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Žlutický zpravodaj je od ledna 2019 v novém 

„kabátě“, jak se vám líbí? 

Ke změně formátu nás vedlo hned několik       

důvodů. Jednak moţnost otiskovat ve větším 

formátu  a hlavně barevně. Dále se v čísle mů-

ţe  objevovat více fotek ve větší velikosti. Ta-

ké  písmo se zvětšilo. Myslím, ţe zpravodaj je 

přehlednější a atraktivnější. Stále trvá, ţe šéf-

redaktor Jaromír Břehový skládá příspěvky 

sám a dává našemu plátku grafický vzhled.  

Drobnou pomoc mu samozřejmě poskytuje 

tiskárna, ale jinak nejsou jednotlivá čísla dí-

lem profesionálních grafiků na zakázku. I pro-

to můţe cena, kterou za vydávání platíme, zů-

stat stejná jako u menšího černobílého formá-

tu A5. Pro zajímavost v této velikosti vychá-

zel zpravodaj od roku 1974 a vydrţelo mu to     

45 let. Dejte redakci zpětnou vazbu, jak se 

vám nová čísla líbí!  

Kolik v letošním roce zaplatí město za stavbu 

vodovodu do Ratiboře a Veselova?  

Výstavba vodovodu za více neţ 7 milionů Kč 

začala na podzim roku 2018. Město dlouhodo-

bě potvrzovalo svůj úmysl spolufinancovat 

tuto akci. Do rozpočtu roku 2019 zastupitelé 

odhlasovali 3 miliony Kč a ty budou na zákla-

dě smlouvy poskytnuty Vodohospodářskému 

sdruţení (město je jeho členem) na výstavbu. 

Ze strany města tak     uţ nic nebrání úspěšné-

mu dokončení stavby.  

Jaké personální změny proběhly v poslední 

době na městském úřadě? 

K poslednímu lednu odešel z úřadu po vzá-

jemné dohodě pan tajemník Fábera. Touto 

cestou mu ještě jednou děkuji za úsilí, které 

věnoval správě našeho města. Na obsazení 

místa tajemníka/tajemnice úřadu bylo vypsáno 

výběrové řízení, jehoţ výsledek bude znám po 

uzávěrce tohoto čísla.  

Další výběrová řízení proběhla v lednu.   Kon-

krétně na referenta majetku a také správních 

činností v podatelně. Na majetek byl po řád-

ném výběrovém řízení přijat pan Rostislav 

Pilný. Pan Pilný bude zastupovat        

  Moţná vás zajímá…? 
Martinu  Stojanovovou, která nastoupila   na mateřskou 

dovolenou. Na místo do sekretariátu (náhrada za sl. Ja-

nu Vaněčkovou) nebyl ve výběrovém řízení vybrán 

ţádný přihlášený uchazeč. Prozatím byla na toto místo 

přijata paní Erika Šlechtová a výběrové řízení na tuto 

pozici budeme opakovat. Dalších změn se dočká 

„kultura―, z jejíhoţ čela odchází po dlouhé době Marie 

Ferencová. Chtěl bych také Marušce poděkovat za ro-

ky, které ţlutické kultuře věnovala. Bude se nadále sta-

rat o knihovnu a infocentrum, a to na poloviční úvazek. 

Její místo zaujme paní Alena Adámková. Naše muzeum 

povede na poloviční úvazek paní Kamila Neckářová. Ze 

všech nových členů týmu cítím elán do práce a přeji si, 

aby i občané byli s jejich sluţbou co nejvíce spokojeni.   

Václav Slavík – starosta města 



Chceme mít hezké město? 

Bezpochyby chceme, ale někdy si to sami kazíme… 

Jaromír Břehový 

Místní poplatky lze platit i v DPS 

Městský úřad Ţlutice v  letošním roce opět nabízí občanům dne 22. 3. 2019 v době od 13.00                     

do 15.00   hodin moţnost platit místní poplatky ve společenské místnosti domu s pečovatelskou sluţbou 

(Mlýnská č.p. 467). Jedná se o místní  poplatek ze psů, místní poplatek za komunální   odpad a poplatek  za 

pronájem zahrádek. Městský úřad Ţlutice chce tímto způsobem vyjít vstříc především seniorům ţijícím na 

sídlišti (ulice Pod Strání a Mlýnská ) a umoţnit jim zaplatit poplatek v místě svého bydliště.  

Leona Jirsová, Městský úřad Ţlutice 

Chatky v Zámecké zahradě 

Město ve schváleném rozpočtu na rok 2019 plánuje opravit a znovu zprovoznit 10 chatek pro rozšíření na-

bídky přechodného ubytování pro turisty v letních měsících, coţ je 50 moţných míst. Chatky i přes poměr-

ně dlouhou dobu uplynulou od posledního uţívání nevykazují zásadní poškození zubem času, ale spíše vli-

vem vandalů. 

Petr Keřka, jednatel TS Ţlutice 



Co dál s ubýváním obyvatelstva našeho města? 

V posledním čísle městského zpravodaje mě       
zaujala pokračující negativní tendence v demogra-
fickém vývoji obyvatelstva města, která bohuţel 
téměř přímou úměrou ovlivňuje příjmové moţnosti 
rozpočtu města pro vytváření dobrého prostředí  
pro ţivot jeho obyvatel, a tak jsem si dovolil          
z volně přístupných údajů zpracovat následující 

přehled, který mne zaskočil. Přál bych si, abychom 
začali váţně diskutovat o níţe uvedeném, opatřili 
si lepší statistické přehledy a přizvali ke spolupráci 
další obyvatele města se zájmem o tuto problemati-
ku i širší okruh odborníků. Troufám si ale tvrdit, ţe 
sociálně ekonomická situace Ţlutic je z pohledu  
do budoucna více neţ váţná. 

Tabulka: Přehled počtu obyvatel dle obcí a data, zdroj www.místopisy.cz 

 

Datum Ţlutice Teplá Touţim Bochov Kryry Pšov Štědrá Chyše Čichalov 

1.1.2019 2294       -46 2961 3665 1987 2335 582 551 570 176 

1.1.2018 2340       -13 2948 3663 1993 2317 560 567 571 188 

1.1.2017 2353       -15 2970 3667 2044 2313 573 568 579 172 

1.1.2016 2368       -63 2974 3683 2026 2367 574 562 578 162 

1.1.2015 2431       -45 3034 3719 2018 2387 547 578 582 164 

1.1.2014 2476       -40 3024 3781 2011 2379 557 569 567 162 

1.1.2013 2516 3081 3793 2045 2417 556 573 584 160 

rozdíl -222 -120 -128 -58 -82 +26 -22 -14 +16 

% -8.82 -3,89 -3,38 -2,84 -3,39 +4,68 -3,84 -2,40 +10 

                    

Z výše uvedené tabulky můţeme určit následující 
tendenci k roku 2031 (toto datum pokládám           
v ţivotě města za důleţité, bude končit velká část 
technické ţivotnosti výtopny na biomasu, největší 
investiční akce města po roce 1990 a bude třeba 
zajistit dodávku tepla pro dnes více jak polovinu 
obyvatel města): 

- pakliţe bude pokračovat průměrné tempo úbytku 
obyvatel  ve výši 32 občanů/rok, lze odhadovat  
počet obyvatel v roce 2031 ve výši kolem 1900 
obyvatel. To bude  rozpočtově obtíţně zvladatelná 
situace, protoţe bude nutno udrţovat  veřejný     
majetek (komunikace, školy, veřejné osvětlení,  
zeleň, veřejné sluţby, apod.) původně dimenzova-
ný na ţivot cca 3 300 obyvatel  v roce 1990. Navíc 
se domnívám, ţe nelze jednoznačně tvrdit, ţe    
dosud stále uváděnou příčinou tohoto negativního 
stavu je úbytek pracovních příleţitostí, protoţe 
ostatní obce vykazují poloviční tendenci neţ      
Ţlutice, některé naopak tendenci opačnou - přírůs-
tek obyvatel. Spíše se domnívám, ţe příčinou    
tohoto stavu je to, ţe město v minulosti              
nepřipravilo rozvojové pozemky pro bytovou    
výstavbu pro aktivní část obyvatel, kteří měli     
zájem stavět   ve městě, a odešli tak jinam. 

Jestliţe máme změnit tuto negativní tendenci         
a směrování města k „ městečku duchů „ (odpusťte 
mi tento příměr), myslím,  ţe bychom měli váţně 

začít diskutovat o změně investičních priorit města. 

K diskusi navrhuji následující. 

 

Investiční priority: 

1. Zvýšení počtu obyvatel trvalých a přechod-
ných ( obyvatelé,  návštěvníci města, regionu ): 

- příprava stavebních parcel: získání stavebních 
povolení nebo územních rozhodnutí na budování 
infrastruktury (voda, kanalizace, elektřina)              
v rozvojových lokalitách města a zajištění výstav-
by této infrastruktury 

- vytipování lokálně volných nebo moţných       
stavebních parcel v katastru územní jednotky    
Ţlutice s cílenou inzercí na mladé lidi, vypracování 
investičních pobídek 

- budování rekreační infrastruktury – oprava          
a zprovoznění chatek v Zámecké zahradě,          
modernizace areálu koupaliště Dolanka (sociální 
zázemí, občerstvení ) pro navýšení přechodných 
„obyvatel města―  v turistické sezóně  

- budování ozdravné turistiky – lázeňsko léčebné 
zařízení pro  ozdravné kúry z oblasti léčby obezity 
či respiračních onemocnění – podnikatelská příle-
ţitost. 

 



Zastupitelstvo města Ţlutice na jednání v pondělí 28. led-

na 2019: 

bere na vědomí rozpočtová opatření Města Ţlutice 

1/2018/ST, 2/2018/ST, 3/2018/ST schválená starostou 

města Václavem Slavíkem, 

bere na vědomí zápis z jednání školské rady příspěvko-

vé organizace Základní škola a základní umělecká škola 

Ţlutice ze dne 7. 1. 2019, 

bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Ţlutice ze dne 14. 1. 2019, 

bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí rady 

společnosti Skládka Vrbička (IČ 47781131) ze dne 6. 

12. 2018, 

bere na vědomí zprávu obvodního oddělení Policie ČR 

ve Ţluticích o bezpečnostní situaci na Ţluticku v roce 

2018, 

schvaluje rozpočet města na rok 2019 podle návrhu 

předloţeného Městským úřadem Ţlutice s celkovými 

příjmy ve výši 47 395 000 Kč, celkovými výdaji ve výši 

56 662 000 Kč včetně přídělu do Sociálního fondu na 

straně příjmů i výdajů ve výši 165 000 Kč a financová-

ním ve výši 9 267 000 Kč, 

schvaluje poskytnutí příspěvku (individuální dotace) 

z rozpočtu města ve výši 3 000 000 Kč pro Vodohospo-

dářské sdruţení obcí západních Čech (IČ 47700521) za 

účelem realizace investiční akce „Ţlutice – vodovod 

Veselov, Ratiboř―, 

schvaluje výmaz zástavního práva ve prospěch města 

k bytové jednotce číslo 1 v domě Ţlutice, Nádraţní       

č. p. 361,  

schvaluje koupi pozemku p. č. 3787/6 v k. ú. Ţlutice     

o výměře 10 m2 za cenu ve výši 80 Kč/m2 a náklady 

související s převodem nemovitosti od pana Davida 

Bendy, 

bere na vědomí dopis společnosti Statek Chyše         

(IČ 18224962) ve věci stavby a údrţby účelových     

komunikací v extravilánu města,  

schvaluje podání ţádosti o dotaci do celkové výše 

1 300 000 Kč na projekt „Dětská hřiště Ţlutice― v rámci 

dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočin-

ku,  

schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek st. 133 

v k. ú. Ţlutice o výměře 588 m2 včetně na něm stojícího 

domu Ţlutice, Dukelských hrdinů č. p. 98 za cenu        

ve výši 477 140 Kč a náklady související s převodem 

nemovitosti a za dalších podmínek v souladu se          

Zásadami pro prodej bytů a bytových domů z majetku 

města Ţlutice, 

bere na vědomí odstoupení pana Václava Bradáče 

z funkce člena dozorčí rady společnosti Ţlutická        

teplárenská, a. s., jmenuje do funkce člena dozorčí rady 

společnosti pana Aleše Sitka a ukládá představenstvu 

společnosti zajistit provedení zápisu o změnách            

ve sloţení orgánů společnosti ve veřejném rejstříku        

a dalších registrech. 

Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města 

Ladislav Koutný, místostarosta města 

            Z jednání zastupitelstva města 

2. Vybudování pečovatelského zařízení pro seni-
ory s lékařskou obsluhou – domov penzion     
pro důchodce a rozvoj dalších sluţeb pro seniory 
(klub, „ školka―), populace stárne a důchodců 
bude přibývat, vyuţití moţných dotačních titulů. 

3. Cílené vytváření stálých pracovních míst  pro-
střednictvím městských firem jako základní 
předpoklad pro udrţení a nárůst obyvatel    
města: 

Technické sluţby Ţlutice – realizace velké části 
zakázek, investiční pobídky pro chybějící              
či zastaralé stroje, ţádná cizí firma odčerpávající 
městský rozpočet. 

                                                                                    

 

Výtopna  na biomasu  -   zajištění finanční       
způsobilosti pro opravy nebo modernizace         
technického zařízení, vytvoření částečné              
palivové soběstačnosti  moţným zaloţením plantáţí 
rychle rostoucích dřevin na městských pozemcích, 
udrţení cenově dostupné tepelné energie              
pro obyvatele města. 

Městské lesy – přechod firmy z čistě správní      
činnosti do částečně výrobní a obchodní 
(zpracování dřeva – základní řezivo, palety)   

Budu velmi rád, pokud toto krátké zamyšlení vy-
tvoří prostor pro hlubší diskusi i pro další moţné 
podněty či řešení, jak v tomto městě pokračovat 
dál.  

Petr Keřka, zastupitel města 



Hasiči bilancovali… 

Během měsíce ledna proběhla výroční valná hromada 

ţlutického hasičského spolku. Tohoto shromáţdění se 

zúčastnili hosté z okolních hasičských spolků a nechyběl 

velitel Hasičského záchranného sboru ze stanice Touţim. 

Zásahová jednotka vyjíţděla během roku celkem      
k 67 událostem, z čehoţ se jednalo o 32 technických 
událostí, 21 poţárů, 12 dopravních nehod, 1 planý        
poplach a 1 pohotovost na stanici. K tomuto výčtu je   
třeba připočíst 20 událostí klasifikovaných jako „ Zpráva 
o činnosti―, jejichţ obsahem byly především činnosti  
pro naše město (dovoz vody, čištění kanalizačních    
vpustí, doplňování městského teplovodu atd.).  
Nechyběla také dvě taktická cvičení, z čehoţ jedno    
proběhlo v německém Warmensteinachu.  
Všichni členové zásahové jednotky absolvovali dle 
svých specializací odborná školení v profesionální stani-
ci Karlovy Vary. Nechyběly preventivní přednášky       
na letních táborech v okolí Ţlutic. 
 
Mladí hasiči opět proţili velice úspěšný rok, o jejich 
činnosti jsem průběţně informoval, a tak připomenu jen 
vítězství obou kategorií v okresních a krajských           
postupových kolech a skvělé čtvrté místo na mistrovství 
republiky ve hře Plamen, které se konalo v Plzni.  
 
Soutěţní druţstva taktéţ hýřila aktivitou,                     
ve Vladařském poháru braly obě kategorie čtvrtá místa, 
ţeny zvítězily v krajské soutěţi u Varyády.  
 
Hasičský spolek se rozrostl na úctyhodných 133 členů,  

a nadále tak patří k nejpočetnějšímu v Karlovarském  
kraji. Jeho činnost byla opět velice pestrá, nechyběla   
Tříkrálová sbírka, hasičský ples, účast na masopustu, 
stavění máje, setkání s hasičskými seniory, zapálení   
svíček na památku hasičů, kteří jiţ nejsou mezi námi, 
organizace ţlutické soutěţe, setkání s přáteli                  
ze slovenského Hurbanova, německého Vieselbachu       
a Warmesteinachu, podpora mladých hasičů. 
Na závěr valné hromady nechybělo také dekorování   
některých členů. 
 
Naši senioři obdrţeli medaili k příleţitosti 100 let vzniku 
Československé republiky. Za zmínku také stojí udělení 
věrnostních medailí, které za 50 let členství obdrţeli pan 
Alexandr Čapek a pan Štefan Levanský. 
 
Dlouhodobé úspěchy ţlutické hasičské mládeţe          
nezůstaly bez povšimnutí na ústředí Sdruţení hasičů 
Čech Moravy a Slezska, jehoţ výkonný výbor rozhodl 
dekorovat pana Václava Slavíka prestiţní medailí         
Za výchovu mládeţe. Dekorovaným ještě jednou        
blahopřeji a všem ostatním patří také veliký dík za aktiv-
ní činnost, kterou na úkor svého volného času konají. 
 
Hasičský ples (viz přiloţené foto Jana Boreckého) se 
letos konal dne 26. ledna a myslím, ţe se opět vydařil. 
Jménem svým a jménem našeho spolku si dovoluji     
poděkovat všem účastníkům a také jiţ tradičním         
přispěvovatelům. Výtěţek bude opět pouţit na činnost 
naší hasičské mládeţe. 
 

Alois Minář 
jednatel a velitel SDH Ţlutice, foto Jan Borecký 

                     SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 



 
 
Policisté Karlovarského kraje varují před podvody      
páchanými na seniorech. Jen od začátku letošního roku 
byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů 
pod různými smyšlenými záminkami vylákali přes dva 
miliony korun.  
  
Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého bytu -  kdyţ se jim 
nepodaří vylákat z Vás peníze přímo, znají mnoho jiných 
způsobů, jak vás okrást. Neukazujte nikomu, kde máte 
uloţené úspory. Během vaší chvilkové nepozornosti vám 
je mohou nezvaní návštěvníci odcizit. Nedůvěřujte      
neznámým osobám, které vás osloví. 
 
V případě, ţe někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte  
dveře dříve, neţ zjistíte, kdo je za nimi. Pořiďte si      
panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek, tyto    
bezpečnostní prvky vám umoţní pohlédnout na osobu         
za dveřmi, a vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí cizí 
osoby do vašeho bytu.  
 
Pokud na vás zazvoní opravář či pracovník jiných sluţeb 
(odečty plynoměru, vody apod.) a nemá řádné označení, 
neotvírejte dveře a nejprve si telefonicky u dané instituce 
ověřte, zda má pracovník u vás danou sluţbu vykonávat. 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nabízenou sluţbu 
odmítněte. 
 
Nepodléhejte vidině levného nákupu, zprostředkování 
levnějších sluţeb či podomní nabídky výher v loterii,    
ve většině případů jde totiţ o podvody. Nikomu          
nesdělujte své osobní údaje. 
  
Nedůvěřujte kaţdému, kdo vás poţádá o pomoc, zejména 
o pomoc finanční – podvodníci vyuţívají důvěry              
a zranitelnosti zejména seniorů a vymýšlí si různé zámin-
ky k jejich okradení. Mohou vás poţádat o peníze        
pro jejich hladovějící děti, o finanční hotovost na opravu  

 
právě rozbitého motorového vozidla či poţadovat po vás 
peníze pro vašeho vnuka či vnučku, kteří je za vámi   
poslali. Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to 
ani v případě, ţe jste si tuto informaci ověřili.  
 
Nikdy nedávejte finanční hotovost neznámým lidem, 
které za vámi měli poslat vaši blízcí, a to ani v případě, 
ţe jste si tuto informaci ověřili.  
 
Nedovolte, aby na vás byl činěn nátlak od cizích osob ani 
od rodinných příslušníků k podpisu závaţných dokumen-
tů, například o poskytnutí peněţní půjčky či převedení 
nemovitosti. 
 
Udrţujte dobré vztahy se sousedy, kteří vám mohou 
v případě potřeby pomoci. Důleţitá telefonní čísla mějte 
pro případ potřeby na viditelném místě a v blízkosti         
telefonu. 
 
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí     
trestného činu nebo v případě podezření ze spáchání    
protiprávního jednání ihned volejte na linku 158.  
 
 

nprap. Bc. Zuzana Týřová  

vrchní inspektor 

+420 974 362 208 

+420 602 765 882 

zuzana.tyrova@pcr.cz 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE                  

                         Policie České republiky radí: senioři, nedůvěřujte cizím lidem 

INZERCE 
 
Prodám zahradu v osobním vlastnictví pod pilou, s montovanou chatou. Tel.: 732 765 278. 

———————————————————————————————————— 
 
Kutilové, zahrádkáři a sadaři, jaro je za dveřmi!                                                                         
Potřebné nářadí a pomůcky výhodně nakoupíte v ŢELEZÁŘSTVÍ U BŘEHŮ Ţlutice, 
dolní křiţovatka.  Po – Pá:  8 - 12 hod., 14 - 17 hod.,  So: 8 - 11hod.                                                              
———————————————————————————————————— 
 
Hospůdka U kostela srdečně zve v pátek 8. března na „Hraní a zpívání s Egim―,             
nepravidelný sousedský večer se zpěvem a malou kapelu. Přijďte pobejt. 
———————————————————————————————————— 

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se přišli 8. února 2019 rozloučit s panem Václavem  
Koudelou a zejména rodině Václava Vaněčka za podporu a pomoc. 
Manţelka Marie s rodinou 

tel:+420974362208
tel:+420602765882
mailto:zuzana.tyrova@pcr.cz


           IX. ročník místního kola soutěţe YPEF (Young People in European Forests)  
na Střední lesnické škole ve Ţluticích 

6. 2. 2019 se Střední lesnická škola Ţlutice, p.o. stala 
místem konání jiţ IX. ročníku místního kola soutěţe 
YPEF (Young People in European Forests), která se stává 
čím dál víc populárnější. 
Soutěţilo se ve třech disciplínách, a to z vědomostního 
testu z oblasti lesnictví, lesních ekosystémů a lesnické 
politiky. Druhou disciplínou byla poznávačka, ve které 
soutěţící museli správně určit rostliny, ţivočichy, stromy 
a horniny vyskytující se v lese a v jeho blízkosti. Třetí 
disciplína byla praktická část, kde soutěţící prověřili svo-
ji kondici a manuální zručnost. V místním kole se utkalo 
5 druţstev v kategorii mladší ţáci z následujících škol: 
ZŠ Manětín a ZŠ a ZUŠ Ţlutice. Vítězem této kategorie 

se stalo druţstvo ze ZŠ a ZUŠ Ţlutice ve sloţení David 
Pásek a Filip Štěrba. V kategorii starší ţáci své vědomos-
ti a dovednosti mezi sebou porovnávalo 6 druţstev         
ze SLŠ Ţlutice. Vítězem této kategorie se stalo druţstvo 
ve sloţení Stanislav Večeřa, Marek Bartůněk a Jiří   
Moucha.  
Všem soutěţícím děkujeme za účast a za krásné setkání  
a výměnu zkušeností, které probíhalo v přátelském     
duchu, a vítězům obou kategorií přejeme hodně štěstí      
v regionálním kole, které se uskuteční ve SLŠ Ţlutice. 
 
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 



 

 

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou postihující většinu 
lesů v ČR došlo k rapidnímu sníţení cen dřeva na trhu aţ    
o 50 %. To zapříčinilo sníţení trţeb za prodané dřevo, 
jakoţto zdrojů pro další obnovu lesa. To přivádí nestátní 
vlastníky lesů (obce, soukromé a církevní vlastníky)         
do situace, kdy nebudou mít  dost finančních zdrojů       
pro znovuzalesnění vzniklých holin. SVOL (Sdruţení 
vlastníků soukromých a obecních lesů) se proto rozhodlo 
vydat „Petici za zdravé a prosperující lesy pro příští   
generace“ pro záchranu těchto lesů.  Tu podepsal              
i přední odborník v péči   o děti s metabolickými vadami, 
uznávaný nejen v České republice, ale i v zahraničí,,  
prof.  MUDr. Hyánek. Tento příznivec přírody a ţlutický 
patriot  vlastní na Ţluticku chalupu a jako koníčka zde 
provozuje i myslivost. Redakce zpravodaje SVOLu s ním 
uskutečnila rozhovor, který přetiskujeme, neboť              
se problematiky ţlutických lesů týká také.  
  

Pane profesore, čím Vás tato petice oslovila? 
Po zevrubném vysvětlení podstaty petice od správce 
obecních lesů ve Ţluticích jsem teprve pochopil, co petice 
zamýšlí a sleduje. Obyčejní lidé netuší, jaká ohroţení       
a nebezpečí našim lesům hrozí vlivem tlaku různých    
ekonomických aktivistů a ekologistů. Za naplnění petice 
se musíme postavit a doţadovat      prostředky k udrţení 
lesů od našich úřadů. V našich mediích nejsou uváděny 
skoro ţádné pěkné    pořady o lesích, myslivcích, lesácích 
a jejich příkladné snaze o obnovu lesů a nákladném hos-
podaření. Zato    povrchních, rádoby ekologických a turis-
tických, pořadů od ekonomických nátlakových skupin a 
reklam je všude plno. 
  
Lze najít paralelu mezi péčí o stromy a péčí o pacienty? 
To víte, ţe tady paralela mezi dítětem a mladým      
stromkem je, ale trochu troufalá; průměrný věk lidský    
se sice díky doktorům prodluţuje ze 70 na 80 let,            
ale pořádná jedle potřebuje aspoň těch 100. A jak kvalitní 
je osivo a péče včetně enviromentálu (vlivy vnějšího   
prostředí), takový vyroste strom. Moje povolání - péče     
o děti s dědičnými metabolickými chorobami - je zcela 
závislé na zdraví rodičů a prarodičů, na tom jaké           
předávají     genetické vlohy svým dětem a vnoučatům,   
na výţivě a výchově v rodině, ve škole, dříve na vojně, 
prostě v širokém okolí (enviromentu). Uţ troufale        
vyhlašujeme, ţe dovedeme léčit špatné geny, ale špatné 
vnější prostředí (enviroment) zatím nikoliv. No a zdravý 
les, to je to nejvzácnější vnější prostředí. To si nesmíme 
nechat pokazit. 

Kde se vzala Vaše láska k lesům? 
Mne k lásce a úctě k lesům vedli rodiče. Kdyţ jsme     
utíkali z Moravy v padesátých letech do Prahy, vzali jsme 
si s sebou nejenom ovocné stromy z naší zahrady,          
ale i těch pár sazenic douglasek z náletu za chalupou,  
které jsme si vysadili na chalupě u Ţlutic. Ty ovocné 
stromky nevydrţely kruté zimní podmínky a zmrzly,     
ale ty douglasky se tak pyšně vytahují za chalupou,        
ţe máme strach, jestli na nás při nějakém dalším 
„ţlutickém tornádu― nespadnou. Těm se tam zřejmě daří   
a jsme na ně pyšní. 
  
Jste také vlastníkem lesa nebo čerpáte v lesích energii 
po náročné práci? Jak často navštěvujete les? 
Nejsem vlastníkem lesa, jen máme pronajatou parcelu    
za chalupou, kde nám vyrostl jakýsi lesík, ale já mohu 
provozovat myslivost v krásném okolí blízko Vladaře. 
Nyní uţ jsem v důchodu a nenechávám se                       
od neposlušných pacientů moc rozčilovat. Ale před léty, 
kdyţ jsem po vyčerpávající diskusi s pacienty skočil      
do auta a odjel pryč z města, vylezl si hned za Trasovkou 
na posed a podíval se kolem, všechno ze mě rázem      
spadlo, starosti se zmenšily.  
  
Domníváte se, ţe společnost dostatečně oceňuje práci 
lesníků? Proč je v lesích vůbec potřeba hospodařit? 
Vidím, ţe naše současná přetechnizovaná společnost si 
málo váţí namáhavé práce lesáků.  U nás se význam  
existence lesů pro naše fyzické i duševní zdraví          
krátkozrace podceňuje. Jako pamětník musím prohlásit, 
ţe společenské postavení a uznání lesáků se podle mého 
soudu ve ţlutickém regionu za posledních 45 let, co tu 
máme chalupu, umenšilo. Asi tomu napomohlo            
vystěhování ředitelství státních lesů. Kde jsou ty doby, 
kdy dominovali lesáci s myslivci a statkáři s myslivci? 
Jejich plesy, hony, brigády a jiné společenské akce ustaly, 
uţ nejsou v módě ani ozdobou kulturního ţivota města     
a regionu. Kdo dnes ví, co to byla slavná „Ţlutická       
točená―? Ţlutičáci uţ nejsou takoví patrioti, jako bývali 
jejích tatíci nebo dědové. Asi je to tím, ţe jsem vedle těch    
douglasek dost zestárl a ony si rostou a rostou, protoţe tu 
mají čisté a krásné prostředí. A to si přece musíme       
zachovat i do budoucna! 
  
Děkuji za rozhovor. 
Marie Růţková    (Redakčně zkráceno.) 

                                           Rozhovor o lese s profesorem Josefem Hyánkem 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kaňka 3 



Nadační fond Albert vyhlašuje nový ročník celostátní soutěţe Finále Zdravé 5, do které se mohu 
právě nyní hlásit týmy z mateřských i základních škol, dětských domovů či volnočasových zařízení 
z celé České republiky. „Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou a vyváţenou svačinku, která    
obsahuje libovolnou bylinku. Zároveň cena pouţitých surovin na čtyři porce by se měla vejít do sto     
korun,“ upřesňuje podmínky soutěţe manaţerka Zdravé 5 Alena Paldusová. 

Kuchařské klání kaţdoročně podporuje u dětí znalost zásad vyváţeného stravování i kreativitu. Letos 
budou dětské týmy soutěţit v přípravě zdravých svačinek s bylinkou, a nepůjde při tom jen 
o samotné pokrmy. Připravené pohoštění děti nakonec darují někomu ze svého okolí. O tom, které týmy 
postoupí do květnového finále, rozhodne odborná porota a nově i veřejnost.  

Unikátní program Zdravá 5 akredito-
vaný MŠMT učí děti zdravému     
stravování hravou formou jiţ patnáct 
let. Během školního roku proškolí        
70 tisíc dětí. 
  
Další informace o projektu Zdravá 5, 
pravidlech a termínech soutěţe jsou       
k dispozici na webových stránkách 
www.zdrava5.cz. V případě dotazů nás 
neváhejte kontaktovat. 
  
S pozdravem, 
Barbora Vanko, Tisková mluvčí Albert 
Česká republika 

                                                      Finále Zdravá 5 vyhlášeno  

Chlapci z dětského domova uklízeli zastávky ve městě Ţlutice 

I kdyţ většina dětí odjela ze zařízení Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny ve Ţluticích          

na jarní prázdniny ke svým rodinám, zůstalo v domově  několik dětí. Ty provedly spolu se svým vychovatelem úklid 

autobusových zastávek ve městě. Od září v letošním školním roce v rámci této aktivity uklízejí chlapci i turistické 

odpočívadlo tzv. „U jelena― směrem na Mostec. Úklid provádějí chlapci pravidelně kaţdý týden v úterý a to zcela 

zdarma a bez jakýchkoliv závazků a povinností k městu. 

Bc. Irena Vacková, Vedoucí vychovatel DDŠ, ZŠ a ŠJ Ţlutice 

https://www.zdrava5.cz/kucharska-soutez
http://www.zdrava5.cz/
https://www.zdrava5.cz/kucharska-soutez


Galerie umění Karlovy Vary srdečně zve na koncert 
známého herce Ypsilonky a písničkáře Jiřího 
Schmitzera, který pořádá dne 5. 3. 2019                   
v 19. 30 hodin. Vstupné 180,- Kč.  
 
Divadlo Husovku v Karlových Varech ovládne        
v neděli 10. 3. 2019 v 15 hodin svým nakaţlivým 
humorem Viktor Braunreiter a jeho herečtí            
kolegové. Osobitým způsobem ztvárnili pověsti  
známého karlovarského spisovatele Zdeňka Šmída  
v představení Pověsti vašeho kraje. Vítané jsou 
hlavně děti s rodiči.  
 
Kulturní středisko Kralo-
vice uvádí detektivní  
komedii Zub za zub,      
ve které se setkáte          
s vynikajícími výkony  
D. Batulkové, O. Vízne-
ra, V. Kříţové aj. Máte-li 
chuť, pak v úterý 19. 3. 
2019 od 19 hodin jste 
vítáni.  
 
Muzeum v Mariánské 
Týnici pořádá ve středu 
20. 3. 2018 ve své        
63. hudební sezóně   
koncert Martina Levic-
kého a Waltra Hofbauera 
(trubka + klavír).         
Začátek v 19 hodin.  
 
Hrad Loket se stane       
v pátek 22. 3. 2019        
ve 20 hodin pořadatelem 
koncertu známé a letité 
hudební       formace  
Vltava, které dominuje 
frontman Robert Nebřen-
ský a která je povaţova-
ná za jedno z nejoriginál-
nějších rockových    
uskupení. Neváhejte!  
 
Ten samý pátek konku-
ruje hradu Loket svou 
akcí Lidový dům           
ve Staré Roli. 22. března 
2019 se tu představí    
kapela Wohnout v pro-
jektu Máme na míň. 
Příznivci této výborné 
kapely se svérázným         

projevem Matěje Homoly by si neměli tuto akci   
nechat ujít.  
 
Sobota 23. 3. 2019 a začátek od 19:00 hodin. Čeká 
vás divadelní soubor Kolofantí z Kolovče          
Představují nový muzikál Zbývá příběh náš              
v Plaském kulturním středisku. Vstupné: 130 Kč  
  
Pěkné záţitky na jakékoli zajímavé akci přeje  
Petra Vojtová 

Březen - kam vyrazit jinam za kulturou 



 

                                                        POZVÁNKA NA PLES 

Volejbalovo tenisový klub Ţlutice srdečně zve na jubilejní 18. klubový ples, který se koná v pátek        
15. března od 20 hodin v sále kulturního domu ve Ţluticích. Účastníky čeká tradičně pestrý program        
a bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje TRIGET ŢLUTICE.  
Vstupné 149,- Kč, předprodej vstupenek v ţelezářství U BŘEHŮ. Přijďte se pobavit, těšíme se na vás. 
 
Na fotografiích Jana Boreckého momentky z loňského plesu VTK – záběr z tanečního sálu a vystoupení 
klubových ţen a muţů. 



Kulturní program březen 2019 

 

Kulturní dům 

 

 2. 3.      MASOPUST – pořádá Město Ţlutice, SDH Ţlutice a Ţlutické maminky 

              15.00  hod.        zahájení u radnice,  průvod masek městem 

              19.00  hod.        Kulturní dům - maškarní bál 

                                        Vstupné 50,- Kč, masky zdarma 

 

 9. 3.     20.00 hod.           Rybářský ples   

15. 3.    20.00  hod.          Ples volejbalovo tenisového klubu Ţlutice 

 

Velký sál ZUŠ 

 21. 3.   17.00  hod.          Pop koncert ţáků  ZUŠ ZŠ Ţlutice 

 

Infocentrum 

Probíhá VU3V – Klenoty barokního sochařství v českých zemích 

 

Galerie 

Výstava fotografií Jana Boreckého 

 

—————————————————–-————————————————— 

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový 

  
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 

 
Do březnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie Ferencová,  Radka Sto-
lariková, Petr Keřka, Luděk Svoboda, Petra Janouškovcová, Eva Svobodová, David Pásek, Jaromír 
Břehový, Zuzana Týřová, Alois Minář, Irana Vacková, Barbora Vanko a Petra Vojtová. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky   do dubnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. března 2019, 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 

mailto:zpravodaj@zlutice.cz

