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Možná vás zajímá …
Zůstane ve Žluticích otevřená pošta i v sobotu?

Jaké větší investice plánuje město v základní škole?

Ano, zůstane. V polovině února jsem jednal
s regionálním vedením České pošty s.p. Předmětem byla
otevírací doba naší pobočky o sobotách. Na podzim byla
otevíračka s očekáváným předvánočním náporem prodloužena do 12 hodin. Od března by se pošta ráda vrátila
k otevírací době v sobotu od 8:00 – 10:00. I tak je návštěvnost v tento den u přepážky na samotné ekonomické
hranici provozování. Shodli jsme se na tom, že je ale důležité mít možnost využít sobotních služeb pošty. Pošta
zůstává také jedinou bankou v našem městě. Pracovnice
pošty jsou připraveny pomoci s financemi našich občanů,
zejména po odchodu spořitelny. Využijte jejich profesionality i pohodlí pobočky ve Žluticích!

Především stále hledáme vhodný dotační titul na celkovou rekonstrukci bazénu. Určitá naděje svitla z programu
Národní agentury pro sport na rekonstrukce sportovišť.
Bohužel plavecká učebna je specifickým prostorem a ne
klasickým bazénem pro registrovaný sportovní oddíl. To
situaci hodně komplikuje. Nicméně probíhají v tomto
směru konzultace, jestli by bylo možné vydat se touto
cestou.

Je možno na městském úřadě také zaplatit bezhotovostně?

Druhým připravovaným projektem je rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny v ZŠ. Současné prostory a sítě dosluhují, přestávají vyhovovat dispozičně i nárokům hygieny.
Je třeba řešit např. výdej jídla a jeho transport pro pečovatelskou službu. Kuchyně a jídelna je posledním prostorem v hlavní budově školy, který neprošel významnějšími opravami (nyní např. probíhá totální oprava sprch a
šaten u tělocvičny).

Jde to. Veškeré poplatky se dají nově na MěÚ Žlutice
zaplatit bezhotovostně a bezkontaktně, všemi běžnými
platebními kartami. Tento pohodlný způsob platby šetří
čas občanům a manipulaci s hotovostí úřednicím. Na úřadě placení kartou nebo přímo na účet města upřednostňujeme, díky! A ještě dodám, že se opět po omezeních vracíme k úřední době: pondělí a středa 7:30 – 11:30 a 12:30
– 17:00 (jak dlouho nám to vydrží, nevíme…).

Z IROPu se nabízí možnost zrekonstruovat a vybavit dílny praktické výchovy. Budova v areálu školy prošla nedávno zateplením a výměnou oken. Z připravovaného
projektu by mohly být zrekonstruovány učebny i zázemí,
lze je vybavit moderním nářadím a přístroji, vč. třeba
koutku robotiky. Budova by se také stala bezbariérovou.

Oba projekty jsou zcela na svém začátku a začíná projektová příprava před podáním žádostí.
Václav Slavík - starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Výpis některých usnesení 22. zasedání Zastupitelstva
města Žlutice
Termín a místo konání: pondělí 25. ledna 2021 od 18
hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.
Zastupitelstvo města Žlutice
bere na vědomí informace starosty města a připomínky
zastupitelů a občanů,
vybírá, na základě doporučení výběrové komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výroba a
montáž vybavení chatek ATC Žlutice“ společnost
M2wood s.r.o., IČO: 05240069 za nabídkovou cenu
624 720,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo,
schvaluje odkoupení movitého majetku od společnosti
Technické služby Žlutice, s.r.o., za cenu 234 919,00 Kč
bez DPH, stanovenou znaleckým posudkem ze dne 18.
12. 2020, který byl vyhotoven znaleckou kanceláří Jan
Šmucler, a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy,

schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,00 Kč na
činnost služby „Terénní program Karlovarsko“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města
2021,
bere na vědomí informaci o přijetí investiční dotace
z Operačního programu životního prostředí na akci
„Sběrný dvůr Žlutice“ ve výši 9 452 011,63 Kč a schvaluje splacení poskytnutého úvěru u ČSOB v celkově čerpané výši 943 334,20 Kč,
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021/ZM
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem
Žlutice,
schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 961, 110,
880/1 a 880/3 vše k. ú. Žlutice jako celek za cenu dle
znaleckého posudku a náklady související s převodem
nemovitosti,
bere na vědomí informaci o zvýšení poplatků dle přílohy, zápis a usnesení z jednání dozorčí rady SKLÁDKA
VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne 17. 12. 2020,
bere na vědomí zápis z 19. a 20. jednání Komise pro
investice a rozvoj, z 11. jednání Komise pro památky a
20. jednání Komise pro bydlení,

bere na vědomí oznámení o odstoupení od Smlouvy
o přezkumu hospodaření Ing. Jitky Náhlovské, Ph. D., a
schvaluje zadání přezkumu hospodaření Města Žlutice
za rok 2020, za stejných finančních podmínek, auditorce
Ing. Daně Šedivé, MBA, společnost MIRÓ Audit Services s.r.o., a pověřuje starostu města Žlutice podpisem
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za účetní
období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 účetní jednotky
Město Žlutice, územní samosprávný celek,

bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. za rok 2020 v předloženém znění a schvaluje mimořádnou odměnu jednateli společnosti panu Josefu Hájkovi ve výši jedné měsíční odměny,

schvaluje Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2 326 445,28 Kč, který je využit na
financování projektu „Filtrace spalin a využití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu“ za rok 2020 a pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné smlouvy,

Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města

schvaluje zápis do městské kroniky za období listopad a
prosinec 2020 podle návrhu kronikářky paní Kamily
Neckářové.

Ladislav Koutný, místostarosta města

Fotografie na stranách č. 1 a 2
Konec druhého únorového týdne přinesl v posledních letech netypické extrémně chladné počasí. Teploty se brzy
ráno pohybovaly kolem –17°C a ti, kteří potřebovali někam odjet, zažívali při odmrazování a startování svých vozů
malé drama. Cestou pak někdy i velké. Poslední únorový týden se teploty naopak šplhají až k +17°C a ve vzduchu
je téměř cítit jaro. Rozhodování, zda titulní stranu ozdobit fotkou zimní či jarní, tudíž nebylo vůbec jednoduché.
Nakonec „vyhrála“ zima, ale využily se fotografie obě. Jedním z mála pozitiv mrazivého počasí je, že některé přírodní scenérie proměňuje v malá umělecká díla. A tak i fotografie na titulní straně zachycující místní kostel sv. Mikuláše vypadá jako ze zimní pohádky.
Autorkou obou krásných fotografií je paní Alena Adámková.

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH BYTŮ VE ŽLUTICÍCH
Město Žlutice informuje o probíhající rekonstrukci obytného domu na adrese Obránců míru č. p. 216. Projektem
vznikne 7 malometrážních bytů, které budou sloužit jako
bytové jednotky sociálního bydlení. Výstavba těchto
bytů byla finančně podpořena dotovaným projektem
z IROP, který se váže na strategický plán sociálního začleňování ve Žluticích v letech 2016 až 2018. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce kulturní památky
s udržitelností 5 let, a to z důvodu dodržení podmínek
poskytnuté dotace.
Sociální bydlení bude sloužit ke zvýšení dostupnosti
bydlení pro osoby v bytové nouzi, které např. bydlení
mají, ale jsou ohroženy jeho ztrátou kvůli vysokým nákladům na bydlení nebo žijí v nevyhovujících bytových
podmínkách.
Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba
v produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl
0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

Žádosti budou k dispozici na webových stránkách města
Žlutice nebo na podatelně městského úřadu.
Žadatelé o pronájem sociálního bytu budou moci podávat své žádosti od dubna tohoto roku.
Všechny došlé žádosti budou důkladně projednávány
komisí pro bydlení, přičemž se bude vycházet
z finančních poměrů žadatele a z jeho celkové sociální
situace.
Nájemní smlouvy budou s žadateli uzavírány dle pevně
stanovených podmínek dotace, tudíž zpravidla na jeden
kalendářní rok a nejdéle na dva roky s možností jejího
opakovaného prodloužení dle konkrétní situace nájemce.
K dispozici jsou tyto bytové jednotky:
Byt č. 1
2+kk 55, 9 m2
Byt č. 2
2+kk 43, 3 m2
Byt č. 3
1+1 38, 6 m2
Byt č. 4
1+1 48, 2 m2
Byt č. 5
2+kk 40,6 m2
Byt č. 6
1+kk 50, 7 m2
Byt č. 7
1+kk 42, 5 m2
Bližší informace poskytne sociální pracovnice městského
úřadu Barbora Syrová, tel. 728 386 167, nebo mailem
barbora.syrova@zlutice.cz

Foto: Jakub Mráz

INFORMACE KE SČÍTÁNÍ LIDU
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z
26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou ČR
distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených listovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840304050. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v
předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká

pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatovník nebo osoba k
tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v
ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete ve vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, kde lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné. Například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v
konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější
informace
www.scitani.cz.

naleznete

na

webu

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k
rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný

JEZDECKÝ ODDÍL VERUŠICE INFORMUJE
Jezdecký oddíl Verušice z.s. přijímá do jezdeckého
kroužku nové začátečníky, popřípadě i pokročilejší jezdce. Počet nově příchozích je však omezen na maximálně
tři osoby, z důvodů dodržení limitů kvůli nastalé situaci
ohledně šíření covidové infekce. Neváhejte a přihlaste
se. Pokud by kapacita byla naplněna, zapíšeme vás jako
náhradníky, protože doufáme, že se situace časem zlepší
a budeme moci fungovat zase normálně.

Kontakt: Ivana Pánková, tel. 775435003, nebo e-mail
pankovaivana@centrum.cz

O ZVÍŘATECH A SE ZVÍŘATY - I.
„Kdo nemá ráda zvířata, nemá rád lidi.“
Tímto výrokem bych ráda zahájila seriál o zvířatech,
která doplňují, a hlavně obohacují naše životy. Ráda
bych vás obeznámila nejen s radostmi, ale především se
strastmi, které soužití se zvířaty obnáší. A v samotném
začátku se zaměřím právě na negativa, protože nejhorší
nedorozumění vznikají z neznalostí.
Domácí miláček?
Pořízením roztomilého zvířátka se člověku život změní
občas až rapidně. Počáteční nadšení z dalšího člena rodiny či nového kamaráda do samoty dřív nebo později
ochabne a na řadu přijdou nevyhnutelné povinnosti. Pes
potřebuje žrát, pravidelně venčit... Je potřeba ho i řádně
vychovávat a počítat s fakty, že doma přibydou chlupy,
rozkousané boty a v horším případě i natržená nohavice
paní pošťačky.
Před pořízením zvířete by se budoucí majitel měl prvořadě zamyslet, je-li schopen zajistit adekvátní prostředí,
které vhodně poslouží ke splnění základních potřeb zvířátka. Typickým kontrastem bývá prohlášení typu „pes
v paneláku je chudák, a tak dáme štěně k babičce, protože babička bydlí na vesnici.“ Psa se ale nikdo nezeptá,
chce-li žít uvázaný u boudy. Sice dostává každý den plnou misku žrádla a čistou vodu, ale život mu ubíhá
v boudě anebo před boudou a těch pár návštěv vnoučete
situaci nezachrání.

Pes v paneláku, za použití zdravého rozumu, může mít
podstatně bohatší život. Předně je potřeba zvolit plemeno, kterému ke spokojenosti stačí třikrát denně vyvenčit
a navečer menší vycházka a které dá přednost spaní
v pelíšku před ničením vybavení bytu. Rozhodně lepší
varianta než řetěz a bouda na čistém vzduchu vesnice.
Podobně by měl budoucí majitel uvažovat i v případě
drobného zvířectva: pět křečků natěsnaných v maličkém
teráriu či osamocená akvarijní rybička mají
s adekvátním prostředím pramálo společného. Zvíře potřebuje nejen pít a jíst, ale i určitý životní prostor co
nejpodobnější jeho původnímu prostředí.
Radosti a starosti
Soužití se zvířátkem není jen o pusinkovacích selfíčkách. Většina domácích mazlíčků smrdí, a ani pravidelnou péčí o srst zvířete či udržováním jeho teritoria
v absolutní čistotě nelze dosáhnout dokonalého účinku,
protože zvířátko je typickým pachem vybaveno od přírody. Že odér toalety koček nevadí vám, nemusí nutně
znamenat, že jej stejně nadšeně budou akceptovat i spolubydlící. Při výběru zvířátka je nutné brát ohledy i na
fóbie a alergie osob blízkých.

Další položkou, se kterou je nutné počítat, jsou nepopulární náklady za veterináře (nemoci či poranění se nevyhýbají ani domácím mazlíčkům). Je třeba si s předstihem
uvědomit, že štěňátko dospěje a posléze zestárne, že se u
něho postupně objeví neduhy související s věkem a že
bude potřeba je řešit. Spoustu potíží zvířatům způsobují
sami majitelé: překrmováním jim zadělávají na potíže
s krevním oběhem, sladkými pamlsky dochází u zvířat
k poškozování zubů a vleklým zánětům dásní. Psí plandavá ouška jsou náchylná k zánětům, křečci trpívají kožními problémy, psy a kočky je nutné očkovat a pravidelně zbavovat parazitů.
A všechny tyto záležitosti stojí peníze, občas nemalé.
Neznalost neomlouvá

jsem schopen situaci vyřešit ve prospěch zvířete?
3. Jsem schopen zvířeti, které vyžaduje výchovu, mu ji
zajistit?
4. Jsem si vědom faktu, že nejdražšími položkami nebude žrádlo, nýbrž veterinární péče?
5. Jsem dostatečně seznámený s tím, kolik času a jakou
péči dané zvíře vyžaduje?
Pokud na všechny dotazy odpovíte „ano“, nezbývá mi
než vám pogratulovat a popřát vám nejkrásnější chvíle
ve společnosti domácích mazlíčků. A příště se budeme
věnovat pejskům.
Text a foto: Kateřina Mrázová

Nejčastější příčinou nefungujícího soužití člověka a zvířete je neznalost. Před pořízením zvířete by si měl budoucí majitel zjistit co nejvíce informací, ať už od chovatelů či z internetu/odborné literatury. Smutnou ukázkou zbrklosti a neznalosti je doba vánoční: rodiče koupí
ratolestem zvířátka, aby dětem splnili sen. Ale neberou
v potaz, že oni ani dítě nejsou dostatečně seznámené
s chovem, či že je zvíře může přestat bavit. Pak dochází
ke smutným příběhům štěňátek uvázaných v lese anebo
krabice v popelnici, ve které naříká nešťastné kotě.
Chcete-li si pořídit zvíře, zamyslete se nad těmito otázkami:
1. Jsem schopen zvířeti poskytovat dostatečný přísun
kvalitní potravy a vody, a to i v nouzových případech?
2. Dojde-li k situaci, kdy nebudu moci zvíře vlastnit,

INFORMACE Z KNIHOVNY
Březen—měsíc knihy
My, kteří máme již dětství za sebou, pamatujeme tento knižní svátek. Poprvé se historie Měsíce knihy začala psát v
roce 1955. Až do roku 1989 měl ,,Březen - měsíc knihy" ideově-výchovné poslání. Po sametové revoluci přišlo
mnoho změn a na trh začala pronikat vizuální a elektronická média. Tištěná kniha najednou přišla o své výsadní
postavení, což se projevilo v přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu. Obava, že internet vytlačí knihu, není opodstatněná. Kniha v tištěné podobě zůstane nenahraditelným společníkem mnoha lidí a internet bude žít
vedle ní. Nejsou důležité knihy, které jsou uvnitř knihoven, ale čtenáři, kteří knihy čtou! A proto pro vás a vaše děti
připravujeme na březen malou soutěž.
Nakresli obrázek ze své oblíbené knížky a dones ho do schránky, která bude umístěná na dveřích budovy knihovny
na Velkém náměstí. V dubnu pak vyhlásíme tři vítěze nejhezčích obrázků.

Okénkový provoz knihovny
Na základě vládního nařízení od pondělí 15. února 2021 je možné vracet a půjčovat si předem objednané knihy prostřednictvím výdejního okénka. Knihy bude lepší si předem objednat. Objednávat můžete telefonicky 734 211 802
nebo e-mailem knihovna@zlutice.cz.

INFOCENTRUM DĚTEM
Milé děti,
od dubna, kdy už bude venku krásné počasí a vy se určitě vydáte do přírody, vymyslete si svou pohádku s postavami
Pohádkového lesa. Zapište ji a odevzdejte v informačním centru na Velkém náměstí ve Žluticích. Každý dětský autor
bude odměněn diplomem Pána lesa.
Alena.adamkova@zlutice.cz tel. 702091630

Policisté Karlovarského kraje radí:
Pozor na podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje od začátku letošního roku
již evidují tři případy podvodů na internetu, při kterých
oběti zaslaly podvodníkům finanční prostředky
v celkové výši kolem 1,5 milionu korun. Proto bychom
chtěli varovat všechny občany před podvodným jednáním, ke kterému dochází prostřednictvím internetu.
Podvodníci se ve většině případů vydávají za vojáky jiné
země a svou oběť kontaktují především na sociálních
sítích či seznamkách. Umí být velmi přesvědčiví, a tak
snadno s poškozeným navážou bližší vztah, který vedou
mnohdy i několik měsíců. Po získání důvěry s příslibem
společné budoucnosti a smyšlených náhod žádají o zaslání finančních prostředků ve formě půjčky, které poškozený rád zašle. Své peníze ani svou lásku v podobě
podvodníka již nikdy nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je důležité,
dát si na síti pozor na to, s kým komunikujete.
Připravili jsme si proto pro vás několik preventivních
rad, které, když je budete dodržovat, vás mohou před
podvodníky na internetu ochránit:
· Pokud užíváte internet, nikomu nesdělujte na síti své
osobní údaje, jako je například rodné číslo, adresa či
telefonní číslo.
· Při komunikaci s cizími lidmi na internetu buďte obezřetní. Podvodníci se mohou vydávat např. za ovdovělého vojáka či hodnou paní učitelku ze školky. Postupem
času z vás ale mohou vylákat mnohdy všechny vaše
úspory.

Na ulici také nedáte své celoživotní úspory cizím lidem.
Tak proč je posílat někomu na síti.
· Myslete na to, že na internetu je přibližně každý pátý
člověk pod falešnou identitou. Nenechte se proto napálit,
neboť ani fotky na samotných profilech nemusí být dotyčné osoby, která je s vámi ve spojení.
· K různým službám na internetu používejte různá a
hlavně silná hesla. Jsou jako klíč k vašemu domu. Pořádně si je tedy střežte.
· Nenechte se prostřednictvím internetu ani v běžném
životě k ničemu nutit.
· Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
· V žádném případě nikomu na internetu neposílejte
žádnou finanční hotovost.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na bezplatnou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

· Na internetu se chovejte tak jako v reálném světě.

INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, 185 -229,- Kč/ ks.
Žlutice– u kina – 1.4. a 4.5. 2021- 15.30 hod.
Info : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840 www.drubezcervenyhradek.cz

DISTANČNÍ VÝUKA NA VO ZUŠ ŽLUTICE

Pracovat s dětmi na dálku je dost obtížné, ale daří
se to, chybičky se tolerují nebo se vysvětlí také na
dálku. Už je ale nejvyšší čas vrátit se do dílny.
Jsme malý kolektiv, všechna „R“ se dodržují a
další „R“ = rozum tu dobře funguje. Naše nejmladší žákyně maluje kameny. A to nemá chybu!
Na fotografiích vidíte domácí práci žákyně VO
ZUŠ Lucie Bělohradské.
Text a foto:
Anna Vaňatová

INZERCE
Koupím garáž v Mlýnské ulici ve Žluticích.
Telefonní číslo: 721 803 659

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Vážení občané, reaguji na výzvu pana Jiřího Volfa, uveřejněnou v únorovém Žlutickém zpravodaji. Pojednává se
v ní o zodpovědnosti majitelů bezodtokových jímek, jinak řečeno žump. Doufám, že není tajemstvím, že nezanedbatelnou část příjmů Města Žlutice, které je rozpočtovou organizací v návaznosti na státní rozpočet, tvoří příspěvek na
jednoho každého trvale přihlášeného občana. Pod Městský úřad ve Žluticích ale spadají nejen obyvatelé samotného
města, ale také okolních obcí. Proč tento fakt dávám do souvislosti se žumpami?
Krátce po sametové revoluci totiž pomocí účelové dotace a také z rozpočtu města byla vybudována nová moderní
čistička odpadních vod, protože ta stávající už dávno nevyhovovala. Jaké však bylo překvapení pro občany, kteří
nebydleli přímo v městské části, když zároveň s touto investicí se rozhodlo, že tato nová čistička nebude mít vpust
pro obsah právě a zejména žump, o kterých se ve výzvě pojednává. Prý by kapacitně nestačila. Tak znělo odůvodnění. V souvislosti s tímto krokem technické služby města zrušily fekální vozy, které si majitelé nemovitostí objednávali pro likvidaci tekutých odpadů. Pamatuji si, že vyvezení jedné cisterny stálo něco kolem osmi set korun a fekálka
se stihla otočit i desetkrát denně. Takže majitelé žump platili za vyvážení přímo Městu Žlutice a byl velmi snadný
přehled o tom, kdo přesně si tuto službu objednal.
A nyní, po tolika letech. je uveřejněna informace, která vyzývá majitele žump k zodpovědnosti? Kde je zodpovědnost těch, kteří se rozhodli odstřihnout obyvatele okolních obcí i některých přímo žlutických čtvrtí od nejjednoduššího a nejsprávnějšího postupu? (Když už za peníze všech obyvatel se vybudovalo zařízení k tomuto účelu určené?)
Proč se ve výzvě píše o připojení na žlutickou kanalizaci pro obyvatele Protivce, Verušic, Ratiboře, Veselova, Knínic a dalších osad, když tato možnost je pro ně naprosto technicky nerealizovatelná a těm ostatním stojí v cestě mimo jiných překážek veřejné komunikace? A jak by bylo možné se konečně najednou připojit, když čistička údajně
navýšení objemů nezvládne? Nebylo by schůdnější zrekonstruovat a „předělat“ existující čističku odpadních vod ve
Žluticích tak, aby mohly technické služby jímky opět vyvážet a občané za tuto službu platili? Pak také jednoduchou
úvahou by hned bylo zřejmé, kdo přesně a jmenovitě je z o d p o v ě d n ý v ů č i ž i v o t n í m u p r o s t ř e d í
a b u d o u c í m g e n e r a c í m!
Slova k úvaze zaslala:
Ivana Pánková, biofarma Epona Verušice

____________________________________________________________________________________________
Již mnoho let navštěvujeme knihovnu ve Žluticích. Jsme velmi mile překvapeni, jak se funkce knihovnice
ujala Lenka Skačanová.
Při každé návštěvě se nám maximálně věnuje, knihy jsou přehledně uspořádány. Měli jsme již i možnost zapůjčení
několika skvělých knižních novinek. Zkrátka je vidět, že Lenku Skačanovou její práce baví.
Nelze opominout ani galerii. Často zde bylo opravdu hodně k vidění. Nejkrásnější byly výtvory šikovných lidí
ze Žlutic. Například výstava kreseb pana Miroslava Štěchy a sklářské umění Veroniky Lísalové.
Paní Alena Adámková má také spoustu vynikajících nápadů a elánu. Bohužel kvůli covidu si nyní návštěvy
v galerii neužijeme.
Nemohu nepřipomenout ještě jedno velmi milé místo ve Žluticích. Je to prodejna květin pana Kincelmana.
Květiny a hezké zboží, ale hlavně velmi milé a šikovné paní prodavačky tu vykouzlí opravdu hezkou atmosféru.
Nejen výše jmenovaným, ale všem ostatním, kteří se nám snaží svou prací a milým přístupem zpříjemnit život
ve Žluticích, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v práci i v osobním životě.

Blanka a Ladislav Vollinovi

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLV.
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zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat.
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
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