datum konání 25. 2. 2023 od 20 hod. 

Loket ve své   Dvoraně uvítá 24. 2. 2023              
od 20 hod. stálici karlovarské  rockové  a  rocken-
rollové scény, kapelu Kozatay. Tady čekejte skvě-
lou hudbu a ještě lepší  zábavu.  Ať  si vyberete ja-
kékoli představení, skvěle se u něj bavte.                                                                                                     

Petra Vojtová 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kaňka 3 



PTACTVO  ŢLUTICKA 

Lejsek šedý (Muscicapa striata)  
 
je malý druh pěvce z čeledi lejskovitých. Je o něco menší neţ vrabec, obě pohlaví 
jsou stejná, dospělý lejsek (horní foto) byl vyfocen v zahrádkářské kolonii, mládě 
(dolní foto) na parkovišti u Píšů. Má štíhlé tělo, relativně velkou hlavu, dlouhá křídla 
a ocas. Svrchu je šedý s nádechem do hněda, spodinu těla má světleji šedavou. Čelo, 
hrdlo a prsa pokrývají tmavší čárky. Tmavé nohy jsou slabé a krátké, neslouţí k po-
bíhání ani skákání, ale pok sezení  Zobák a oči jsou tmavé. Obě pohlaví jsou zbarve-
na stejně; mladí ptáci mají na svrchní straně těla světle hnědé skvrnění. Vábí sviţ-
ným „pst―. Zpěv je tvořen řadou krátkých, tichých, drsných tónů a v základě z ní asi 
jako „sip-sip-síh-siti-síh-sih.― Lejsek je výlučně taţný, zimuje v tropické a jiţ-
ní Africe. Obývá aleje starých stromů a pásy stromů podél vodních toků. Ţije v roz-
volněných starých lesích, čji listnatých neţ jehličnatých, parcích, v sadech a zahra-
dách, na zarostlých hřbitovech. Chová se nenápně. Vyjma hnízdní období ţije samo-
tářsky. Je obvykle monogamní, u některých samců byla zaznamenána bigamie. Mis-
koé hnízdo z mechu a kořínků vystlané zvířecími chlupy, peřím nebo vlnou staví 
převáţně samice. Umísťuje ho v polodutinách stromů, paţdí větví nebo výklencích 
budov (obsazuje i polootevřené budky), obvykle ve výšce 1–15 m. Ţiví se zejména 
létacím hmyzem, na který číhá z vyvýšené pozorovatelny (kůl, suchá větev v koruně 
stromu, telegrafní sloup, drát el. vedení atp.) a kterého se zmocňuje v letu. Vzápětí 
se vrací na stejné místo nebo poblíţ (lze jej poznat podle typicky vzpřímeného drţe-
ní těla). Za příznivého počasí touto taktikou uloví aţ dvě třetiny kořisti, v deštivých 
dnech pátrá po potravě zejména na stromech (sbírá ji z listů, větví i kůry), v bylin-
ném patře, na zdech nebo na kompostech.  Mláďata krmí oba rodiče. 

Sova pálená (Tyto alba) 
  
je středně velký druh sovy z čeledi sovovitých. Mládě (horní foto) i stará samice 
(dolní foto) jsou nafoceny v areálu SLŠ Ţlutice a hnízdí rovněţ v jedné staré stodole 
v Novosedlích. Jedná se o nejrozšířenější druh sovy vůbec. Hmotnost se pohybuje 
mezi 200–400 g.  Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samci bývají o něco světlejší. 
Létá houpavě, elegantně a zcela neslyšně, často s volně svěšenýma nohama. Nejčas-
těji se ozývá drsným, těţko popsatelným křikem, samice a vzácně i samci mohou 
opakovaně vydávat také táhlý, vrnivý zvuk připomínající volání lelka lesního. Mlá-
ďata na hnízdě se ozývají hlasitým táhlým syčením. Ţije na všech kontinentech 
s výjimkou Antarktidy. Na území ČR hnízdí pravidelně, ale vzácně.  Potravu tvoří 
hlavně hlodavci, méně ptáci, obojţivelníci a drobní savci. Ze savců výrazně domino-
val hraboš polní, z ptáků vrabec domácí. Podobné výsledky ukázal i rozbor vývrţků, 
během kterého bylo určeno 97,7 % savců (hraboš polní představoval 73,3 %), 1,7 % 
ptáků, 0,6 % hmyzu a jeden skokan.  Potravu vyhlíţí za pomalého letu nízko nad ze-
mí nebo vsedě z pozorovatelny a díky svému vynikajícímu sluchu ji dokáţe přesně 
lokalizovat i v naprosté tmě.  Kořist poţírá vcelku. Dnes většina populace hnízdí 
v lidských stavbách, nejčastěji ve věţích kostelů nebo ve stodolách. Ochotně přijímá 
i vhodné hnízdní budky. Hnízdo nestaví, samice klade vejce přímo na podklad nebo 
do vývrţkové drti. Průběh a úspěšnost hnízdění silně závisí na dostupnosti hlavní 
potravy – hraboše polního; v případě jeho přemnoţení bývají snůšky početnější a 
hnízdí dvakrát ročně, oproti tomu v letech, kdy je potravní nabídky nedostatek, 
hnízdí jen jednou nebo nemusí zahnízdit vůbec. Úmrtnost sovy pálené v prvním roce 
ţivota je vysoká a můţe dosahovat aţ 72 %. Hlavní příčinou úbytku sovy pálené jsou 
výrazné změny v krajině, vedoucí k nedostatku vhodných hnízdišť a potravy. Společ-
ně s nárůstem silniční dopravy výrazně přibývá i počet ptáků usmrcených vozidly. 
V některých evropských zemích úmrtnost sovy pálené v důsledku střetu s automobily 
přesahuje 70 % a např. ve Francii tímto způsobem ročně zahyne na 10 000 ptáků. 
Důvodem, proč se stává tak často obětí silničního provozu, je skutečnost, ţe příkopy 
a silniční náspy slouţí jako oblíbená stanoviště hlodavců, a pro sovu pálenou tudíţ 
představují lákavou potravní nabídku. V ČR je sova pálená zvláště chráněná jako 
silně ohroţený druh. Jednou z moţností aktivní ochrany je i vyvěšování hnízdních 
budek ve vhodných, nejčastěji zemědělských objektech. Při jejich instalaci je však 
třeba dbát na ochranu hnízdících ptáků před predátory, kterými jsou hlavně kuny. 
 

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 
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Tříkrálová sbírka ve Ţluticích a okolí 
           

Také letos pomohly děti pod křídly Mladých hasičů Ţlu-
tice s celonárodní Tříkrálovou sbírkou 2023. Výsledek 
byl zase skvělý a my moc děkujeme všem, kteří otevřeli 
svá srdce pro druhé. Výtěţek směřujeme do Farní Chari-
ty Karlovy Vary (tradičně) a Oblastní Charity Ostrov 
(nově). 
Zvláštní dík patří  samozřejmě koledníkům a jejich do-
provodu. Jste kingové!!! Letos se poprvé Kašpar s Meli-
charem a Baltazarem objevili také na u nás na základce! 
Děkujeme samozřejmě P. Petru Řezáčovi za posvěcení 

křídy a  poţehnání  koledníčkům  a Romaně Veselé 
za  pomoc s počítáním a administrativou. 
 
Uf, tak zase za rok! 
 
K + M + B 2023 
 
Za všechny vedoucí Mladých hasičů Ţlutice              
Vašek  Slavík 



        VZPOMÍNÁME 

Krásná léta proţitá s Tebou, tatínku, nás budou stále provázet. Před 10 lety přestaly 
hvězdy pro Tebe svítit a slunce hřát, my však budeme stále vzpomínat. 8. 2. 2023  
s  ná mi zavzpomínejte na tatínka, manţela a kamaráda pana Stoyana Avgustinova.                   
Vzpomíná rodina. 

          I N Z E R C E 

Matka samoţivitelka se třemi dětmi shání nutně pronájem bytu ve Ţluticích nebo v okolí. Spěchá. 
Prosím, kontaktujte mě na tel. 607 680 116.           

Kdo má staré přenosné rádio Grundig elite boy z roku 1968, ať se ozve na tel. číslo 728 448 577. 

    
Daruji za odvoz zachovalou starší sedačku.                 

Tel.: 606 834 712, Ţlutice (viz foto) 

        

          PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Malafovi, panu Petru Kubínkovi a panu Jaroslavu Štěrbo-
vi za pomoc při převozu k lékaři. Také děkuji paní Zdeňce Maškové za profesionální péči.                                                    
Václav Habrych. 

Fotoreportáţ z memoriálu MUDr. Morávka, tradičního vánočního setkání otuţilců. 

Foto Jan Borecký 



 
Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVII. 

Nákladem 600 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 
 

Technický redaktor: Jaromír Břehový  
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 

 

Do únorového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Pavel Kavec, Petra Vojtová, Jaromír Břehový, Jan 

Borecký, Hana Hnyková, Helena Plitzová, Luděk Svoboda, Hristýna Sklenářová, Lucie Machalová, 

Marek Veselý, Josef Hudec, Petr Levanský, Monika Volemanová, Zdeněk Petřík a Jarmila Zemano-

vá. 

  ,                                         Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

Příspěvky do březnového   čísla  nám, prosím, zasílejte do 17. února 2023, elektronicky na adresu 
zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 

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

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

www.zlutice.cz 

    KULTURNÍ PROGRAM  

     ÚNOR 2023 

KULTURNÍ DŮM 

sobota 11. 2. – 20.00 hod.    RYBÁŘSKÝ PLES                                                            

MO ČRS ŢLUTICE                                                                                                                                   

Hraje skupona TRIGET 

 

sobota 18. 2. - 20.00 hod.   BABÍ HOP  DJ DŢUSY                                                           

Kultura města Ţlutice                                                                                                         

masky zdarma, bez masky vstup 80,- Kč 


