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Na snímku zajímavý předjarní pohled na naše město .

Moţná vás zajímá…
Na jaře letošního roku se město pustilo do velkých oprav
hned 5 bytů určených pro seniory. Dva v DPS a tři
Pod Strání. Práce byly prováděny vlastními silami, tedy
zedníky města a drobnými subdodavateli. V bytech byly
vyměněny kompletní rozvody vč. elektro, zrenovována
jádra, nové toalety a bezbariérové sprchové kouty, nové
kuchyňské linky. Samozřejmě bylo vymalováno. Celkové
náklady přesáhly 1 mil. Kč.
Byly podány dvě ţádosti o peníze na projekty v základní
škole. Jak jsem jiţ před časem informoval, nechali jsme
kompletně naprojektovat novou školní kuchyni a jídelnu
v základní škole. Vyuţili jsme také okamţitě moţnosti
získat na realizaci peníze. Celkově se rozpočet rekonstrukce vyšplhal na 12 mil. Kč a stát by přispěl 90 %.
Letitým problémem ve škole jsou „staré― dílny. Tento
objekt jsme prohlásili za nepotřebný brownfield a opět
jsme zaţádali o 3 mil Kč. Součástí projektu bude nejen

ekologická likvidace objektu, ale hlavně vznik nového
veřejného odpočinkového místa. Na výsledek obou ţádostí si musíme počkat na konec léta. Ještě jedno vylepšení by si tento prostor zaslouţil. Pomalu totiţ doslouţila
speciální gumová plocha na víceúčelovém hřišti. Oprava
se šplhá hodně přes 1 mil. Kč. Zvaţujeme ale také poloţení umělého trávníku. Výhodou by byla větší vyuţitelnost v horším počasí, a dokonce i v zimě. Moţnosti financování hledáme.
V červnu také spouštíme provoz nového sběrného dvora
za kluzištěm (bývalá „betonárka―). Otevírací doba bude
jako obvykle – pondělí a středa 13.00 hod. aţ 16.00 hod.,
sobota 8.00 hod. aţ 12.00. hod. Od tohoto měsíce tedy
nebude moţné likvidovat jakékoliv odpady v areálu technických sluţeb v Hradební ulici. Prosíme, nevozte uţ
na TS nic.
Václav Slavík - starosta města

Místní poplatky lze platit i v DPS
Městský úřad Ţlutice v letošním roce opět nabízí
moţnost zaplatit místní poplatky, a to v úterý 15. 6. 2021
v době od 13:00 do 15:00 hodin ve společenské místnosti domu s pečovatelskou sluţbou (Mlýnská č.p.
467).V tomto termínu je moţné zaplatit poplatek za komunální odpad, pronájem zahrádek a poplatek ze psů.

Městský úřad Ţlutice chce tímto způsobem vyjít
vstříc především seniorům ţijícím nasídlišti(ulice
Pod Strání a Mlýnská) a umoţnit jim zaplatit poplatek
v místě trvalého bydliště.

Leona Jirsová, Městský úřad Žlutice.

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 25. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 26. dubna 2021 od 15
hodin v Kulturním domě Ţlutice.
Před schválením programu sloţil nový člen Zastupitelstva města Ţlutice Martin Kašpárek slib zastupitele
Zastupitelstvo Města Ţlutice
schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánua projednaným s dotčenými orgány a nadřízeným orgánem dle §53 odst. 1, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon),
vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), Územní plán Ţlutice předloţený pořizovatelem
územně plánovací dokumentace, Magistrátem města
Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad,
bere na vědomí ţádost obyvatel domu Velké náměstí
156, Ţlutice a souhlasí se stavebním oddělením nájemních bytů od veřejných WC,

schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 226/5, p. č.
st. 226/6 a částí pozemků p. č. st. 226/7 a p. č. 184 v k. ú.
Ţlutice o přibliţné výměře 810 m2 za cenu minimálně
ve výši 120,-Kč/m2 a náklady související s převodem.
Podmínkou je zahájení stavby pro trvalé bydlení do 3 let
a kolaudace této stavby do 5let od podpisu kupní
smlouvy.
schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2021/ZM
ve znění podle návrhu předloţeného Městským úřadem
Ţlutice.
schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci „Revitalizace
brownfieldu u ZŠ a ZUŠ Ţlutice― z aktuální výzvy Státního fondu podpory investic,
schvaluje investiční záměr s názvem „Revitalizace
brownfieldu u ZŠ a ZUŠ Ţlutice―. Předmětem investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěţí
(brownfieldů) v rámci SFPI, programu Brownfieldyforma dotace. Revitalitizací investičního záměru vznikne
občanská vybavenost, která je určena převáţně pro jiné
neţ hospodářské vyuţití, a to dle podmínek stanovených
v nařízení vlády č. 469/2020 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Ladislav Koutný
místostarosta města

Policisté Karlovarského kraje radí:

Chraňte svůj majetek před odjezdem na dovolenou
Prázdniny jsou jiţ za rohem a spolu s nimi i čas dovolených, letních aktivit a výletů. Proto prosím dbejte před
odjezdem z vašich domovů na řádné zabezpečení vašeho
majetku. Rádi bychom vám připomněli pár bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem myslet, abyste
předešli nepříjemnostem spojených s vloupáním.
Pokud odjíţdíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou
nepřítomnost neupozorňujte. Tuto informaci sdělte pouze svým blízkým nebo osobám, kterým opravdu věříte.
Tyto osoby můţete poprosit o to, aby vaši nemovitost
pravidelně kontrolovaly. Jestli udrţujete dobré vztahy
se svými sousedy, můţete o to poprosit také je.
Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých
sociálních sítích. Nezapomeňte tuhle důleţitou informaci připomenout i svým dětem. Ty se mají často chuť
se svými kamarády o tuto radost podělit. S tím souvisí i
zveřejňování
fotografií
z dovolených.
Ty
z bezpečnostních důvodů zveřejňujte aţ po návratu
do svých domovů. Rozhodně doma nenechávejte větší
finanční hotovost a jiné cennosti. Raději vše uschovejte
do banky, případně cenné předměty, peníze či platební
karty řádně uzamkněte v trezoru doma. Nezapomeňte, ţe
zloději vyuţijí kaţdé příleţitosti, která se jim naskytne.
Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna a zamčené dveře. Svůj pozemek udrţujte uklizený.
Nepořádku před vaší nemovitostí mohou zloději vyuţít.
Jakýkoliv ponechaný předmět mohou zloději vyuţít
k páchání trestní činnosti. Jednoduše jim jejich loupení
ulehčíte.

Policisté Krajského ředitelství Policie Karlovarského
kraje jsou zapojeni do celorepublikového preventivního
programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek
sobě i svým sousedům!―, jehoţ cílem je informovat veřejnost o všech moţnostech a způsobech zabezpečení
prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových
systémů v kombinaci s elektronickou ochrannou.
K řádnému zabezpečení majetku vám tedy můţe pomoci
hlavní nástroj projektu, a to mobilní aplikace
„Zabezpečte se―, která je dostupná ke staţení na Google
Play nebo na App Store. Jejím hlavním úkolem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit
svůj majetek tak, aby bylo zabezpečení účinné a praktické.
Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte. Můţe se stát, ţe pachatel bude stále uvnitř.
Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste
uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztíţit nám
tak jeho dopadení.
Milý čtenáři, přejeme vám a vašim dětem hezké prázdniny, klidnou dovolenou a návrat z ní bez překvapení
v podobě vloupání do vašich nemovitostí.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Ţlutický Hradebník
V sobotu 26. 6. 2021 proběhne další bazar a trh v Hradební ulici, kterému jsme začali říkat Hradebník. První
akce tohoto druhu proběhla loni v září. Bylo opravdu
krásné odpoledne a Hradebník navštívilo nemalé
mnoţství lidí. Letošní bazar začne ve 14 hodin a potrvá
asi do 17hodin, opět v horní části Hradební ulice. Krom
bazarových věcí se tu objeví i věci nové, například
výsledky různého tvoření místních či přespolních. Kromě pouţitých i nových věcí opět otevřeme malý gastrokoutek s polotvrdými sýry švýcarského typu, sladkými
a slanými dobrotami, mléčnými výrobky ze statku
Svárov aj. Z této obce bude přivezen i oslík, na kterém
se menší děti mohou povozit.
Bylo by pěkné, kdyby se přidali i další Ţlutičtí. Určitě
máte doma věci, které se vám nehodí a někomu naopak

udělají radost, či je upotřebí. Nebojte se ozvat, stačí alespoň den předem na uvedené číslo : 723 084 061. Volejte prosím v odpoledních hodinách, nebo se stačí
s někým z níţe jmenovaných baráčníků domluvit předem.
Doufáme, ţe i letošní Hradebník proběhne za vstřícného
počasí. Pokud by intenzivně pršelo, nejspíš bychom jej
odloţili na jiný termín.
Všichni jste srdečně zváni !
Za pořádající Baráčníky: Businských, Kazmirčíkovi,
Pagáčovi, Veselých,Vojtovi, D. Windlin, I. Zetek, L.
Mleziva.

Ohlédnutí za Rozárkou
Přípravy na desátý ročník jarního pochodu po Stezce
sovy Rozárky provázela letos velká nejistota. Kvůli
různým omezením z důvodu pandemie a nejistému
počasí jsme do posledních dnů váhali, zdali akci vůbec uskutečnit. Pak padlo rozhodnutí, ţe Rozárka
prostě bude, i kdyby bylo ošklivě a nikdo nepřišel.
A vyplatilo se! Počasí nám aţ zázračně přálo a počet
účastníků trhnul rekord. Na start dorazilo 116 dětí,
108 dospělých, 13 psů a 3 kočárky. Na trase připravili
organizátoři tradiční soutěţe a občerstvení. V cíli
na děti čekaly dva druhy soviček. Vlněné bambulkové vyráběly babičky v domově důchodců v Podbořanech (pod vedením Boţenky Sýkorové) a ty malované
na kamínkách zhotovily Ivanka Bradáčová a Věrka
Jindřichová.

Pamětní turistická známka k 10. ročníku pochodu je
k dostání v infocentru.
Děkujeme sponzorům, kteří naši akci podpořili: MAS
Kraj ţivých vod (se kterou jiţ léta spolupracujeme),
manţelé Holznerovi, Civínovi a Riesovi. A dále celé
řadě kamarádů a přátel, kteří pomáhali, jak mohli.
Doufejme, ţe se budeme moct setkat na Rozárce
i příští rok, a to uţ i s buřtíky a
dobrotami v cíli, jak jsme byli
zvyklí.
Na shledanou!
Za Spolek okrašlovací Vladař
Hana Hnyková

Pozvánka na noc pod širákem
Zveme všechny přátele trampování na „Noc pod hvězdami―, v pátek 25. června od 19. 00 hod. v případě přiměřeného počasí. Místo: tábořiště Verušice, sraz všech
u biofarmy Epona Verušice. Posezení u táboráku. Pokud
se sejde více osob, neţ povoluje situace, zřídíme více
táboráků. Místa je skutečně dost, voda je v místě,
elektřina nikoliv. Hudební nástroje vítány. Dobrý spacák

a dobrou náladu s sebou. Prvních třicet táborníků dostane buřta a pivo zadarmo, ti další si mohou dovézt vlastní
nebo koupit v místě. Akce končí v 8.00 hod., úklid tábořiště je samozřejmostí. Kontakt na tel. č. 732468347
Ivana Pánková

RÁDI POMÁHÁME
V současné nelehké době se snaţí i ţáci Střední lesnické
školy Ţlutice pomáhat tam, kde je to potřebné. Proto
uspořádala třída 2. A oboru Lesnictví sbírku a stala se
kmotry muntţaka malého a tučňáka Humboldtova ze Zo-

ologické a botanické zahrady města Plzně. Děkujeme, ţe
pomáháte.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Modernizace výuky na Střední lesnické škole Ţlutice, p.o.
Střední lesnická škola Ţlutice se před několika měsíci
zapojila do projektu Edugrant. Cílem projektu byla modernizace výuky a podpora práce ţáků s moderními přístroji a technologiemi.
Prostřednictvím podaného projektu se pořídilo vybavení
v hodnotě přes 200 000,-Kč. Jedná se o 3D tiskárny, termokamery, meteostanici a digitální mikroskopy. Všech-

no toto nové vybavení nám umoţní hlubší zkoumání přírody, techniky a světa kolem nás.
Tak uţ se jen těšit na příchod ţáků do škol a na naše společné bádání, jak v rámci výuky, tak v rámci volnočasových aktivit!
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH
Ve třetím týdnu měsíce dubna byly všichni členové
výjezdové jednotky, kteří aktivně slouţí, očkováni první dávkou vakcíny proti koronaviru COVID-19 v karlovarském očkovacím centru. Jsem rád, ţe jsme této moţnosti plně vyuţili. Očkování naší jednotky organizoval
Hasičský záchranný sbor Karlovy Vary. Dovolte mi
prosím touto cestou apelovat na ty spoluobčany, kteří
váhají s očkováním, aby svoje rozhodnutí přehodnotili
a nechali se očkovat. Je to jediná cesta, jak se vrátit
k ţivotu bez omezení. Pojďme společně v našem regionu zabránit další vlně onemocnění, která nás pravděpodobně čeká na podzim. Společně zabraňme zbytečným
úmrtím našich spoluobčanů, svých blízkých a nedopusťme jiţ další přetíţení zdravotníků v nemocnicích.
V pátek 30. dubna jsme měli tu čest opět postavit tradiční máj města Ţlutice. Děkuji všem kolegům ze sboru
za hojnou účast. Bohuţel i letos akce proběhla bez diváků. Ve večerních hodinách jsme společnými silami postavili malou májku u hasičárny. A neţ nás deštivé
a chladné počasí vyhnalo domů, stihli jsme na ohni
opéct pár buřtů.

Na počest svátku sv. Floriána jsme jako kaţdý rok organizovali pietní návštěvu hřbitova. Zavzpomínali jsme na naše kamarády, kteří jiţ nejsou mezi námi, zapálili u hrobů svíčky. Čest jejich památce. Opět nám počasí příliš nepřálo,
a tak se početná skupina našich členů, především z řad seniorů, přesunula do hasičárny. Zde bylo připraveno posezení
a občerstvení. Nakonec se sešlost za hraní harmoniky A. Mináře a bicích V. Štědronského protáhla do pozdních hodin. Všichni se rádi po dlouhé době viděli a nikomu se nechtělo domů. Mě osobně mimo jiné potěšilo, ţe jsem mezi
seniory nenašel nikoho, kdo by jiţ nebyl očkovaný. Byl to vydařený večer, víc takových!

Nakonec výborná zpráva od našich mladých hasičů:
konečně je moţné společně trénovat a scházet se.
A tak pravidelné tréninky rozjela nejen skupina dorostenců pod vedením Š. Horské a S. Soukupa, početná
skupina mladších a starších ţáků pod vedením E. Hovorkové, A. Horského a V. Slavíka, ale i přípravka,
o kterou se stará J. Schöppová a L. Pištorová. Je třeba

alespoň z části dohnat, co je zameškáno. Termín okresního kola Hry plamen je jiţ za dveřmi. Myslím, ţe nás
všechny těší zájem dětí a rodičů. Přejme dětem mnoho
zdaru v soutěţích a trenérům pevné nervy při přípravě!
Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Poskytujeme stravu ve školní jídelně i zájemcům z řad veřejnosti.
Cena oběda 80,- Kč.
Provoz školní jídelny o letních prázdninách.
V době letních prázdnin vaříme pro cizí strávníky od 2. 8. do 31. 8. 2021.
(Pokud nebude zájem o cizí stravování v počtu min. 20 strávníků, nebude se o prázdninách vařit.)
Bliţší informace sdělí vedoucí jídelny Šárka Švambergová ,tel. 725 958 984.

Kaňka 1

Kaňka 2

O zvířatech a se zvířaty IV - V jednom bytě s alergikem/zvířátkem
Alergici vs zvířata
I kdyţ moţná jen okrajově, všichni jsme se s tím určitě
jiţ setkali: „Máš alergii, takţe zvíře půjde z domu!― Pro
zvířecího mazlíka zvyklého na svou rodinu podpásovka,
pro dítko psychické trauma. Verdikt lékařů bývá nemilosrdný, ale pojďme se, kdyţ uţ jsou tématem zvířátka,
seznámit s variantou „vlk se naţere, a koza zůstane celá―.
Co je vlastně alergie?
Alergie je přecitlivělost. Jde o neúměrnou reakci imunitního systému na látky (alergeny), které by jinak byly
tělu neškodné. Nejčastěji se alergie projevují respiračními potíţemi (senná rýma, kašel, dušnost), výjimkou nejsou ani problémy koţní (ekzémy). Spouštěčem alergických reakcí bývají jiţ zmíněné alergeny. Druhů alergií
existuje nespočet: my se ale zaměříme pouze a jen na ty
úzce související se zvířátky. A rozpitvejme si toto téma
z pohledu rodičů, protoţe právě oni komplikace spojené
s alergiemi řeší nejintenzivněji.
Je opravdu nutné se zvířete/alergenu bezpodmínečně
zbavit?
Ve většině případů není. Nicméně pokud se vám z dítěte
nepodaří cíleně vychovat fanouška akvaristiky a ani jej
nepřemluvíte k virtuální adopci zvířátka v ZOO, připravte se na nelítostný boj se vším, co ze zvířete vypadne. A ţe toho je, byť většina je rozeznatelná pouze mikroskopem.
Pomyslné stupně vítězů „nejdrsnějších alergenů― uţ roky patří koním a kočkám. Příznivci koníků jsou ve výhodě, protoţe u nich je krajně nepravděpodobné, ţe by
reálně touţili po přítomnosti oblíbeného koně ve vlastní
posteli, ale s kočičkami je situace podstatně komplikovanější.
Tajemství úspěchu „vlastním koně, kočky i astma― jsem
si tudíţ dovolila shrnout do několika bodů.
1) NEIZOLOVAT od zvířecích alergenů!
Omluva všem maminkám, které se teď panicky chytly
za hlavu anebo třískají Zpravodajem o stůl, coţe to ta
Mrázová kecá za blbosti, protoţe lékaři přece nařizují
pravý opak. Vysvětlení je v zásadě primitivní: čím přísnější izolace, tím agresivnější alergická reakce. Fígl totiţ
vězí v mnoţství protilátek, kterými se tělo brání před
útoky nepřítele (v našem případě nejen bakterií a virů,
ale i alergenů). A pokud organismus nepřijde
s nepřítelem/alergenem do kontaktu, nemá na základě
čeho vyrobit protilátky a výsledkem bývá probdělá noc
na pohotovosti kvůli jednomu dětskému pohlazení kočky.
Opačným případem je alergické dítě, které se s kočkou
pravidelně muchluje a které díky vytvořeným protilátkám maximálně oteče (a doma dostane pár facek za posmrkané rukávy, protoţe si zapomnělo kapesníky).
2) ODPOČÍVAT v pokoji (ideálně čistém!)
Regenerace je základním pilířem existence alergika.

Kaţdý projev alergie lze přirovnat k fyzickému výkonu,
kdy tělo intenzivně bojuje s nepřítelem/alergenem a vynaloţené síly je potřeba načerpat zpět. Standardní formou dobíjení energie bývá odpočinek, ale právě ten má
u alergiků určitá specifika: protoţe pokud si vaše alergické dítě ustele u psa v boudě, tak ve skutečnosti neodpočívá. Ani ve spánku jeho organismus nepřestává řešit
kontakt s alergenem a výsledkem bývá chronická únava
i zhoršující se alergické projevy.
Jak ale vytvořit prostředí hodné alergikova odpočinku, kdyţ doma bydlí i zvíře?
V zásadě jednoduše: budete od rána do večera jako trubka uklízet, uklízet a uklízet, aby nikde nezůstávala srst/
peří a prach, ve kterých si libují roztoči (klíčový alergen
ţijící na všech suchozemských zvířatech, a to i na těch
bez srsti/peří). Při výběru vhodného zvířátka upřednostníte krátkosrsté druhy (v případě pejsků existují plemena
doporučovaná přímo alergikům). Vyhodíte všechny koberce, závěsy a záclony, povlečení většinu své existence
stráví v pračce a co hlavně – zakáţete svému alergickému dítěti, aby se svým zvířátkem spávalo v jedné posteli
(oprava: zakáţete to zvířátku, protoţe dítko vás nejspíš
neposlechne a bude podvádět). Právě postel coby středobod regenerace sehrává v ţivotě alergika významnou
roli: pod postelí ať si klidně spí pět koček, hnízdí papoušci a okolo ať se pase stádo koní, ale v posteli musí
být mnoţství dráţdivých elementů opravdu co nejmenší,
aby si organismus po náročné šichtě mohl naplno odpočinout.
Za ideální loţnici pro alergika lze povaţovat prázdnou
místnost s omyvatelnou podlahou, kdy nábytkem je pouze postel se základní výbavou, případně i čistička vzduchu; ale chápu, ţe ne kaţdý má moţnost alergikův ráj
vybudovat.
Co se týče čistoty jako takové – nepřehánějte to
s desinfekcí. Na úklid srsti stačí koště/robot, prach setřete vodou a vylitím obsahu kýble do kanalizace spoluţití
s vašimi roztoči definitivně končí. Agresivní chemické
preparáty mohou naopak projevy alergií zhoršovat.
Za top uţitečné vynálezy lze povaţovat vysavače a čističky vzduchu s hepa filtry (tahle udělátka vašemu

alergikovi notně zpříjemní bytí a zároveň vám ubyde
úklid). Rovněţ doporučuji doma nekouřit (ani na balkoně) a větrat pouze brzy ráno, kdyţ je venku rosa.
Zvýšené očistě se nevyhne ani vaše zvířátko. Čeká vás
častější praní jeho pelíšku či čištění klece, dbejte
i na pečlivý výběr podestýlek (nekvalitní stelivo
v kočičím záchodě je dvojité
peklo, protoţe kromě nepopsatelného puchu vás pozabíjí i extrémní prašnost). Výrazným ulehčením souţití můţe být pořízení antialergických potahů a povlaků, v nich
se totiţ roztočům bydlet nechce. A pokud vaše dítko trpí
pylovou alergií, pejska po vycházce v rozkvetlých loukách osprchujte, aby váš potomek večerní dívání na televizi nerušil nekončícím smrkáním (vlastně je úplně klidně můţete osprchovat společně, jistě půjde o velmi veselý záţitek pro oba).
3) POSILOVÁNÍ imunity
Čím silnější armáda, tím lepší obrana. Podáváním preparátů podporujících imunitu pomůţete organismu účinněji
se bránit před útoky nepřítele/alergenu a jedincům
s dýchacími potíţemi vřele doporučuji posilovat plíce
pravidelným chozením do kopce. Jen je potřeba vhodně
zvolit dobu aplikace (tedy ne s akutně vlající nudlí poté,
co jste přeházeli metrák sena a jste pokryti koňskými

chlupy od hlavy k patě).
Oblíbeným a zároveň osvědčeným modelem je moře.
Pobyt u moře je pro většinu alergiků přínosný a z jeho
blahodárných účinků čerpají i několik měsíců po návratu.
4. LÉKY a léčby
a) Antihistaminika: volně prodejné preparáty, které
zmírňují lehčí alergické reakce (Zyrtex, Zodac apod.).
b) Kortikoidy: protizánětlivé preparáty na recept, jejichţ
hlavní vyuţití spočívá v tlumení agresivních reakcí organismu (přeloţeno do srozumitelného jazyka: alergika
neničí jeho vlastní přehnaná obranyschopnost).
Mnoho rodičů mívá z aplikace kortikoidů strach kvůli
četným neţádoucím účinkům. Kortikoidy mohou výrazně ulevit při těţkých formách astmatu či léčbě atopického ekzému, ale maminky by NIKDY neměly dětem nasazovat kortikoidy bez porady s ošetřujícím lékařem.
U obou skupin léčiv je vţdy nutné důkladně prostudovat
příbalový leták a vyvarovat se nadbytečné aplikace kvůli
hrozbě předávkování.
A moudrá rada na závěr: studený obklad zmírní akutní
projev alergie rychleji neţ volně prodejné léky.
Kateřina Mrázová

ŢLUTICE MAJÍ NOVÉHO KRONIKÁŘE
Novým ţlutickým kronikářem je Mgr. Jakub Mráz, kterého jsme podrobili úvodnímu rozhovoru.
Redakce: Od letošního roku zastáváte pozici kronikáře města. Mohl byste nám prozradit svůj vztah
ke Ţluticím?
J.M.: Intenzivnější vztah ke Ţluticím mám od roku
2012, kdy jsem si tu našel svoji ţivotní partnerku, která
se stala mojí ţenou, a pořídil a zrekonstruoval jsem dům,
kam jsme se následně přestěhovali. Ţije se zde pěkně, je
to takový příjemný kompromis mezi venkovským
a městským typem ţivota.
Redakce: Co povaţujete za hlavní výhody, a naopak
nevýhody ţivota ve Ţluticích?
J.M.: Je tu klid a krásná příroda, ve městě funguje alespoň základní infrastruktura. Nevýhodou je poměrně
nízká moţnost pracovního uplatnění, většina občanů
za prací někam dojíţdí, coţ se samozřejmě negativně
promítá i do menšího vyuţívání místních sluţeb. Na druhou stranu je to odsud relativně blízko jak do K.Varů,
tak do Plzně. S postupně přibývajícími kilometry dálnice
na Prahu se i ta stává dostupnější, takţe komu nečiní
dojíţdění problém, uplatnění najde.
Redakce: Jak jste se k pozici kronikáře vůbec dostal?
J.M.: Jiţ někdy v loňském roce jsem zaregistroval inzerát, ţe se hledá nový kronikář, ale neměl jsem v tomto
směru ţádné ambice. Počátkem roku jsem s městem spolupracoval na vydání dvou čísel místního zpravodaje
a byl jsem osloven, zda bych nezkusil i kroniku. Sešel
jsem se tedy s dosavadní kronikářkou, paní Neckářovou,

abych alespoň rámcově zjistil, co tato činnost obnáší,
seznámil se s obsahem kroniky a stylem zápisů a rozhodl se, ţe to zkusím.
Redakce: Jaké máte k činnosti kronikáře předpoklady? Uţ jste někdy něco podobného dělal?
J.M.: Tak kroniku jsem ţádnou dosud nepsal. Umím dát
dohromady rozvitou větu, většinou bez významnějších
pravopisných chyb. Z jazyka českého jsem nikdy neměl
na vysvědčení horší známku neţ dvojku. Na základní
a střední škole jsem vydával třídní časopis a před sedmnácti lety jsem napsal publikaci o dějinách městské dopravy v Karlových Varech. Stačí?
Redakce: Úplně. V čem podle vás spočívá jádro práce kronikáře?
J.M.: Pod pojmem „kronikář― jsem si donedávna představoval ctihodného kmeta s šedým plnovousem, který
jako stín v pozadí sleduje všechno, co se v obci šustne
a následně to husím brkem namáčeným v kalamáři zanese do kroniky. Realita je ale dnes uţ trochu jinde. Ţijeme v době elektronické a jak obec, tak organizace
a podniky na jejím území působící většinou mají své
webové stránky, jsou přítomni na sociálních sítích, a tak
většina informací o jejich činnosti a o událostech, které
se v obci dějí, je k nalezení tam. Kronikář tedy nemusí
nutně „být všude―, ale jádrem jeho činnosti je relevantní
informace z různých zdrojů vyhledat, roztřídit, posoudit,
co je vhodné k zapsání do kroniky a co ne, patřičně to
sestylizovat a ze získaných střípků sestavit ucelený
a tematicky rozdělený zápis.
Redakce: Existuje předpis, jak se má kronika psát
a co v ní má a nemá být? (pokračování na straně 12)

J.M.: Tuto problematiku upravuje zákon č. 132/2006
Sb., o kronikách obcí, ale je poměrně stručný: stanovuje
obcím povinnost vést kroniku, zapisovat do ní alespoň
1x ročně s tím, ţe obsah zápisu podléhá schválení obce.
Co se týče formy, je moţné psát kroniku ručně anebo téţ
elektronicky. V případě elektronické formy pak musí být
kronika vytištěna po ukončení kaţdého kalendářního
roku. Na to, co v kronice má a nemá být, ţádný závazný
předpis není, existuje však celá řada metodik.Lišit se
samozřejmě bude kronika obce s několika desítkami
obyvatel a kronika krajského města. V kronice by měly
obyvatel a kronika krajského města. V kronice by měly být
zachyceny události významné pro místní ţivot – tj. pořádání
kulturních a sportovních akcí, výstavba v obci, změny
v dopravní obsluţnosti, otvírání a zavírání provozoven
na území obce, přírůstky a úbytky obyvatelstva a podobně.
Rovněţ by měly být v rámci zapisovaného období stručně
zmíněny stěţejní události státní, případně celosvětové, aby byl
zápis rozpoznatelný v globálním kontextu.

Redakce: Jakým způsobem povedete kroniku vy?
J.M.: Doposud se ţlutická kronika vedla klasickou ruční
formou. Já přejdu počínaje kalendářním rokem 2021
na formu elektronickou, protoţe ručně psaný zápis by
po mně nikdy nikdo nepřečetl… Ale teď váţněji: elektronická verze má několik výhod - obsah kroniky se
po uzavření roku můţe umístit na web města, a zpřístupnit tak všem občanům, dále bude moţné zatraktivnit
i vizuální stránku kroniky. Do kroniky vedené ručně se
totiţ nesmí vlepovat ţádné obrazové materiály ani fotografie – ty mohou být její přílohou kupříkladu
v samostatné obálce. V elektronické podobě kroniky je
pak moţné obsah přílohy vytisknout spolu s textem
do jedné „knihy. Sice ani zde nebude kupříkladu fotografie z akce zobrazena hned pod příslušným zápisem,
ale na konci kroniky bude přílohová část,
kde bude fotodokumentace s popiskem a
odkazem na stránku v kronice, kde se příslušný zápis nachází. Jedinou nevýhodu
oproti ručně psané verzi spatřuji v tom, ţe
do kroniky nelze přímo zahrnout kupříkladu
podpis významné osobnosti, která navštíví
město. To lze ale řešit kupříkladu pamětním
listem, který se následně naskenuje a vytiskne jako příloha kroniky. Navíc
v posledních deseti letech se podobný případ ve ţlutické kronice vyskytl pouze jednou, při návštěvě prezidenta.
Redakce: Jak často se do kroniky zapisuje?
J.M.: Frekvence zápisů je předepsaná zákonem minimálně jednou za kalendářní rok,
ve Ţluticích je stanovena po čtvrtletích, tj.
vţdy jednou za 3 měsíce. Jinak kronikář si
samozřejmě dělá poznámky průběţně,
po čtvrtletí vyhotoví zápis, pošle ho ke
schválení městskému zastupitelstvu a
ze schválených čtvrtletních zápisů doplněných o případnou obrazovou přílohu
na konci roku sestaví kroniku za příslušný
kalendářní rok. Tu je nutno vytisknout
a svázat do pevných desek. Po uplynutí
deseti let se pak kronika předává do okresního archívu. Elektronická forma vedení

kroniky pak skýtá moţnost vytisknout exemplářů víc a
jeden kupříkladu ponechat v archivu místním.
Redakce: Je ve Ţluticích o čem psát?
J.M.: Na první se to pohled nezdá, ale kulturní a společenský ţivot ve městě je poměrně čilý a bohatý, takţe
o čem psát rozhodně bude, i kdyţ je fakt, ţe v době pandemie covidu-19 došlo k podstatnému omezení aktivit
téměř na všech frontách, coţ se nepochybně odrazí i
na obsáhlosti zápisů v kronice. Nerad bych to zakřikl,
ale i v tomto směru uţ se snad blýská na lepší časy.
Redakce: Co má udělat občan, který si chce
v kronice něco vyhledat nebo si ji prostě jen přečíst?
Můţe ji třeba dostat půjčenou domů?
J.M.: Půjčit kroniku domů bohuţel není moţné. Kronika
je uloţena na radnici, případně se v době pořizování zápisů nachází u kronikáře. Zákon umoţňuje kaţdému
do kroniky nahlíţet, ovšem pouze na místě k tomu určeném a pod dohledem kronikáře. Takţe pokud někdo bude chtít nahlédnout do kroniky, měl by kontaktovat Město, a to následně domluví s ţadatelem a se mnou termín,
kdy k nahlédnutí můţe dojít. To se změní od zápisů
za rok 2021, kdy bude po vyhotovení kroniky za kalendářní rok tato umístěna přímo na webu města, tudíţ výše
popsaná anabáze odpadne a kaţdý bude moci do kroniky
nahlédnout přímo ze svého domova, eventuálně si z ní
cokoli vytisknout. Podotýkám, ţe aktuální ručně psaná
kronika, která je k dispozici, začíná rokem 2011, dřívější
kroniky jsou jiţ uloţeny v okresním archivu, takţe případní badatelé se mohou obrátit tam.
Ptal se a fotografoval Jaromír Břehový

Trať Protivec – Bochov: 25 let bez osobní dopravy
U příleţitosti ―výročí― 25 let bez osobní dopravy bychom vás rádi pozvali na jízdy historického motorového vozu M 131.1 (tzv. Hurvínek), které se uskuteční v sobotu 28. 8. 2021. Více informací na plakátech,
webu a facebooku Spolku Ţluticko.
Psal se rok 1996, kdy se 31. května po trati vedené
z Protivce do Bochova naposledy projel pravidelný spoj
osobního vlaku. Při této příleţitosti byl v 17 hodin vypraven na „poslední jízdu― osobní vlak z Protivce
do Bochova s dětskou dechovkou ze Ţlutic. Zpět se poté
vydal z Bochova v 18.30 hod. a tím skončila osobní
ţelezniční přeprava na „bochovce―.
Trať o délce necelých 17 km vedená údolím potoka Velká Trasovka vznikla jako páteřní odbočka z trati Rakovník - Bečov nad Teplou v roce 1897, kdy byla 26. června
slavnostně předána do provozu. Ve starých jízdních řádech byla označena například jako 75c, v době Sudet
pod číslem 167n, naposledy nesla označení číslem 163.
Celkově se na trati nacházelo 7 zastávek, počítáme-li
i výchozí stanici Protivec (dříve Protivice, německy
Protiwitz), která byla v roce 2017 nahrazena malou beto-

novou budkou, na km 3,818 se nacházela zastávka Ţlutice (nedaleko kříţení dráhy se silnicí do Čichalova ,
k jejímuţ zrušení došlo v květnu 1981), na km 7,759
stávala zastávka Budov, na km 9,037 zastávka
s nákladištěm Vahaneč (dříve Vohaneč) , která byl
v roce 2012 zdemolována, na km 10,707 stávala zastávka Hřivínov, na km 13,276 zastávka Těšetice a nakonec
na km 16,633 stanice Bochov, která byla vystavěna
v roce 1896.
Na této trati v minulosti docházelo k zastavení a opětovnému zavedení provozu. Dráha dlouhodobě patřila
k nejztrátovějším u ČSD a poté ČD, a tak k poslednímu
zastavení osobní dopravy dochází po 99 letech od zahájení jejího provozu.
Pro sběratele
turistických nálepek je k dostání
v infocentru ve Ţluticích Výroční turistická nálepka,
kterou jsme nechali u příleţitosti 25 let bez osobní dopravy na „bochovce― vydat.
Tomáš Michálek, Spolek Žluticko

LETOŠNÍ ČARODĚJNICE V MALÉM
Poslední dubnový večer je tradičně spjat se zapalováním
ohňů k pálení čarodějnic. Filipojakubskou noc i letos
v Česku ovlivnila omezení, která mají zabránit šíření
koronaviru.
I přesto jsme s velkou opatrností uspořádali 1. 5.
2021 ,,Návštěvu u čarodějnic" v autokempu ve Ţluti-

cích.
Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si to všichni uţili
a věříme, ţe i vaše děti. (Foto Jan Borecký)
Město Ţlutice, Ţlutické maminky z.s. a jejich přátelé

Poděkování za májku
Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na postavení májky v oci.
LESY ŢLUTICE s.r.o. - Josef Hájek, Sbor dobrovolných hasičů Ţlutice.

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHIOVNY
Naše knihovna vyhlašuje novou soutěţ pro malé čtenáře o vstupenky do ZOO
Plzeň..
Podmínky účasti: přijď si do knihovny půjčit a přečíst 12 knih o přírodě. Dostaneš
kartičku a do ní za kaţdou přečtenou kníţku razítko. Soutěţ potrvá do konce roku
2021. Více informací v knihovně . Na snímku jeden z vítězů soutěţe v roce 2020.
Foto Jan borecký.
Lenka Skačanová

Firma Jan Hutkay, Nevděk-vazníky Žlutice
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

administrativní pracovnice (kancelář Ţlutice)
(nutná znalost práce na PC – word, exel)
Další potřebné informace získáte
na tel. č. 724 237 232, 607 990 649

VZPOMÍNÁME …
,, Ţádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout."
14. června 2021 tomu bude rok, co náhle přestalo bít srdce mému milovanému
manţelovi RUDOLFU BACHMANNOVI.
Byl to člověk s velkým srdcem a neuměl nikomu říct ne. Byl to super kamarád, tatínek, dědeček a pradědeček. V našem srdci bude vţdy a nikdy nezapomeneme . Zůstanou nám jen vzpomínky na úţasného a usměvavého člověka. Proto vás prosím,
vzpomeňte všichni, kdo jste jej znali...
manţelka Marie Bachmannová s celou rodinou....
-——————————————————————————————–—–————————-–—-

Dne 12. května by se doţil neuvěřitelných 75 let náš tatínek a neskutečně pyšný
dědeček Kája Kulhánek. Miloval ţivot a svou Dolánku. Stále na Tebe moc vzpomínáme, chybíš nám tati.
Jiřka, Kája a Tomáš s rodinami.

————————————————————————————————–——————————
27. června uplynou 3 roky od úmrtí Fandy Jirana. Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku. Manţelka Hana a děti s rodinami

INZERCE
Svobodná maminka s dětmi shání nábytek na vybavení bytu za odvoz – lokalita Ţlutice.
Chybí nám 2x postel, 1x postýlka, jakékoliv skříně a komody, psací stůl pro děti a 4 ţidle k jídelnímu stolu.
Prosím jen funkční a nerozbité. Všem moc děkuji. Kontakt: 607 347 643
—————————————————- --------------------------------------------------------------------------Nabízím k pronájmu nově zrekonstruovaný byt 1 + 1 v ulici Pod Strání. Upřednostňuji nekuřáky bez
domácích mazlíčků. Tel: 605 224 056 nebo 606 271 632.
---------------------------------------------------------——————————-----------------------------------------Pronajmu byt 1+1 v Karlových Varech - Dvory .Slunný byt je ve 3. patře panelového domu. Před domem zastávka MHD. Nájem 7000 Kč zahrnuje i zálohy na sluţby /elekt, plyn, voda, teplo ap. / Vratná kauce 10 000 Kč. Byt je v klidném prostředí, dostupnost občanské vybavenosti je dobrá. Telefon 602 970 221.
------------------------------------------------------------———————————————————————
Nabízím k pronajmutí byt 1 + 1 ve Ţluticích v ulici Pod strání. Tel: 774 150 134
———————————————————————————————————————————
Prodám menší stolní kotoučovou pilu na dřevo - „cirkulárku―.Cena dohodou. Tel. číslo : 776 848 295.
(nejlépe odpoledne)

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green Shell-typu Araukana Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, 185 -229,- Kč/
ks.Ţlutice– u kina – 10. 6. 2021- 15.30 hod. Info : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.601576270, 728605840 www.drubezcervenyhradek.cz

Kulturní program
červen 2021
13.6. neděle DEN DĚTÍ - POHÁDKOVÝ LES
start od 14,00 – 16,00 hod. na horním hřišti, tdélka rasy 3 km.
CESTA PRO KOČÁRKY
start 14,00 – 16,00 hod. od tenisových kurtů na koupaliště
Program na koupališti od 17,00 hod.
19.6. sobota HORNÍ HŘIŠTĚ
od 9,00 hodin TJ SOKOL – TURNAJ PŘÍPRAVEK
———————————————————————
20.6. neděle
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Neděle 20, 6. v 19.00 hod. KONCERT MILOŠE BOKA
Vokální a instrumentální skladby Miloše Boka
Zároveň tuto slavnostní chvíli vyuţijeme k poděkování panu
faráři P. Řezáčovi za 20leté působení ve ţlutické farnosti.
Vstupné dobrovolné.

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 červnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Hana Hnyková, Radka Stolariková, Soňa Podlahová, Jaromír Fejt, Kateřina Mrázová, Jakub Mráz, Petra Vojtová
a Ivana Pánková.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do prázdninového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. června 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

