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Co je vánoční strom, vědí všichni.. Ale kdyţ se řekne velikonoční strom?  Velikonoční strom je něco po-
dobného, je ale ozdoben vajíčky - kraslicemi. Tuto tradici „hromadného zdobení“ vytvořili před dvěma 
lety pracovníci Infocentra Ţlutice. Náměstí  je hned hezčí a všichni vytváříme něco krásného, co nám a 
hlavně dětem udělá radost. Poděkování všem, kteří „VELIKONOČNÍČEK" zdobí.  



 Možná vás zajímá,..  

 že město oslovilo praktické lékaře ve Ţluticích 

s nabídkou obnovení počítačové techniky v jejich ordi-

nacích. Vyuţila ji paní doktorka Marko a pan doktor Ště-

řík. Oba tedy pro své pacienty dostali k dispozici počítač, 

monitor a tiskárnu. O peníze si poţádalo město u Karlo-

varského kraje a celkem tak podpořilo ordinace lékařů 

částkou 60 tis. Kč. 

jak se v loňském roce ve městě hospodařilo a kam 

jsme investovali.  

Základní přehled o hospodaření města najdete 

v tabulkách na jiném místě tohoto čísla. Pozitivní skuteč-

ností je, ţe běţné příjmy vysoce převyšovaly běţné výda-

je. Paradoxně z hlediska získaných dotací i investova-

ných peněz do rekonstrukcí a oprav byl rok 2020 třetí 

nejúspěšnější za posledních 10 let. Úplně na konci roku 

přišla na účet města dotace za sběrný dvůr, proto tam 

„leţí“ relativně větší mnoţství peněz. Škoda té brzdy, 

kterou přinesla pandemie „Čínské horečky“. Byl okamţi-

tě patřičně upraven rozpočet města, zastupitelé také za-

stavili některé investice, které město plánovalo 

z vlastních peněz – byly to 2 větší opravy komunikací – 

celkem za 4  mil. Kč, škrtalo se samozřejmě ve výdajích 

na kulturu.  Naopak se povedlo dokončit nebo pokračovat 

v rozběhnutých dotačních akcích města a některých men-

ších investičních akcích. Dále uvádím výčet toho nejdů-

leţitějšího s hodnotou investice v tis. Kč,  v závorce je 

uvedena výše dotace v %, pokud byla získána.  

buňka na koupališti 121 tis. Kč; parkoviště Vítězná 835 

tis. Kč; chodník Pod Strání 847; rozvod topení v muzeu 

91; dětská hřiště 604; rekonstrukce domu Obránců míru 

7 641 Kč (95 % - ještě není dokončeno); veřejné osvětle-

ní 2 000 Kč (50 %); bazén střecha 400 Kč; projektové 

dokumentace ulic Hradební, Ţiţkov, Dukelských hrdinů, 

Karlovarská 841 Kč; nákup býv. kluziště 350 Kč; evaku-

ační vozík 741 Kč (95%); nákup pozemků Radotín 378 

Kč; sběrný dvůr 15 000 Kč (95%); nové vozidlo pro DPS 

350 Kč (60 %); doplatek výtahu DPS 200 Kč, kamerový 

sytém MŠ, hřiště, ATC 287 Kč.; opravy komunikací stří-

kaným asfaltem 400 Kč, dotační program města pro spol-

ky 456 Kč. 

Dostatek financí v roce 2020 obdrţely také naše školy. 

Nemám ambici výše uvedeným seznamem přesvědčit ty, 

kteří neustále trousí nesmysly, jak se u nás investuje jen 

do hasičů. V případě zájmu o podrobnější data se nevá-

hejte na mě obrátit. Bohuţel musím také oznámit, ţe náš 

projekt na opravu budovy muzea z Norských fondů neu-

spěl a v konkurenci další 135 ţádostí bylo podpořeno 

pouze 16 jiných. 

co se letos chystá a na čem už se pracuje?  

Přestoţe znovunastartování komunitního a spolkového 

ţivota bude těţké, opět je v rozpočtu připraveno 800 tis. 

Kč na podporu spolkům. V roce 2021 také chceme po-

kračovat v rekonstrukci 10 chat v autokempu a rádi by-

chom v tomto roce znovu kemp otevřeli. Doufám, ţe 

úspěšně dokončíme velký stavební projekt „Bydlení 

na  zámku“ z dotace zhruba za 12 mil. Kč (vznikne 7 by-

tových jednotek sociálního bydlení). Chceme pokračovat 

v opravách areálu atletického stadionu, opravit výtluky 

v komunikacích, dovybavit a otevřít nový sběrný dvůr a 

s  ním nastavit nově odpadové hospodářství města. Máme 

v úmyslu vybudovat bezbariérovou zubní ordinaci 

ve  vlastnictví města. Zahájili jsme projektovou přípravu 

na rekonstrukci školní kuchyně a školních dílen v naší 

základní škole – budeme ţádat o peníze. O dotaci jsme si 

uţ poţádali na postavení skateparku nebo rekonstrukci 

ulice Nádraţní, chceme také získat peníze na stavbu no-

vého mostu do části města Lomnice (projekt uţ máme). 

Pokračujeme v přípravě stavebních parcel v lokalitě Ţlu-

tice sever, do průmyslové části tam hledáme vhodného 

investora. Aktualizujeme strategický plán města, chceme 

pořídit pasport místních komunikací nebo územní studie 

veřejných prostranství (nutné dokumenty pro ţádání 

o  dotace). Očekávám velmi brzké schválení nejstěţejněj-

šího rozvojového dokumentu města - územního plánu, 

který pro nás pořizuje MMKV uţ 8 let.  

Přeji vám všem poţehnané Velikonoce, pevné zdraví 

a  zůstaňme v naději na lepší dny! 

Václav Slavík, starosta města 

Váţení občané města Ţlutice a jeho příměstských částí, 
ţádáme zdvořile o vyplnění dotazníku, který se nachází uprostřed tohoto čísla zpravodaje. Pomocí něho bychom rádi 
zjistili Vaše potřeby a názory na téma rozvoje města Ţlutice a jeho okolí. Vaše názory a náměty nám pomohou nasta-
vit připravovaný strategický plán rozvoje města.                                                                                                           
Dotazník je anonymní a vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.                                                                               
Vyplněný dotazník můţete odevzdávat  do 30. dubna 2021 do připravených a označených uren na těchto místech:  
podatelna městského úřadu a Infocentrum na Velkém náměstí. 
Budete-li potřebovat více výtisků Dotazníku, vyzvedněte si je na sběrných místech.                                                         
Dotazník lze také stáhnout z webu města (www.zlutice.cz) nebo ho rovnou vyplnit elektronicky tamtéţ. Děkujeme 
Vám za spolupráci. 

Vedení města Ţlutice 

http://www.zlutice.cz/


Výpis některých usnesení 23. zasedání Zastupitelstva 

města Žlutice 
Termín a místo konání: pondělí 22. února 2021 

od 18 hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, 

Žlutice.   

Zastupitelstvo města Žlutice  

schvaluje jako jediný společník společnosti Technické 

sluţby Ţlutice, s.r.o. smlouvu o poskytnutí příplatku mi-

mo základní kapitál v celkové výši 308 088,00 Kč, který 

je vyuţit na financování odstupného zaměstnancům 

v souvislosti s organizačními změnami společnosti,  

schvaluje koupi pozemku p.č. st. 913 o výměře 712 m2 

v k. ú. Ţlutice za cenu ve výši 135 000,00 Kč,  

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 9/2 v k.ú. Knínice 

u Ţlutic o výměře 1022 m2 za cenu mini-

málně ve výši 50,-Kč/m2 a náklady související s převo-

dem,  

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021/ZM ve znění 

podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

souhlasí jako jediný společník společnosti Lesy Ţlutice 

se sjednáním a čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 

600 tis. Kč pro firemní účet společnosti za účelem příle-

ţitostného financování jejího provozu,  

souhlasí jako jediný společník společnosti Lesy Ţlutice 

s poskytnutím zajištění kontokorentního úvěru zřízeného 

pro firemní účet dle přiloţené smlouvy, 

Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města                                     
Ladislav Koutný, místostarosta města   

          Z jednání zastupitelstva města 

          Hospodaření města v r. 2020 



Dne 1. 3. 2021 zahájilo provoz očkovací centrum v 
Karlových Varech v KV Aréně. Dlouho a touţebně 
očekávané očkování veřejnosti se konečně podařilo 
odstartovat a naděje nás všech, ţe se covidovou 
pandemii podaří v dohledné době zvládnout, trochu 
povyrostla. 

Do KV Arény se přesunulo očkování z  Karlovar-
ské krajské nemocnice. Cílem je ulevit jiţ tak přetí-
ţeným zdravotníkům a rozšířit očkovací kapacitu. 
V Aréně se zatím očkuje ve všední dny od 14.00 do 
20.00 hod. a o víkendech od 9.00 do 14.00hod. Pra-
covní doba se bude postupně rozšiřovat podle počtu 
vakcín, které jsou krajům přidělovány.  

Kaţdý den se můţe naočkovat aţ 450 zaregistrova-
ných zájemců o vakcínu. Nyní se jedná o seniory 
80+, 70+, zdravotníky, učitele a členy záchranných 
sborů. Na směnu nastupuje očkovací tým, který se 
skládá ze čtyř administrátorů (s klienty vyplňují 
osobní dotazník), dva lékaře (provádějí základní 
vyšetření klientů a řeší komplikace) a čtyř sestřiček 
(ty provádějí vlastní očkování). S organizací pomá-

há další řada lidí, např. hlavní sestra, městská poli-
cie, hasiči. Administrátory vykonávají úředníci z 
krajského úřadu, lékaři a sestřičky jsou dobrovoníci  
z nejrůznějších medicínských oborů, kteří chtějí 
pomoci k vyřešení současné nelehké situace. I kdyţ 
se jedná o časově náročnou práci, jsem velmi ráda, 
ţe mohu být součástí těchto týmů. V Aréně je skvě-
lá atmosféra a i kdyţ se nikdo nezastaví, vládne tu 
pohoda. Největší radost personálu i klientů pramení 
z překvapení, ţe konečně něco funguje!!  

Pevně doufám, ţe moţnost očkování vyuţije co 
největší počet lidí. Ať uţ přes centrální registrační 
systém v KV Aréně anebo u svých praktických lé-
kařů, kteří jiţ také očkování zahájili. Čím více nás 
bude očkovaných, tím dříve můţeme zvládnout 
pandemii. A nejedná se o zdraví jen nás samotných, 
ale i našich blízkých. Takţe neváhejte a co nejdříve 
získejte svoji vakcínu! 

MUDr. Hana Hnyková 

Hurá, očkuje se!! 



Policisté Karlovarského kraje radí 

Duben -měsíc bezpečnosti 

Duben je povaţován za měsíc bezpečnosti na našich 
silnicích. S příchodem jara vyráží do silničního pro-
vozu i cyklisté, motocyklisté a koloběžkáři, kteří bě-
hem zimních měsíců nechávali své dvoukolé "miláčky" 
odpočívat.  
 
Motocyklisté by si měli uvědomit, ţe patří 
k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Pří-
padný střet s vozidlem nebo pevnou překáţkou končí ve 
valné většině těţkými zraněními, nebo dokonce smrtí. 
Proto, motocyklisté, zbytečně neriskujte a nepředjíţdějte 
v nepřehledných místech, v zatáčkách apod., neboť je to 
nebezpečný a  zbytečný hazard.  
 
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na 
kole, proto si připomeneme několik rad pro cyklisty: 

 Před jízdou  utáhněte matice a šrouby u kola. 

 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav 
a funkčnost brzd, osvětlení, správné napnutí a promazání 
řetězu a také jeho krytu. 

 Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní dílya hustilku. 

 Vidět a být viděn je velice důleţité, proto kromě 
světel noste pestré oblečení s reflexními prvky. 

 Vţdy pouţívejte ochrannou přilbu. 

 Respektujte zákaz poţívání alkoholu. I cyklista je 
účastníkem silničního provozu. Pamatujte, ţe blatníky 
chrání cyklistův obličej i oblečení. 

S krásným jarním počasím dochází i k chození  po chod-
níku, a to po jeho pravé straně, Kaţdý chodec je účastní-
kem silničního provozu. Jako chodec můţete chodit po 
vyznačené stezce pro chodce. Kde není chodník ani stez-
ka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce 
však dva chodci vedle sebe. Dbejte na vaši zvýšenou 
viditelnost. Při sníţené viditelnosti noste raději oblečení 
jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě 
opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, kte-
ré ve světlech projíţdějících vozidel výrazně září. Při 
přecházení přes vozovku vyuţívejte  vyznačených pře-
chodů pro chodce. Pokud se v místě přechod nenachází, 
vozovku přecházejte vţdy na přehledném místě. 

 
Na silnice se také vydávají  řidiči, kteří v zimě s vozidly 
tolik nevyjíţdějí a po zimní přestávce si musí znovu 
zvykat na provoz a sloţitější dopravní situace. Všem 
účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co 
nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a chovali se 
k sobě ohleduplně. Přejeme vám mnoho šťastných kilo-
metrů. 
 
por. Bc. Zuzana Týřová 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 

Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme 
svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců 
přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme 
z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci 
však mohou uklízet po celý rok. Počítají se i individu-
ální a rodinné úklidy. Více na www.uklidmesvet.cz. 

Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje 
v akci Ukliďme svět více neţ 100 jarních úklidů. A další 
stále přibývají. Ukazuje se tak, ţe i přes sloţitou situaci, 
která nyní světu vládne, lidé nezapomínají na své ţivotní 
prostředí. Do přírody se chodit smí, coţ bohuţel je vidět i 
na tom, ţe se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu 
lze vyuţít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si při-
balit s sebou pytel, v němţ posbíraný nepořádek 
z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě 
pomůţe a i takovým se můţete pochlubit na webu či na 
facebookové stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc, 
počítáme s tím, ţe asem bude moţné organizovat i tradič-
ní velké úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit ne-
jen metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli.  
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na 
www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální 
pomoc vyuţít nepotřebují. „Získáme tak přehled o sku-
tečných počtech proběhlých úklidů, coţ můţe motivovat i 
další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veroni-

ka Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu 
ochránců přírody. 
 
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vy-
cházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, 
připravuje ČSOP na kaţdý měsíc tematickou soutěţ, v 
níţ se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V 
tomto týdnu končí zimní soutěţ „Kdo zanechal svou sto-
pu ve sněhu či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme další, 
jarní téma. UVýherci kaţdé soutěţe se mohou těšit na 
zajímavé odměny. Také informace o aktuálních soutěţích 
najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veroni-
ka Andrlová z ČSOP. 
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která pro-
bíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je ukli-
dit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. 
Akci organizuje Český svaz ochránců přírody. Smyslem 
kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení 
odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k  přírodě s 
prostředí ve svém okolí.    
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, in-
fo@csop.cz 
 
 

Ukliďme svět!  Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!  

http://www.uklidmesvet.cz
http://www.uklidmesvet.cz
http://www.uklidmesvet.cz
mailto:info@csop.cz
mailto:info@csop.cz


Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku  
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co 
si dát při výsadbě pozor. 
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, na-
příklad k čemu má daný pozemek slouţit a jak moc se o 
něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. 
Kaţdá dřevina má totiţ specifické nároky. Některé pre-
ferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. 
To vše je při navrhování potřeba zohlednit.  
 
Pozor na invazivní a jedovaté druhy 
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde 
vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýše-
nou pozornost výběru druhů by měli věnovat také 
alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné alerge-
ny a na jaře by si zahrady moc neuţili. Zamyslet byste 
se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí 
v  širším kontextu. Například akát, který pochází ze 
Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky vel-
mi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do kra-
jiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.  
 
Souhlas souseda (ne)třeba 
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly 
dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zá-
koník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neply-
ne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako pří-
pustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 me-

try a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, 
ţe váš pozemek musí být dostatečně široký, aby neby-
la tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit 
souhlas vlastníků okolních pozemků. 
 
Jak na výsadbu ve velkém 
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze 
a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové 
výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, 
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můţete 
stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně 
po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace 
o moţnostech finanční podpory výsadeb. 
 
Každý strom se počítá 
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouţí cen-
trální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zare-
gistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi 
nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích. 
 
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích 
a počtech stromů vysazených v ČR a můţeme měřit 
dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celo-
národní úrovni neexistují ţádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených 
stromů je proto velmi důleţitá.  

 Anna Poledňáková 
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost  

SÁZÍME BUDOUCNOST 

https://www.sazimebudoucnost.cz/


          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH 

Informace pro členy  

   Kaţdoročně zahajuje náš spolek svoji činnost výroční 

valnou hromadou a i letos tomu nemělo být jinak. Dodr-

ţování vládních opatření její uskutečnění neumoţnilo. 

Jistě se mnoho členů zajímá, jestli se valná hromada 

v tomto roce vůbec uskuteční. Stanovy našeho sboru 

nám její uspořádání nařizují. Činnost výkonného výboru 

a aktivity sboru v kaţdém roce musí být odsouhlaseny 

členy sboru s hlasovacím právem. Zjednodušeně řečeno 

je třeba mít na kaţdý rok schváleno, jakou činnost a ak-

tivity budeme vykonávat, kolik to bude stát a z čeho to 

budeme platit. Proto poslední výkonný výbor spolku 

pověřil starostu a jednatele sboru přípravou valné hro-

mady s hlasováním Per rollam. Většina z nás takový 

termín zaslechla moţná někde ve zpravodajství televize. 

Cituji z Wikipedie : „Per rollam označuje způsob rozho-

dování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, 

které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho 

členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím tech-

nických prostředků.“ Kdyţ jsme se začali zabývat tím, 

jak takový průběh valné hromady zorganizovat pro 61 

členů našeho spolku s hlasovacím právem, došli jsme 

k závěru, ţe je to pro nás příliš sloţité a v našich po-

dmínkách těţko uskutečnitelné. Proto bude na 

výkonném výboru v polovině dubna starostou sboru na-

vrţeno, ţe valná hromada se uskuteční ihned, jak to um-

oţní rozvolnění protiepidemických opatření. Dále bude 

navrţeno, ţe místo jejího konání bude ve venkovním 

prostoru, které umoţní udělat taková hygienická o-

patření, aby nedošlo k ohroţení našich členů především 

z řad seniorů. Vhodným místem je například amfiteátr 

v zámecké zahradě. Doufám, ţe epidemická situace bu-

de v naší zemi příznivější a během jarních měsíců se na 

výroční valné hromadě sboru uvidíme. 

 

Jaromír Fejt Jednatel SDH Ţlutice 

 

Informace pro mladé hasiče 

Milé děti a mládeţníci, nastávající jaro nám doufám opět 

umoţní scházet se alespoň v nějaké formě na našich spo-

lečných trénincích. Za poslední rok jsme toho moc ne-

stihli a je jasné, ţe kondice a vědomosti z našeho sportu 

nejsou na úrovni, která by byla po vás poţadována za 

normálních okolností. Prosíme vás tímto, abyste se zača-

li připravovat na moţný začátek sezony individuálně. 

Především v oblasti fyzické přípravy máte k dispozici 

městský tartanový ovál s novými posilovacími venkov-

ními stroji. Dále si procvičte teoretické základy 

v poţárním sportu například základy topografie, věcné a 

technické prostředky, hasební látky, uzlování, čtení 

z mapy a určení azimutu. Všechny potřebné informace 

ke zlepšení znalostí najdete na našich webových strán-

kách http://www.hasici-zlutice.cz/mladi-hasici. Neboj-

te se kontaktovat vaše trenéry jednotlivých kategorií, 

rádi vám se vším pomohou a budou se vám věnovat. Pro 

kategorii přípravek je to paní Jitka Schöppová a Lucie 

Pištorová, pro mladší ţáky Eva Hovorková a Václav 

Slavík, pro starší ţáky Aleš Horský a pro dorost Štěpán-

ka Horská a Stanislav Soukup.  

Aleš Horský vedoucí kolektivu mládeţe  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_org%C3%A1n
http://www.hasici-zlutice.cz/mladi-hasici


Pes – přítel člověka 

Rčení, které všichni známe. Pes je člověku věrný, odda-

ně mu slouţí a odměnou je mu láska jeho pána. Takto 

ideálně a harmonicky navenek působí souţití psa a člo-

věka, avšak realita bohuţel bývá i jiná. 

Co je důleţité vědět o psech?                                       

Pes není ani hračka pro děti, ani okrasa zahrádky. Kro-

mě nutnosti přijímat vodu a potravu disponuje pes i 

vlastností opačnou – vylučováním. Vlastnictvím psa se 

automaticky stáváte doţivotními sběrači či uklízeči vše-

ho, co méně hezká část vašeho psa přivede na svět, a 

pokud nejste ochotni se psími exkrementy zabývat, psa 

si určitě nekupujte. 

Většina psů je zdrojem nekončícího boje s chlupy. Srst,  

se urputně drţí v koberci, záclonách i ve spodním prádle 

(tedy pokud nevlastníte dvě pračky, jednu psí a jednu 

lidskou). Vřele doporučujeme vybírat psa dle barvy po-

dobné té, ve které máte vybavenou domácnost, aby pří-

padný kontrast nebyl do očí bijící (např. bílé chlupy švý-

carského ovčáka na černé sedačce).  

Někteří psi i nadměrně sliní (ideální bonus ke chlupům). 

A co všechno je pes schopen prostřednictvím své tělesné 

schránky přinést domů (hlavně za špatného počasí), by 

vydalo na několik článků. 

Psi vyluzují pestrou škálu zvuků, od pískání, kničení, 

vrčení aţ po štěkání. A dokáţí i slušně dupat. Vaši hlu-

chou babičku určitě neruší, kdyţ její tři jezevčíci 

v paneláku ve tři ráno spustí štěkací poplach, ale sousedi 

vstávající do práce horlivost psích hlídačů úplně kladně 

neocení.  

Jste-li připraveni na výdaje za potravu a veterináře, na 

sběr exkrementů a nekončící souţití s chlupy (slinami) a 

máte-li předem vyřešené i sousedské souţití, psa si klid-

ně můţete pořídit. 

Nejvhodnější pes                                                       

Pakliţe jste začátečníci, nechte se poučit odborníkem 

(„tohle plemeno se mi líbí, to chci!“ nebývá úplně šťast-

ným kritériem).  V první řadě si poloţte otázku, jste-li 

schopni vybranému plemeni poskytnout ideální podmín-

ky (čivava se víc hodí do kabelky neţ do kotce) a hlavně 

zvládnete-li příslušníka vybraného plemene náleţitě vy-

chovat. Neopatrnou kočku relativně obhájíte, ale zamor-

dovanou paní pošťačku uţ ne. 

Typickým příkladem jsou tzv. bojová plemena. Tito psi 

jsou geneticky vybaveni k nastartování do boje 

(vznětlivá povaha) a jejich síla stisku čelistí spadá do 

kategorie „ještě včera jsem měl na ruce prsty.“ Ano, po-

kousat vás můţe jakýkoliv pes, ale od pudlíka vám vytr-

ţený kus obličeje nehrozí. Proto je extrémně důleţité, 

aby kaţdý majitel měl svého psa VŢDY pod kontrolou. 

Bojové či sluţební plemeno v rukách nezodpovědného 

majitele je časovanou bombou a ţe má pejsánek na face-

booku roztomilé fotky, jak sladce spinkají s batoletem 

v pelíšku, neznamená, ţe není schopen jediným pohy-

bem zadávit batole jiné. Mějte na paměti, ţe plemena 

šlechtěná k boji či obraně (sluţební psi) se bez potřebné 

výchovy neobejdou. 

Při výběru je potřeba s rozmyslem vyřešit prostředí, 

v němţ psa chcete mít. Hyperaktivní teriér vám za půl 

hodiny zdemoluje byt tak důkladně, ţe po návratu 

z nákupu nepoznáte, ţe jste doma. Stejně tak je nesmys-

lem pořídit si pekingského palácovitého psíka a očeká-

vat, ţe vám dokonale ohlídá byt (nejspíš by vám pohov-

ku ukradli i 

O zvířatech a se zvířaty – II. 



Chovná stanice nebo útulek?                                          

Je to úplně jedno: hlavně ať to není mnoţírna. A jak po-

znáte mnoţírnu? Typická mnoţírna prodává psy bez PP 

(průkaz původu), coţ vám coby potencionálnímu majite-

li zajistí hned dvě skutečnosti. Zaprvé nemáte jistotu, ţe 

kupujete skutečně plemeno, které chcete, a zadruhé ne-

máte jistotu, ţe rodiče vašeho vyhlédnutého psa jsou 

zdraví. Anebo ještě lépe, rodiče vašeho budoucího psa 

mohou být zároveň i sourozenci či nositelé jiné genetic-

ké vady, coţ vám majitel mnoţírny samozřejmě neřek-

ne.  

Průkaz původu je dokladem, který zaručuje, ţe chov 

proběhl dle přísných regulí (proto jsou psi s PP draţší). 

Naproti tomu mnoţírny „vyrábějí“ zvířata riziková či 

zdravotně závadná a  stává se, ţe peníze ušetřené na po-

řizovací ceně pak nový majit nasype do veterinární péče. 

U voříška z útulku přešlechtění či genetické vady větši-

nou nehrozí. Adopcí z útulku získáte pejska, který vás 

bude zboţňovat stejně jako ti s průkazem původu! :-) 

Čím psa krmit?                                                              

Pes je masoţravá šelma, které můţete jídelníček oboha-

tit i rostlinnou sloţkou. I tak maso zůstává základním 

pilířem psího stravování a pokud nemáte pravidelný 

zdroj konzerv či masa (např. z jatek), lze krmení řešit 

granulemi. Pozor však na levné granule ze supermarke-

tů! Mají sice krásné reklamy a příznivou cenu, ale psa si 

nevědomky krmíte ochuceným obilím, popelem, sójou a 

solí, coţ vašim miláčkům můţe zadělat na váţné zdra-

votní potíţe (selhání ledvin, srdeční problémy apod.).  

Ţe pes potřebuje i pít, snad nemusím připomínat. 

Fena NEMUSÍ mít štěňata! A to ani jednou.                 

Ţe by fena měla mít alespoň jednou v ţivotě štěňata, je 

nesmysl, který mezi lidmi koluje jiţ desítky let. Opak je 

pravdou: pokud nehodláte zakládat chovnou stanici, dej-

te svou fenu vykastrovat. Fena přestane trpět hormonál-

ními výkyvy (právě ty bývají zdrojem nádorů mléčných 

ţláz) a vy budete mít jednou provţdy klid, co se týče 

zblázněných psích nápadníků. Vykastrovat samozřejmě 

můţete nechat i pejsky, aby i oni přestali být zbytečně 

stresováni kvůli hárajícím fenkám. 

Výchova psa                                                                

Není nutné mít psa extra vycvičeného, dva základní po-

vely ke klidnému souţití postačí.  

1)  Přivolání                                                                     

Je  jedno, jestli jde o „Alíčku, pocem!“ anebo „Ke 

mně!“ Důleţité je, aby pes povel zaregistroval a 

v lepším případě jej i splnil (tedy přiběhl k vám). Přivo-

lání lze úspěšně kombinovat s povelem „sedni“ (sednout 

si má pes, nikoliv páníček). 

2)  Příkaz „FUJ!“ 

„FUJ!“ je v překladu jakési pevně stanovené "ne", a to 

pro všechny případy. „Fuj!“ jsou rozkousané boty, „fuj!“ 

je louţe na podlaze. „Fuj!“ jsou i odpadky u popelnic 

(větu „Míšo, okamţitě pusť tu zdechlinu, je to e-e!“ váš 

pes ve svém vnitřním nadšení z tak báječného nálezu 

fakt nepochopí). Úspěšná aplikace „FUJ!“ je polovina 

úspěchu ve výchově, neb dokazuje, ţe vás váš pes aspoň 

trošku bere váţně.Pro lepší efekt a důraz lze „FUJ!“ roz-

šířit na „FUJ JE TO!“ 

NIKDY neodnaučujte psa vrčet!                                 

Vrčením pes dává najevo nesouhlas. Sdílet jeho názor 

nutně nemusíte (gauč je váš, takţe leţet budete vy, niko-

liv pes), ale NIKDY psa netrestejte za to, ţe svůj názor 

projevil – tedy za samotné vrčení. Vrčení je formou ko-

munikace, kdy pes upozorňuje na případný diskomfort 

(vrčím = nesahej mi do misky). Pokud psa budete za 

vrčení trestat a, on vrčení vymění za tichá, pro člověka 

špatně čitelná gesta, vyhrocená situace dopadne špatně: 

signály psa nepostřehnete, a aţ dítě příště do misky ruku 

strčí, pes nezavrčí nrboť vrčet nesmí) a rovnou kousne.  

Samozřejmě i vrčení má své hranice: pokud pes vytrvale 

zkouší svému majiteli odmlouvat či mu natvrdo velet, je 

potřeba situaci týkající se vzájemného respektu vyřešit 

(nejlépe s odborníkem). 

V závěru bych ráda všem potencionálním majitelům 

popřála šťastnou ruku při výběru svého psího kamaráda. 

Proţijte s ním především chvíle krásné, plné věrného 

psího pohledu a horkého dechu, aţ vám bude oslintaná 

tlama s nadšením a láskou olizovat ucho. 

Kateřina Mrázová 



Zpráva z knihovny a infocentra 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Knihovna a Infocentrum 

ÚKLID ZA HUMNY 

INZERCE 
Nabízím k pronájmu prostory bývalé zubní ordinace a čekárny 
ve Zdravotním středisku ve Ţluticích. Prostory jsou vhodné i k 
ne lékařským účelům. Bliţší podmínky dle dohody. 
 

Kontakt: MUDr. Jiří Havlásek 737 322 858 

 
 
Březen byl měsíc knih. A protoţe jsou knihovny  
 
dle vládního nařízení uzavřené, byla pro vaše  
 
děti připravená kaţdý týden ve vývěsce              
u COOPu  pohádka. 
 
Pohádky nám ráda poskytla rodačka ze Ţlutic  
 
Ladislava Horová - Vollinová. Její další díla si 
 
 můţete zapůjčit u nás v knihovně. 
 
Laďko, moc děkujeme   
 

                            Knihovna a Infocentrum 

, 
Z důvodu vládních  opatření se nemůţeme ani letos 
potkat a uklízet společně při tradiční akci ,,ÚKLID 
OKOLO ŘEKY STŘELY." Zato můţeme ukli-
dit ,,Před vlastním prahem" okolo bydliště. 
Jednotlivci se mou obrátit na níţe uvedeném čísle, za 
účelem poskytnutí ochranných rukavic, pytlů a zajiš-
tění a odstranění sebraného odpadu. S úklidem uţ 
začala Justýnka a Věruška (na snímku). 
 
V případě potřeby mne kontaktujte. Alena Adámko-
vá tel. 702 091 630 



 

PODĚKOVÁNÍ V DOBĚ COVIDOVÉ 

 
V měsíci březnu vstoupila v platnost spousta nových nařízení, která omezila ţivot nás všech. 
Jako disponentka dopravy jsem musela řešit, jak zajistit testování řidičů před odjezdem do zahraničí.   
Sehnat volné místo na testování pro samoplátce bylo v Karlovarském kraji nemoţné  
a fronty na hranicích, kde se testovalo nekonečné. 
Pomoc přišla od naší paní doktorky MUDr. Hanky Hnykové, která nám vyšla vstříc 
a nabídla testování dle našich potřeb a to včetně kaţdé neděle. 
Je super, ţe jí tito chlapi (na snímku) nejsou lhostejní a pomůţe jim ulehčit vykonávat uţ tak náročné po-
volání.Tak ještě jednou děkujeme, paní doktorko     

 
„ VŽDYŤ ŘIDIČ, TEN TVRDÝ CHLEBA MÁ „ 

          I N Z E R C E 

VZPOMÍNÁME… 

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, ţe 13. 3. 2021 
zemřel po krátké nemoci ve věku 69 let pan Jiří Hudek. Děkujeme všem, kdo uctí 
jeho památku tichou vzpomínkou. Zarmoucená rodina . 

Prodám menší rohovou rozkládací sedací soupravu. Tel. 723 590 517 

Prodám nosič kol Buzz Quattro pro převoz až 4 jízdních kol. Nosič je výborně vyvážený a při 
sklopení  zabezpečuje  dostatečně široký přístup do kufru automobilu. Nosič o nosnosti 60 kg se dá 
uchytit na jakékoliv taţné zařízení bez pouţití nářadí. Sklopení je samozřejmě moţné i s naloţenými 
jízdními koly. Zámek je součástí nosiče, který je jako nový. Původní cena 11 tisíc, nyní cena    do-
hodou. Pro více informací volejte 736 602 169. 



Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do dubnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Věra Hnátková, Jaromír Břehový,  

Alena Adámková, Hana Hnyková, Zuzana Týřová, Kateřina Mrázová, Alena Poledňáková, Jaromír 

Fejt a Aleš Horský. 

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do květnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. dubna 2021, 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 


