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AŤ ŽIJE LÉTO !!!!

Moţná vás zajímá…
V neděli 20. června proběhl v našem kostele koncert Miloše Boka. Konal se po delší době a opět stál za to. Mistr
Bok působí v našem regionu uţ 30 let. Na koncertu zazněly také skladby sloţené přímo pro náš kraj nebo kostel. Nezapomenutelně zase po letech kostelem burácela
Ţlutická intráda. Představení bylo také příleţitostí symbolického rozloučení se s panem farářem Petrem Řezáčem. Páter Řezáč odchází po 20 letech z naší farnosti, ale
v kraji zůstává, jeho kostelem bude ten útvinský. Jako
starostky a starostové okolních obcí a měst jsme předali
panu faráři drobný dar a vyslovili velké poděkování
za duchovní péči a starost o kostely a památky našich
obcí. Pan farář věnoval citlivé obnově a návratu cenností
do kostelů opravdu neskutečné úsilí. Důkazem je nejen
kostel sv. Petra a Pavla ve Ţluticích. Přeji panu faráři,
aby se mu na novém místě dařilo, a děkujeme!
Dlouho se nám nedařilo získat nějakou finanční podporu
na vybudování skateparku. Aţ do letošního června.
Na projekt za více neţ 2 mil. Kč jsme získali podporu
80 %. Skatepark bude mít rozměry 25x11 m a bude vystavěn v areálu atletického stadionu na místě doslouţilého asfaltového plácku. Předpokládaný termín dokončení
je konec září.
Po roce bychom se rádi také vrátili k opravě cesty

na hřbitov. Tuto zakázku jsme zrušili vloni z důvodu
finanční nejistoty. Na konci června vybereme dodavatele
s tím, ţe bychom rádi, aby byla cesta opravena letos.
Technické sluţby pořídily v červnu úplně novou techniku na údrţbu města. Jedná se o traktor značky Kioty.
Smyslem bylo koupit univerzální stroj, který umí zametat, sekat trávu i v příkopech, bude mít vozík, nástavbu se
sypačem a radlicí na uklízení sněhu. Stroj za více neţ 1
mil. Kč bude v provozu ihned po zaškolení obsluhy.
Velkou změnu chystáme s distribucí zpravodaje. Od zářijového čísla nebude Ţlutický zpravodaj roznášen
do všech schránek. Bude připraven v elektronické podobě na webu města a v aplikaci mobilní rozhlas (neváhejte
si ji nainstalovat). Tištěnou papírovou podobu ovšem
úplně nerušíme. Kaţdý měsíc bude k dispozici zdarma.
Lze si jej vyzvednout ze zásobníku, podobně jako např.
týdeník 5+2. Najdete jej vţdy připravený v Infocentru,
v malém COOPu v Nádraţní ulici a v květinářství pana
Kincelmana. Klientům DPS ho bude doručovat pečovatelská sluţba, dovoz do našich vsí zůstane nezměněn.
Na začátku prázdnin bych rád popřál všem dětem a studentům krásné prázdninové léto a všem ostatním příjemnou dovolenou.
Václav Slavík - starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 26. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice

schvaluje bez výhrad účetní závěrku Města Ţlutice
za rok 2020,

Termín a místo konání: pondělí 24. května 2021 od 18
hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice. .

vyjadřuje dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., souhlas s celoročním hospodařením s výhradami,
vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Ţlutice za rok 2020 v předloţeném znění a přijímá navrhovaná opatření potřebná k nápravě zjištěných méně závaţných nedostatků,

bere na vědomí informace starosty města a připomínky
zastupitelů.
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ţlutice č.
1/2021, o místním poplatku z pobytu, ve znění podle
předloţeného návrhu,
schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 organizace
Ţlutická teplárenská, a.s., Velké náměstí 131, 364 52
Ţlutice (IČO: 263 41 107),
ve funkci valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 organizace Lesy Ţlutice, s.r.o., Dukelských hrdinů 98, 364 52 Ţlutice (IČO: 263 64 336),
ve funkci valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 organizace Technické sluţby Ţlutice,
s.r.o., Hradební 487, 364 52 Ţlutice (IČO: 263 47 865),

schvaluje znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci
„Sociální bydlení – stavební úpravy objektu Obránců
míru č. p. 261, Ţlutice― ze dne 3. 3. 2020, kterým se
upravuje (sniţuje) cena o 21.042, - Kč bez DPH. Konečná cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1– 4
činí 11.603.638,28 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města
Ţlutice pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku,
bere na vědomí zápis 6. zasedání dozorčí rady společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o., IČO 263 64 336,
bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 organizace
Skládka Vrbička s.r.o. (IČO: 477 81 131),

schvaluje bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ţlutice za rok 2020,

bere na vědomí zápis z 9. a 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Ţlutice,

schvaluje bez výhrad účetní závěrku organizace Základní škola a základní umělecká škola Ţlutice, příspěvková
organizace, za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle přiloţeného návrhu,

bere na vědomí zápis z 12. jednání Komise pro památky
a zápis z 23. jednání Komise pro bydlení,

schvaluje bez výhrad účetní závěrku organizace DPS
Ţlutice, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020,

schvaluje zápis do městské kroniky za I. čtvrtletí roku
2021 podle návrhu kronikáře Mgr. Jakuba Mráze.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Ladislav Koutný
místostarosta města

Senior pasy k vyzvednutí
Na městském úřadě v kanceláři u sociální pracovnice
máte moţnost si vyzvednout aktualizovaný katalog poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let - drţitele
senior pasu. Slevy moţné vyuţít v celém Karlovarském
kraji, ve Ţluticích např. lékárna ČEDVO 5%, v muzeu

ve Ţluticích sleva 20% na základní vstupné, 35% speciální balíček na vstup do zámku a zámeckého pivovaru
v Chyších.
Barbora Syrová

Sociální bydlení - příjem ţádostí
Město Ţlutice informuje, ţe stále přijímá ţádosti o pronájem sociálního bydlení v domě č. p. 261. Ţádosti podávejte na podatelně městského úřadu Ţlutice. Pro bliţší

informace kontaktujte sociální pracovnici Barboru Syrovou, tel. 728 386 167.
Barbora Syrová

Policisté Karlovarského kraje radí: Bezpečné prázdniny
Období léta je pro většinu populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu slunečnému a teplému počasí, dovoleným a dětmi celoročně očekávaným
prázdninám. Tento popis zní takřka idylicky, nicméně
i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika, která
jsou mnohdy spojena právě s trávením volného času
a kterých je zapotřebí se vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se
s tímto ročním obdobím. Lidé vyjíţdějí na kolech prozkoumávat krásy naší země, čeřit vody našich rybníků,
koupališť, řek nebo jen probádat různá zákoutí „po
svých―. Ať uţ se jedná o jakoukoli aktivitu, je ţádoucí
myslet na vhodný oděv, který by měl zejména v případě
sportování v rámci silničního provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím se v případě cyklistů pojí i vyuţívání
cyklistické helmy, která je stěţejní a hraje velkou roli
v případě, kdy k úrazu dojde. A to i přesto, ţe je její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důleţité je i její
upevnění. Helma by vţdy měla být zapnutá tak, aby
v případě nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.
Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti
dbát především při koupání v neznámých vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrţe, lomy a podobně. Ty jsou nebezpečné právě proto, ţe nevíme, co nás
pod hladinou čeká. Vyvarovat bychom se proto měli
skákaní do vody nebo plavání příliš daleko od břehu.
Stejně tak je velmi důleţité zajistit si při aktivitách
u vody vhodné a dostatečné mnoţství ochranných a záchranných prostředků, jakými jsou v případě plavby

na kánoi či raftu například záchranné vesty apod. Při
těchto aktivitách bude moţné potkávat se na tuzemských
vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty,
a to v rámci kampaně „Bezpečně u vody 2021―. Toto je
součinnostní akce policistů pořádkové sluţby, policejních preventistů a zástupců Státní plavební správy, kteří
společně cílí na bezpečí osob pohybujících se na vodě
i v jejím nejbliţším okolí. Věnovat se budou plavcům,
návštěvníkům pláţí, ale i vůdcům plavidel. Upozorňovat
budou na zásady zajištění majetku při pobytu u vody, ale
také budou kontrolovat zákaz poţívání alkoholu
v souvislosti s řízením plavidel.
V případě, ţe děti zůstávají samotné doma, měly by se
poučit o tom, jak se mají správně chovat bezpečně nejen
doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu
hrozí na kaţdém rohu. Dále by měly také vědět, ţe nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak, ţe nemají komunikovat s cizími lidmi. V případě, ţe dítě odchází
z domova, mělo by rodičům nechat minimálně písemný
vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho se zdrţí a případně by mělo přiloţit i telefonický kontakt na někoho
s kým bude trávit čas. Klíče od bytu by děti měly nosit
skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.
Krásné proţití letních měsíců bez úrazů přejí policisté
Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Staň se policistou v Karlovarském kraji
Perex: Individuální přístup a přátelská atmosféra, tak
probíhá nábor nových policistů u Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje.
Do sluţebního poměru můţe být přijat státní občan České republiky, který:
o přijetí písemně poţádá, je starší 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný, fyzicky, osobnostně a zdravotně
způsobilý, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro sluţební místo, na které má být ustanoven, není členem
politické strany nebo politického hnutí, nevykonává jinou výdělečnou činnost ...
Toto jsou prvotní informace, které občan získá poté, co
si zjišťuje moţnosti přijetí k Policii České republiky.
Mnohé potencionální uchazeče tyto striktně zákonem
dané poţadavky mohou odradit hned v úvodu a jejich
touha stát se policistou zůstane nenaplněna. Ráda bych
vám touto cestou pomohla znovu nabýt odvahu k tomu
si svůj sen, který mívá prvopočátky jiţ v dětských letech, splnit.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje má
od roku 2020 tříčlenný náborový tým ve sloţení Pavel
Richtr - bývalý policista, Jana Puškelová a Gabriela
Šolarová. Cílem náborového týmu je zajistit pro uchazeče co nejpříjemnější průběh přijímacího řízení, které
končí úspěšným přijetím do sluţebního poměru.
V úvodu přijímacího řízení si zveme nové uchazeče
k přátelskému pohovoru, při kterém si zjišťujeme prvotní informace. Po „seznamovací kávě―, tedy vstupním
pohovoru, následuje vyplnění dokumentů k přijetí, které
jsou pro zahájení přijímacího řízení velice důleţité. Během vypisování přijímacích dokumentů vám pro odlehčení povíme pár humorných historek a uvidíte, ţe i tato
část nám společně uteče. Tak, teď jste se upsali a jste
naši, jak se v jedné známé české pohádce praví: !co peklo schvátí, uţ nikdy nenavrátí …―. Dělám si samozřejmě legraci. Váš podpis je velice důleţitý k tomu, aby
mohlo být přijímací řízení zahájeno tak, jak se píše
v úvodu tohoto článku.

Po spuštění přijímacího řízení přichází ověření osobnostní způsobilosti. Osobnostní způsobilost uchazeče
posuzuje psycholog psychologického pracoviště Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Jedná se
především o ověření osobnostní zralosti k tomu vykonávat práci policisty. Je velice zajímavé toto vyšetření
absolvovat, protoţe mnozí z nás se o své osobnosti
dozví, co třeba ani netušili.
Důleţité je přijít k psychologickému vyšetření odpočatý, s dobrou náladou a svačinou, protoţe u nás strávíte
cca. 8 hodin.
Po absolvování testů osobnostní způsobilosti následuje
ověření způsobilosti fyzické. Teď nám teprve začne
v ţilách proudit adrenalin, ale ten příjemný, který nám
pomůţe disciplínami fyzických testů projít. Během
člunkového běhu, kliků, celomotorického testu i běhu
na jeden kilometr vám budeme oporou a v případě, ţe
se vám během prvního pokusu o zdolání fyzických testů
něco nepovede, není třeba házet flintu do ţita. Náš tým
profesionálů ve sloţení – policista „bojař―, personalista
– „náborář―, vám poradí, jakým způsobem tělo dostat
do kondice, a další pokus bude jistě úspěšný.

plín přijímacího řízení nastává onen kýţený okamţik,
tedy nástup do sluţebního poměru. První kroky nově
přijatých policistů vedou na policejní školu, kde absolvují potřebnou základní odbornou přípravu. Při té pochopitelně pobírají sluţební příjem, který dosahuje aţ
25.720 Kč. Po dobu studia jsou jim hrazeny celkové
náklady spojené s ubytováním, stravováním i cestovným. Po ukončení základní odborné přípravy (po cca
9 měsících) sluţební příjem dle zařazení a přiznání dalších příplatků dosahuje částky minimálně 31.000 Kč.
Významným benefitem je náborový příspěvek ve výši
110 tisíc korun. Mezi další benefity patří například 30
dní dovolené, široké moţnosti kariérního růstu a jistota
zvyšování sluţebního příjmu, příspěvek na penzijní nebo ţivotní pojištění, příspěvek na stravu, příspěvek na
dovolenou ve výši 13.000 Kč, po patnácti letech sluţby
nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt. Informace o přijímacím řízení, podmínky přijetí, jak vypadají fyzické
testy a mnoho dalších zajímavých informací naleznete
na internetových stránkách Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje, a to konkrétně zde https://
www.policie.cz/clanek/hledame-prave-tebe-37268.aspx.

Poslední fází přijímacího řízení je posouzení vaší zdravotní způsobilosti. Toxikologické vyšetření a screening
celého těla vám provede tým skvělých lékařů ve Fakultní nemocnici v Plzni. No povězte, kolikrát jste absolvovali komplexní vyšetření celého těla?

Pokud máte zájem rozšířit řady policistů v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, neváhejte
se obrátit na personalistu z odboru personálního na telefonním čísle 725 389 779 nebo emailu
krpk.nabor@pcr.cz. Případné další kontakty naleznete
zde - https://www.policie.cz/clanek/personalisti.aspx.
Od personalistů ze skupiny nábor vám budou ochotně
poskytnuty případné další informace k příjímacímu řízení. Nehledáme superhrdiny, ale hledáme právě vás!
Váš náborový tým Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Celé přijímací řízení u nás probíhá v přátelské atmosféře a veškeré náklady spojené se zjišťováním zdravotní,
osobnostní i fyzické způsobilosti hradí Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje.
Jsme ve finále. Po úspěšném absolvování všech disci-

Setkání u Šebestiána
V pátek 18. 6. 2021 v podvečer proběhlo u kapličky Sv.
Šebestiána komorní setkání příznivců ţlutických památek. Pan farář p. Petr Řezáč zde vysvětil nově umístěné
sochy.
Tato kaple, zvaná Morová, byla postavena v roce 1714
ţlutickými měšťany z vděčnosti za ušetření před morovou epidemií. Její poslední opravu provedly v loňském
roce TSM Ţlutice a vedení města se rozhodlo vylepšit
i její interiér. Dlouhá léta zde byla umístěna tzv. Knínická madona, která se nedávno vrátila do kaple v Knínících. A tak prázdný prostor v Morové kapli obsadily
nové sochy. Ta hlavní, soška sv. Šebestiána, je zcela
nová a zhotovila ji paní sochařka a restaurátorka MgA
Helena Jahodová. Měli jsme tu čest paní sochařku při
slavnosti u kapličky osobně pozdravit a poděkovat jí
za práci i na jiných ţlutických památkách.

Město Ţlutice financovalo i zhotovení velmi pěkné mříţe, kterou vyrobil pan Vladimír Čermák.
Další dvě sochy světců dlouhodobě zapůjčila do kaple
ţlutická farnost díky panu faráři Řezáči. Restaurování
obou soch proběhlo v ateliéru pana Blahouta a paní
Peroutkové v Písku. Opravu soch financoval Spolek
okrašlovací Vladař.
Děkujeme za milou kulturní vloţku nadějnému trumpetistovi Lukáši Zemanovi, který setkání u kapličky zahájil i zakončil.
Doufejme, ţe kaple Sv. Šebestiána bude dlouho zdobit
vjezd do našeho města a ţe se přidá k řadě dalších památek, kterými se mohou Ţlutice chlubit.
MUDr. Hana Hnyková, Komise pro památky starosty
města Ţlutice, foto Jan Borecký

Pozvánka na biojarmark Verušice
Kná se v sobotu 7. srpna 2021 od 13.00 hodin. Je připravené
vystoupení
historického
šermu,
stánky
s rukodělnými výrobky, hry pro děti, svezení na ponících …. V podvečerních hodinách vystoupí hudební
skupina Bugr Band. Občerstvení v místě. Moţnost po-

stavení vlastního stanu a přespání. Všechny vás srdečně
zveme. Dobrou náladu s sebou!
Ivana Pánková

Rosa coeli uţ zase zpívá.
Po dlouhé době nečinnosti, kterou si vynutila pandemie,
se sbor začal konečně věnovat zpěvu a zkoušet. Lehké
probouzení v půlce května rychle skončilo a začalo se
intenzivně pracovat, neb nám byla nabídnuta moţnost
zazpívat v Bezdruţicích u příleţitosti výročí úmrtí Kryštofa Haranta, šlechtice, diplomata, cestovatele, hudebníka, který byl popraven spolu s dalšími českými pány
na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Této renesanční
osobnosti byl věnovaný celý víkend. Dochované dílo
Kryštofa Haranta je krásné a zároveň náročné na prove-

dení. Zazpívali jsme některé části jeho mše Missa quinis
vocibus a šestihlasé duchovní moteto (forma skladby
tohoto období) Qui confidunt in Domino. Koncert doplnily vokální skladby 16. – 17. století, jejichţ autoři byli
buď Češi nebo léta působili např. na dvoře Rudolfa II.
Kostel nebyl naplněný, stále platí omezený počet diváků,
ale ti přítomní nás potěšili a odměnili potleskem. Byl to
radostný pocit znovu stát před publikem a zpívat. Těšíme
se, ţe „doba temna― je uţ snad za námi.
Petra Vojtová, sbormistryně

Kulturní tipy na léto 2021
Konečně se kulturní ţivot opět začíná probouzet, tak vám
mohu nabídnout zajímavé akce v okolí.
Muzeum v Mariánské Týnici uvádí výstavu našeho předního ilustrátora a malíře Karla Franty: Výběr
z díla. Veřejnosti je nejvíce znám jako ilustrátor dětských knih a komiksů, pověstí, pohádek a básní z Čech,
Moravy i Německa. Výstava potrvá do 5. 9. 2021.
Areál Rolava Karlovy Vary, Wohnout - Hlavolamy
11. 7. 2021 od 15:00 hodin, vstupné 150 Kč.
V Potvorově si 17. 7. 2021 v 18 hod v kostele Sv. Mikuláše přijdou na své příznivci staré hudby. Ke slyšení bude
soubor historických nástrojů Ars cameralis pod vedením
Lukáše Matouška.
Amfiteátr Loket a JAZZ pod hradem 2021: Andrew
"The Bullet" Lauer , Martin Kratochvíl & Jazz
Q, Jana Koubková Quartet, JazzFancies. Milovníci
jazzu si nemůţou nechat tuto hudební porci ujít. Kdy?
23. 7. 2021 v 17:00 hodin. Vstupné: 450 Kč
(předprodej) / 550 Kč (na místě).
Jeden z koncertů hudebního festivalu Kladrubské léto
připravuje Klášter Kladruby 24. 7. 2021 od 18 hod.
Představí se vynikající soubor Ensemble Thesaurus
Musicum. Vstupné 150 Kč.

Volnočasový areál Rolava Karlovy Vary, HRADIŠŤAN
& Jiří Pavlica, který s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních ţánrů, zahraje 1. 8. 2021
od 16:00 hodin.
V Kralovicích, v kostele Sv. Petra a Pavla se v sobotu
7. 8. 2021 od 18h představí soubor Vysoké hudební školy z Lyonu L´Ensemble Mille- feuille s programem Radost v baroku.
Galerie umění Karlovy Vary, Jaroslav Svoboda tentokrát bez Trabandu. Komorní projekt frontmana skupiny Traband provází sdělné texty, naléhavý hlas, zvuk
starodávného harmonia představující barvité panoptikum
lidských příběhů a podobenství. Kdy: 12. 08. 2021 v
19.30 hodin; vstupné 150 Kč.
Manětín a Barokní den. Zajímavý a zejména pro děti
přitaţlivý program v areálu zámecké zahrady vás čeká
14. 8. 2021 od 14 hod. Vstupné dospělí 130 Kč, děti
zdarma.
Uţijte si jakoukoli hudební akci, kterou navštívíte. Ať se
vám léto vyvede.
Petra Vojtová,

Kaňka 1

Kaňka 2

Kaňka 3

DĚTI SI UŢILY BÁJEČNÉ ODPOLEDNE
Po dlouhé pauze mohly děti ve Ţluticích opět slavit
DEN DĚTÍ. Ten se uskutečnil v neděli 13. 6. 2021
v pohádkovém lese u atletického stadionu. Pro děti
a jejich rodiče byla připravena stezka, kde plnily úkoly.

Ţlutice, SDH Bochov, Komise pro kulturu, sport a volný
čas Ţlutice, technické čety, naší mládeţe, sponzorů M.
Pacíkové, K. Holznerové, L. Pilného a všech, kdo přidali
ruku k dílu.

Na hřišti byly připraveny atrakce, hudební vystoupení,
soutěţe pro nejmenší děti, opékání buřtů, bohatá tombola a hasičská pěna.

Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Celou akci finančně podpořilo MĚSTO Ţlutice, za velké
spolupráce Ţlutických maminek z.s. , SLŠ Ţlutice, ZŠ
a ZUŠ Ţlutice, TJ Sokol Ţlutice, DDŠ Ţlutice, Lesů

Alena Adámková, Kulturní a informační centrum Ţlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH
Měsíc květen a červen přinesl v našem sboru za poslední dobu nevídané mnoţství různých aktivit. Především všichni naši sportovci všech věkových kategorií
a jejich trenéři měli opravdu napilno. Komplikace
pro tréninky přinesla i havárie výjezdové Tatry CAS,
která je momentálně v opravě.
22. a 23. května— Okresní kolo hry Plamen v Hroznětíně

V sobotu se vypravilo na závody druţstvo starších ţákyň, které obsadilo 1. místo a zajistilo si postup do krajského kola. Nutno podotknout, ţe holky vyhrály
s velkým náskokem. V neděli vyrazila na závody dvě
druţstva mladších ţáků. Ty zkušenější obsadili 1. místo
a druhé druţstvo, které je sloţeno z dětí začínajících
a mladších, obsadilo výborné 3. místo.

5. června - Krajské kolo hry Plamen v Mariánských
lázních, starší ţáci
S jednodenním předstihem vyrazila skupina starších
ţákyň s trenéry na krajskou soutěţ do Mariánských Lázní, kde se po ubytování vydaly na večerní prohlídku
města. Sobotní závody začaly štafetou 4 x 60 m, kterou
děvšata vyhrála. Poté následovala štafeta CTIF, která
skončila opět 1. místem. Další disciplínou, kterou druţstvo absolvovalo a opět vyhrálo, byla štafeta dvojic.
Předposlední disciplínou byl poţární útok CTIF, kde se

první útok nepovedl a nebyl platný. U druhého pokusu
se dívky ukázaly a svým časem a 1. místem potvrdily
skvělou formu. Po polední pauze druţstva bojovala
v královské disciplíně - poţární útok. Tady druţstvo
skončilo na 3. místě. Celkově naše holky krajské kolo
vyhrály a postupují na republikového kola. Věřím, ţe
takové výsledky budou obrovskou motivací do dalších
tréninků. Drţím palce, aby výsledek na Mistrovství České republiky hry Plamen v Jihlavě, které proběhne 26.
aţ 27. června 2021, dopadl co nejlépe.

12. a 13. června proběhlo krajské kolo hry Plamen
v Mariánských Lázních, kterého se účastnili dorostenci, přípravka a mladší ţáci.

sboru se také účastní Mistrovství České republiky
v poţárním sportu. Je to velká radost pro všechny
z týmu. Gratulujeme.

Na krajskou soutěţ vyrazilo v sobotu naše druţstvo
dorostenek posíleno o děvčata z Dalovic a Bochova.
Výsledek závodu potvrdil vynikající úroveň práce s naší
mládeţí. Dívky kraj vyhrály a poprvé v historii našeho

Neděle byla pro Ţlutice stříbrná. Druţstva přípravky
a mladších ţáků vybojovala shodně 2. místa. Opět blahopřeji ke skvělému výkonu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH
19. června proběhlo krajské kolo v poţárním sportu
v Nové Roli v kategorii dospělí
Náš sbor a město Ţlutice v tomto závodu reprezentovala
dvě druţstva, muţi a ţeny. Druţstvo muţů obsadilo výborné 3. místo. Ţeny předvedly vynikající výkon a popr-

Co dalšího se událo?
Naše reprezentantka Kristýnka Švecová odjela
v květnu a červnu na dvě soustředění do Ostravy
s uţším výběrem reprezentace ČR. Věřím, ţe náročné
tréninky povedou k její účasti na mistrovství světa
v Chorvatsku.
11. června proběhla další schůze výkonného výboru
sboru, která měla za úkol připravit plánovanou valnou
hromadu SDH. Ta proběhla 22. června v hasičské zbrojnici.
16. června uspořádal tým trenérů mládeţe pro rodiče
našich svěřenců „Trénink naruby―. Rodiče museli zvládnout disciplíny, které děti trénují. Příjemné odpoledne
završilo připravené občerstvení. Děkujeme rodičům
za jejich účast.

vé v historii se po výhře účastní Mistrovství České republiky v poţárním sportu. Cesta k takovému úspěchu
nebyla jednoduchá, tým provázela zranění, ale o to je
postup cennější. Opět gratuluji.

20. června členové sboru odpracovali další brigádu.
Jednalo se o úklid prostor hasičské zbrojnice a jeho okolí.
Poděkování
Dovolte mi poděkovat všem trenérům a sportovcům
za jejich mimořádné nasazení v poslední době. Dosaţené sportovní úspěchy jsou obrovské. Dále děkuji rodičům dětí a veřejnosti za přízeň. Všem třem druţstvům,
která postoupila na republiku, drţíme palce.
Dále bych rád touto cestou poděkoval Marku Veselému
a jeho synovi za expresní opravu závodní dětské mašiny, bez které by nácvik na soutěţe ţáků nebyl moţný.
Jaromír Fejt, Jednatel SDH Žlutice

ŢLUTICKÝ TURNAJ FOTBALOVÝCH NADĚJÍ PO OSMÉ
V sobotu 19. 6. 2021 se uskutečnil jiţ 8. ročník turnaje
O pohár města Ţlutice. Na fotbalovém stadionu jsme
přivítali 17 týmů ze dvou věkových kategorií ročníků
2011 a 2013 z Karlovarského i Plzeňského kraje. I přes
úmorné vedro se celý turnaj vyvedl a malé fotbalové
naděje předváděly parádní výkony. Týmy odehrály zápasy v rámci své kategorie systémem "kaţdý s kaţdým",
z čehoţ bylo určeno i výsledné pořadí.
Pořadí týmů ve věkové kategorii ročníku 2011:
1. místo - TJ Košutka Plzeň
2. místo - TJ Horní Slavkov
3. místo - Slavia Karlovy Vary
4. místo - TJ Jiskra Aš
5. místo - BU Nové Sedlo
6. místo - FK Křimice
7. místo - TJ Sokol Ţlutice/TJ Sokol Chyše
8. místo - TJ Zruč
9. místo - FK Nová Role
Pořadí týmů ve věkové kategorii ročníku 2013 a mladší:
1. místo - FK Ostrov
2. místo - Petřín Plzeň
3. místo - TJ Horní Slavkov
4. místo - TJ Jiskra Aš
5. místo - FK Hvězda Cheb
6. místo - BU Nové Sedlo
7. místo - TJ Zruč
8. místo - FK Nová Role
Je na místě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci dalšího ročníku. Děkujeme také také Ţlutickým maminkám, které si pravidelně pro návštěvníky i účastníky turnaje připravují ce-

lodenní catering a kaţdý rok i ony zvyšují kvalitu turnaje. Maminky kaţdoročně věnují svůj výtěţek z prodeje
na činnost malých fotbalistů, čehoţ si nesmírně ceníme.
Občerstvení rovněţ zajišťoval TJ Sokol Ţlutice, který
tak napomohl zvládnout poptávku všech přítomných. Kaţdý rok je na turnaji zajištěn pro hráče i trenéry
oběd. Letos nebyl oběd podáván v jídelně ZŠ Ţlutice,
ale o jeho poskytnutí se postarala Pivnice Nádraţí. Dále
bychom chtěli poděkovat všem rozhodčím, kteří dohlíţeli na průběh jednotlivých utkání, jmenovitě Václavu
Boušovi, Miloslavu Polívkovi, Jiřímu Hanzlíčkovi, Lukáši Melnykovi a Davidu Metličkovi. Velké díky patří
sponzorům, kteří se finančně i věcně podíleli na tom, jak
celý turnaj probíhal, jak byli s jejich dopomocí oceněni
jednotliví účastníci. Kaţdý z hráčů a hráček si jako
vzpomínku odvezl medaili, všichni z nejmladší kategorie pak obdrţeli upomínkovou sošku, ze starší kategorie
bylo vlastními trenéry vybráno pět nejlepších, kteří byli
také oceněni soškou. Pro kaţdý tým bylo připraveno
mnoho sponzorských darů v podobě sladkostí, ale i upomínkových předmětů. První tři týmy z kaţdé kategorie
pak mohly nad hlavy pozvednout velký pohár za vítězství. Věříme, ţe si mimo těchto cen účastníci odváţí
i pěkné fotbalové záţitky a budou se na turnaj rádi vracet.
Kaţdý rok se snaţíme posouvat kvalitu o něco výše a
zásluhou všech si dovolíme tvrdit, ţe ţlutický turnaj patří mezi jeden z kvalitně obsazených a dobře organizačně
zajištěných. Doufáme, ţe příští rok budeme moci opět
zorganizovat turnaj a pozvat do Ţlutic velmi kvalitní
fotbalové týmy plné šikovných fotbalistů a fotbalistek.
Jiří Hanzlíček a Lucie Hanzlíčková

O zvířatech a se zvířaty V - drobné zvířectvo
Kdyţ dítko zatouţí po vlastním zvířátku
Nebraňte mu. Jakýkoliv zájem o vše související s přírodou je v dnešní uspěchané době přínosem. Nebojte se
experimentů a vychovávejte své dítě tak, aby se zvířátek
nebálo a umělo s nimi ţít, aby se dokázalo do jejich potřeb vcítit. Protoţe pokud parta výrostků povaţuje
za zábavu polít zvíře hořlavinou a zapálit jej, existují
pro takovou krutost pouze dvě vysvětlení: buď počínající sadismus (který můţe vyústit i v týrání lidí), anebo
prachobyčejné neuvědomění si, ţe i to zvíře trpí a ţe
v krutých bolestech umírá. A kdy jindy v dětech soucit
a porozumění k ţivým tvorům úspěšně podporovat, neţ
v útlém věku?
Kdo nemá rád zvířátka, nemá rád lidi!
Většina rodičů zaţila situaci, kdy dítě ţebrá o zvířátko.
A pokud rodiče nemají vlastní pozitivní vztah ke zvířátkům, bedlivě promýšlejí argumenty pro a proti. Často
jsou součástí vnitřního i vnějšího dialogu prohlášení
„alespoň se dítě nebude nudit, bude se věnovat něčemu
rozumnému―, či protiklad „nakonec to stejně všechno
zbude na nás, anebo dítě to zvíře utrápí―.
Co nabízí vztah mezi dětmi a zvířaty?
Ve věku, kdy se děti učí vyslovovat první zvuky zvířat
(čičí a haf), si začínají hrát se zvířecími hračkami, obvykle plyšáky, a podobný zájem jeví i o zvířátka ţivá.
Ta na rozdíl od neţivých hraček mohou dětem jejich
zájem opětovat a vztah se tak stává vzájemným. Děti
preferují zvířátka s chlupy, jsou jim na dotek i pro mazlení příjemnější a jakmile dítko dosáhne určitého věku
(obvykle po nástupu do školy), lze v nich právě péčí
o svěřené zvířátko formovat i zodpovědnost za ţivot
někoho cizího. A pokud si rodina netroufne na psa či
kočku, lze dítku pořídit něco menšího. Nejčastěji drobné
hlodavce.
A tak si představme prvního zástupce, který do domácností neodmyslitelně patří jiţ od pradávna, přestoţe o
přátelské souţití se v počátcích úplně nejednalo. :-)
Mámo, táto, v komoře je myš!
I to se můţe přihodit, protoţe chov drobného zvířectva
přináší mnohá úskalí. Laboratorní či jiná domestikovaná
myš je pro začátečníka ideálním startem kariéry chovatele: jde o tvorečka maličkého, snadno ochočitelného
a hlavně nenáročného, protoţe ţere prakticky vše, co
domácnost standardně nabízí.
Myšky jsou všeţravci a preferují pestrou stravu. Krmíme je semeny, obilím, oříšky (v menším mnoţství), zeleninou (mrkev, petrţel, okurka, salát atd.), ovocem
(jablko, hruška, třešeň, švestka, jahoda, meloun, hroznové víno atd.), směsmi pro hlodavce i kvalitními granulemi pro kočky a psy. Nepohrdnou moučnými červy, cvrčky, ale ani bílým jogurtem, vajíčkem natvrdo a milují
listy i květy pampelišek. Zároveň je důleţité jim zajistit
obrušování chrupu (kousky dřeva – např. ovocné větvičky, usušené pečivo apod.), protoţe zoubky myším dorůstají celý ţivot. Ţe i malá myška potřebuje k ţivotu
vodu, snad není potřeba připomínat: voda musí být vţdy
čistá (v mističce nebo napáječce).
A co se týče sýra, tak vězte, ţe pohádky a grotesky vám
odmalička lţou. Sýr je totiţ to úplně poslední na světě,
co si myš k obědu vybere (to vám dřív okouše kabely

neţ ementál).
Myšky můţete sehnat v mnoha barevných variacích,
existují krátkosrsté i dlouhosrsté, ţíhané, prouţkované
i sametové. A pokud si dáte práci s vybavením terária/
klece, čeká vás nejlepší zvířecí show na světě! Minimální velikost uspokojivého myšího obydlí je 50 x 30 x 40
cm, s prostorem doplněným o hračky a prolézačky
(velmi oblíbené jsou kolotoče a talíře na běhání
pro drobné hlodavce). Podestýlku zvolte nejlépe speciální bezprašnou z dřevěné štěpky nebo lisovaných granulí ze dřeva či speciálního papíru. Myšky jsou bravurní
akrobati, dokáţí šplhat i plavat a milují budování a stavění hnízd, takţe největší radost jim uděláte ruličkami
od toaletního papíru či starými novinami.
Je potřeba zdůraznit, ţe chov myší (potřebujete totiţ
minimálně dvě, protoţe myška je zvířátko skupinové)
vám do ţivota vnese i záţitky nevšedního rázu (myš je
chronický útěkář). Domnívat se tudíţ, ţe ty vaše aspoň
jednou nezdrhnou a nebudete je pak lovit na lustrech
nebo v tiskárně, je naivní, takţe trpí-li někdo z vaší domácnosti fóbií z myší (většinou maminky), zvolte raději
zvířátko jiné.
Za konec ocásku nechytat!
Myšku vţdy bereme do ruky opatrně buď za kořen ocasu, nebo ji necháme vylézt na dlaň. S trochou trpělivosti
se myšky dokáţí naučit i jednoduchým trikům, třeba
vyšplhat na poţádání na ruku nebo přeskakovat za odměnu krouţkem.
Vřele nedoporučuji model „kočka do pokojíčku nechodí
a myš je v kleci chráněná―, zaděláváte tím na rodinnou
tragédii a budoucí dětské trauma. Neštěstím končívají i
snahy o záchranu myší polních/divokých. Berte v potaz,
ţe cokoliv přivlečeného z přírody disponuje vlastnostmi
nutnými k přeţití, takţe zatímco laboratorní myš roztomile pohopkává, divoká myš vám na první dobrou přeskočí celou místnost a zmizí ve škvíře široké půl centimetru. A jestli si myslíte, ţe ji pak někdy chytíte, tak ne,
nechytíte. Bude s vámi bydlet aţ do smrti a nadšeni z
její přítomnosti rozhodně nebudete.
A dobrá rada na závěr: myš je přírodou naprogramovaná
k neúnosnému rozmnoţování, takţe ze dvou jich do roka
můţete mít několik stovek. Pokud zjistíte, ţe z vaší skupinky myších holek je jedna kluk, okamţitě sjednejte
výměnu, jinak vás časem seţerou i s panelákem.
Kateřina Mrázová

VZPOMÍNÁME …
31. července 2021 by se moje maminka, babička a prababička Erika Branţovská doţila
90 let. Bohuţel jí to osud nedopřál a 17. srpna tomu budou dva roky, co jí navţdy dotlouklo její zlaté a milující srdíčko v domově pro seniory v Perninku. Téţ bych chtěla
připomenout, ţe byla dlouholetou pracovitou a zaslouţilou prodavačkou ovoce a zeleniny v obchodním centru „Vladař―. Proto, kdo jste znali moji milovanou maminku,
vzpomeňte se mnou a věnujte jí tichou vzpomínku.
Dcera Danuše s dětmi
——————————————————————————————————
1. července 2021 uplyne dlouhých 47 let, co v mladém věku mne navţdy opustila má
drahá sestřička Helenka Branţovská. Zemřela krátce po tragické nehodě u Ţlutic. Šla
se mnou jen malou chvilku. Najednou se nám cesty rozdělily a ptáci nad hlavou jí píseň nedopěli. Stále je v mém srdci tou milou nezapomenutelnou vzpomínkou. Kdo jste
ji znali, věnujte se mnou ten den tichou vzpomínku.
Sestra Danuše

INZERCE
ČOS Ţlutice nabízí prodej krmné pšenice, různých travních směsi a jiných osiv.
Více na tel. č. 725 586 053
-—————————————————————————————————–——
Prodám starší pilu cirkulárku. Cena dohodou. Tel. 723 318 413
—————————————————————————–—————————-—
Prodám palivové dřevo (břízu, nařezanou, naštípanou). Cena dohodou. Tel. 723 318 413

Základní škola Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy

Hledá učitelku

Do malého kolektivu malotřídní základní a mateřské školy hledáme novou kolegyni/
kolegu na pozici učitel/ka 1. st. ZŠ – smíšená jednotřídka.
Váš profil

Nabízíme

 VŠ vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň

 práci na plný úvazek
 moderní pracovní prostředí
 moţnost dalšího osobního rozvoje a vzdělá-

základní školy
 nadšení pro práci s dětmi
 kreativita a profesionalita
 organizační schopnosti a komunikativnost
 spolehlivost a zodpovědný přístup

vání
 přátelský kolektiv
 platové zařazení dle tabulky (platy pedagogických zaměstnanců)
 finanční benefity

V případě vašeho zájmu nám prosím zašlete váš profesní ţivotopis na zsstedra@seznam.cz

LÉTO VE ŽLUTICÍCH
AMFITEÁTR
9. 7. 21,45 HOD. KINO – ŽENSKÁ POMSTA
AMFITEÁTR – VSTUPNÉ 100,- Kč
10. 7. 17,00 HOD. DIVADLO PRO DĚTI – AMFITEÁTR
O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH – VSTUPNÉ 30,- Kč
24. 7. 17,00 HOD. JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
AMFITEÁTR - VSTUPNÉ 150,- Kč
7. 8. 21,00 HOD. KINO – MATKY
AMFITEÁTR – VSTUPNÉ 100,- Kč
13. 8. 21,00 HOD. KAPELA BRUTUS
AMFITEÁTR – VSTUPNÉ 150,- Kč
20. 8. 17,00 HOD. KONCERT TRUBAČŮ SLŠ ŽLUTICE
AMFITEÁTR
21. 8. 20,00 HOD. KAPELA SLZA
VSTUPNÉ POUZE V PŘEDPRODEJI 220,- Kč
INFOCENTRUM TEL. 702 091 630,AMFITEÁTR
29. 8. 17,00 HOD. ROHÁČI Z LOKTE
Tramská a folková hudba AMFITEÁTR – VSTUPNÉ 50,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------14.8. 19.00 HOD. TOM BAND, KOUPALIŠTĚ
————————————————————————————-28.8. JÍZDY HISTORICKÉHO MOTOROVÉHO VOZU, SPOLEK ŽLUTICKO

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 prázdninového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Hana Hnyková, Jaromír Fejt, Kateřina Mrázová, Petra Vojtová, Ivana Pánková, Barbora Syrová, Jiří Hanzlíček,
Lucie Hanzlíčková a Lucie Machalová, .
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do zářijového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. srpna 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

