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Důkazem, ţe se v našem městě důsledně dodrţují protikoronavirová opatření je i fotografie         
zarouškovaného vodníka Pulce od ţlutických Lurd. 
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                                        Slovo starosty 

Váţení občané, 

chci vás velmi stručnou formou informovat o dění 
v našem městě. Snad jsme všichni jiţ vybaveni základní-
mi ochrannými pomůckami, rozdávali jsme díky našim 
dobrovolnicím – švadlenkám - roušky a také dezinfekci. 
Máme rovněţ omezené mnoţství gumových rukavic. 
Pokud je stále někdo ještě potřebuje, kontaktujte náš 
úřad. Dezinfekci nabízíme také podnikatelským subjek-
tům. Krajský úřad denně informuje starosty v případě, ţe 
se v jejich obci objevil pozitivně testovaný člověk 
na čínskou horečku. V našem městě máme prozatím po-
tvrzený jediný případ. Chvála Bohu! Stále platí: nepod-
ceňujme situaci, nepřestávejme být ohleduplní 
k ostatním, dodrţujme hygienu, odstupy atd. 

Provoz městského úřadu byl opět upraven tak, ţe je 
pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu v době 7:00-
11:30 hod. a 12:30-17:00 hod. V ostatních dnech je hlav-
ní vchod uzamčen. Pokud chcete jednat s někým konkrét-
ním, sjednejte si schůzku. Podatelna je přemístěna 
do přízemí budovy městského úřadu. Při osobním kon-
taktu s úředníkem prosím i nadále pouţívejte ochranné 
prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a dodrţujte odstup 
minimálně dva metry. Upřednostňujeme písemný, elek-
tronický či telefonický kontakt a bezhotovostní platby 
(podatelna@zlutice.cz; tel. č. 353 393 171, 720 584 888). 
Pro krizovou komunikaci pouţíváme také mobilní roz-
hlas, tj. informace formou zprávy do vašeho mobilu. 
Jak se do systému zapojit, najdete na jiném místě tohoto 

zpravodaje.  

Věřím, ţe všichni uţ jsme přehlceni informacemi o viru 
po stránce zdravotní. Teď nastává ovšem doba, kdy stojí-
me před výzvou ekonomickou. Hospodářství státu 
se v mnoha oblastech úplně zastavilo, a to bude mít do-
pad nejen na kaţdého z nás, ale také na rozpočet města. 
Zatímco stát nemá problém zadluţit nás všechny letos 
300 mld Kč, zastupitelé našeho města musí neplánovaně 
předělat rozpočet. Zcela jistě nám klesnou příjmy z daní, 
některé výdaje nebudou uskutečněny (např. kulturní ak-
ce), jiné akce budeme muset z opatrnosti odloţit. V tuto 
chvíli musíme bohuţel začít šetřit. Budoucnost je nejistá. 
Jisté je jen to, ţe nebude radostná. Jednání zastupitelstva, 
které podnikne v této oblasti první kroky, se koná aţ 
po uzávěrce tohoto čísla, nemohu proto být v tuto chvíli 
konkrétnější. Ve snaze ulehčit obyvatelům jsme se do-
hodli na prozatímním odloţení zvyšování nájmů 
v městských bytech (ačkoliv je to naprostá nutnost – je-
jich výše neodpovídá realitě). Chceme také podpořit pod-
nikatele, kteří mají provoz v prostorech pronajatých 
od města a kterých se dotknul nouzový stav. Na základě 
jejich ţádosti jim můţe být nájem zcela prominut. 

Otazníků je kolem nás bohuţel hodně, snad nás důsledky 
této krize nezavedou do úzkých. 

Uţívejte ve zdraví májové počasí a drţme spolu! 

Václav Slavík, starosta města 

KORONAVIRUS - INFOLINKA 
  
  

!!! POZOR změna kontaktních telefonních čísel !!!!! 
  

při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji                  
volejte informační centrum IZS  

  

950 380 180, 950 370 180 

Město Ţlutice ve spolupráci s Technickými sluţbami 
Ţlutice, s.r.o. oznamují, termíny přistavení kontejnerů 
pro svoz velkoobjemového odpadu. 
 
Knínice, Veselov: víkend 15. 5.- 17. 5. 2020 
Verušice, Ratiboř: víkend 22. 5. - 24. 5. 2020 
Ţiţkov, Velké náměstí: víkend 29. 5. - 31. 5. 2020 
Zámecká, Mlýnská : víkend 5. 6. - 7. 6. 2020 
Vítězná, Poděbradova víkend 12. 6. - 14. 6. 2020 
Protivec, Vladořice: víkend 19.6. - 21. 6. 2020 

Ţlutice - k dispozici sběrný dvůr v areálu Technických 
sluţeb Ţlutice, s.r.o., v pracovní dny od 7.00 - 15. 30 
hod., v pátek od 7.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 - 
14.00 hod. 

Přistaveny budou modré kontejnery - pro velkoobjemo-
vý odpad - nábytek, matrace a pod. 
 
Zároveň vás ţádáme, abyste do kontejnerů nevhazovali 
nebezpečný odpad, pneumatiky, baterie a součásti vozi-
del. 
 
O dalších termínech přistavení kontejnerů na velkoobje-
mový odpad budete průběţně informováni prostřednic-
tvím Ţlutického zpravodaje a místního rozhlasu. 
 
Děkujeme. Technické sluţby Ţlutice, s.r.o. 

                           SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 









Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Motorkářská sezóna začíná 

S příchodem jara a prvních slunečních paprsků bude 
přibývat na našich silnicích i motorkářů.  Je potřeba tedy 
dbát zvýšené pozornosti a více sledovat situaci okolo 
sebe. Říká se, ţe cyklisté a chodci jsou nejohroţenější 
účastníci silničního provozu. Do této kategorie spadají 
i motocyklisté. V případě dopravních nehod těchto tří 
účastníků silničního provozu mívají ve většině případů 
váţné a v některých případech i tragické následky.   

Drazí motorkáři, počítejte s tím, ţe v této době jsou vo-
zovky ještě studené a v ranních hodinách vás mohou 
zaskočit ještě mrazíky. Většina řidičů si na vaši přítom-
nost na silnicích musí po zimě zase zvyknout, proto 
buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být také 
roztrţití. Můţe to být zapříčiněno jarní únavou.  Dbejte 
na to, aby vaše první kilometry byly v klidném tempu. 
Nechrání vás ţádná karoserie či bezpečnostní pás, 
ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které maté na sobě. 
Na kaţdou vyjíţďku, včetně té testovací, pouţijte oble-
čení určené na motocykl,  kvalitní pevnou obuv, rukavi-
ce, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je také  na-
sazená a řádně připevněná ochranná přilba. Při nákupu 
ochranných prvků a oblečení  vybírejte ty s reflexními 
prvky, neboť vidět a být viděn je základní bezpečnostní 
pravidlo pro účastníky silničního provozu.   

Před kaţdou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, 
tak jako kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte upevně-
ní kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále 
těsnost motoru a tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd 
a osvětlení. Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou 
výbavu.   

Několik preventivních rad:  

·         Při jízdě buďte neustále ve střehu. 

·         Předvídejte. 

·         Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe. 

·         Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VI-
DĚN. 

·         Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly. 

·         Buďte vţdy připraveni brzdit. 

·         I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor 
na vodorovné dopravní značení, zejména na přechody 
pro chodce! Nedělejte na nich ţádné manévry jako je 
brzdění, prudké změny směru, velký náklon. Snadno 
můţete uvést svůj motocykl do smyku.  

·         Vţdy si nechávejte odstup od ostatních účastní-
ků silničního provozu. 

·         Dávejte pozor na nečekané překáţky, které Vás 
mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta či výmol). 

·         Buďte ohleduplní. 

  

V nové sezóně vám přejeme,, abyste se vţdy v pořádku 
vrátili zpět domů.  

  

nprap. Mgr. Soňa Podlahová, nprap. Mgr. Věra Hnátko-
vá 

oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje  

Koupím byt ve Ţluticích 2+1 a větší.  Tel.: 774 611 718                                                                    

———————————————————————————————————— 

Pronajmu malý, světlý, čistý byt 1+KK  25 m2 v ulici Purkyňova, Ţlutice.  Vhodné pro starší 

samostatně ţijící osoby. Tel: 774 03 22 99                                                                               

———————————————————————————————————— 

Pronajmu byt 3+1 ve Ţluticích v ulici Dukelských hrdinů. Byt je po celkové rekonstruci.  
Tel.: 607 966 897 

                                                                   INZERCE 

Prodej   slepiček 

Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, 

Green Shell-typu Araukana Dark Shell-typu Maranska. 15 – 19 týdnů staré, 169 - 219,- 

Kč/ ks.   Prodej: Žlutice - u kina – 5. 5. a 9. 6. 2020 - 15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 – 

16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840. 



                                           Žlutické stezky 

Všech pět ţlutických stezek (Cesta sovy Rozárky, Cesta 
za pověstí, Cesta divočinou, Cesta sv. Jakuba a Kříţko-
vá cesta) se k naší velké radosti stává samozřejmou sou-
částí volnočasových aktivit ţlutických občanů i cizích 
náštěvníků. Potkávám na nich turisty v průběhu celého 
roku. A podle toho, jak jsou cesty vychozené, jich není 
málo. Předpokládáme, ţe letos by mohlo být na Ţluticku 
turistů ještě více, protoţe budou lidé vyuţívat více dovo-
lené v Čechách. I proto se snaţíme všechny stezky 
na letní sezonu co nejlépe připravit.  
K pravidelné údrţbě patří odstranění popadaných stromů 
a prostříhání keřů, které by mohly při chůzi překáţet 
nebo někoho poranit. Je to fyzicky i časově náročná prá-
ce a pravidelně dává členům okrašlovacího spolku pěk-
ně zabrat. Letos nám hodně pomohli mladíci Vojtové 
Janoško a Slunčík, kteří pod dozorem rodiny pročistili 
vzorně celý úsek bývalého náhonu mezi OSEVou a Stra-
bovským mlýnem. Děkujeme! 
A jaké další práce nás na stezkách čekají? Uklidit kolem 
kapliček a kříţků, zkontrolovat a opravit lavičky, zabe-
tonovat odlomené naučné tabule, vyměnit tabule zničené 

sluníčkem, doplnit tabuli 
s pověstí o Lesních ţínkách 
(kterou někdo ukradl, jiţ 
podruhé!!), nainstalovat so-
chu víly k nové studánce, 
natřít dřevěné sochy, opravit 
a doplnit kešky. Také chce-
me v nejbliţších dnech do-
končit vybavení márnice ve Skokách. Rádi bychom 
do systému ţlutických stezek zařadili i nově vyznačenou 
Cestu pohádkovým lesem. A ve stavu zrodu je i nová 
cesta lesem do Semtěše.  
Není toho zrovna málo a je to práce pro spoustu lidí. 
Bez dlouhé řady „srdcařů― , kteří stezkám a památkám 
věnují svůj čas i peníze, by okolí Ţlutic tak pěkné určitě 
nebylo. Patří jim za to velký dík všech, kteří stezky vyu-
ţívají a nacházejí na nich jak sportovní vyţití, tak i po-
hlazení duše v krásné přírodě.  
Děkujeme! A doufáme, ţe vám nápady a nadšení vydr-
ţí! 

MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH 

Údrţba techniky 

31. března se v hasičské zbrojnici sešla část členů výjezdové jednotky k nutné opravě netěsnosti hadice pěnidla 
v zásahovém vozidle Tatra CAS 20/3400. Vypuštění nádrţe s pěnidlem, výměna hadice a vyčištění systému potrubí 
u čerpadla trvala několik hodin.  

Čištění městského sportovního oválu 

Jako kaţdý rok se členové spolku pustili do jarního úklidu oválu městského sportoviště. Za pomoci techniky výjez-
dové jednotky byla v sobotu 11. dubna vyčištěna tartanová dráha a ovál pro bruslaře. Přejeme všem sportovcům, 
aby mohli co nejdříve areál pouţívat naplno a bez omezení.  



Distribuce dezinfekčních prostředků 

Spolek dobrovolných hasičů byl poţádán starostou měs-
ta Ţlutice o spolupráci při distribuci dezinfekčního pro-
středku Anti-Covid. Akce proběhla 15. dubna 
v odpoledních hodinách. Hasiči ve třech skupinách roz-
váţeli přípravek podle předem daného harmonogramu  

 

do jednotlivých výdejních míst ve městě a do všech při-
lehlých obcí spadající pod správu města Ţlutice. Celkem 
bylo vydáno cca 500 litrů tohoto prostředku, které město 
zakoupilo ze svého rozpočtu. 

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 



V minulém čísle ŢZ byla vyhlášena soutěţ ve výběru vhodného 

jména pro dřevěnou sochu „studánkové― víly na stezce kolem řeky 

na přehradu. Z došlých návrhů vybrali zástupci redakce a SOVy 

jako vítězné jméno Rosenka od čtenáře zpravodaje, který si nepřál 

být jmenován. I tak vítězi blahopřejeme a Rosence přejeme, ať se 

má u studánky co nejlépe. 

Redakce Ţlutického zpravodaje   

                                  Studánková víla má své jméno 

                        Jarní úklid chlapců z dětského domova                                 

Po velikonočních svátcích se chlapci z Dětského domova se školou ve Ţluticích podíleli na odklízení černé 
skládky, která byla nalezena v lese nad rybníkem zvaným „Kortusák―. Leţely tu PET lahve a jiné plastové 
předměty, které chlapci posbírali a odnesli do tříděného odpadu. Chlapci pracovali s velkým pracovním 
nasazením a měli radost z dobře odvedené práce.                                                                                        

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



Aktuální informace o veškerých opatřeních a formách 
podpory pro podnikatele v souvislosti s epidemií koro-
naviru naleznete na webu www.khkkk.cz a  facebooku 
KHK KK. Můţete se na nás obrátit s jakýmkoliv dota-
zem. Připravujeme také online semináře, jak ţádat 
o jednotlivé formy podpory. Své dotazy a podněty smě-
rujte na email: info@khkkk.cz nebo telefon 
354 426 140. 

kriz@khkkk.cz  I  +420 605 261 725 
I  www.khkkk.cz  I  Facebook 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí 
i další formu pomoci ţivnostníkům a firmám v době ko-
ronavirové krize. Ve spolupráci s členským firmami vy-
tvořila expertní tým, který poskytuje ZDARMA pora-
denství v těchto oblastech:  

 Poradenství o podporách a opatřeních státu v době 
koronavirové krize 
 Krizový management, rozvoj týmu, řízení změn 
 Právní poradenství 
 Konzultace podnikatelům v oblasti zajištění a ochra-
ny majetku v době krize, krizové řízení, účetnictví 
 Dotační poradenství, finanční poradenství 

 Daňové poradenství 
 Optimalizace obchodní činnosti (nákup, prodej,  
interní a externí logistika) 
 Zvládání komunikačních problémů a stresových 
situací  
Poradenství bude probíhat buď formou online poradny 
prostřednictvím videokonference nebo formou individu-
álních konzultací.   

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA  
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 
Tel.: +420 354 426 140 

Ing. Lenka Mansfeldová, vedoucí kanceláře Cheb,  
zástupkyně ředitele 
 
mansfeldova@khkkk.cz  I   +420 737 045 998 
I  www.khkkk.cz  I  Facebook 
 
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA  
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb,  
Tel.: +420 354 426 140   

    Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí pomoc podnikatelům 

                                Dárečky seniorům pro radost                                  

V období dočasného uzavření škol     

z důvodu COVID 19 chlapci 

z Dětského domova se školou Ţlutice 

v zájmové činnosti vyráběli keramic-

ké dárkové velikonoční předměty 

(na snímku), které věnovali seniorům 

v Domově s pečovatelskou sluţbou 

ve Ţluticích.  

                                                     
Bc. Irena Vacková, vedoucí vychova-
tel DDŠ, ZŠ a ŠJ Ţlutice 

http://www.khkkk.cz/
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje/?ref=bookmarks
mailto:info@khkkk.cz
mailto:kriz@khkkk.cz
http://www.khkkk.cz/
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje/
mailto:mansfeldova@khkkk.cz
http://www.khkkk.cz/
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje/


ZRUŠENÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE VE ŢLUTICÍCH  
(z důvodu koronavirové epidemie) 
 

  3. 5.   Slavnostní zahájení sezóny muzea 
14. 5.   ZUŠ - open 
16. 5.   O pohár starosty města Ţlutice 
22. 5.   Divadlo - Vzhůru dolů 
29. - 31. 5.   Ţlutické divadelní léto                                                                                                             
6.  6.    Dětský den 
14. 6.   Čtvrtmaraton - ZŠ a ZUŠ Ţlutice 
18. 6.   ZUŠ - koncert 
20. 6.   Ţlutická pouť 
20. 6.  150. výročí zaloţení SDH ŢLUTICE 
20. 6.  Turnaj mladších ţáků - TJ Sokol Ţlutice                                                                       
11. 7.   Hudební festival 

 

PŘESUNUTÉ PROGRAMY 

 

Dokumentární film ,, V síti"  z 3. 6. na září, říjen 2020 

10. 9.    2020   divadlo  -  Vzhůru dolů 

11. 10.  2020   Dětská show   

1. 11.    2020   Pohádka o třech námořnících 

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLV. 
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 Alena Adámková, Václav Slavík, Věra Hnátko-

vá, Soňa Podlahová, Hana Hnyková, Jaromír Fejt a Irena Vacková . 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do červnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. května 2020, 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 


