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Snímek z oslavy 100. narozenin občanky Ţlutic paní Anastázie Hanzlíčkové.

Moţná vás zajímá…
… ţe jednou z největších událostí uplynulého měsíce

byla oslava 100. narozenin občanky města, paní Anastázie Hanzlíčkové. Za dodrţení všech hygienických
pravidel jsme na radnici uspořádali malou slavnost,
na které jsem spolu s panem místostarostou Koutným
předal květinu a něco „na zub―. Byl jsem také pověřen
předat pozdravy, blahopřání a dar od hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka. Paní Hanzlíčková je neuvěřitelně svěţí a dobrou náladu jí navíc zvedla pozvaná ţivá
hudba. Se všemi se podělila o svůj dárek od rodiny – fotoknihu, která je takovým průřezem její ţivotní cesty.
Na závěr nám podepsala Pamětní list, který vloţíme do
kroniky města. Přikládáme také foto jejího ručně psaného
poděkování. Úţasné! Můj respekt patří také těm rodinným příslušníkům, kteří o paní Anastázii pečují v jejím
vlastním prostředí. Ještě jednou touto cestou přejeme
hodně zdraví!
… ţe neméně důleţitým krokem pro rozvoj města bylo schválení Územního plánu Ţlutice. Zastupitelé
26. dubna 2021 schválili vydání tohoto strategického rozvojového dokumentu, který pro nás pořizoval Magistrát
města Karlovy Vary. Samotný proces je opravdu sloţitou
záleţitostí, nicméně pořizování se protáhlo na 9 let a uţ
nám opravdu začalo dělat vrásky. S velikou úlevou tedy
mohu prohlásit, ţe máme nový územní plán. Absence

tohoto dokumentu by od příštího roku znamenala stop
jakýmkoliv stavbám na území města. O to víc si váţím
práce všech, kteří posunovali proces schvalování dopředu. Díky.
… ţe město rozdělilo peníze z vlastního grantového
programu. Celkem bylo mezi ţadatele přiděleno 423 tis.
Kč. Je to samozřejmě o mnoho méně, neţ jsme zvyklí.
Důvodem je nejistota kolem kulturních a sportovních
akcí. Uvaţujeme, ţe bychom ještě do konce června vyhlásili druhé kolo. Budeme všechny s předstihem informovat.
…ţe má město Ţlutice nového kronikáře. Je jím pan
Jakub Mráz. Blíţe představíme jeho osobu v příštím čísle
zpravodaje. Pan kronikář by rád začal vést kroniku způsobem, který odpovídá nárokům a moţnostem dnešní
doby, tedy více elektronicky. Výhodou je, ţe součástí
kroniky budou moci být také fotografie a zápisy budou
téměř okamţitě dostupné veřejnosti.
Přeji všem klidně proţité státní svátky a hezký květen!
Václav Slavík - starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 24. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 29. března 2021
od 18 hodin v sále ,muzea, Velké náměstí 1, Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
schvaluje znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci
„Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Ţlutice― ze dne 3. 3. 2020, kterým se navyšuje cena o vícepráce uvedené na změnových listech č. 3
-12 o celkovou částku 374.312,94 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku,
schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Ţlutice, z.s.,
ve výši 200 000 Kč v rámci Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Ţlutice v oblasti kultury, sportu
a společenského ţivota pro rok 2021 a pověřuje starostu
města Mgr. Bc. Slavíka podpisem smlouvy,
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021/ZM ve znění
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice,
Souhlasí, jako vlastník pronajatého majetku, s investicí

nájemce, společnosti Ţlutická teplárenská, a.s., v předpokládané výši 800.000,-Kč do majetku ve vlastnictví
města a uţívaného společností dle nájemní smlouvy
ze dne 30. 6. 2018 ve znění dodatků, spočívající v úpravě kotle K3 na spalování dřevní štěpky,
schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
jídelny ZŠ a ZUŠ Ţlutice― z podprogramu Ministerstva
financí České republiky 298D2280 – Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí,
schvaluje Investiční záměr k podání ţádosti o dotaci
na akci „Rekonstrukce jídelny ZŠ a ZUŠ Ţlutice―
z podprogramu Ministerstva financí České republiky
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,
deklaruje zabezpečení vlastních zdrojů k financování
povinné výše spoluúčasti při čerpání dotace na akci
„Rekonstrukce jídelny ZŠ a
ZUŠ Ţlutice―
z podprogramu Ministerstva financí České republiky
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Václav Slavík, starosta, Ladislav Koutný, místostarosta

Policisté Karlovarského kraje radí:

Motorkářská sezóna začíná
S příchodem hezkého počasí 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.

a osvětlení. Samozřejmostí je mít s sebou povinnou výbavu.

Drazí motorkáři, počítejte s tím, ţe v této době jsou vozovky ještě studené a v ranních hodinách vás mohou
zaskočit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si na vaší přítomnost na silnicích musí po zimě zase zvyknout,
proto buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být
také roztrţití, příčinou můţe být jarní únava. Dbejte
na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu.
Nechrání vás ţádná karoserie či bezpečnostní pás, ale
pouze prvky pasivní bezpečnosti, které máte na sobě.
Na kaţdou vyjíţďku, včetně té testovací, pouţijte oblečení určené na motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je také nasazená 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.

 Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.

Před kaţdou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat,
tak jako kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte upevnění kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále
těsnost motoru a tlumičů. Zásadní je také funkčnost brzd

nprap. Mgr. Soňa Podlahová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Několik preventivních rad:
 Při jízdě buďte neustále ve střehu a předvídejte.
 Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
 Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN.
 Buďte vţdy připraveni brzdit.
 I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodo-






rovné 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 účastníků
silničního provozu.
Dávejte pozor na nečekané překáţky, které Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta či výmol).
Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vţdy
v pořádku vrátili zpět domů.

Pozvánka na Rozárku číslo „10“
Pokud to bude jen trochu moţné, rádi bychom
uspořádali tradiční pochod po Stezce sovy Rozárky. Rozsah soutěţí pro děti na jednotlivých
stanovištích a občerstvení bude záleţet na aktuální epidemiologické situaci.
Sledujte, prosím, plakátové plochy a stránky
města, kde budou uveřejněny další informace.
Pevně doufám, ţe se zase sejdeme, tentokrát
v sobotu 15. 5. 2021. Start bude tradičně
v Lomnici u Rozárky, mezi 13. a 14. hodinou.
Letošní ročník zajistí členové Spolku okrašlovacího Vladař a finančně podpoří MAS Ţivých
vod.
Těšíme se na vás!
MUDr. Hana Hnyková za členy SOVy
(Přikládáme foto z minulých ročníků)

ROZHOVOR V ROCE VÁŢKY
Ve Ţlutickém zpravodaji jsem se dočetla, ţe letošní rok
2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody za „Rok váţek―. Řada občanů Ţlutic asi neví, ţe mezi námi ţije
amatérský fotograf Vlastimil Jiřinec, který právě váţky
fotografuje. Zúčastňuje se fotografických soutěţí
a v loňském roce se s fotografiemi váţky dostal do finále
soutěţe, kterou uspořádal časopis Naše příroda.
Některé z jeho snímků si můţete prohlédnout na Facebooku.
Vlastíka jsem poţádala o rozhovor.
Jak dlouho fotografuješ?
Fotografování se věnuji zhruba deset let.
Jak jsi na to přišel, ţe budeš fotografovat?
Myslím, ţe to ve mě zrálo uţ od dětství, protoţe můj táta
fotografoval celý ţivot, a tím pádem jsem měl moţnost
k tomu přičichnout.
Jaké máš vybavení?
Vybavení je potřeba mnoho, ale co se týče techniky a
fotografování váţek (makrofotografie),tak pouţívám zrcadlovku Canon 7D mark II a makroobjektiv Canon EF
100mm f/2.8 L macro.
Upravuješ digitální foto?
Ano upravuji. Myslím si, ţe post-proces (úprava fotografií v editoru) u digitální fotografie je nedílnou součástí
stejně jako u analogové fotokomory.
Proč fotíš zrovna přírodu?
Vţdy mě bavilo sledovat dokumenty o přírodě, takţe to
asi nemohlo dopadnout jinak. Proč váţky? Kdyţ jsem se
rozhodl, ţe chci fotit makro a pořídil jsem si první zrcadlovku a makroobjektiv, tak jsem většinou pobíhal
po louce a fotil vše, co mi přišlo do cesty: motýly, saran-

čata, pavouky a ostatní havěť, co se skrývá v trávě. Kdyţ
jsem narazil na váţky, nevěděl jsem o nich zhola nic.
Proto jsem si pořídil atlas váţek a chytlo mě to natolik,
ţe jsem je začal fotit. Z 90 % fotím pouze váţky, nafotil
jsem zatím 35 druhů ze zhruba 70 ţijících
u nás .Příroda je úţasná a váţky jsou nádherným zástupcem tohoto světa.
Co zajímavého se ti při fotografování přihodilo?
Byl jsem svědkem mnoha zajímavých okamţiků . Pro mne
ze všech nejzajímavější je sledování proměny larvy
v dospělou váţku.
Jak dlouho trvá vyfocení váţky?
To je různé. Záleţí na tom, o jaký druh váţek se jedná
a jak který druh spolupracuje. Některé druhy jen zřídka
sedají na vegetaci, takţe není snadné je fotit, a jiné zase
natolik spolupracují, ţe se k nim můţu přiblíţit aţ na těch
potřebných 30 cm a ony neuletí. U těch v neustálém pohybu je zase skvělé, ţe je můţu vyfotit v letu . A to jsou
pro mne jedny z nejkrásnějších fotek.
Kolik jsi jich vyfotografoval, neţ jsi vybral tu soutěţní?
Nafotím desítky i stovky fotek a pak uţ je to jen o tom,
vybrat tu správnou, která se bude líbit.
Co fotografuješ kromě váţek?
Nejvíce asi ptactvo, ale mám ještě spoustu neuskutečněných plánů. Dále velmi rád fotím ledňáčky říční, kteří
v celkem hojném počtu ţijí u řeky Střely.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a krásných
snímků.
Mgr. Jana Jedličková

Na snímku Vlastimila Jiřince Váţka čtyřskvrnná.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH
Ţlutická hasičárna je objektem, který je v majetku našeho města. Provoz budovy je financován z rozpočtu
města Ţlutice, včetně topení, spotřeby elektrické energie
apod. Uţivatelem je jednak jednotka poţární ochrany
JPO II – „výjezdovka― se svým kompletním vybavením
a dále náš sbor dobrovolných hasičů, který objekt uţívá
na základě smlouvy s městem. Je třeba poděkovat vedení
města a všem zastupitelům, ţe prostory můţeme dlouhodobě uţívat bezplatně. Tak jako kaţdý rok i letos se snaţí
naši členové svojí dobrovolnou prací dostát svému závazku, starat se o úklid a drobné opravy celé budovy
a okolí. V rámci těchto aktivit jiţ proběhla na přelomu
března a dubna první brigáda, kde jsme kromě čištění
okapů, odtokových ţlabů a odpadové šachty zvládli udělat kontrolu střešní krytiny a demontovat krytí větracího
komína, který byl v havarijním stavu. Další práce
na údrţbě budovy jsou naplánovány na měsíce květen aţ
červen. Bude se jednat především o generální úklid všech
prostor.

pravidelné tréninky s mládeţí a tréninky dospělých,
jakmile to protiepidemická situace umoţní. V průběhu
měsíce května provedeme údrţbu povrchu tartanu a betonové plochy oválu. Jako kaţdý rok vyuţijeme techniku
výjezdové jednotky a celý ovál umyjeme. Tím bude ovál
připravený na celou sezónu pro všechny milovníky sportu, kteří ho navštěvují.

Při další brigádě jsme po zimě na městském oválu instalovali sportovní náčiní . Jsme tedy připraveni zahájit

Jaromír Fejt

Poslední brigáda proběhla v prostoru bývalé kotelny
ve Vítězné ulici, kde jsme odčerpali velké mnoţství nahromaděné vody. Jako vţdy všem kolegům moc děkuji
za účast a pomoc.
Naše členka Kristyna Švecová byla zařazena do širší
nominace reprezentace ČR v kategorii mladších dorostenek. Gratuluji a přeji Kristyně vytrvalost při plnění náročného tréninkového plánu. S individuálním trénováním
jí pomáhá náš trenér Aleš Horský. Drţím palce, aby se jí
zdařil postup do reprezentačního druţstva.
Přeji všem hezké jarní dny.
jednatel SDH Ţlutice

Nové přírůstky v kynologickém areálu SLŠ Ţlutice
Nesmíme zapomenout také na náš rozsáhlý kynologický areál, který bývá během školního roku plně obsazen. I kdyţ
je teď v areálu smutno a pusto, máme
radost z narozených štěňat, která přivedla
na svět fena labradorského retrívra Kyra
(oficiálně Patty ze Staré Výšiny). Kyra
porodila 11 štěňat a plnou hlavu starostí
má nejen ona, ale i její majitel Tomáš
Štěrba, ţák 4. ročníku Střední lesnické
školy Ţlutice. Přejeme štěňátkům pevné
zdraví a spokojený ţivot plný dobrodruţství.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

V soutěţi YPEF uspěli starší ţáci SLŠ Ţlutice

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhla
místní kola soutěţe YPEF (Young People in European
Forests – Mladí lidé v evropských lesích) 6. dubna online
formou za pomoci platformy Moodle. Pro přihlášená druţstva byl připraven test o 20 otázkách a poznávačka o 20 poloţkách. Na kaţdou část měla druţstva 25 minut. Jednotliví
účastníci se mohli přihlásit z domova ke společnému účtu
a pracovat tak "na dálku" spolu. Přihlásilo se celkem 208
druţstev z celé České republiky (138 v mladší a 70 ve starší
kategorii). Soutěţ proběhla v pořádku, systém bez problémů vydrţel nápor soutěţících.
Organizátorem jednoho z místních kol byla Střední lesnická
škola Ţlutice. Vítězem v kategorii mladších ţáků bylo druţstvo z Gymnázia a SOŠ Klášterec nad Ohří (Veronika Müllerová, Matthias Nack, Jan Král). A v kategorii starší ţáci
zvítězilo druţstvo ze Střední lesnické školy Ţlutice
(Eliška Stará, Andrea Voborníková, Petra Lískovcová).
Vítězové postupují do regionálního kola, které proběhne
rovněţ online, a to 20. května. 2021. Postupujícím gratulujeme!
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

V sokolnickém areálu SLŠ Ţlutice se narodila mláďata sovy pálené
Jaro je tu a s ním přichází i nový ţivot. Máme
velkou radost z narozených mláďat sovy pálené, které přivítal na svět ţák 1. ročníku Ondra
Vočka. Moc gratulujeme, přejeme mláďatům
pevné zdraví a těšíme se, aţ je přivítáme u nás
ve škole v našem novém sokolnickém areálu.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Vyhlášení výsledků soutěţe ,,O nejlepší sněhové dílo“ SLŠ Ţlutice
Střední lesnická škola Ţlutice uspořádala soutěţ ,,O nejlepší sněhové dílo―. Celkem bylo do soutěţe přihlášeno
31 výtvorů ze sněhu. Velmi nás těší, ţe se do soutěţe
zapojily všechny obory a všechny ročníky a dokonce
i bývalí absolventi školy. Soutěţní díla byla krásná, zajímavá, kreativní, a tak to porota neměla vůbec jednodu-

ché. Na 3. místě se umístil se svým kreativním dílem
Václav Zdanovec, 2. místo obsadil se svými téměř sochařskými výtvory Šimon Rosenkranz a na 1. místě se
umístilo krásné květinové dílo Sandry Doleţalové.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Kaňka 1

Kaňka 2

O zvířatech a se zvířaty – III. - Ţivot s kočkou

Ţivot s kočkou (kočkami) je návyková záleţitost. Ale
pozor! Kočka nikdy nebydlí u vás. Ono je to totiţ přesně
naopak. To vy bydlíte u své kočky! A pokud se kočka
rozhodne bydlet jinde a vy nejdete s ní, je to jenom váš
problém. :-)
Kočka je tvorem svobodným
Kočku nezkrotíte ani nezotročíte. Kočku můţete maximálně tak poprosit, anebo ji naštvat, eventuálně jí nabídnout řešení, u kterého sama dojde k závěru, ţe ona
z toho bude profitovat. Kočka je zároveň tvorem skromným. K souţití s člověkem jí stačí mít kam chodit vykonávat potřebu (někdy je prostě květináč s muškáty lákavější neţ kočičí záchod), kde spát (tedy skoro všude)
a kde si obrušovat drápky (také skoro všude, většinou
mimo cíleně zakoupená škrabadla). Obrušování drápků
plus celodenní spánek jsou základními charakterovými
vlastnostmi kaţdé kočky. Zároveň byste kočce neměli
bránit v nočních aktivitách (hra s dřevěnou kuličkou
ve dvě ráno na plovoucí podlaze panelového domu je
primární zábavou hlavně pro sousedy vstávající do práce). Připravte se i na souţití s chlupy (opět vřele doporučuji ladit barvu oblečení a potahů s odstínem kočky)
a v neposlední řadě na škálu pestrobarevných zvuků,
z nichţ některé připomínají pozadí hororových filmů
typu „vraţdění neviňátek―.
A pozor! Vaše případná budoucí něţná a heboučká kočička s plyšovými tlapkami bude umět dupat jako slon
(hlavně v noci).
Jak fungovat s kočkou?
Předně si uvědomte, ţe kočka je dokonale vybavený
vrahoun všeho, co se hýbe. Disponuje hned dvěma brutálními zbraněmi: chrupem schopným přepůlit drobného
hlodavce a drápky, které dokáţí zlikvidovat jak myš, tak
i nábytek. Kočka je fanatický zabiják, takţe záclony
vám bude lovit tak dlouho, dokud vám garnýţe nevyrve
i s hmoţdinkami. A pokud vám bytostně vadí kaţdodenní vraţdění ptáčků, kupte své kočce rolničku, aby kořist
měla alespoň mizivou šanci tichou a plíţivou smrt včas
detekovat.
Instinkt zabíjení má ovšem i svou kladnou stránku: kaţdá zahrádka vám za přítomnost kočky poděkuje. Nejčastějším jídelníčkem koček bývají myši, hraboši, hryzci,
krtci a odvaha koček je předurčuje i k hubení menších
potkanů. Kočka je skvělý likvidátor. Záminky typu
„hlad― nepotřebuje a bere vše, co vykoukne z hlíny.
Výchova kočky
Připravte se na skutečnost, ţe kočka vás na slovo nikdy
poslouchat nebude. Rychle si osvojí termíny související
s přidělováním potravy a tím váš vzájemný komunikační
kanál skončí. Budete-li kočce opakovaně vysvětlovat, ţe
ve vaší posteli ona spát nebude, bude se ona snaţit vysvětlit vám, ţe se mýlíte, a najdete-li nazítří postel počuranou, berte to jako výstrahu. Od kočky věrnost ani
oddanost neočekávejte: bude sice chodit spát do vašeho

vyţehleného prádla, ale naţrat vyrazí k sousedům a bude
horlivě předstírat, ţe ji doma trápíte hlady.
Speciální kategorií jsou kočky zamilované do svého člověka. Pokud kočka miluje vašeho muţe/ţenu, smiřte se
s faktem, ţe vám ho/ji nebude chtít půjčovat a ţe mu/jí
bude nosit dárky (ţivý krtek láskyplně uloţený do postele v šest ráno lze kategorizovat coby „budíček snů―).
A nemohu nezmínit příběh vyprávěný babičkou, která
přijela na víkend pohlídat vnuky, a jelikoţ její péče rodinné kočce přišla nedostatečná, vzala kočka stravování
nejmladších členů do svých rukou (pacek) a dětem kaţdý den přinášela desítky myší přímo aţ do talíře.
Stejně tak platí, ţe kočku si nevybíráte, protoţe to ona si
vybere vás. A nesnaţte se z toho vykroutit! :-)
Nedávejte kočkám mléko!
Kočky mléko milují, stejně jako lidé milují nezdravé
potraviny. Mléko obsahuje laktózu a trávicí systém koček neumí laktózu zpracovat. Silná zdravá kočka laktózu
v nezměněné podobě vyloučí, ale odstaveným koťatům
nebo kočkám nemocným můţe laktóza způsobit váţné
zaţívací potíţe (průjmy, nadýmání apod.), nezřídka
i smrt.

Kočka NEMUSÍ mít koťata. A to ani jednou.
Stejně jako u pejsků platí, ţe tvrzení „kočka musí mít
aspoň jedenkrát koťata― je dlouholetý a nepravdivý mýtus. Pokud nejste chovatel koček s průkazy původu (PP),
dejte své kočky (i kocoury) vykastrovat, co nejrychleji
to půjde. Zajistíte si tím dvě skutečnosti: zaprvé se vám
kočka/kocour nebude toulat a zadruhé odpadne starost
s nechtěnými koťaty. A hlavně kočka, která nemusí řešit
reprodukci, má mnohem více času na lovení škůdců.
Nechtěná koťata jsou vţdy průšvih, protoţe kočka můţe
porodit aţ 3x ročně. Chcete-li situaci vyřešit radikálně,
kočku i s mláďaty odvezte k veterináři, odkud se vám
vrátí kočka samotná a jiţ vykastrovaná (aby se problém
neopakoval). Silnější povahy si redukci nechtěných mláďat zařídí bez účasti veterináře, ale zde bych ráda zdůraznila, ţe jakékoliv usmrcení zvířete provedené neodborně je TRESTNÉ! Největší zrůdností je smrt utopením, kdy utrpení zvířete trvá pět aţ deset minut, a jde o
metodu bolestivou, mučivou, a především neodpustitelně srabáckou.
Město Ţlutice vám část nákladů na kastraci proplatí
(za kocoura 350 Kč, za kočičku 800 Kč), stačí předloţit
doklad o kastraci od veterináře. Vaše kočka vám poděkuje, ţe nemusí třikrát ročně rodit, kojit a vychovávat,
a kastrovaným kocourům odpadne jak několikatýdenní
hladovka či mrznutí v rámci námluv, tak i nutkání si vše
precizně značkovat (protoţe nic nepáchne tak příšerně
jako hormonálně naţhavený kocour).
Toulavé kočky
To nejhorší, co můţete udělat, je z lítosti dávat toulavým
kočkám naţrat.
Populace koček bez majitelů činí problémy jak obyvatelům obcí, tak i kočkám, kterým se péče od majitele dostává /přenos nemocí, parazitů apod./. Zatímco v přírodě
slabá zvířata nepřeţijí, v obcích jim – byť v dobré víře –
k přeţití pomáhají lidé, a to většinou špatně. Zbytky lidských jídel jsou vhodné maximálně tak do kompostu
a krmení toulavých koček zároveň podporuje jejich nekoordinované rozmnoţování. A pohled na houfy vychrtlých a zanedbaných koťat se zahnisanýma očima pěkný
rozhodně není.
Chcete-li toulavým kočkám opravdu pomoci, postarejte
se prioritně o jejich kastraci a dobrý zdravotní stav
(odčervit, případně vyléčit poranění). Chcete-li jim při-

lepšovat potravou, pak ne házením šunky z oken paneláku: kočka potřebuje krmení kvalitní a určené kočkám.
Čím krmit kočku?
I kočka ţijící pouze v bytě/domě zůstává masoţravou
šelmou, jejíţ jídelníček můţete obohatit i rostlinnou
sloţkou. Pokud nemáte pravidelný zdroj konzerv či masa (např. z jatek), lze krmení řešit granulemi. Pozor však
na levné granule ze supermarketů! Mají sice krásné reklamy a příznivou cenu, ale kočičku si nevědomky krmíte ochuceným obilím, popelem, sójou a solí, čímţ jí zaděláváte na váţné zdravotní potíţe (selhání ledvin, srdeční problémy apod.).
Ţe i kočka potřebuje pít, snad nemusím připomínat. Pokud dává kočka přednost chlemtání ze záchodové mísy
před napitím ze značkové misky, můţe její počin svědčit
hned o dvou faktorech: zaprvé máte perfektně čistou
toaletu a zadruhé máte hnusnou kohoutkovou vodu.
Kočka opravdu nemá devět ţivotů!
Ač je kočka tvorem dokonalým a schopným přeţít pád
z velké výšky či krvavý střet se psem, nesmrtelná rozhodně není. Nechávat od pohledu nemocné kočky, aby
se „uzdravily samy―, je sobecké a bezcitné. Kočku coby
likvidátora škůdců je nutné pravidelně odčervovat a
na škodu rozhodně není ani očkování proti tzv. „kočičí
rýmě―. Tohle navenek banální onemocnění, způsobující
kýchání, zánět spojivek či výtok z nosu, zapříčiňuje herpesvirová infekce, která je mezi kočkami přenosná
a můţe snadno přerůst v chronická onemocnění horních
i dolních cest dýchacích. Přitom vyléčení kočičí rýmy je
jednoduché a není nákladné. Veterinář aplikuje antibiotika a za týden máte kočku krásnou a zdravou.
Péči vyţadují i kočky kulhající (ani zlomené kosti
kočkám nesrůstají rychleji neţ jiným zvířatům) a nechat
autem sraţenou kočku dlouze umírat vedle silnice je
stejně bezohledné jako topení koťat.
A, bé, cé, dé – kočka přede!
Předení je nejkrásnějším zvukem pro všechny majitele
koček. Předení označuje kočku šťastnou, spokojenou
a dobře naladěnou. Rytmus kočičího předení má blahodárný a zároveň i uklidňující vliv na lidský organismus
a já vám přeji, abyste ho mohli zaţívat co nejčastěji.
Text a foto: Kateřina Mrázová,
Ilustrace: Dorotka Pomajzlová

ÚKLID ZA HUMNY

Stále probíhá úklid dobrovolníků v okolí Ţlutic. Jednotlivci se
mohou obrátit na níţe uvedené číslo, za účelem poskytnutí
ochranných rukavic, pytlů a zajištění sebraného odpadu.
Alena Adámková§ tel. 702 091 630, Infocentrum

DĚTI SOUTĚŢILY V KNIHOVNĚ
V rámci března, měsíce knihy proběhla v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ soutěţ dětí ,,Nakresli obrázek ze své oblíbené kníţky", jejíţ vítěze vám představujeme na fotografiích.
Text a foto: Alena Adámková

VZPOMÍNÁME ...
S velkým zármutkem oznamujeme všem přátelům, známým a sousedům, ţe
17. 3. 2021 zemřel po krátké váţné nemoci ve věku 72 let pan Miloslav Tymr.
Věříme, ţe ve svých třech dětech a devíti vnoučatech bude ţít dál. Děkujeme za
tichou vzpomínku.
Rodina Tymrova
——————————————————————————————————

INZERCE
Prodám elektronové disky na rozměr pneumatik 155-70-R13 cena 100 Kč za 1 kus,
tel. 606871557.

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 květnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Hana Hnyková, Radka Stolariková, Soňa Podlahová, Jana Jedličková, Jaromír Fejt, Kateřina Mrázová a Luděk
Svoboda.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do červnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. května 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%.
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