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Moţná vás zajímá…?
Znáte iniciativu WiFi4EU?
Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi
-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných
prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy,
knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě. Obce mají díky této iniciativě moţnost poţádat
o poukázku v hodnotě 15 000 EUR na financování instalace wi-fi sítě. Zařízení bezdrátové sítě musí být
umístěno ve veřejných prostorách obce, které ještě nejsou
vybaveny
bezplatným
wi-fi
připojením
(hotspotem). Dozvěděl jsem se o této moţnosti od kolegy, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL.
Podal jsem za naše město ţádost o poukázku a povedlo
se! Získali jsme finanční prostředky na instalaci veřejného a bezplatného bezdrátového připojení pro občany
a návštěvníky města. Přístupové body budou zřízeny
na radnici, v knihovně a také s částečným přesahem
na Velké náměstí. Poslední hotspot bude fungovat
na atletickém stadionu. Zakázku ve výběrovém řízení
získala firma O2 Czech Rep., nyní jsme před podpisem
smlouvy a do 2 měsíců by se mělo vše rozběhnout.

Proč jsou postupně vyměňována svítidla veřejného
osvětlení?
Popravdě řečeno, veřejné osvětlení ve městě není
v dobré kondici. Zařízení v podstatě doslouţilo uţ před
mnoha lety a technickým sluţbám se daří udrţet ho
v provozu jen s vypětím všech sil. Hledali jsme dotační
moţnosti, jak alespoň částečně tento stav napravit.
A získali jsme dotaci na výměnu 200 ks svítidel. Bohuţel peníze nelze pouţít na důleţitou výměnu kabelů,
sloupů nebo rozvaděčů. To budeme muset udělat postupně z vlastního rozpočtu. Nicméně i tak přinese výměna nejen úsporu elektřiny, zlepšení světelných podmínek, ale i sníţení světelného smogu. V letošním roce
se chystáme poţádat o zbylých 100 ks světel, coţ pokryje všechny lampy veřejného osvětlení ve městě.
Na závěr jedno rozloučení. Ze Ţlutic odchází dlouholetá aktivní občanka města, paní Jiřina Kopplerová. Po
„ochotnicku― jí přeji: „Tfuj, tfuj, ať ti to brebtá i
v novém působišti!―
Václav Slavík, starosta města

Značení nádob na tuhý komunální odpad (TKO)
Váţení spoluobčané,
jak jste si jiţ někteří všimli, probíhá v současné době
značení nádob na TKO čárovým kódem. K označení
nádob na TKO nás vedou dva podstatné důvody. Hlavním důvodem značení nádob je přesnější evidence nádob, které jsou sváţeny Technickými sluţbami Ţlutice,
a optimalizace počtu nádob vzhledem k počtu osob přihlášených k trvalému pobytu na jednotlivé objekty.
Analýzou vyprodukovaného a do nádob odkládaného
odpadu bylo zjištěno, ţe při řádném třídění separovatelných sloţek TKO (plast, papír, sklo atd.) je mnoţství
ostatního komunálního odpadu (např. obaly znečištěné
od potravin, plechovky atd.), který občan vyprodukuje
a uloţí do nádoby, cca 30 litrů na osobu a týden. Počet
označených nádob je tedy roven počtu trvale přihlášených osob x 30 litrů odpadu na osobu a týden, dělený
objemem nádob.
Příklad:
V domě je přihlášeno k trvalému pobytu 20 osob. Kaţdá osoba vyprodukuje za týden 30 litrů odpadu.
Vzhledem k tomu, ţe je v domě přihlášeno 20 osob, celý
dům
vyprodukuje
600
litrů
odpadu
(30 litrů x 20 osob = 600 litrů). Nádoba na uloţení odpadu má obsah 110 litrů, tj. pro celý dům bude v tomto
případě označeno 6 nádob o objemu 110 litrů (600 :
110 = 5,54 nádob, zaokrouhleno 6 nádob), tj. celkem
660 litrů odpadu za celý dům a týden.
Rekreační a volný objekt bude mít označenu jednu nádobu. Po připomínkách některých občanů bude také
zavedeno označení nádob na popel, a to v době topné
sezóny od 1. 10. do 31. 5. Ti občané, kteří doma topí
pevnými palivy a nestačí jim jiţ označené nádoby i k
odkládání popela, si mohou na Městském úřadě vy-

zvednout zvláštní nálepku pro označení popelnice
k ukládání popela v době topné sezóny.
Druhým, nemálo důleţitým důvodem k značení nádob
je motivace občanů k řádnému třídění separovaných
sloţek TKO. Je to jediný způsob likvidace odpadu, který můţe generovat nějaký zisk, jenţ by alespoň částečně zmírnil náklady města na likvidaci TKO. Pro tento
účel město zakoupilo pro občany tašky na tříděný odpad, které si občané mohou bezplatně vyzvednout
v Technických sluţbách Ţlutice. Je počítáno s tím, ţe
pro jednu domácnost bude k dispozici jedna sada tašek.
Město Ţlutice chce postupně také přísně kontrolovat
sloţení
odpadu
odkládaného
do
popelnic.
Nepatří tam: sklo, papír, plast, bioodpad, nebezpečný
odpad, elektroodpad a další tříditelné sloţky komunálního odpadu.
Shrnutí:
Od 1. 12. 2019 budou technické sluţby sváţet odpad
jen z nádob označených čárovým kódem.
Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kterým z různých
důvodů nebylo moţné označit nádoby, vyzvednout čárový kód v Městském úřadu ve Ţluticích.
Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kteří budou poţadovat označení nádoby rovněţ na popel, vyzvednout čárový kód v Městském úřadu ve Ţluticích. Neoznačené nádoby na TKO nebudou
vyvezeny.
Případné dotazy občanů budou zodpovězeny osobně
na Městském úřadu ve Ţluticích, popř. na tel. čísle
602 576 894 u pana Jiřího Volfa.
Dagmar Čáslavová, tajemnice městského úřadu

Upozornění
Od 1. 12. 2019 budou Technické sluţby sváţet odpad jen z nádob označených čárovým kódem.
Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kterým z různých důvodů nebylo moţné označit nádoby, vyzvednout
čárový kód na Městském úřadu ve Ţluticích.
Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kteří budou poţadovat rovněţ označení další nádoby na popel, vyzvednout čárový kód na Městském úřadu
ve Ţluticích.
Neoznačené nádoby na TKO nebudou vyvezeny.
Případné dotazy občanů budou zodpovězeny osobně na Městském úřadu ve Ţluticích, popř. na tel.
čísle 602 576 894 u pana Jiřího Volfa.

Z jednání zastupitelstva města
Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 7. října 2019 od 18 hodin
v Kulturním domě Ţlutice
Zastupitelstvo města Ţlutice
projednalo a přijímá návrh opatření k jednotlivým nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona uvedeným v PROTOKOLU o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u města Ţlutice
v bodě „7. Shledaná porušení zákona―,
projednalo a přijímá nápravná opatření k jednotlivým
nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona,
a to ve smyslu přijatých opatření k nápravě kontrolou
zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování uvedených v dokumentu „Projednání výsledků kontroly Mi-

nisterstva vnitra se zaměstnanci města Ţlutice― tak, jak
jsou uvedena v tomto dokumentu,
souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Ţlutice a členkou zastupitelstva města paní Alenou
Adámkovou a pověřuje tajemnici Dagmar Čáslavovou
podpisem pracovní smlouvy v předloţeném znění,
schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky ve vlastnictví města Ţlutice za pozemky ve vlastnictví Lesů ČR,
s.p. s tím, ţe kaţdá strana na směňované pozemky
ve svém vlastnictví stanoví cenu znaleckým posudkem.
Rozdíl ceny bude doplacen stranou s niţší stanovenou
cenou. Náklady na vyhotovení posudků budou hrazeny
kaţdou stranou samostatně.
Mgr. Bc. Václav Slavík v. r., starosta města
Ladislav Koutný v. r., místostarosta města

Povinnost označení budov - čísla popisná, čísla evidenční
Stavební úřad Městského úřadu ve Ţluticích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon―), upozorňuje vlastníky budov, ţe dle
§ 4 a § 5 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 147/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000
Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu pouţití a umístění čísel
k označení budov, o náleţitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky
č. 193/2001 Sb., je kaţdý majitel budovy povinen zajistit, aby byla budova řádně označena číslem popisným či evidenčním a to na viditelném místě.

V případě nesplnění:
- se fyzická, právnická nebo podnikající f yzická osoba
jako vlastník nemovitosti dle § 66d odst. 3 zákona o obcích - dopustí přestupku tím, ţe neoznačí budovu čísly
stanovenými obecním úřadem.
- dle § 66d odst. 4 zákona o obcích - za přestupek lze
uloţit pokutu do 200 000 Kč.
Přestupky podle § 66d
obecní úřad.

zákona o obcích projednává

Ţádáme proto vlastníky všech budov o provedení kontroly, zda jejich nemovitost je řádně označena číslem popisným či evidenčním, a to na řádně viditelném místě.
V případě, ţe tomu tak není, je nutné tento nedostatek
odstranit nejpozději do 31. 12. 2019. Po tomto termínu
budou provedeny kontroly s následným správním řízením.
Stavební úřad Městského úřadu Ţlutice

Mýty o pečovatelské sluţbě
Některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě - 2. díl
Mýtus č. 2: Pečovatelská sluţba je určena těm seniorům, kteří potřebují jen drobnou výpomoc, ostatní
musí do domova pro seniory
Pracovnice pečovatelské sluţby jsou odborně proškoleny
k tomu, aby byly schopné zajistit péči o člověka závislého na pomoci druhé osoby, a to i opakovaně během dne
– provádíme návštěvy např. ráno (pomoc při přípravě
snídaně, pomoc s ranní hygienou, s výměnou inkontinenčních pomůcek, pomoc s oblékáním, apod.), v poledne (pomoc při servírování oběda, s výměnou inkontinenčních pomůcek, apod.), odpoledne (nácvik chůze,
pomoc s běţným udrţením pořádku, podpora při nácviku
oblíbených činností, apod.), večer (příprava večeře, večerní hygiena, apod.…). Rozsah sluţeb (jaké úkony
se budou při návštěvě provádět), četnost úkonů a časový
rozvrh (v jaký den, kolikrát denně, v jaký čas) je dohodnut předem v závazných dokumentech (smlouva o zavedení pečovatelské sluţby, individuální plán péče uţivatele).
Často se v péči střídáme s rodinou. Spolupracujeme také
se zdravotní sestřičkou z domácí zdravotní péče, která
provádí zdravotní úkony v domácnosti uţivatele (domácí
zdravotní péči můţe u osob závislých na pomoci druhé
osoby indikovat praktický lékař). Vhodným doplňkem
k pečovatelské sluţbě pro seniory, kteří ţijí osaměle, je
sluţba tísňové péče, při které je osamělý senior 24 hodin
monitorován. Stiskem tlačítka, které u sebe uţivatel stále
nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Odborný personál komunikuje s uţivatelem
a případně ihned zprostředkuje adekvátní pomoc. Podle
situace se kontaktuje rodina, blízké osoby či integrovaný
záchranný systém - záchranná sluţba, hasiči nebo policie.
Pečovatelská sluţba je povinna zachovávat základní lidská práva – např. právo na svobodnou volbu sluţby podle vlastních představ. Tzn., ţe my navrhujeme moţná
řešení (s čím můţeme pomoci), ale uţivatel sám rozho-

duje o tom, jakou pomoc bude nakonec čerpat (můţe tak
dojít k situaci, kdy sociální pracovnice vyhodnotí, ţe uţivatel jiţ bez pomoci druhé osoby nezvládá např. péči
o domácnost nebo osobní hygienu. Sociální pracovnice
uţivateli navrhne pomoc, ale uţivatel projeví svou svobodnou volbu, kterou musíme respektovat, a tuto pomoc
odmítne).
Domovy pro seniory, domovy se zvláštním reţimem
(tzv. pobytové sociální sluţby) jsou určeny pro osoby ve
váţném zdravotním stavu vyţadujícím soustavnou péči
včetně péče zdravotní, kterou jiţ nelze zajistit doma.
S řešením vaší nepříznivé sociální situace nebo s nepříznivou sociální situací vašeho blízkého vám rádi pomůţeme…
Mýtus č. 3 Pečovatelská sluţba zajistí pomoc kaţdému seniorovi, který o to poţádá
Poskytování pečovatelské sluţby upravuje zákon
č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách, v platném
znění. Pečovatelská sluţba můţe být poskytována
v souladu s tímto zákonem pouze těm, kteří potřebují
takovou pomoc druhé osoby, jakou nelze zajistit jiným
způsobem (běţně dostupné sluţby, komerční sluţby, rodina, apod.).
V případě zájmu o zavedení pečovatelské sluţby je prováděno sociální šetření, při kterém společně se zájemcem
zmapujeme všechny potřeby a následně pomáháme najít
vhodná řešení.
Současně doporučujeme či zprostředkováváme sluţby,
které mohou pomoci s některými konkrétními úkony.
Pokračování v příštím čísle.
Veronika Janíčková, ředitelka DPS Ţlutice,
p.o. Tel.: 353 393 269 / 725 958 988,
e-mail: dpszlutice@seznam.cz

Oznámení pro provozovatele kotlů na tuhá paliva
Firma Josef Sedláček J.S. Instal Ţlutice provádí povinné kontroly kotlů na tuhá paliva podle
zákona 201/2012 sb.§17 odst. 1 písm.h
Provádíme kontroly kotlů na tuhá paliva těchto značek :
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, ATMOS, OPOP, SLOKOV -VARIANT, kotle zaniklých
výrobců
Zajišťujeme kontroly kotlů značek : Tekla, Klimosz, Kavarvoson, Ekoefekt.
Pro objednání kontroly kotlů volejte na tel.: 777 627 116, 776 799 816.
Cena kontroly od 800.- bez DPH dle značky a typu kotle.
Josef Sedláček J.S.INSTAL, Mlýnská 193, 364 52 Ţlutice IČ:69936200

Proč se nekonal Den spolků?
Vyvěšené plakáty, reklama ve zpravodaji, hotové diplomy, zakoupené odměny pro děti, nově vyznačená trasa,
kapely a spolky v pozoru, nádherné počasí – a přesto zůstalo koupaliště 21. září prázdné. Proč? Co se stalo, ţe se
3. ročník oblíbené akce Den spolků neuskutečnil?
Příprava podceněná nebyla, probíhala jiţ od začátku roku. Den spolků byl dokonce zařazen do rozpočtu města
jako jeho tradiční akce. Vlastní organizaci měla na starosti paní Adámková a já.
Vše klapalo aţ do zasedání zastupitelstva města 9. září
2019. Konkrétně aţ do hlasování o nové pracovní
smlouvě mezi starostou Mgr. Slavíkem a paní Alenou
Adámkovou. Hlasování přišlo na řadu po téměř čtyřech
hodinách náročného jednání o různých tématech ve 21.45
hodin. Očekávala jsem, ţe nám zastupitelům i veřejnosti
budou podány bliţší informace, protoţe v nové smlouvě
chyběla zásadní fakta, bez nichţ ji nebylo moţné odpovědně posoudit. Navíc jsem nechápala, proč má mít paní
Adámková novou smlouvu, kdyţ pracuje na radnici
na celý úvazek. Ţádné informace dodány nebyly a došlo
rovnou k „osudnému― hlasování. Z výše uvedených důvodů jsem se zdrţela hlasování. Stejně tak postupovali
i moji opoziční kolegové a paní Adámková. I díky nepřítomnosti pana Koutného došlo k tomu, ţe návrh nové
smlouvy schválen nebyl.
Následovala bouřlivá reakce ze strany vedení města.
Dozvěděli jsme se, ţe opozice svým postojem pohřbila
ţlutickou kulturu a paní Adámková bude kvůli opozici
bez práce. Z těchto a jim podobných hysterických výkřiků jsme následně pochopili, ţe vše souvisí s kontrolou
z Ministerstva vnitra probíhající na radnici. Ta zjistila,
ţe starosta Mgr. Slavík porušil zákon a v únoru uzavřel
s paní Adámkovou neplatnou pracovní smlouvu a novou
musí schválit zastupitelstvo města. Hned poté jsem paní
Adámkové sdělila, ţe mě celá situace mrzí a ţe se budu
snaţit s paní tajemnicí najít řešení, aby mohla kulturu
ve Ţluticích dělat dál, protoţe si její práce váţím. Přesto
se okamţitě na Facebooku strhla vášnivá debata na obranu paní Adámkové před zlou opozicí, která se jí snaţí
zničit. Některé výroky by člověk opravdu nečekal. A své

si přidal i starosta Mgr. Slavík. Místo toho, aby přiznal
svoji chybu a situaci vysvětlil, označil opozici jako
„bezvýznamnou haluz zastupitelstva se stupidními nápady―. Další den mi paní Adámková oznámila, ţe ruší Den
spolků. Jako důvod uvedla, ţe nemá k organizaci akce
dostatek lidí.
O týden později proběhla schůzka s paní tajemnicí, která
nás seznámila s podrobnostmi ohledně smluv paní
Adámkové. Za další dva týdny byla na pracovním zastupitelstvu předloţena celá zpráva o kontrole Ministerstva
vnitra včetně dalších podrobností. Stejné informace byly
zveřejněny na řádném zastupitelstvu města 7. října 2019.
Skvělé! Jen trochu špatně načasované ... Na stejném zastupitelstvu byla bez problému odhlasována nová pracovní smlouva s paní Adámkovou. Důkaz, ţe opozici
rozhodně nejde o to někoho ―zničit‖ nebo jen ―kopat
za svůj tým‖. Ona pouze potřebuje pro zodpovědná rozhodnutí kvalitní podklady. I to poukazuje na to, jak je
zbytečné, aby se vedení města sniţovalo k nemístné kritice a uráţkám opozice. Spolupráci to rozhodně nenahrává
a jen to opět sníţilo míru vzájemné důvěry. A třeba
tenhle kousek můţe příště chybět pro ochotu spolupracovat. Teď se zdá, ţe se tímto postupem zničil Den spolků,
kterého se měly zúčastnit desítky dobrovolníků.
A jak to vidím já?
1) Administrativní chyba starosty a jeho neschopnost
včas informovat zastupitele byly zamaskovány uměle
vyvolaným konfliktem mezi opozicí a paní Adámkovou.
2) Výroky pana starosty na Facebooku jsou politováníhodné. Město je reprezentováno někým, kdo veřejně uráţí občany a zastupitele. A to ještě za něco, co bylo způsobené jeho vinou. Je tohle typ diskuze, kterou jde město
příkladem ostatním a třeba i našim dětem?
Dodatečně se omlouvám všem, kteří marně vloţili
do přípravy Dne spolků svůj čas, energii a peníze. Udělám vše, co bude v mých silách, aby se podobně trapná
situace uţ neopakovala.
MUDr. Hana Hnyková

Koná se opět kaţdý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin
v keramické dílně v Mateřské škole ve Ţluticích.
Vstupné na 1 hodinu: 80,-Kč na osobu
na 2 hodiny: 160,-Kč na osobu
Přijďte si odpočinout od všedních starostí a vyrobit si něco pěkného z keramické hlíny pro sebe i své blízké (předměty dekorační, uţitkové, dárky).
Začátečníkům vţdy rády pomůţeme.
Těší se na vás vedoucí keramiky Jitka Rottová a Alena Kratochvílová

Policisté Karlovarského kraje radí:
Čekají nás Dušičky, pozor na lidské hyeny
a sváteční řidiče.
Vzhledem k tomu, ţe počasí stále více připomíná podzim, začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme
s mlhami, můţeme říct, ţe nastává dušičkové období.
Památka zesnulých neboli Dušičky připadá na datum
2. listopadu, lidé však navštěvují místa posledního odpočinku i s týdenním předstihem a mnohdy i několik dní
poté. I v tomto smutném období je však potřeba si uvědomit, ţe musíme myslet na svou bezpečnost a hlídat si
své osobní věci.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje by rádi apelovali na občany, aby si při návštěvě
hřbitovů či dalších pietních míst dávali pozor na své
osobní věci a zejména, aby nenechávali cenné věci, jako
jsou kabelky, peněţenky či mobilní telefony ve svých
automobilech. K vykradení vašeho vozidla stačí zkušeným pachatelům této trestné činnosti jen několik málo
vteřin a návštěva hřbitova vás můţe vyjít i na několik
tisíc korun.
Ke krádeţím však nedochází jen na přilehlých parkovištích městských a obecních hřbitovů, ale přímo i na samotných místech posledního odpočinku. Zloději se nestydí okrádat návštěvníky hřbitova ani odcizit smuteční
dekoraci či květiny přímo z hrobů zemřelých a ty následně dále prodávat.
Během těchto pochmurných dní však vyjíţdí i sváteční
řidiči. Senioři, kteří svá vozidla vytahují z garáţí právě
jen za účelem návštěvy hřbitova nebo v případě dalších
svátečních okamţiků. Sváteční řidiče můţe překvapit
hustota provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky či

agresivita ostatních řidičů. Právě tito řidiči pro vás mohou být v dnešní uspěchané době další hrozbou.
V případě, ţe se s nimi v silničním provozu potkáte, dodrţujte od nich náleţitý odstup a buďte obezřetní.
Dušičkové období je také vhodnou dobou přípravy vašeho vozidla na zimu. Kaţdoročně máme povinnost mít
na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní
obutí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu
hlavních dezénových dráţek nejméně 4 mm. Myslete
také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste tak předešli pozdějším komplikacím.
Přejeme příjemné proţití barevného podzimu bez nehod.
S přáním krásného dne
nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství police
Karlovarského kraje.
+420 974 361 209, +420 724 192 478
vera.hnatkova@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 100/386, 360 06 Karlovy Vary

Listopad - kam vyrazit jinam za kulturou ?
Galerie umění Karlovy Vary nabízí v úterý 5. 11.
od 19.30 hod. zajímavé setkání se starými moravskými
písněmi v jednoduchém muzikantském podání dua Hudecká úderka Jitky Šuranské a Jiřího Plocka ve sloţení: průzračné hlasy, dvoje housle, mandolíny či pastýřské píšťalky, které provázejí písničky z moravského
Slovácka.
Divadlo Husovka, Karlovy Vary v pátek 8. 11.
od 19.30 hod. Divadelní představení francouzské autorky Yasmin Rezy : Tři verze ţivota. Hořkosladká komedie o jednom večírku. Pokud termín nestihnete, je repríza v pátek 29. 11. v 19.30 hod.
Klášter Teplá a Modrý sál, pátek 8. 11. ve 20 hod. Těšte se na Pološero. Klasický akustický folk z Karlových
Varů hraje hudbu, která pohladí a na chvíli vás zastaví.
Hrad Loket oţije v sobotu 9. 11. 2019 ve 20 hod. hudebním večerem. Očekávat můţete punk-rockenrolovou
Dirty blondes a indie-popovou čtveřici Nano.
Do Muzea Mariánská Týnice by měli vyrazit fanouškové kytarové hudby. Ve středu 13. 11. od 19 hod. kytarové duo Manera. Spojení skvělých kytaristů Soni Vi-

mrové a Miroslava Ţáry je jednoznačným vyústěním
jejich spolupráce. Očekávejte klasický kytarový repertoár i večer španělské hudby a argentinského tanga.
A ještě jednou hrad Loket. V pátek 15. 11. ve 20 hod.
pro fanoušky amerických grunge rockerů. Zavítají sem
Pearl Jam tribute band. Kapela brněnských muzikantů
přinese neotřelý hudební záţitek.
Karlovy Vary a Lidový dům v pátek 15. 11. v 21 hod.
Pokud vás baví kapela J.A.R., neměli byste zmeškat
koncert s názvem 30 let TOUR. Hoši z J.A.R. vás
na ţidlích sedět nenechají, a můţete tak s nimi roztančeně oslavit 30 let sametu.
Ještě jednou Husovka, ve čtvrtek 21. 11. v 19.30 hod.
Skvělá legenda naší hudební scény zavítá do Karlových
Varů. Tou není nikdo jiný neţ Vltava s básníkem, zpěvákem a hercem Robertem Nebřenským. Tady se nuda
nečeká!
Pěkné záţitky na některé podzimní akci přeje
Petra Vojtová

Syndikát? Jsou v něm nadšenci a je to emotivní, říká Josef Váňa
Letošní Velkou pardubickou vyhrál ţokej Josef Bartoš
s koněm Theophilem trénovaným legendárním Josefem
Váňou, působícím v blízkých Mlýncích a Bohuslavi
na Chýšsku.
Theophilos je svěřenec Dostihového klubu iSport-Váňa.
Klub byl zaloţen v roce 2015 a vlastní syndikát s více
neţ sto členy. Ti si devítiletého hnědáka od Josefa Váni
pronajímají a formou ročních poplatků hradí jeho trénink a účast na dostizích. Na samém počátku projektu
bylo umoţnit i méně movitým zájemcům, aby prostřednictvím „vlastního koně― mohli ochutnat dostihový sport
i z pohledu majitele, přímo se podílet na jeho kariéře,
sdílet všechny strasti i slasti zákulisí dostihů. Ţe se jejich koni podařilo hned při prvním pokusu vyhrát Velkou pardubickou, je pro ně největším splněným snem.
„Je novinka vyhrát v českém prostředí pro tolik majitelů.
Já jsem tohle zaţil několikrát na západ od našich hranic.

Tam jsem viděl, ţe přijíţděly za jedním koněm na dostihy i tři autobusy. Opravdu úţasná podívaná! A tam nás
napadla tahle myšlenka. Nemusíte být ani bohatý člověk, a přitom si můţete uţít tu radost," řekl legendární
Váňa, jenţ Theophila připravuje spolu s manţelkou.
Stáj Dostihového klubu iSport.cz reprezentuje zelenobílý dres, jehoţ barvy si odhlasovali kluboví členové.
Členská základna je široká, od jednotlivců aţ po celé
rodiny, a to z celé republiky.
Nejblíţe k Theophilovi však mají ţlutické zástupkyně
Dostihového klubu iSport - Veronika Bachmannová
a Kateřina Mrázová. (Obě na snímku Lenky Sklenákové
dole zprava při slavnostním ceremoniálu na 129. Velké
pardubické.)
Jaromír Břehový

Národní soutěţ juniorů ve vábení jelenů o pohár Řádu svatého Huberta
V sobotu se vydalo devět vábičů ze SLŠ Ţlutice do krásného areálu barokního Hospitálu na Kuksu, kde pořádal
Řád svatého Huberta jiţ 26. ročník Svatohubertských
slavností. Součástí těchto slavností je i Národní soutěţ
juniorů ve vábení jelenů o pohár řádu svatého Huberta.
I přes nepřízeň počasí bojovali kluci jako lvi. Předvedli
následující disciplíny: mladý jelen, starý jelen, výzva,
jelen u laní a ryk. Pak uţ se jen netrpělivě čekalo na se-

čtení bodů a vyhlášení výsledků. A čekání se vyplatilo.
Vítězem národní soutěţe se stal ţák 3. ročníku Tomáš
Štěrba a 3. místo si vyvábil ţák 2. ročníku František Eliáš. Opět jsme tedy ukázali, ţe SLŠ Ţlutice patří mezi
špičky v ČR ve vábení jelenů. Vítězům gratulujeme,
všem vábičům děkujeme za účast a přejeme mnoho
úspěchů při dalších soutěţích.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Evropské finále mezinárodní soutěţe YPEF (Young People in European
Forests) proběhlo v Olšině
Evropského finále soutěţe YPEF se v letošním roce
úspěšně zhostila Česká republika. V pořadí jiţ IX. ročník proběhl ve dnech 24.-27. září 2019 v rekreačním
zařízení Olšina u Vojenských lesů a statků, s. p. Tohoto
finále se účastnili soutěţící z Polska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Estonska a Litvy. Českou republiku
reprezentovalo vítězné druţstvo z národního kola
ve sloţení Marek Bartůněk, Jiří Moucha a Stanislav
Večera ze Střední lesnické školy Ţlutice.
Po oficiálním odstartování soutěţe proběhla soutěţ národních týmů. Letošním aktuálním tématem prezentací,
jeţ byly následně hodnoceny členy mezinárodní komise
YPEF, byla „Voda a les―. Do hodnocení výsledků se
také započítával odpolední písemný test sloţený
z otázek dle učebních textů přímo určených pro evropské finále. Večer následovaly dobrovolné prezentace
národních týmů, jeţ představily lesnictví a kulturu jednotlivých zemí.

Druhý den byli účastníci rozlosováni do mezinárodních
týmů a soutěţili v různých praktických dovednostech,
jako bylo měření výšky stromu, odhad stáří stromu
apod. Poté následovalo jiţ dlouho očekávané vyhlášení
výsledků a závěrečný ceremoniál. Český tým obsadil
skvělé třetí místo v národních týmech a Jiří Moucha zvítězil v mezinárodní části. Jeho úspěch umocnil třetím
místem v mezinárodních týmech Marek Bartůněk.
Střední lesnická škola Ţlutice se evropského finále soutěţe YPEF účastnila i jako jeden ze spoluorganizátorů.
Vítězům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci
školy a Karlovarského kraje a děkujeme ţákům SLŠ Ţlutice za pomoc při organizaci této prestiţní mezinárodní
soutěţe.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Foto účastníků evropské finále mezinárodní soutěţe YPEF

Fotografie
ze Ţlutické
„drakiády―,
konané
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u Verušic
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Svět bezpečí
3. října 2019 naši žáci ze 2. a 4. ročníku navštívili centrum Svět bezpečí v Karlových Varech.
Mladší žáci měli možnost nahlédnout do problematiky rizik především spojených s
nástrahami v domácnosti, ve škole či při pobytu venku. Lektoři žákům vysvětlili a předvedli
velmi přijatelnou formou, jak se při nebezpečí zachovat, na co si dát pozor a jak by
konkrétní situaci vyřešili. Dle mého názoru byla zpětná vazba efektivní, neboť v každém
„stanovišti“ (Domov, Záchranáři, Hasiči, Policie) bylo poukázáno na situace, kdy by mohlo
dojít ke zmiňovanému nebezpečí. Pro starší žáky byla akce zaměřena na teorii cyklisty. Děti
si zopakovaly křižovatky, dopravní značky a následovně vyjely na kole na dopravní hřiště,
kde po celou dobu byli policisté, kteří dohlíželi na správnost jízdy a dodržování pravidel
silničního provozu.
Zuzana Pehová
HUTUTU
V pátek 20. září jsme se sešli v tělocvičně, aby se utkaly 4.a 5.třídy ve hře HUTUTU. Tato hra
není až tak známá jako vybíjená, přesto má své kouzlo. Hrají proti sobě dva týmy. Družstva
se střídají ve vysílání jednoho ze svých zástupců, který jde na lov do území protivníka. Ten
po celou dobu pobytu na území nepřítele vyslovuje hututu. Koho se dotkne, vypadává.
Družstva se střídají. Překvapením letošního ročníku byl tým ze 4.třídy ve složení Dan, Lukáš,
Vojta, Jára a Pepa, kteří zaslouženě zvítězili.
Lenka

Kolihová

Kam po ZŠ
3. 10. se vydali vycházející žáci naší školy na exkurzi do SPŠ Ostrov. Název exkurze byl: Kam
po ZŠ. Po příchodu do budovy školy nás vřele uvítali organizátoři akce a zavedli nás do třídy,
kde jsme dostali instrukce ohledně průběhu celého dne. Poté jsme měli tři hodiny na to,
abychom si prošli třídy, ve kterých byly zastoupeny jednotlivé školy z Karlovarského kraje.
Každou školu představovali studenti, kteří nám sdělili důležité informace, a tím nám
pomohli s rozhodováním, na jakou školu se máme po ZŠ vydat. Bylo to pro nás velmi
inspirativní a užitečné. Za navštívení každé školy jsme dostali razítko. Za dosažení 13 razítek
jsme si mohli vyzvednout odznáček. Po uplynutí 3 hodin jsme se museli s exkurzí rozloučit a
vrátit se zpět do školy.
Tomáš Svoboda, Jana Heidenreichová, Tereza Smrčková

Tanec je lék pro tělo i duši
V pátek 11. října proběhla ve škole akce, jejíž motto znělo: „I vaše děti rozhýbeme tancem.“
Šlo o hodiny tanečního tělocviku, kdy děti nebyly jen pasivními diváky. Pod vedením
Jaroslava Havelky (vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers) se naučily několik
jednoduchých tanečních sestav. Během 5 vyučovacích hodin zněla tělocvičnou moderní
hudba a děti se opravdu snažily. Zjistily, že pohyb může být i zábava.
Eva Košnářová

Den s šéfkuchařem
15. října nás navštívil šéfkuchař firmy Podravka – Lagris a. s. pan Zbyněk Diatka a spolu s
našimi kuchařkami připravil menu z nových receptur, které sám i vydával. Děti ochutnaly
polévku inspirovanou chorvatskou kuchyní a placky z mletého masa v pikantní rajčatové
omáčce s bazalkovým kuskusem. Pan kuchař dětem při obědě přiblížil způsob přípravy jídel
a suroviny, ze kterých jsou uvařená. Také pochválil šikovnost našich kuchařek.
Nové recepty a pana kuchaře s vysokou čepicí odměnili naši malí strávníci potleskem.
Šárka Švambergová

Telefon do ZŠ: 353 393 243
Telefon do školní jídelny: 725 958 984
e-mail školy: posta@zszlutice.cz

Kontakty na školu:
Mobil do ZŠ: 725 958 983
Telefon do ZUŠ: 607 006 574
Telefon do školní družiny: 725 958 985
e-mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz
web: www.zszlutice.cz

Zbytky z kuchyně, tj.
slupky od zeleniny,
ovoce, zbytky pečiva,
sedlina z kávy a tak
dále, to vše je původcem zápachu, který se
z popelnic především
v letních
měsících
často line. Zapomínat
bychom neměli ani
na larvy a mouchy,
které
v takovýchto
popelnicích doslova hodují. Máte plechovou popelnici
a rezaví vám dno? Tak vězte, ţe je to kvůli bio odpadu,
který obsahuje aţ 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky rozloţitelný odpad původcem skleníkových
plynů a toxických výluhů. To jsou hlavní důvody, proč
bio odpad do popelnice NEPATŘÍ!!!
Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozloţitelným odpadem ze zahrady a především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné
kompostování není ţádná věda. Stačí dodrţovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak
nezačal hnít: čas od času jej prohodit vidlemi, a je to.
Díky pestrému sloţení poté vznikne kvalitní hnojivo do
záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc
vůbec nezapáchá!
Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můţete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleni-

Viva la muzica za námi
Přinášíme čtenářům několik snímků z letošního nesoutěţního festivalu pěveckých sborů Viva la musica, který proběhl v sobotu 21. 9. 2019 v kostele Sv. Petra

ny, pečivo, květiny vč. hlíny, trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové
filtry a sedlinu, trus býloţravých zvířat, proloţky
od vajíček, pečicí papír a další.
Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naloţit
s bio odpadem, domácí chov slepic. Bohuţel úbytek
domácích chovů je smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček má hned několik benefitů!
Slepice se s radostí postarají o zbytky z kuchyně –
i o ty ţivočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu
z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za coţ se vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, ţe neplýtváte jídlem (zbytky nejsou
odpadem, ale krmivem) a ţe se v klecovém velkochovu
mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí
trus, tzv. „slepičince―, slouţí také jako velmi kvalitní
hnojivo, které se dnes dokonce i prodává, a ne zrovna
levně.
Více informací můţete najít
na YouTube, Facebooku
nebo Instagramu – MOJE
ODPADKY.
Tým MOJE ODPADKY,
www.mojeodpadky.cz
ISNO IT s.r.o.
Uherčice 125, 691 62

a Pavla ve Ţluticích.
Festivalu se zúčastnily sbory Rosa coeli Ţlutice, Smetana-Slovanka Kladno, Ţenský komorní sbor Jirkov
a sbor Cubitus z Lokte.
Petra Vojtová

INZERCE
Prodám byt 4+1 ve Ţluticích. Tel.: 777 152 468
—————————————————————————––———————————————
Pronajmu byt ve Ţluticích, 5+kk, 11 000 Kč včetně el. a topení, moţnost parkování za plotem, kauce
dva nájmy, k dispozici ihned, Pouze nekuřáci! Tel.: 602 602 210
————————————————————————–————————————————Pronajmu byt 2+1 60 m2 v Nádraţní ulici ve Ţluticích. Tel: 603 893 232

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy , Green Shell-typu Araukana -14- 19 týdnů/ 159 209,- Kč/ ks. Prodej: Ţlutice - u kina - 7. 11.
2019 - 15.30 hod. Info : Po - Pá 9.00 - 16.00
hod., tel.601576270, 728605840

Daruji 500-600 ks střešních tašek zn. Bobr.
Tel.: 728 729 961
------------------------------------------------------Prodám
rotoped
s
50%
slevou.
Je aţ do hmotnosti 130 kg, bytelný
a
ve
velmi
dobrém
stavu.
Tel.: 728 729 961

SVATOMARTINSKÁ
HUSA A VALTICKÁ VÍNA
v HARMONII
V sobotu 16.11. 2019 po celý den
od 11:00 do 21:00 hod.
Pouze po předchozí rezervaci na tel.:
725 964 015 nebo e-mailu:
recepce@penzionharmonie.com
Srdečně zveme!

Říjnová fotoohlédnutí: Protivec Svatováclavská pouť a posezení seniorů.
(Foto Jan Borecký)

,,Děláš si srandu? Takovou písničku! Já chci rockovou pecku, ne takovej cajdák―. Slova, ve kterých ji jistě kaţdý,
kdo ji zná, slyší. Ano, je to Jiřinka Kopplerka. Chtěla bych ti touto cestou poděkovat, Jiřinko. Určitě za dny, kdy
jsi s námi chodila na zkoušky, pak na podiu. Za tvůj smích, za tvá slova, za tvé rady, za tvé pochvaly i kritiku.
Jedním slovem DÍKY! A doufám, ţe tam, kde teď bydlíš, budeš rozdávat stejně pozitivní energii jako u nás ve
Ţluticích.
Tvoje Alča.

Kulturní program
Listopad 2019
KULTURNÍ DŮM
10. 11. – 14,00 hod.
MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Posezení pro seniory pořádají Ţlutické maminky z.s.

BENÁTKY POD SNĚHEM, divadelní představení
15. 11. - 20,00 hod.
vstupné v předprodeji 180,- Kč na MěÚ Ţlutice, na místě 200,- Kč.
JAK SE BARBORKA ZATOULALA
24. 11. - 16,00 hod.
Hudební pohádka pro nejmenší. Vstupné pro děti od 3 let 50,- Kč.
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
8. 11. – 19,30 hod.
Sbor Chorus Carolinus Kladno provede při mši sv.
Requiem Karla Jana Václava Procházky
ZÁMECKÁ ZAHRADA
30. 11. – 17,00 hod.
MIKULÁŠSKÁ - ČERTOVSKÁ
1. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Velké náměstí – kulturní dům od 15,00 hod.,
Bliţší informace o programu budou zveřejněny na plakátech.

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 listopadového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Petra Vojtová., Věra Hnátková, Radka Stolariková, Veronika Janíčková, Dagmar Čáslavová, Hana Hnyková,
Jaromír Břehový, Zuzana Pehová, Lenka Kolihová, Tomáš Svoboda, Jana Heidenreichová, Tereza
Smrčková,Šárka Švanbergová a Eva Košnářová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do prosincového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. listopadu 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

