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Naše město z ptačí perspektivy. Foto Václav Konopík

Moţná vás zajímá…?
Jak probíhá výstava Ţlutického kancionálu
v Hurbanovu?
V pondělí 15. dubna 2019 odvezla malá delegace našeho
města listovací kopii kancionálu a zarámovaná vyobrazení z něho do partnerského Hurbanova. Ještě tentýţ podvečer se v místním kulturním středisku konala vernisáţ,
na které byl také promítán krátký film o vzniku kopie.
Na společném nápadu s propagací naší národní kulturní
památky v partnerském městě jsem začal pracovat ještě
s bývalou primátorkou Hurbanova,paní Ildikó Basternák.
Nové vedení Hurbanova v připravené spolupráci se samozřejmostí pokračovalo. Hurbanovští kancionál
s obdivem přijali a podle prvních reakcí se výstava velmi
líbí.

Na snímcích listovací kopie ţlutického kancionálu a primátor Hurbanova Peter Závodský se starostou Ţlutic
Václavem Slavíkem. Foto Alena Adámková

Byl vybrán do čela městského úřadu nový tajemník?
Ano, ve výběrovém řízení na vedoucího úředníka Městského úřadu Ţlutice byla
vybrána paní Dagmar Čáslavová (na snímku.). Nová paní tajemnice má bohaté
zkušenosti se státní správou, ale i ze soukromého sektoru. Pracovala ve školském
úřadě, v sociálních sluţbách, byla ředitelkou vzdělávacího centra, specialistou
veřejných zakázek, referentem dotací a vedoucím odboru rozvoje a investic
v městském úřadě v Rotavě. Věřím, ţe paní Čáslavová dokáţe zúročit všechny
svoje dosavadní pracovní zkušenosti ve prospěch chodu úřadu a ke spokojenosti
zástupců samosprávy i občanů města. Přeji jí, aby se jí v této nelehké sluţbě dařilo, a těším se na spolupráci.
Václav Slavík, starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Ţlutice na jednání 25. března
2019:
vybírá za dodavatele zakázky „Dodávka dopravního automobilu“ firmu Progres Servis Sibřina s.r.o., za cenu
1.129.544,- Kč bez DPH,
projednalo ve věci brokové střelnice Diana návrh pana
L.C. na provedení hlukové zkoušky, podaný dne 13. 3.

2019, a souhlasí s provedením hlukové zkoušky za účasti
veřejnosti a za současného provedení měření hluku certifikovanou autoritou,
projednalo petici vyjadřující zásadní nesouhlas s výstavbou a provozováním brokové střelnice v k.ú. Ţlutice, podanou dne 13. 3. 2019, a odkládá své rozhodnutí do doby
provedení hlukové studie za účasti veřejnosti a za současného měření hluku certifikovanou autoritou.

Tříděný odpad – nové umístění sběrných nádob
Ke konci měsíce dubna bude dokončeno nové rozmístění sběrných nádob na tříděný odpad ve vlastnictví města
Ţlutice a společnosti EKO – KOM, a.s. Důvody, které
vedly k uskutečnění tohoto kroku jsou následující:

DO MODRÉ ODPADOVÉ NÁDOBY NEPATŘÍ ! ! !

- sníţení docházkové vzdálenosti k jednotlivým
„hnízdům“ nádob na separaci

Co se můţe a nesmí odkládat do ţluté sběrné nádoby:

- staţení sběrných nádob ve vlastnictví společnosti Marius Pedersen, a.s. z území města

DO ŢLUTÉ ODPADOVÉ NÁDOBY PATŘÍ :

- oprávněné stíţnosti obyvatel města na prostor „U Jiranů“, kde docházelo k permanentnímu vzniku černé
skládky
Nová „hnízda“ tvořená trojicí nádob v modrém, ţlutém a zeleném provedení jsou umístěna takto:
Ţiţkov – 4 stanoviště (u SLŠ, nad penzionem Harmonie,
na křiţovatce ulice Ţiţkov x Sadová, na křiţovatce ulice
Sadová x Lipová), vstup do areálu Zámecké zahrady,
prostor před výjezdem rychlé zdravotní sluţby, Zámecká, parkoviště hasičské stanice, Hradební, Purkyňova
(malé parkoviště), ulice ke škole při kříţení s Jiráskovou, ulice 28. října vedle kašny, Poděbradova před odbočkou ke školce, Vítězná 2 x stanoviště, Na Výsluní,
Nádraţní 5 x stanoviště, chatová osada Dolanka 2 x stanoviště, městský stadion, Mlýnská 2 x stanoviště,
Pod Strání, zadní trakt potravin JIP, celkem 28 „hnízd“
na zemí města. Četnost vývozu modrých a ţlutých nádob je 1x týdně.
Tato stanoviště („hnízda“) jsou určena pro třídění separovaného odpadu od občanů a návštěvníků města, nikoliv pro odkládání odpadu od podnikatelských subjektů !! Podnikatelské subjekty jsou povinny likvidovat
a evidovat likvidaci odpadu na základě individuálně
uzavřených smluv s oprávněnou osobou k likvidaci
odpadu, nikoliv prostřednictvím veřejně přístupných
sběrných nádob na tříděný odpad (dochází k přetěţování těchto nádob a následně černým skládkám)!
Podnikatelské subjekty mohou likvidovat tříděný odpad
na základě smlouvy uzavřené s městem, potaţmo technickými sluţbami města prostřednictvím sběrného dvora
města, tj. individuálním dovozem do sběrného dvora.
Co se můţe a nesmí odkládat do modré sběrné nádoby:
DO MODRÉ ODPADOVÉ NÁDOBY PATŘÍ :
časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté krabice a papírové
obaly, papírová lepenka, knihy, obálky s fóliovými
okýnky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku

úhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír, dětské pleny (tyto materiály uţ nelze dále
recyklovat, patří do popelnic)

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboţí, čistý pěnový polystyren v menších kusech,
obaly od CD disků, sešlápnuté krabice od dţusů, vína,
mléka, plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky
DO ŢLUTÉ ODPADOVÉ NÁDOBY NEPATŘÍ ! ! !
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od ţíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky,
„měkké“ sáčky od kávy a různých potravin v prášku,
plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby ani domácí spotřebiče a jiná vyslouţilá
zařízení sloţená z více materiálů (tyto odloţte
do sběrného dvora města)
Co se můţe a nesmí odkládat do zeleného zvonu:
DO ZELENÉHO ZVONU PATŘÍ :
jakkékoliv sklo, jako jsou láhve od vína, alkoholických
i ealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
a zavařenin, tabulové sklo z oken a dveří (tabulové sklo
je lepší odloţit do sběrného dvora)
DO ZELENÉHO ZVONU NEPATŘÍ ! ! !
keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla. Tyto věci patří
do běrného dvora. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
Stanoviště sběrných
17. 4. 2019 !!

nádob

Mlýnská

ulice,

Někteří nezodpovědní spoluobčané si stále pletou stanoviště sběrných nádob se skládkou. Upozorňujeme, ţe
městský úřad v případě, ţe dohledá viníka, můţe udělit
citelnou pořádkovou pokutu!
Petr Keřka, jednatel Technických sluţeb Ţlutice, s.r.o.

Chceme mít hezké město?
Nepochybně ano. A kdyţ chceme, umíme si
ho, například o velikonocích, kaţdoročně přikrášlit tradičními velmi hezkými symboly.
Tahle si svůj odpočinkový koutek velikonočně „přizdobují“ obyvatelé v Poděbradově
ulici.
Foto a text Jaromír Břehový

Otevřený dopis starostovi města Ţlutice a zastupitelům města Ţlutice
Zavedení Místního poplatku z ubytovací kapacity a
Místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
(dále jen Poplatek), tedy obecně závazné vyhlášky č. 1 a
2 /2019.
My níţe podepsaní provozovatelé ubytování bychom
tímto rádi vyjádřili nesouhlas a rozčarování nad výší
poplatku a způsobem jeho stanovení. Dovolte nám uvést
naše argumenty:
Z našich průzkumů jasně vyplývá, ţe turisté vyhledávají
ubytování ve Ţluticích zejména kvůli nízké ceně. Svoje
výlety směřují dovnitř lázeňského trojúhelníku, kde je
pro ně ubytování výrazně draţší. Poplatek se vzhledem
k současným nízkým cenám bude muset promítnout do
cen ubytování a část klientů jistě odradí.
Výše poplatku je stanovena na nejvyšší moţnou částku!!
Rázem se dostává město Ţlutice do společnosti tak významných lokalit, jako jsou např. K. Vary, Šumava nebo
Krkonoše, bohuţel jen výší ubytovacího poplatku.
Poplatek se zavádí od 1. 4. 2019, tedy v době, kdy je
významná část sezóny jiţ zabukována a cena s klienty je
dohodnuta. Poplatek jde tedy na vrub provozovatele. Při
jiţ zmiňovaných současných nízkých cenách za ubytování způsobuje nezanedbatelné sníţení příjmů, a tím
omezení i investic. Logické a férové by bylo zavést poplatek od 1. 1. následujícího hospodářského roku po diskuzi s těmi provozovateli ubytování, kteří mají ve Ţluticích sídlo podnikání a odvádí daně i do městské kasy.
Zavedení poplatků s sebou nese další navazující evidence a hlášení příslušným orgánům. Tedy opět zvyšuje
administrativní náročnost těchto sluţeb.

šlo, ani neznáme předpokládaný finanční efekt pro město, můţeme si jen domýšlet, kde se tento poplatek rozplyne. Podle našich zkušeností z provozování ubytovacích sluţeb dojde k poklesu zájmu o ubytování, a tím
i úbytku trţeb ostatních provozovatelů sluţeb navázaných na turismus ve městě. Ţádáme tímto o zrušení
tohoto neférového a kontraproduktivního opatření.
Jen připomínáme, ţe většina podepsaných provozovatelů má sídla podnikání ve Ţluticích, tedy část jejich daní končí v rozpočtu města. Poplatek a s ním
spojené komplikace, uvedené výše v našich argumentech, opět jen ztěţují podnikání zbytkům ţivnostníků
v našem smutném a nemocném městě.
Na úplný závěr nám dovolte několik otázek:
Jaký je předpokládaný finanční efekt pro město
z poplatku pro tento rok a roky následující?
Jaký servis si odvedením poplatku městu kupuje provozovatel ubytování, resp. turista?
S úctou.
Na Polesí – Ing. Smysl, Mgr. Smyslová
MINEX – p. Jiří Šurka
Penzion Nad Hradbami – p. Zdeňka Jánská
Penzion Harmonie – p. Iva Civínová
P.S.: Tento dopis byl diskutován na Zastupitelstvu města a následně správce poplatků za určitých podmínek přislíbil prominutí poplatků na ubytovaní dohodnuté s klienty před účinností vyhlášek
č.1 a č.2.

Neznáme analýzy města, ze kterých toto rozhodnutí vze-

Mateřská škola informuje
Děti z Mateřské školy ve Ţluticích ze třídy Krtečků pomohly upravit hmatový chodníček v Pohádkovém lese. Pomíchané přírodniny roztřídily a nasbíraly nové. Pod chodidly pak cítily opravdu jen klacíky, šišky, kůru, písek ... Děti
si zaslouţí velkou pochvalu a společně doufáme, ţe upravený chodníček ocení i další návštěvníci lesa. Jen nás moc
mrzí, ţe nějaký vandal informační ceduli poničil sprejem. Děti z Mateřské školy Ţlutice také potěšily ve středu
17. 4. 2019 svým vystoupením babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou sluţbou ve Ţluticích.
Jitka Rottová a Hana Sekeráková

Rozárka podesáté
Je to opravdu tak! Sova Rozárka přivítá na své stezce
děti a jejich rodiče jiţ desáté
jaro. Tentokrát to bude 8. 5.
2019. Start bude jako vţdy v
Lomnici od 9.00 do 10.00
hodin. Na trase budou připravena stanoviště s úkoly pro
ty nejmenší aţ po dospělé.
Novinkou je spolupráce se
střeleckým oddílem, jehoţ
členové se postarají o účastníky pochodu na střelnici
pod Hradským Dvorem.
V cíli bude tradičně připravené občerstvení. A také
ve 13.00 hodin představení
pro děti s názvem Deset dvacet- sova! Umělci z Prahy
budou společně s ětmi hledat
pana sovu na obrodruţné
cestě.
Akci pořádají přátelé SOVy
(Spolek okrašlovací Vladař)
ve spolupráci s Mateřskou
školkou Ţlutice a za podpory
Města Ţlutice. Srdečně zveme všechny, kdo mají rádi
zábavu a pohyb v krásné přírodě!
Za organizační tým
Hnyková

Hana

Pozvání na slavnost
Muzejní spolek Ţluticka a Farnost Ţlutice budou pořádat v neděli 19. 5. 2019 v 15 hodin svatojánskou poboţnost
u Kaple sv. Jana Nepomuckého (tzv. Rotunda za nádraţím směrem na Semtěš). Během slavnosti bude vysvěcena socha světce (kopie Sv. Jana Nepomuckého z Brloţce) a obraz Panny Marie. Sochu do kaple zapůjčil ing. Jan Hutkay,
autorkou obrazu – olejomalby je paní Marta Benešová.
Kaple byla v loňském roce kompletně opravena. Finance byly získány z dotace Ministerstva kultury a z rozpočtu
Města Ţlutice. Rekonstrukci provedla firma ing. Kadery. Mříţe zhotovil pan Vladimír Čermák . Lavici a stůl vyrobili
Mynaříkovi z Mokré. Úklid, výzdobu a péči o zeleň zajišťuje Muzejní spolek Ţluticka.
Přijďte se pokochat krásným místem a památkou, která se stala znovu ozdobou a dominantou při příjezdu do Ţlutic (částečně i díky kůrovcové kalamitě). Přijďte do společnosti lidí, kteří si toho váţí a umějí se radovat z povedené práce.
MUDr. Hana Hnyková, P. Petr Řezáč

Ohlédnutí Ing. Václava Konopíka
Dozvěděli jsme se, ţe Ing. Václav Konopík poţádal
o uvolnění z funkce jednatele a ředitele společnosti společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o v souvislosti s odchodem
do starobního důchodu. Poţádali jsme ho proto o malé
ohlédnutí za lety strávenými v čele této firmy.
Jak nám Ing. Konopík sdělil, především by rád poděkoval všem zastupitelům současným i minulým, kteří mu
umoţnili pracovat pro město Ţlutice v oboru, který je
i eho koníčkem a to od roku 2002, kdy byly městské
lesy postiţeny silnou větrnou kalamitou, po jejímţ zpracování zůstalo téměř 60 ha holin.
Pokud jde o současné úkoly, rád by dokončil dva rozpracované projekty – výstavbu odpočinkových míst
v lesích města a arondaci lesních pozemků. V rámci prvního projektu by mělo být postaveno 8 menších a jeden
zdvojený přístřešek pro návštěvníky našich lesů umístěných u frekventovaných turistických a vycházkových
cest.
Druhý projekt je trochu sloţitější. O arondaci čili zcelování lesních pozemků má zájem řada obecních vlastníků, zejména v oblasti bývalých Sudet. Lesní majetek
města, který se nachází na 17 katastrálních územích, byl
vybrán jako demonstrační a na základě zkušeností získaných u nás, by měly arondace pokračovat i u dalších
obcí.
Organizace Lesy Ţlutice, s.r.o. byla byla zaloţena v roce
2003. V jejím čele se Ing. Konopík zaměřil na celkové
zlepšení stavu lesa. Byl si vědom toho, ţe lesy v této
lokalitě nejsou hospodářsky výnosné a bez dotací nebyly, nejsou a nebudou schopny dlouhodobé ţivotaschopnosti. Z výše uvedeného důvodu byla značná část jeho
aktivit zaměřena na získávání prostředků na hospodaření
v městských lesích z vnějších zdrojů. Podařilo se získat
více neţ 25 mil. Kč z různých zdrojů. 4.5 mil. Kč získali
na rekonstrukci a výstavbu lesních cest z prostředků
PRV. Další prostředky byly získány z různých dotací
i formou provádění sluţeb jiným obcím a soukromníkům.

Bylo vybudováno nebo rekonstruováno celkem 5 km
cest, z toho 4 km přímo v lese. Nyní je přístup k lesu
většinou omezen zemědělskou výrobou, a proto je třeba
v budování lesních a přístupových cest pokračovat.
Lesy Ţlutice, s.r.o. získaly i řadu ocenění. Např. certifikát „Ethnic friendly zaměstnavatel“ jako důkaz toho, ţe
nečiní rozdíly v zaměstnávání a následnému přístupu
k pracovníkům různých etnik. Dále jsou drţiteli certifikátu „Pověřená společnost“ a poslední dva roky
„Prověřená společnost GOLD“. V roce 2014 byla společnost zařazena mezi důvěryhodné společnosti a od r.
2016 je drţitelem certifikátu „AAA hodnocení nejvyšší
důvěryhodnosti“, jehoţ drţitelem je pouze 0,2 % firem
z celkového počtu společností působících na území ČR.
Od letošní roku je naše společnost zařazena mezi důvěryhodné firmy v Evropě. V soutěţi Firma roku se dostala v loňském roce mezi 10 nejlepších firem Karlovarského kraje.
Jak jiţ bylo řečeno, nelze očekávat od našich lesů trvale
výrazný finanční výnos. Les však můţe přinést i jiné
uţitky neţ jen finanční, např. utvářením pracovních míst
pro místní občany. Dalším přínosem je funkce rekreační, která můţe do našich lesů přilákat turisty, kteří pak
mohou utrácet své peníze ve Ţluticích, a podpořit tak
místní podnikatele. Jednou z hlavních funkcí našich lesů
je funkce půdoochranná a vodoochranná. Značná část
našich lesů se nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje Ţlutická přehrada, kde plní funkcí vodoochrannou a na strmých svazích, kde plní funkci půdoochrannou. Tyto lesy tvoří téměř polovinu lesního majetku
města a hospodařit se v nich musí v odlišném reţimu
od ěţného hospodářského lesa. V současnosti nejsou
tyto funkce naší společností nikterak ohodnoceny.
V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem a s celostátní
kůrovcovou kalamitou a jejími následky si i politická
reprezentace státu začíná uvědomovat význam lesů
a začíná uvaţovat o moţných náhradách a podporách
za celospolečenské funkce lesa.
Ptal se Jaromír Břehový

Kde jinde v květnu je co zajímavého ?
V Manětíně, v sobotu 11. 5. 2019 od 19 hodin v hlavním sále zámku se můţete zaposlouchat do krásných
operních melodií v podání sopranistky Natálie Schonert
a houslového virtuosa Alexandera Schonerta.
V kostele Sv. Anny v Nečtinech, v úterý 14. 5. 2019
od 17 hodin se koná koncert stálice naší hudební scény,
legendární folkové kapely Spirituál kvintetu. Vstupné
120.- Kč.
Divadlo Husovka v Karlových Varech
13. 5 . 2019 v 19.30 hodin Divadlo 6 –16 Praha s Milenou Steinmasslovou v představení nazvaném : Untitled.
Nejen v Praze se začíná prosazovat Divadlo 6–16. Jejich
Untitled, autorský počin Mileny Steinmasslové, uspěl
i na festivalu v Cambridge. Tam mělo vlastně i světovou
premiéru. Partnerem Mileny Steinmasslové na jevišti je
Jakub Gottwald. Oba rozehrávají příběh zmaru i naděje.
Jste srdečně zváni!

A ještě jednou Husovka.
22. 5. 2019 od 19.30 hodin Teodor Kravál: V Kadani
je krásně! Minikomedie mladého karlovarsko-ostrovsko
-ústecko-loketského a nejnověji jáchymovského autora,
jehoţ jméno řve a řičí – co taky čekat od T. Kravála?
Klášter Kladruby zve návštěvníky na tradiční Noc kostelů 24. 5. 2109 od 18 hodin. Uslyšet můţete jak zajímavosti o této stavbě v komentované prohlídce, tak varhanní koncert v podání varhanice Ivany Odvodyové.
Mariánská Týnice, muzeum, sobota 18. května 2019 .
Tento den probíhá v celém areálu muzea Májový den
uměleckých řemesel, kde se malí i velcí dozví mnoho
informací o řemeslech jak zaniklých, tak stále ještě přeţívajících.
Petra Vojtová

Dětský kříţek u Záhořic
Nedaleko ţelezniční zastávky Záhořice, u cesty
směrem na Vladař, stojí pomníček. Říká se mu Dětský kříţek. S největší pravděpodobností je smutným připomenutím vraţdy dvou dětí, ke které došlo
o pár set metrů výše 4. května roku 1919. Domnívám se, ţe pomníček dali zhotovit příbuzní obětí
velmi brzy po odhalení zločinu. Po válce, asi z nenávisti ke všemu německému, byl rozvalen a poničen. Díky paní doktorce Hnykové a panu sochaři
Stoklasovi je opravený, ale nápisy ve fraktuře jsou
nečitelné, porcelánové fotografie se nedochovaly.
Po podrobnostech tragické události jsem pátrala
v dobovém tisku a v archivech. České noviny o ní
nic nezaznamenaly, ale našla jsem několik zpráv
v německých denících. Nejpracnější bylo získávání
a srovnávání informací z matrik, které jsou také
dochovány pouze částečně a zápisy výhradně
v němčině jsou velmi obtíţně čitelné. Příběh Dětského kříţku tedy není a po 100 letech a dějinných
událostech minulého století ani nemůţe být úplný.
Můj záměr dát obětem jména se podařil: Josef
a Frieda.
Rodiče dětí byli čeští Němci. Bydleli v Horním
Slavkově, jejich rodiny pocházely z blízkého okolí.
Maminka Anna Kohoutová z Krásna se narodila
v roce 1890. Otce představuje zápis z matriky o narození syna z roku 1907: „Já, Heinzl Josef, vlakový
dělník, narozen ve Slavkově č.p. 47 dne 13.3. 1886,
manţelský syn Antona Heinzla, mlynářského pomocníka ze Slavkova a Theresie, rozené Hübl
z Bošířan č.p. 33, přiznávám se k otcovství tohoto
nemanţelského dítěte před přítomnými svědky.“
Frieda se narodila asi o rok později, matrika z této
doby ale není k dispozici.
26. června 1910 se Josef s Annou vzali. Během války se jim narodily další dvě dcery. Maria zemřela
jako miminko v roce 1915 na zápal plic. Anna se
doţila pouze čtyř měsíců, umírá v dubnu 1917
na plicní tuberkulózu. Tuberkulóza se uvádí jako
častá příčina úmrtí v obou rodinách, v roce 1912
na ní zemřel i Annin otec Georg.
V říjnu 1918 umírá ve 28 letech i matka dětí Anna.
Příčinou má být zápal plic po chřipce. Stává se tak
v období řádění španělské chřipky. Vzhledem k
faktu, ţe ve Slavkově na ni v tomto období umírají
pouze dva lidé, nejedná se zřejmě o tuto epidemii.
Rok 1919 byl neradostný. Válka sice skončila, ale
její následky byly hrozné. Lidé byli zdecimovaní
hladem. A tato situace pokračovala i několik let po
válce. Obyvatelé z neúrodných oblastí a velkých
měst se vydávali vlaky na takzvané „křečkovací
jízdy“, při kterých se snaţili na vesnicích sehnat
potraviny za peníze nebo výměnou za cennosti.
Na takovou cestu se vydává do okolí Ţlutic 4. května 1919 i Josef Heinzl s dvanáctiletým Josefem
a o rok mladší Friedou. Vrací se však sám. Babičce

dětí Agnes Kohoutové tvrdí, ţe děti nepřišly
na sjednané místo ve Ţluticích. Proto si myslel,
ţe jiţ odjely domů nebo ţe se vrátí později. To se
však nestalo, proto sám Heinzl hlásí četnictvu jejich
zmizení. Četníci děti hledají a ţádají o pomoc
i byvatele Ţlutic i okolí, ale pátrání po dětech je
neúspěšné. Po celých dalších osm let není o jejich
osudu nic známo.
Během následujících let se Heinzl přestěhoval doÚdolí u Lokte a pracoval jako dělník v porcelánce.
12. prosince 1926 nalezl lesní dělník při hledání
vánočních stromků v houští ve svahu pod Vladařem
kostry dvou dětí. Na místě se našla také bota, která
patřila jednomu z nich. Lidé ze Ţlutic i z Horního
Slavkova upozornili četnictvo na osm let starý případ ztracených dětí a Heinzl byl znovu vyslýchán,
ale trval na své původní výpovědi. Přiznal se aţ
4. ledna 1927, zřejmě po nátlaku příbuzných. Čin si
naplánoval jiţ předem, jako důvod udával nouzi.
Dne 4. května 1919 se vydal s dětmi vlakem
do Ţlutic a odtud pěšky do Kolešova. Záhořická
zastávka tehdy ještě neexistovala. U silnice někde
poblíţ dnešní zastávky, asi u záhořického kříţe,
přikázal Friedě, aby tam počkala. S Josefem odešli
dál do svahu do lesa. Chlapec asi něco tušil, protoţe na místě, kde se zastavili, se ptal, co tam budou
dělat, a plakal. Otec ho oběma rukama uškrtil, poloţil do mělké jámy a přikryl kameny a větvemi. Pak
došel k silnici pro Friedu, přivedl ji na totéţ místo
a zardousil ji také. Její tělo poloţil asi půl druhého
metru od bratrova těla a zakryl je. Asi čtvrt hodiny
zůstal na místě a plakal. Potom se vydal zpět
na nádraţí do Ţlutic. Cestou potkal neznámého muţe, se kterým směnil cigarety za pět bochníků chleba, a pak odjel domů do Horního Slavkova.
Za svůj čin byl Josef Heinzl odsouzen porotním
soudem v Chebu 18. října 1927 k trestu smrti oběšením. Trest byl zmírněn na základě milosti prezidenta Masaryka na doţivotní těţký ţalář.
Aţ půjdete kolem Dětského kříţku, vzpomeňte si
na malého Josefa a jeho sestřičku Friedu. Moc toho
o nich nevíme, ale i to málo je hodně smutná bilance. Oba se narodili do nelehké doby. Proţili smrt
sourozenců i maminky. Mnoho let je trápil hlad.
Ţivota je zbavil trýznivým způsobem vlastní otec!
Jejich obrázky na pomníčku někdo rozbil, nápisy
zničil čas. Po druhé světové válce byli jejich příbuzní odsunuti. Jejich rodný dům byl v době socialismu srovnán se zemí, stejně jako téměř celý starý
Horní Slavkov. Ale my víme, ţe tu byli.
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za své konání.“ (Dalajláma, 14. dalajláma)
Pro připomenutí tragické události po sto letech napsala Tereza Bremová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Zásahová jednotka
V posledním období vyjíţděla jednotka ke čtyřem událostem. Jednalo se o jednu technickou pomoc, jednu dopravní nehodu a dva poţáry hrabanky. Počet letošních
událostí se tak navýšil na dvacet čtyři.
Původně plánované pálení klestu mezi Strabovským
mlýnem a Hradským dvorem, zapříčinilo vznik poţáru
na rozloze téměř tři hektary. Vzhledem k náročnosti jeho
likvidace a z důvodu nutné mezikrajské výpomoci byl
vyhlášen III. stupeň poţárního poplachu. Na jeho likvidaci zasahovalo celkem osm dobrovolných jednotek,
jedna vojenská hasičská jednotka, tři jednotky profesionální a policejní vrtulník. Úplné likvidace poţáru, která

Hasičský spolek
Jiţ tradičně se počátkem měsíce května koná ve ţlutickém kostele Sv. Petra a Pavla mše Svatá za hasiče. Tento
termín úzce souvisí se svátkem Svatého Floriána – patrona hasičů.
Ani letos tomu nebude jinak. Před osmi lety se této mše
zúčastnil dnes jiţ emeritní biskup Mons. František Radkovský, účast letos přislíbil biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub.
Kdo si nechce toto mimořádné setkání nechat ujít, je
srdečně zván.

trvala tři dny, se zúčastnilo na padesát dobrovolných
a profesionálních hasičů.
Chtěl bych všem zúčastněným tímto poděkovat
za jejich profesionální přístup.
Jak jistě víte z médií, není tento zmiňovaný poţár
v našem kraji ojedinělý.
Vzhledem k minimu dešťových sráţek a enormnímu suchu si dovoluji upozornit na nebezpečí rozdělávání ohňů
v přírodě. Nebezpečné můţe být samozřejmě také odhazování nedopalků od cigaret, skla, jízda motorových vozidel na polních a lesních cestách. Veškeré tyto činnosti
mohou být příčinou velkých škod. Buďte tedy prosím
obezřetní!

Mše Svatá proběhne v neděli dne 5. května
v mimořádném čase od 10:00 hodin.
Dále pak budeme pokračovat na místní hřbitov (sraz u
hasičské zbrojnice je v 11:30 hodin), kde jiţ tradičně zapálíme svíčky u hrobů hasičů, kteří jiţ nejsou mezi námi,
a tento sváteční den bude pak pokračovat setkáním a posezením nejen s hasičskými seniory v areálu místní hasičské zbrojnice.
Alois Minář
jednatel a velitel SDH Ţlutice

Policie České republiky: pár rad a tipů k bezpečné jízdě na kole.
S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyráţet
na vyjíţďky nejen motorkáři, ale také cyklisté. Stejně
jako řidiči vozidel a motorek jsou i cyklisté účastníky
silničního provozu a je nutné na ně brát ohled. V dnešní
době se jiţ můţete v provozu setkat například
i s jezdcem na elektrické koloběţce, na kterého je také
hleděno jako na účastníka silničního provozu.

Mezi časté prohřešky cyklistů můţeme uvést:

Jednou z rizikových situací, při které můţe dojít
k dopravní nehodě, je předjíţdění. Z pohledu řidiče vozidla je důleţité při předjíţdění ostatních účastníků silničního provozu zvolit spíše větší oblouk a pouţít směrová
světla. Samozřejmě nesmí při objíţdění dojít k ohroţení
protijedoucích vozidel!

Policisté i letos budou zaměřovat svoji činnost na kontroly cyklistů. Připomínáme, ţe cyklisté, stejně jako řidiči
motorových vozidel nesmějí před jízdou či při jízdě poţívat alkoholické nápoje. Cyklistům ve správním řízení
hrozí v případě, ţe nadýchají pod jednu promile pokuta
ve výši 2 500 Kč aţ 20 000 Kč a v případě, ţe nadýchají
nad jednu promile, můţe jim příslušný správní úřad udělit pokutu ve výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč.

Z pohledu cyklisty je důleţité se drţet několika pravidel.
Mezi základní povinnosti cyklisty patří před vyjetím
vţdy zkontrolovat stav kola a téţ mít na kole povinnou
výbavu. Jízdní kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené
barvy, oranţové odrazky na paprscích kol a rovněţ na
obou stranách pedálů. Za sníţené viditelnosti musí být
kolo vybaveno v přední části světlometem s bílým světlem a v zadní části kola svítilnou červené barvy. Cyklistická přilba je povinná do 18 let, ale ţivot vám můţe zachránit i v dospělosti. Doporučujeme ji tak nosit všem,
bez rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo. Vhodným
doplňkem jízdního kola je také zvonek.
Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete. Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní oblečení.
Cyklista je pak dobře vidět i při zhoršeném počasí na
mnohem větší vzdálenost. Uspořádání cyklistů při jízdě
je jednoznačné, vţdy jedou za sebou. Pokud vyráţí rodina s dětmi na výlet, platí, ţe rodiče jedou vpředu a vzadu, děti jsou vţdy uprostřed. Jako poslední by měl jet
vţdy ten nejzkušenější cyklista.

kolo není vybaveno povinnou výbavou,
cyklisté jezdí vedle sebe
jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu pro chodce

Letos na konci března bohuţel došlo k tragické dopravní
nehodě na Karlovarsku. Řidič osobního vozidla ve večerních hodinách přehlédl na pravé straně silnice muţe na
elektrické koloběţce, do kterého zezadu narazil. To, zda
byla elektrická koloběţka řádně osvětlena, je předmětem
dalšího šetření karlovarských kriminalistů. Muţ na koloběţce při nehodě utrpěl váţné zranění hlavy, kterému
nakonec v nemocnici podlehl.
Věříme, ţe takovéto nehody budou jen ojedinělé. Všem
účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co
nejvíce dbali opatrnosti při svých jízdách a chovali se
k sobě ohleduplně.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Bc. Zuzana Týřová, vrchní inspektor

Pozdrav do Ţlutic od manţelů Sýkorových.
Váţení spoluobčané Ţlutic!
Nic netrvá věčně, ani mládí, ani zdraví. Mládí uplynulo
ani jsme si nevšimli, ale zdraví nás opustilo najednou.
Proto jsme museli změnit s bolestí v srdci bydliště. Protoţe manţel proţil téměř celý ţivot ve Ţluticích a já většinu, vzpomínáme na ţivot ve Ţluticích a vzpomínáme
rádi.
Ţlutice leţí v nádherné krajině pod Vladařem, který nás
vítal zdaleka, ať uţ jsme se vraceli odkudkoliv. Do vzpomínek zpívá, místy hučí, řeka Střela, na jedné straně provázena tratí s motoráčkem, na druhé straně silnicí,
po které jsme chodili na procházky a na milované koupaliště, které je v posledních letech zvlášť pěkně udrţované
a čisťounké. Takové přírodní koupaliště mají málokde.
Pro normální ţivot je ve Ţluticích vše, co je třeba. Nepříjemné je, ţe ve Ţluticích je málo pracovních příleţitostí a
musí se za prací dojíţdět. Ale lidé ve velkých městech
také jezdí do práce a do školy autobusem, tramvají, me-

trem ... Nepříjemné je, ţe se musí dojíţdět k odborným
lékařům. Dokud mohl manţel jezdit autem (v posledních
letech našim kamarádům i policistům vstávaly vlasy hrůzou), tak to šlo. Pak nastoupila sanitka.
Ale kdyţ jsme byli mladší a hlavně zdraví, bylo to fajn.
Hráli jsme divadlo, zpívali, včelařili, zahradničili, zúčastňovali jsme se společenského ţivota plnými doušky. Říkávali jsme: „Sedět doma můţeme, aţ budeme staří.“
A vyplnilo se to.
Měli jsme dobré a ochotné sousedy a hlavně výborné, ba
ušlechtilé kamarády. To bylo asi to nejdůleţitější, co
nám zkrášlovalo ţivot ve Ţluticích. Velice příjemné bylo potkávat usměvavé známé a bývalé ţáky, vţdy ochotné pomoci, kterých byla na Štědersku, Ţluticku a Bochovsku pěkná řada. Na všechny vzpomínáme s láskou.
Bydlelo se nám ve Ţluticích hezky.
Vaši Josef a Boţena Sýkorovi

Kaňka 1

Kaňka 1

Kaňka 2

Studenti SLŠ soutěţili v mysliveckém troubení a vábení jelenů
Ţáci Střední lesnické školy Ţlutice, p.o. se zúčastnili IV.
ročníku mezinárodní Akademické soutěţe v mysliveckém troubení a vábení jelenů v Kostelci nad Černými
lesy. Naše škola soutěţila v několika kategoriích. Kategorie troubení Soubory B, kategorie Solo Lesnice B a
kategorie Solo borlice B. Je nutné podotknout, ţe naši
ţáci soutěţili nejen s ostatními středními školami, ale i se
základními uměleckými školami a vysokými školami.
Všichni předvedli perfektní výkony. Velká pochvala patří ţáku Jakubu Ryjáčkovi, který se v kategorii Solo borli-

ce B umístil na 4. místě.
O umístění bojovali také vábiči zvěře jelení, a to ve dvou
kategoriích - začátečníci a pokročilí. Začátečníci nasbírali spoustu uţitečných zkušeností a vůbec nezůstali pozadu. V kategorii pokročilí jsme opět ukázali svoji sílu,
kdyţ se na 1. místě umístil Kamil Václavík.
Všem ţákům děkujeme za účast a reprezentaci školy,
blahopřejeme k výsledkům a přejeme mnoho štěstí při
dalších soutěţích.

Střední lesnická škola pořádala školní kolo soutěţe v BOZP
4. 4. 2019 probíhalo ve SLŠ Ţlutice školní kolo soutěţe
BOZP, které poprvé v ČR pořádá Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice. Soutěţ se skládala ze dvou
částí. Testu týkajícího se BOZP a první pomoci. Druhá
část byla praktická, při které si ţáci vylosovali modelovou situaci zranění a museli správně poskytnout první
pomoc, a to vše pod dozorem záchranářů Červeného kříţe. Při této soutěţi jsme se hodně naučili a proţili společně krásné odpoledne. Celkem se soutěţe zúčastnilo
8 ruţstev. Na třetím místě se umístili ţáci ze třídy 1.A

(František Eliáš, Jan Mudroňka a Lukáš Palacký). Druhé
místo vybojovali ţáci ze třídy 3.A (Tereza Pekarčíková,
Lenka Schwarzová a Jiří Moucha). První místo obsadili
ţáci opět ze třídy 3.A (Vojtěch Janda, Michael Golc
a Jiří Karnoll). Druţstva, která se umístila na 2. a 1. místě postupují do národního kola, které se bude konat 26. 4.
2019 v prostorách Střední lesnické školy Ţlutice. Všem
děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a hlavně drţíme
palce v Národním kole soutěţe BOZP.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

MINIGOLF ŢLUTICE u penzionu Harmonie – ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI - OTEVŘEN
Vstupné: dospělá osoba: 90 minut 130,- Kč, dítě do 15 let včetně: 90 minut 70,- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti): 90 minut 350,- Kč
Otevírací doba: pondělí aţ sobota: 10:00 - 21:00 hod., neděle: 10:00 - 20:00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Firma Regent plus Ţlutice spol.s r.o. přijme vedoucího technika do provozu sušička
ovoce a zeleniny na HPP. V případě zájmu volejte 602 636 929.

Prodej palivového dřeva

Zaměstnání

Technické sluţby Ţlutice nabízí prodej
palivového štípaného dřeva, směs, cena
850,-Kč včetně DPH za 1 prostorový
metr sypaný + doprava. Informace na
telefonu 777 120 174, 725 958 982 nebo email: jednatel@tszlutice.cz

Technické sluţby přijmou vyučeného zedníka,
případně dlaţdiče ţulové a zámkové dlaţby.
Dále nabízíme moţnost spolupráce ve výše
uvedených profesích na IČO v rámci realizovaných zakázek. Kontakt: 777120174, jednatel@tszlutice.cz

Prodej sušeného ovoce a zeleniny firmy REGENT PLUS ŢLUTICE
na recepci penzionu Harmonie.
100g Staročeské plátky – jablka: 34,- Kč
100g Hrušky kříţaly: 60,- Kč
100g Višně (vypeckované): 67,- Kč
100g Švestky (vypeckované): 60,- Kč
100g Meruňky: 76,- Kč
50g Červená řepa – chipsy: 31,- Kč
50g Cukrová řepa – chipsy: 31,- Kč
80g Domácí čaj: 55,- Kč
Malá i velká dárková balení v krabici i celofánu: od 148,- Kč

Dubnová fotoohlédnutí…..

Vítání jara - Morena - MŠ Ţlutice

Setkání s Tomem ( přestavení pro děti )

„Velikonoční“ vrba na Velkém náměstí

Jarní setkání seniorů (Foto Jan Borecký)

Kulturní program květen 2019
Muzeum
1. 5. 9.00 hod. - muzeum Ţlutice zahajuje sezónu
10,00 hod. - slavnostní zahájení
Lomnice
8. 5. 9.00 hod. – STEZKA SOVY ROZÁRKY
9,00 - 10,00 hod. sraz na mostě v Lomnici
Velké náměstí
18.5. – 13,00 hod. – soutěţ o pohár starosty města
- Memoriál Františka Jirana
Sbor dobrovolných hasičů Ţlutice
Kulturní dům
24.,25. a 26. 5. – ŢLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Zámecká zahrada
31. 5. – 19,00 hod. – ZUŠ OPEN AIR
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 květnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Radka
Stolariková, Petr Keřka, Jaromír Břehový, Zuzana Týřová, Alois Minář, Petra Vojtová. Luděk
Svoboda, Jitka Rottová, Hana Sekyráková, Hana Hnyková, Petr Řezáč, Tereza Bremová, Josef a
Boţena Sýkorovi, Michaela Maňáková, Vendula Kuchtová, Jitka Šmidmaherová a Soňa Vojíková, .
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do červnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. května 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

