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Možná vás zajímá …  

Nejprve bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří si 

našli cestu k tříkrálovým pokladničkám. Celkem v nich 

bylo vybráno 4.827 Kč a další peníze ve sbírce on-line. 

Všechny peníze od nás půjdou na podporu stacionáře pro 

lidi s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Dí-

ky! 

První lednové zastupitelstvo schválilo zápis do městské 

kroniky za poslední čtvrtletí roku 2020. Nic výjimečné-

ho, snad jen, že je to poslední zápis naší kronikářky Ka-

mily Neckářové. Paní Neckářová psala kroniku několik 

let a rozhodla se svůj volný čas věnovat více rodině. Za 

město moc děkuji a přeji hodně šťastných chvilek 

v rodinném kruhu. Jsem rád, že se úplně neloučíme, pro-

tože Kamila bude i nadále, alespoň na částečný úvazek, 

provázet v našem muzeu. Nového kronikáře doufám bu-

du moci představit v příštím čísle. 

Ve společnosti Technické služby Žlutice došlo ke změně 

na pozici jednatele. Novým jednatelem byl jmenován pan 

Luboš Pilný. TS nadále zajišťují pro město zejména služ-

by spojené s odpadovým hospodářstvím a autodopravou. 

Město nemá v úmyslu společnost rušit, pouze ve spolu-

práci s novým jednatelem nastavuje efektivnější procesy 

uvnitř podniku. Nikdo, kdo sám nechtěl, nepřišel o práci, 

všem byla nabídnuta odpovídající alternativa. Dále si 

město zpět přebírá veškerou agendu vlastního bytového 

fondu. Snažíme se věci nastavit tak, aby nájemníci nemě-

li s touto skutečností jakékoliv starosti. 

Prvním lednem vstoupila v platnost nová legislativa 

v oblasti odpadů. Letošní rok je ještě přechodový, nic se 

v něm nezmění. Od roku 2022 ale přejdeme na zcela no-

vý systém zpoplatnění. Obce mají 3 možnosti, jak si po-

platky nastavit. Rád bych, abychom měli do konce polo-

letí jasno v tom, jaký způsob zvolíme. Jisté je jen to, že 

se úhrada za ukládání odpadů na skládku poměrně rapid-

ně zvedne. Bude nutné ještě lépe a více třídit a řídit se 

heslem, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Obča-

né budou informováni.   

Město má také nový symbol reprezentace – závěsný znak 

(viz foto níže). Ten je výjimečný svojí oboustranností. 

Dá se použít jak pro situace, kdy starosta nebo místosta-

rosta zastupují Českou republiku, tak také pro záležitosti 

čistě samosprávní – městské. Otočný kovový znak ČR a 

Žlutic doplňují trikolóra a řetěz z lipových listů. 

Od ledna se stal novým zastupitelem pan Martin Bílý, 

který nahradil odstoupivšího Petra Keřku. Petrovi děkuji 

za spolupráci a úsilí věnované našemu městu. 

Zdravím touto cestou také šéfredaktora našeho zpravoda-

je Jaromíra Břehového a přeji mu brzké uzdravení.  

Václav Slavík – starosta 



 COVID 19: OTÁZKY A ODPOVĚDI K OČKOVÁNÍ          

Jaká je internetová adresa pro registraci k očkování?  

http://crs.uzis.cz nebo https://registrace.uzis.cz 
 
Jaké je telefonní číslo na státní infolinku očkování?  
1221 (bezplatná linka, v provozu je každý všední den od 
8:00 do 19:00,  o víkendech od 9:00 do 16:30, dotazy 
zodpovídají proškolení medici). 
 
Jaké doklady a informace budu potřebovat 
k registraci?  
Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny. 
 
Jaké údaje je potřeba zadávat do registračního systé-
mu? 
Jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, adresu místa 
trvalého bydliště, email a telefonní kontakt, preferované 
očkovací místo, věk, profesní příslušnost, zdravotní stav. 
 
Od kdy se budu moci registrovat k očkování?  
od 15. 1. 2021 se registrují zdravotničtí pracovníci a 
osoby starší 80 let. 
 
Od kdy se budou moci registrovat k očkování další 
osoby? 
od 1. 2. 2021 se může registrovat široká veřejnost. 
 
Jaký je postup registrace?  
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést registra-
ci do systému. 
 
2. Na stránce http://crs.uzis.cz nebo  https://
registrace.uzis.cz zadáte své, případně kontaktní (dcera, 
syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo. 

3.Obdržíte formou SMS PIN, který zadáte do systému 
(ověření telefonního čísla) 

4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, pří-
jmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, adresa, e-mail, 
preferované očkovací místo, zdravotní stav) 

5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na 
„odeslat žádost“. 

6. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v re-
zervačním systému (v novém okně), pokračujte v rezer-
vaci (znamená to, že skupina 80+ je již na řadě). 

7. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní 
číslo (může trvat delší dobu, v řádu dní až týdnů). PIN 
bude doručen, jakmile bude schválená cílová skupina, 
do které spadáte. 

Jaký je postup při objednávání? 

1. Na stránce reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojiš-

těnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidě-

lené číslo pojištěnce) a PIN, který jste obdrželi na svůj 

mobilní telefon. Na ten jsou občané směrováni po vypl-

nění registrace a na vyzvání. Samostatným přístupem 

přímo na tento web rezervaci nelze provést. 

2. Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a 

čas rezervace.  

3. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na rezervo-

vat a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezervaci. 

Pokud jste vyplnil email, obdržíte i potvrzení o platné 

rezervaci i emailem. 

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování? 

Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve 

stejný čas. 

Jak změnit termín očkování 1. dávky? 

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes 

linku 1221 nebo kontaktováním očkovacího centra. V 

případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní 

termín 2. dávky za 21 dní. 

Jak změnit termín očkování 2. dávky? 

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky, napří-

klad z důvodu nemoci, kontaktujte linku 1221 nebo oč-

kovací centrum. 

Jak zrušit termín očkování? 

Pokud máte uživatelský účet v systému Reservatic, mů-

žete zrušit svou rezervaci na očkování ze svého účtu. 

Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samot-

ný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby 

změny kontaktujte 1221 nebo očkovací centrum. 

Jaký je průběh očkování v Karlovarském kraji?  
V současné době jsou v provozu 3 očkovací místa: Kar-
lovy Vary, Cheb, Sokolov a připravuje se dalších 6 míst: 
Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Chodov, Kraslice, Ostrov, 
Toužim. Spuštění těchto 6 míst očekáváme na konci 
února 2021. Cílovým stavem je tedy celkem 9 očkova-
cích míst v Karlovarském kraji. Mobilní očkovací tým 
vyjíždí do pobytových sociálních služeb. 
 
Kdy na mě přijde řada? 
MZČR stanovilo prioritní skupiny. Dále dle dodaných 
vakcín do očkovacích center. 
 
Jak se dozvím, kdy a kam se mám na očkování dosta-
vit?  
Přijde SMS či email, podle toho, který kontakt zvolím. 
 
Jak se dozvím, kdy a kam mám přijít na druhou dáv-
ku?  
Přijde SMS či email, podle toho, který kontakt zvolím. 
 
Jak mám postupovat, když mi v den očkování bude 
špatně a nebudu se moci dostavit, opozdím se atd.?  
V rezervačním systému je možnost se přeobjednat. 

http://crs.uzis.cz
https://registrace.uzis.cz
http://crs.uzis.cz
https://registrace.uzis.cz
https://registrace.uzis.cz
http://reservatic.com/ockovani
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 INFORMACE OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE          

Strategie očkování na covid 19 v ČR bude záviset na 
množství vakcín dovezených do ČR. Očkování bude 
probíhat dle ministerstvem stanoveného pořadí-
zdravotníci, kritická infrastruktura, domovy důchodců, 
občané nad 80 let, občané nad 65 let, pacienti s vybraný-
mi chronickými onemocněními (podrobný výčet a speci-
fikace viz prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnic-
tví). 
 
V současné době probíhá očkování ve fázi č.1 - aplikuje 
se zejména vakcína od firmy Pfizer se skladovatelností 
okolo -70°C, proto probíhá očkování centrálně (pro nás 
v K. Varech). Mohou se přihlásit zájemci nad 80 let vě-
ku, buď telefonicky na čísle 1221 nebo na adre-
se www.registrace.mzcr.cz, následně dostanou výzvu, 
aby se dostavili k očkování. 
 
Ve fázi č. 2 začnou očkovat praktičtí lékaři, zřejmě vak-
cínou Moderna, s již akceptovatelnou skladovatelností 
v ordinacích -20°C. Odhaduji distribuci vakcíny na bře-

zen-duben. Tu budou praktici aplikovat dle stejných al-
goritmů. Viz výše. Pacienti, kteří budou mít o očkování 
zájem, osloví své registrující lékaře. V mém případě 
postačí zavolat na tel 353393240 v průběhu února či 
domluvit se osobně. Vakcinace probíhá u většiny vak-
cín nadvakrát. Je důležité dodržet sjednané termíny oč-
kování, aby nedocházelo ke znehodnocování vakcín 
(budou v lahvičkách po 10 dávkách, které se musí po 
naředění ihned aplikovat).  Včas nahlaste případ, kdy se 
ze závažných důvodů k očkování nedostavíte. 
 
Závěrem ještě ke kontraindikacím. Vakcíny nelze apli-
kovat při aktuálně probíhajícím infekčním onemocnění 
(včetně covidového), při alergii na některou složku oč-
kovací látky, očkování se nedoporučuje těhotným, kojí-
cím a dětem do 16 ti let. 
 
MUDr. Jiří Brichta 
(stav ke dni 17.1.2021)  

Potřebuji nějaké potvrzení od svého praktického lé-
kaře?  
Možnost očkování je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Potvrzení od lékaře není vyžadováno. 
V případě, že jste v rezervačním systému uvedli zdravot-
ní potíže, donesete poslední zprávu od lékaře, která se 
týká zdravotních problémů, které zájemce do systému 
zapsal. 
 
Musím mít s sebou seznam léků, které užívám?  
Seznam léků není vyžadován. V rezervačním systému je 
možné uvést doplňující informace o zdravotním stavu. 
 
Jak očkovací centrum ověří kontraindikace?  
Očkovací centrum vychází z informací, které jste uvedl 
v rezervačním systému, a doplňujících informací o zdra-
votním stavu.  
 
Kde budu očkován? Mohu si vybrat?  
Kraj má zřízená očkovací centra, můžete si zvolit místo, 
které preferujete, ale pouze z těch, které jsou v současné 
době v systému (očkovací centra budou do systému 
vkládána až dle počtu do kraje došlých vakcín). 
 
Mohu být očkován u svého praktického lékaře?  
V současné době praktičtí lékaři neočkují. Zapojí se poz-
ději, a to s ohledem na nízký počet očkovacích vakcín a 
složitost uskladňování vakcín (-70°C). 
 
Doveze mne někdo na očkování a zpátky domů?  
Musíte požádat příbuzné či známé. 
 
Když mne poveze syn, soused atd., uvolní ho z práce?  
Ošetření člena rodiny je omluvená nepřítomnost v práci. 
Týká se to pouze členů rodiny. 
 
 

Očkování u imobilních pacientů 
Centrální řídící tým doporučuje tyto pacienty odkazovat 
na své praktické lékaře, kteří, až budou mít k dispozici 
vakcínu, tyto osoby naočkují. Není plánováno očkování 
těchto osob mobilním očkovacím týmem. 
 
Jaké doklady si vzít s sebou do očkovacího centra?  
K samotnému očkování je třeba donést občanský prů-
kaz, průkaz od zaměstnavatele (zdravotničtí pracovníci) 
a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních 
problémů, které zájemce do systému zapsal. 
 
Souhlas s očkováním 
Na místě dostanou k vyplnění dotazník – souhlas 
s očkováním. 
 
Jaké bude personální obsazení v očkovacích cen-
trech?  
Očkování provádí zdravotní sestra. Lékař na místě se 
zeptá na základní zdravotní anamnézu, bude provedeno 
změření teploty. Po očkování bude nutné 15 minut setr-
vat na místě. 
  
Mohu si vybrat vakcínu, kterou chci být očkován?  
Nemůžete. Při očkování budete informováni, jaká vakcí-
na vám bude aplikována. 
 
Doklad o proběhlém očkování 
Po aplikaci vakcíny bude vystaveno potvrzení o očková-
ní (v tomto dokladu bude uveden i druhý termín očková-
ní, 21 dní od naočkování první dávky). 
 
Platí se za očkování?  Ne, očkování je zdarma. 
 
Komu nahlásit nežádoucí účinky, které se projeví 
později doma?  
Svému praktickému lékaři. 

http://www.registrace.mzcr.cz/


 Jak se zpívalo ROSE COELI v roce 2020  

Začátek roku 2020 zahájil sbor hned 10. 1. 2020 
v jáchymovské mincovně. Konala se zde slavnost k 500 
letému výročí ražby prvního tolaru. A náš sbor spolu 
s divadelním spolkem V. Braunreitera vystupoval 
v komponovaném dvojpořadu, který tuto významnou 
historickou událost oslavil zpěvem a skeči, které tuto 
dobu vtipně reflektovaly. 

Pak se ještě podařil křest našeho dalšího CD Loutna čes-
ká V. A. Michny. Událost proběhla začátkem března 
v Harmonii Žlutice. Kmotrem tohoto CD byl p. Jaromír 
Břehový, principál zdejšího divadelního spolku. Spolu 
s ním ještě herečky (I. Bradáčová, J. Konopíková, J. Pa-
gáčová a M. Kučerová) sehrály vtipnou scénku 
s hudebním motivem. Diváci i my se vemi dobře bavili, 
za což patří divadelníkům dík. Hudebního doprovodu se 
pro celý večer zhostil J. P. Škulavík a jeho Forte band. 
Ani jsme netušili, že tento hudební počin bude na dlou-
hou dobu poslední. 

Pandemie nám neumožnila několik měsíců cokoli pě-
veckého podnikat. Léto bývá většinou pěvecky hluché, 
což se potvrdilo i letos. Na podzim jsme chystali náš 
tradiční festival Viva la musica, ale opět vystrkující drá-
py Covidu 19 utlumily, co mohly. Takže se sbor opět 
odmlčel. 

Co bych ale ráda zmínila, je účinkování našeho sboru 
v čtyřdílném seriálu o Boženě Němcové. Produkce hle-

dala do prvního dílu nějaký místní sbor. A natrefili na 
Rosu coeli. V létě 2019 jsme s asistenty režie ladili ter-
míny, pak písně, které bychom měli zpívat. Požadavky 
byly jasné – zazpívat písně v úpravě, která z kostelních 
kůrů zněla v první pol. 19. stol. To naštěstí nebyl pro-
blém. Pak paní režisérka nebyla nadšená z blonďatých a 
melírovaných vlasů našich sopranistek. Byť by byly 
schované pod čepci, přesto nebylo možné, aby tyto sbo-
ristky ve filmu účinkovaly. Přísným okem prošla jen 
část sboru. Bohužel. Takže náležitě okostýmovaní jsme 
se v říjnu 2019 účastnili natáčení v rabštejnském kostele. 
Naše ženy s nevyhovujícími vlasy se ale zúčastnily též. 
Zpěv se totiž točil vždy naživo a ony by nám velmi chy-
běly. Po celou dobu ostrého natáčení setrvávaly, chuděr-
ky, vkleče za zády pana varhaníka, aby byly sice slyšet, 
ale nebyly vidět. Pro sbor to celé bylo velmi zajímavé, 
leč jak pravili někteří – trvá to móóć dlouho. Prostě fil-
mování není záležitost kvapná. Tak pokud jste sledovali 
první díl, mohli jste některé sboristy zahlédnout, a do-
konce dobře identifikovat. 

Co dodat na závěr? Doufám pevně, že takto neúrodný 
rok už Rosa coeli nezaznamená a že celá naše společnost 
se ze stavu „vyšinutí“ vrátí brzy do normálních časů. 

Petra Vojtová, sbormistryně 

 



 Činnost zásahové jednotky SDH Žlutice v roce 2020 

Velmi často dochází k záměně mezi spolkem dobrovol-
ných hasičů a zásahovou jednotkou. Pokusím se tedy  
rozdíl stručně vysvětlit. Sbor dobrovolných hasičů (ten 
žlutický byl založen v roce 1870) je spolkovým sdruže-
ním, jako jakýkoliv jiný spolek, například rybářský, fot-
balový, volejbalový a podobně. Na základě dohody 
s městem využívá a udržuje budovu hasičské zbrojnice, 
vlastní majetek, samostatně hospodaří, má svého staros-
tu a výkonný výbor. Nejvyšším orgánem je valná hro-
mada, tedy členové spolku. Ve Žluticích čítá tento spo-
lek celkem 104 členů. Spolek je součástí bezmála třista-
šedesátitřítisícové členské základny Sdružení hasičů 
Čech Moravy a Slezska. Svou činnost koná v souladu se 
stanovami a dále se jako každý jiný spolek řídí Občan-
ským zákoníkem. Ovšem nutno konstatovat, že bez vzá-
jemné součinnosti se zásahovou jednotkou je činnost 
spolku nepředstavitelná.  
 
Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou 
zřizovány městy a obcemi. V Karlovarském kraji je jich 
zřízeno 77, z nichž 12 jednotek jsou v kategorii JPO II, 
mezi které patří i zásahovka města Žlutice. Jejich čin-
nost se řídí Zákonem o požární ochraně a dalšími souvi-
sejícími předpisy. Mimo jiné je povinností všech členů 
absolvovat řádnou teoretickou a odbornou přípravu, o 
potřebné zdravotní způsobilosti nemluvě. Žlutická jed-
notka čítá 15 členů. Zasahují u požárů, technických udá-
lostí, dopravních nehod a poskytují případnou předlékař-
skou první pomoc, k čemuž jsou náležitě vycvičeni. Šest 

členů je absolventem velitelského kurzu, osm členů je 
držitelem strojnického kurzu a všichni členové ovládají 
dýchací techniku a jsou absolventy kurzu první pomoci.  
 
Finanční zabezpečení je vícezdrojové, na činnost jed-
notky přispívá město ročně 750-800 tisíci korunami. Pro 
srovnání s jednotkami stejné kategorie v Karlovarském 
kraji, se jedná o průměrnou částku. Dalším zdrojem 
v loňském roce byla účelová dotace z Karlovarského 
kraje, která v loňském roce činila 60 tisíc korun na ob-
novu pneumatik zásahového vozidla. Z rozpočtu Minis-
terstva vnitra pak jednotka obdržela 383 tisíc korun 
(jednalo se o dotaci na akceschopnost, odbornou přípra-
vu, úhrady části pohonných hmot, spotřebovaných při 
výjezdech mimo katastr města). Mimořádným loňským 
příspěvkem byla dotace z evropských fondů, prostřed-
nictvím Ministerstva pro místní rozvoj (Integrovaný re-
gionální operační program – IROP) ve výši 700 tisíc 
korun na pořízení přívěsného vozíku, který je vybaven 
nafukovacím stanem s příslušenstvím, včetně nezávislé-
ho topení, deseti lehátky, stolními sety a lavicemi.   
Jeho univerzální využití je koncipováno pro kompliko-
vané zásahy, nouzové evakuace, ale i při výcviku jed-
notky, práci s mládeží, převoz materiálu a vytvoření po-
třebného dočasného zázemí. 

 
 



 Technické vybavení zásahové jednotky SDH Žlutice  

Jednotka disponuje hlavním zásahovým vozidlem Tatra 
815 CAS 20, rok výroby 2010, které bylo postupně do-
vybaveno zbrusu novou vyprošťovací technikou, AED 
(automatizovaným externím defibrilátorem) a v loňském 
roce již zmíněnými novými pneumatikami. Dále pak má 
jednotka k dispozici velitelské vozidlo Škoda Fabia a 
dopravní vozidlo Volkswagen Crafter. Díky městu má 
patřičné zázemí. Nebylo dříve zvykem, že se hasiči pře-
vlékali ve vytopených prostorách, o sociálním zázemí 
nemluvě.  
 
Počet událostí v roce 2020. Jednotka vyjížděla celkem 
k 94 událostem. Jednalo se o 11 požárů, 18 dopravních 
nehod, 5 úniků nebezpečných látek, 60 technických udá-
lostí a 1 planý poplach. Statisticky tedy vyjížděla každý 
čtvrtý den v roce, což není zdaleka málo. Připočteme-li 
k tomu povinnou odbornou přípravu, včetně praktických 
cvičení, patří jednoznačně všem aktivním členům, kteří 
svůj volný čas této činnosti věnují, veliký dík. Tak jako 
každá dobrovolná jednotka se i ta žlutická potýká 
s problémy při zabezpečení pohotovosti ve všední den a 
zvyšujícím se věkovým průměrem. Pokud by někdo měl 
zájem stát se jejím členem, nechť mě kontaktuje. Rádi 
vás mezi námi přivítáme. 
 
 
Alois Minář, velitel JSDH Žlutice 

VZPOMÍNÁME… 

Léta utíkají tak strašně rychle jako voda v řece. 6. února tomu bude už 13 let, co 
přestalo bíti srdíčko mému drahému tatínkovi a dědečkovi Josefu Branžovskému. Stále je pro nás živou 

vzpomínkou. Kdo jste ho znali, věnujte mu v tento den tichou vzpomínku. Dcera Danuše s dětmi.  

_______________________________________________________________________________________ 

15. února to bude již 20 let, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Josef Hájek. 

Stále vzpomínají manželka Dana, děti, vnoučata a pravnoučata. 



 NOVÉ MOŽNOSTI TŘIDĚNÍ ODPADU NA HORÁCH 

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily 
davy návštěvníků a turistů. Bohužel například 
v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké 
množství odpadu odhozeného mimo kontejnery a koše. 
To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích 
odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených u 
parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních oké-
nek.  

Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo 
v horských resortech od loňského roku síť tradičních 
velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší 
speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky 
projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na 
sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, 
ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tří-
děný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci 
s lyžařskými areály, například skútry nebo rolbami.  

Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, 
protože jsou téměř celé, včetně výplňových pytlů, vyro-
beny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná kon-
strukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným 
zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvede-

ním do provozu byly pilotně testovány například na kr-
konošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu 
Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využí-
vat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také 
v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Bes-
kydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Mora-
vě.  

Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěv-
níků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů 
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, 
od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes 
dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě 
větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace 
dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo ak-
cemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájem-
ci již nyní najdou informace o třídění na horách na Face-
booku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“  

EKO-KOM, a.s., projekt Třídíme na sněhu 
Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto 

INZERCE 

Sháníme pronájem bytu 2+1, popřípadě 3+1 ve Žluticích. Telefonní číslo:  702 121 297 

 



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Cestujeme na hory 

Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali návštěv-
níky hor před hrozícím nebezpečím, neboť i zde jim hro-
zí určitá rizika. 
  
Před jízdou do horských oblastí si nejprve zjistěte pově-
trnostní podmínky v dané oblasti. Mnoho horských ob-
lastí a jednotlivých měst má již na svých internetových 
portálech aktuální meteorologické zprávy, případně web 
kamery přímo z dané oblasti. Pokud na horách panuje 
nepříznivé počasí, raději vůbec nevyjíždějte. 
  
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně mějte i ná-
hradní variantu. V krásném počasí se může stát, že ob-
last bude již přeplněna turisty a nebude zde možné ani 
zaparkovat. 
  
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní výbavy 
vašeho vozidla. To znamená povinné  zimní obutí, řetě-
zy, případně lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte 
vždy dostatečně natankované. V případě že někde uvíz-
nete, si můžete alespoň přitopit, než pro vás dorazí po-
moc. 
  
Při pohybu na horách se držte vyznačených tras a dodr-
žujte řádně místní dopravní značení v dané oblas-

ti.  Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si 
v případě potřeby mohli zavolat pomoc. I použití reflex-
ních prvků je na horách důležité, neboť správný sporto-
vec i turista se řídí pravidlem “Vidět a být viděn“. 
  
V případě zimních sportů používejte kvalitní vybavení 
určené pro jednotlivé sporty. Můžete tak předejít nepří-
jemnostem s výstrojí či nebezpečí úrazu. Při jízdě na 
lyžích či snowboardu mějte ochranou přilbu,  ochranu 
očí i páteře. 
  
Vozidla parkujte jen na vyznačených místech. Své věci 

nenechávejte volně viditelné a své sportovní vybavení 

nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obětí krádeže. 

Věci odkládejte jen tam, kde je máte na dosah a na do-

hled či na zabezpečená a hlídaná místa provozovatele 

zařízení. 

nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor                                                   

oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje 

Poděkování všem slušným lidem aneb dozvuky silvestrovské noci 

Oslavy Nového roku 2021 sice již zmizely v propadlišti 
dějin, ale jejich ne úplně šťastně pojatý průběh nelze 
ponechat bez povšimnutí. A určitě nejsem jediná, kdo 
došel k názoru, že „lidi se vážně už naprosto zbláznili“. 
Válečná estráda, kterou jsme v rámci silvestra a Nového 
roku museli přetrpět, byla opravdu po všech stránkách 
„výživná“. 
  
Je pochopitelné, že vládní ustanovení související 
s pandemií nejsou a nebudou oblíbená, notabene když je 
ve hře silvestrovská noc. Tedy doba bujarého veselí, kdy 
jednotně i kolektivně slaví všichni bez rozdílu věku, po-
hlaví i náboženského vyznání. A právě onu kolektivitu 
nám vláda zatrhla: žádné večírky, žádné shromažďování 
se, zákaz vycházení po 21. hodině večerní. Opatření ne-
populární a nepříjemná. 
  
Ale bylo opravdu nutné si tuhle nepříjemnost kompen-
zovat odpalováním petard a ohňostrojů? Může snad oby-
čejný občan poklidného maloměsta za to, že vláda zaká-
zala hromadně slavit? 
  

Každá petarda má svého retarda: tak zní oblíbený slo-
gan, který už pár let koluje po sociálních sítích. Vnitřní 
potřebu vyrobit si hlasité „BUM!“ lze pochopit u ma-
lých dětí, ale k čemu je bouchání a odpalování raket 
dobré zralým a dospělým lidem? Kravál spojený s touto 
divnou zábavou děsí malé děti a zvířata a otravuje spolu-
občany. A zatímco dětem lze vysvětlit, že o život nejde, 
zvířatům nikoliv. Pro ně jsou rány doslova traumatizují-
cí (někdy i smrtelně). Bezohledným bouchačům je tohle 
všechno bohužel jedno. 
   
Touto formou bych chtěla poděkovat všem, kteří Nový 
rok oslavili lidsky a poklidně, bez petard, rachejtlí a oh-
ňostrojů. Těm, kteří nepotřebovali exhibovat na úkor 
klidu ostatních, a kterým není jedno, že umírají zvířata. 
Kteří se dokáží bavit i bez „BUM“. 
 
Kateřina Mrázová 



Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 

2021 Rokem vážek. Během roku budou – dovolí-li koro-

navir - po celé České republice probíhat zajímavé aktivi-

ty, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoru-

hodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již 

nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na po-

moc vážkám.  

Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krás-

né a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zacho-

valých vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i přes 

řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody 

v krajině stále větší nedostatek. Nejen, že se neobnovují 

dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváže-

ny a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. 

intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz ochránců 

přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit, 

napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen 

jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby 

k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i 

míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i 

velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto 

létající drahokamy, jsou toho symbolem. 

Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů, 

tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí 

však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se 

chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci Ná-

rodního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mo-

hou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování 

vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření 

v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které 

potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se chtějí starat o 

nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího 

programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemko-

vé spolky jsou organizace chránící cenné přírodní lokali-

ty a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního 

vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení 

pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i meto-

dickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou pro-

gramech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových 

řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině března, najdete 

na webových stránkách www.csop.cz. 

Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil 

na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vy-

zval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat bě-

hem roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, pu-

tovní výstavu o vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ 

soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webo-

vých stránkách www.csop.cz. 

Generálním partnerem Národního programu ČSOP 

Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p., 

program je dále spolufinancován Ministerstvem životní-

ho prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana 

Dejmala. Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz 

ochránců přírody, tel.: 777 063 340 

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody  

Na fotografiích: 

Vážka rudá (vlevo nahoře) 

Motýlice lesklá (vlevo dole) 

Šidélko větší 

http://www.csop.cz


 POVINNOSTI PRO VLASTNÍKY ŽUMP         

Vlastníte bezodtokou jímku – „žumpu“? Dovolte nám 

připomenout, že v roce 2019 došlo pro domácnosti 

(rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřej-

nosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod 

z bezodtokových jímek („žump“), a to na základě novely 

vodního zákona (§38 zákona č. 254/2001Sb.). 

Nová povinnost: od 1. ledna 2021 předkládat doklady o 

odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období 

dvou posledních kalendářních let. 

Komu: doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo České inspekce životního prostředí (písemná vý-

zva, kontrola na místě, apod.). 

Kdy: kontroly budou od ledna 2021 prováděny namát-

kově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohos-

podářských haváriích, apod. 

Kde: zejména u každého vlastníka rodinného domu, 

chaty, apod., který nevypouští odpadní vody do veřejné 

kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních 

vod. V počátcích bude priorita kladena na lokality 

v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodáren-

ských nádrží, ostatních vodních nádrží, apod. 

Jímka musí: být nepropustná!!! Po naplnění musí být 

vyvezena!  

Jímka nesmí: prosakovat, přetékat, obsahovat proraže-

né otvory! Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hle-

diska ohrozit životní prostředí (fauna, flora, kvalita pod-

zemních a povrchových vod), lokálně změnit původně 

zajímavé prostředí, může způsobit poškození sousedních 

či vlastních nemovitostí.  

Množství vyvezených odpadních vod: musí přiměřeně 

odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: 

odečet vodoměru, průměrné spotřební kapacity, počet 

bydlících apod.).  

Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepro-

pustnost): provádí stavební úřad většinou ve spolupráci 

s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního 

prostředí.  

Kdo zajistí vyvezení jímky: pouze provozovatel obecní 

či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná 

podle živnostenského zákona.  

Doklad o odvozu odpadních vod: NUTNO USCHO-

VAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 

LET.  

Náležitosti dokladu: vlastník či uživatel jímky, lokali-

zace jímky, množství odvezených odpadních vod, da-

tum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV, na které budou 

odpadní vody zneškodněny.  

Pokuta pro občany: až 20 000 Kč.  

Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního záko-

na? Primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanaliza-

ci (info o technických a kapacitních možnostech získáte 

na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku 

za těsnou či kapacitnější.  

Koliformní bakterie se nacházejí v trávicím traktu lidí a 

živočichů, a tím pádem jsou nejdůležitějším hygienic-

kým indikátorem fekálního znečištění. Špatně těsnící 

odpadní jímka je prakticky jistou vstupenkou těchto bak-

terií nejen do podzemních zdrojů pitné vody v okolí. 

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ VŮČI ŽIVOT-

NÍMU PROSTŘEDÍ A BUDOUCÍM GENERACÍM! 

Informaci ke zveřejnění zaslal: 

 Jiří Volf-MěÚ Žlutice  

Fotografie na obálce tohoto čísla 

Titulní strana:  

neohrožená jezdkyně  Jízdárny Žlutice, z.s. Lucie L. na koni Amíkovi táhne sáně s nadšenými pasažéry žlutickou 

zimní krajinou.  

Foto: Kateřina Mrázová 

Zadní strana: 

talentovaná budoucí malířka Anita B. z Veselova  spěchá k plátnu hned po ránu, aby náležitě využila  stojan a bar-

vy, které našla pod vánočním stromečkem.  

Foto zaslala: Anna Vaňatová  
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Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. 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 


