
 



SLOVO STAROSTY  
Ve svém březnovém příspěvku bych se nejprve rád věnoval tématu psi v našem městě. Lépe 

řečeno nezodpovědným majitelům psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí. Na psí exkrementy 
naráží každý z nás neustále a na každém kroku. Jsou jich plné chodníky i trávníky. S velkou 
pravidelností se vydávají pracovníci VPP na jejich úklid. Bohužel stav je takový, že by se nemohli 
věnovat vlastně žádné jiné práci. Apeluji proto na všechny pejskaře – uklízejte po svých psech! 
Sáčky na psí exkrementy jsou k dostání zdarma na úřadě nebo o ně můžete také požádat naše 
asistenty prevence kriminality, kteří je nosí při sobě. Dostal jsem dotaz, zda by nebylo možné 
tomuto jednání zabránit např. vyhláškou. Zde uvádím, že to není třeba. Pamatuje na to zákon o 
přestupcích. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, dopouští se přestupku 
proti veřejnému pořádku. Za porušení § 47 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. hrozí na místě 
bloková pokuta do 1.000 Kč, ve správním řízení pak pokuta až do 20 tis. Kč. Věřím, že smysl pro 
pořádek pomůže vylepšit vzhled města. 

Těsně před uzávěrkou zpravodaje proběhla výběrová komise nad rozdělováním městských 
grantů. Z došlých podání vyplývá, že zájemci hodlají obohatit život města o akce za více než 500 
tis. Kč. Město Žlutice hodlá na tyto akce přispět 263 tis. Kč. Předpokládám, že všichni žadatelé 
budou po formálním schválení v orgánech města uspokojeni a jejich požadavky budou 
akceptovány v plné výši.  

Rád bych také informoval občany o skutečnosti, že žádosti z Operačního programu 
životního prostředí na zateplení mateřské školy, základní školy, dílen, družiny a domu s 
pečovatelskou službou prošly formální kontrolou a byly akceptovány. To nás opravňuje začít 
pracovat na výběru zhotovitele tak, aby mohlo být s realizací započato ihned po rozhodnutí o 
přidělení dotace. U škol bychom rádi realizovali výměnu oken a zateplení obvodového pláště 
budov ještě v tomto roce. 

Závěrem bych rád všechny pozval na první obecní zabíjačku, která proběhne na Velkém 
náměstí v sobotu 1. 3. 2014. Druhou akcí je tradiční Masopustní průvod. Ten projde městem v 
úterý 4. 3. 2014 v odpoledních hodinách. Pak bude Masopust pokračovat lidovou veselicí v 
kulturním domě. Masky jsou vítány, sraz ve 14 hodin v hasičárně. 

 

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 

 

 
 

Nově upravený rybník  
na Dolánce 

NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORM ACE Z JEDNÁNÍ 



ZASTUPITELSTVA M ĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM,  RM) 

V popisovaném období se RM na svém jednání sešla třikrát a projednala 17 bodů. 
 
Bytové hospodářství a pronájmy 
RM vzala na vědomí seznam dlužníků za rok 2013. Dále RM schválila pronájem bytu číslo 1  
v domě Žlutice, Smetanova čp. 6 na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v případě 
bezproblémového plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Radní schválili i žádost o 
předčasné ukončení nájemní smlouvy v bytu číslo 4 v domě Žlutice, Obránců míru čp. 261  
k 31. 1. 2014. Naopak RM neschválila provedení oprav v bytu číslo 1 v domě Žlutice, Smetanova 
čp. 70, jelikož byt bude připojen na centrální zásobování teplem. 
 
Radní schválili pronájem části pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice a části pozemku p. č. 330/26  
v k. ú. Žlutice. RM neschválila zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 3803 v k. ú. Žlutice. 
 
Městské společnosti 
Ačkoli to není v zápisech jednání RM, zabývali se radní výběrovým řízením na jednatele 
společnosti Technické služby Žlutice. 
 
Péče o památky a kultura 
RM vzala na vědomí zápisy ze zasedání Komise pro regeneraci městské památkové zóny Žlutice, 
která vybízí radní k řešení situace Kokořovského dvora. Dále doporučuje zabývat se reklamními 
poutači i světelnou reklamou tak, aby nefunkční byly odstraněny a nové instalovány až po 
konzultaci s památkáři, s vědomím Komise a v souladu s programem regenerace. Dále komise 
dokončila připomínkování nového Programu regenerace MPZ, který je nyní k dispozici na radnici 
všem zájemcům. Komise doporučuje RM, aby začala s jeho postupnou realizací, jelikož některé 
kroky lze uskutečnit s minimálními náklady. 
 
Radní i letos vzali na vědomí žádost sdružení Lungeta a schválila zapojení města do mezinárodní 
kampaně Vlajka pro Tibet 2014. 
 
Stížnosti, petice a jiná oznámení 
Během popisovaného období RM vzala na vědomí žádost o udělení souhlasu s udělením licence na 
provoz autobusové dopravy na lince Jáchymov, Mariánská – Boží Dar – Karlovy 
Vary – Žlutice – Praha a žádost o udělení souhlasu s udělením licence na provoz autobusové 
dopravy na lince Žlutice – Podbořany – Žatec. V obou případech pověřili radní tajemníka 
Městského úřadu Žlutice Ondřeje Fáberu (vystudovaný v oboru dopravy) zpracováním příslušného 
vyjádření. 
 
Rozvoj města, projekty 
Jak jistě víte, výrazně se přiblížilo zřízení Sběrného dvora ve Žluticích. Radní vzali na vědomí 
zápis z jednání Výběrové komise o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sběrný dvůr Žlutice“ a 
pověřila starostu města podpisem kupní smlouvy s uchazečem GKR Engineering, jehož nabídka 
na dodávku díla za cenu ve výši 2.880.000 Kč včetně DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 



Dále RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů na bioodpad v rámci projektu „Sběrný 
dvůr Žlutice“ mezi Městem Žlutice a Svazkem obcí Doupovské hory. 
 
Díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zřídila RM „Komisi prevence kriminality 
Rady města Žlutice“ a jmenovala její členy: Radka Štěrbu, Václava Slavíka, Ondřeje Fáberu, 
Michaelu Černou, Zdeňku Papežovou, Jiřího Kassla, Michaelu Smyslovou, Emílii Špidrovou, 
Michaelu Castkovou, Annu Juráčkovou, Annu Dunčekovou, Lenku Skačanovou a Martina Oláha. 
 
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost 
Radní se rozhodli rozšířit veřejné osvětlení v Knínicích, a proto schválili nabídku společnosti 
Technické služby Žlutice za cenu ve výši 29.496 Kč bez DPH. RM revokovala předchozí usnesení 
a schválila nabídku Technických služeb na opravu vodoinstalace na horním fotbalovém hřišti za 
cenu ve výši 42.139 Kč bez DPH. 
 
Pokud máte hlubší zájem o činnost RM či ZM, jako vždy odkazuji na internetové stránky Města 
Žlutice (www.zlutice.cz), kde jsou k dispozici všechna usnesení RM i ZM. 
 
Doufám, že si užijete staročeskou zabijačku na Velkém náměstí 1. března, zapojíte se do již 
tradičního čištění řeky Střely a navštívíte radnici kvůli návrhům Velkého náměstí od studentů 
architektury a prohlédnout si ukázky nového žlutického webu! 

Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice 

 

MĚSTO ŽLUTICE BUDE MÍT V PRVNÍ POLOVIN Ě ROKU 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY A GRAFICKOU IDENTITU  
Mám radost, že mohu obyvatele města Žlutice a přilehlých obcí informovat o tom, že byl 

učiněn poslední krok ke spuštění „výroby“ nových internetových stránek a grafické identity města, 
a to tím, že byl po dvoukolovém výběrovém řízení vybrán z pěti uchazečů dodavatel zakázky – 
společnost Beneš & Michl s.r.o. (www.b-m.cz). 

Nejprve bych rád osvětlil, co je předmětem této veřejné zakázky. Jedná se o vytvoření nové 
grafické identity města Žlutice (logo, jednotný vizuální styl a příprava grafických podkladů pro 
aplikaci na veškeré předměty, jež město využívá), vytvoření internetové prezentace/stránek, 
webhosting po dobu 3 let (nákup úložného prostoru pro internetové stránky nikoli nákup jejich 
spravování) a technická i grafická podpora po dobu 3 let. Pro laika je poměrně těžké představit si 
pod výše uvedeným, co všechno naše město získá, a proto může docházet k nepochopení a z něj i 
k šíření poplašných zpráv různého druhu, nevěřte jim! 



Co všechno tedy získáme? 
Nová grafická identita neznamená to, že město přestane používat svůj nádherný znak (ačkoli 

je jeho momentální podoba z heraldického hlediska chybná, vysvětlím v některém z následujících 
čísel) anebo třeba v nedávné minulosti vzniklou vlajku, ba naopak správná podoba městského 
znaku bude užita jako významný prvek na oficiálních dokumentech. Jelikož je ovšem složitost 
znaku problematická při výrobě řady reklamních předmětů, ale i předmětů, které město a radnice 
běžně používá, je potřeba zjednodušené ale marketingově atraktivní značky – loga města. Ta 
vyřeší stávající problém a bude využita při oficiálních, ale i dalších příležitostech, navíc umožňuje 
užití sloganu: „Žlutice – město plné historie“. Nová grafická identita/tvář města se tak postupně 
objeví na internetových stránkách ve Žlutickém zpravodaji, vozidlech radnice (ale třeba i na 
vozidlech patriotů), označení budov, orientačním systému, propagačních materiálech, plakátech, 
diplomech a oceněních, úředních dokumentech atd. atd. Neznamená to však, že vedení města 
okamžitě zadá do výroby vše výše uvedené, nejprve se dočerpají zásoby stávajících obálek, vizitek 
apod. a až poté se bude zadávat do výroby vše nově navržené.  

Ke grafické identitě patří i tvorba „Manuálu jednotného vizuálního stylu“, což je dokument, 
který jasně stanovuje užití všech grafických prvků na jednotlivých materiálech, zajišťuje tedy, že 
se „tvář města“ nezačne deformovat, stanovuje jasná pravidla. Veškeré tyto kroky povedou k 
promyšlené, jednotné a atraktivní prezentaci města a jeho obyvatel, což pomůže zatraktivnění 
města – Žlutice jsou dobrá adresa pro život, turistiku i podnikání, což ve svém důsledku společně s 
dalšími strategickými rozhodnutími povede k podpoře zaměstnanosti ve městě. 

Nové internetové stránky jsou druhou částí veřejné zakázky. Stávající stav internetových 
stránek nevyhovuje nikomu, kdo by je chtěl smysluplně využívat a naše město ve virtuálním světě 
nikterak nereprezentují. Místo aby například zajímavě lákaly rodiny k víkendovému výletu do 
Žlutic nebo investory k akci, spíše odrazují. Toto se v průběhu první poloviny roku 2014 změní! 
Ačkoli je současný stav stránek tristní, denně je v průměru navštíví 100 až 400 lidí a 
předpokládám, že v případě kvalitních internetových stránek s užitečným a atraktivním obsahem 
jejich návštěvnost výrazně stoupne, podobně jako na Facebookovém profilu města. Ačkoli se na 
první pohled může zdát, že nové stránky mají sloužit pouze k reprezentaci města a lákání turistů, 
věřte, není tomu tak. Struktura internetových stránek je navržena tak, aby byl i občan hlavní 
cílovou skupinou.  

Co tedy nové internetové stránky nabídnou občanům? Bude toho mnoho, proto se zde 
zmíním jen o vybraných funkcích. Stránky budou totiž usnadňovat komunikaci s Městským 
úřadem, budete se moci on-line objednat, vysvětleny budou jednotlivé „životní situace“ (to jak 
postupovat než přijdete na úřad, co s sebou, atd.), stránky nabídnou formuláře ke stažení i on-line 
vyplnění, uvidíte to, zda je úředník přítomen na radnici díky propojení s elektronickým 
docházkovým systémem, dále jistě potěší modul „kniha přání a stížností“, kde umístíte fotografii s 
komentářem a pověřený úředník bude reagovat i s termínem, do kdy bude problém odstraněn, a po 
jeho odstranění informovat o výsledku akce. Místní podnikatelé budou mít k dispozici katalog, kde 
budou moci prezentovat své služby, stejně tak se objeví katalog nemovitostí (pronájem, prodej), 
dále se můžete těšit na propracovaný kalendář kulturních akcí, foto, video galerie, stejně tak i řadu 
naskenovaných materiálů, jako například městskou kroniku, pohled kamery na náměstí, propojení 
s rozhlasem a protipovodňovým systémem atd. atd. Jednoduše řečeno, nové stránky vám budou 
pomáhat a stejně tak i bavit. 



Co to všechno bude stát? 
Cenový limit pro výběrové řízení byl 400.000 Kč bez DPH, tj. 484.000 Kč vč. DPH. Tato 

suma je připravena v rozpočtu města pro rok 2014, při jeho schvalování hlasovalo 13 zastupitelů z 
15, jeden se zdržel, tedy nebyl proti a jeden nebyl hlasování přítomen. Tudíž na něm panovala 
většinová shoda.  

Při výběrovém řízení bylo přímo osloveno zhruba 15 společností a některé se přihlásily na 
základě zveřejněného zadání výběrového řízení. Hlavním důvodem, proč se do výběrového řízení 
nakonec přihlásilo jen 5 společností (ovšem všechny renomované a opravdu kvalitní), byl jednak 
náročný rozsah zakázky, ale hlavně nízká cena, kterou je město ochotno do této zakázky 
investovat. Jelikož se ve světě propagace a marketingu pohybuji a mohu ceny diskutovat s řadou 
odborníků, byl cenový strop zakázky nastaven tak, aby město Žlutice neplatilo ani o Korunu navíc 
a přesto se ještě dala nabídnout cena mírně pod stanoveným limitem.  

V prvním kole se mimo cenový limit dbalo také na rozsah a kvalitu referencí a výši 
skicovného. Tento postup umožnil, že ve druhém kole mohla výběrová komise doplněná o 
všechny příchozí zastupitele (poziční i opoziční) rozhodnout o zhotoviteli na základě grafických 
návrhů internetových stránek a vybraných propagačních materiálů. Návrhy nesměly obsahovat 
logo či jiné obchodní značky uchazeče a o autorství věděl jen tajemník výběrové komise, který 
materiály označil čísly, ostatní přítomní tedy nevěděli, o jakou firmu se jedná. Abych zabránil 
spekulacím, a protože jsem výběrové řízení připravoval ve spolupráci s Městským úřadem, zdržel 
jsem se hodnocení i veškerých hlasování. 

Vítěznou společností se tedy stala společnost Beneš & Michl, která nabídla cenu 349.500 Kč 
bez DPH, tj. 422.895 Kč a hlavně nejatraktivnější a nejpřehlednější grafické zpracování. Všechny 
hodnocené návrhy byly velice kvalitní a stanou se jistě zdrojem inspirací pro finální řešení 
grafické identity města a při tvorbě internetových stránek. 

Na tomto místě bych ještě rád objasnil, že za aktuálnost internetových stránek budou 
odpovědní zaměstnanci Městského úřadu, ovšem na správu stránek nebude zaměstnán nový 
zaměstnanec! Dále se na jeho plnění mohou díky speciálnímu redakčnímu systému podílet 
starosta, radní, zastupitelé, stejně tak spolky. Provoz internetových stránek nebude zatížen 
nesmyslnými ročními či měsíčními poplatky zhotoviteli internetových stránek tak, jak je bohužel 
zvykem v řadě obcí, které sice za výrobu nepřehledných a neoriginálních stránek na počátku 
zaplatily méně, nicméně několikaletým provozem se jim stránky výrazně prodraží, což nebude 
případ Žlutic. 

 
Co napsat závěrem? 
Věřím, stejně jako další radní a někteří zastupitelé, že se městu Žlutice a jeho obyvatelům 

tato investice několikanásobně vrátí. Rekonstrukce města v reálu výrazně přesahuje 600 miliónů 
korun jen v městské památkové zóně, rekonstrukce celého města a jeho okolí na internetu je za 
necelých 240.000 Kč a za dalších zhruba 180.000 Kč „omlazená a atraktivní tvář města“. Tato 
aktivita není jediným letošním investičním počinem vedení města, pravděpodobně se už brzy 
zahájí práce na zateplení strategických budov jako MŠ, ZŠ, výstavba sběrného dvora atd. Tudíž 
argumentace: „Mohli jste za to udělat kus chodníku“, není zcela na místě, navíc vedení města 
nesmí být jen hospodář, který pouze udržuje svůj majetek, ale také stratég, který myslí na rozvoj. 
Strategickým a na rozvoj orientovaným rozhodnutím je právě příprava nové grafické identity a 
internetových stránek.  



Zároveň chci říct, že nejsem jediný, kdo chce to nejlepší pro Žlutice a jejich obyvatele, je to 
celá Rada města a také velká část zastupitelů, těch, kteří se rozhodli konat a ne jen křičet a pokud 
možno se ze všech zásadních rozhodnutí vyvinit! 

Grafické návrhy jednotlivých společností budou vystaveny v prostorách radnice a na 
internetu. 

Mgr. Libor Janíček 

 

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ P ŘÍMO VE ŽLUTICÍCH  
 
Finanční úřad v Karlových Varech znovu nabídne možnost podat daňové přiznání za rok 

2013 přímo ve Žluticích. Zaměstnanci finančního úřadu přijedou do Žlutic v pondělí 17. března 
2014 a budou od 14 do 16 hodin úřadovat v zasedací místnosti žlutické radnice, kterou najdete v 
přízemí vpravo od vchodu do budovy z Velkého náměstí. Věříme, že této výhodné nabídky vyřídit 
si své daňové záležitosti přímo v našem městě využijete, a ušetříte si tak cestu do Karlových Varů 
a případné čekání ve frontě na finančním úřadu. V podatelně městského úřadu jsou již k dispozici 
tiskopisy pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

Ondřej Fábera 
tajemník Městského úřadu Žlutice 



PODĚKOVÁNÍ  
Dne 8. února 2014 se ve Žluticích uskutečnil halový turnaj mladších žáků ve fotbale, 

kterého se zúčastnila družstva z Košutky, Doubravky, Klášterce, Vroutku, Karlových Varů a 
domácí mužstvo. Z celkového prvenství se radovali hráči Karlových Varů před Doubravkou a 
Vroutkem.  

Poděkování patří všem hráčům, trenérům, rozhodčím a sponzorům, kteří se podíleli na 
uskutečnění celého turnaje. 

Jiří Hanzlíček 
trenér 

*** 
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Dolíhalové  a paní Nohavové za nalezení našeho 

syna Kubíčka Řezáče, který se ztratil dne 6. 2. 2014 v dopoledních hodinách učitelkám z mateřské 
školky ve Žluticích při vycházce. Jak jsme se dozvěděli od občanů, nebyl to první případ, kdy se 
něco podobného stalo, a doufáme, že paní ředitelka mateřské školky učiní patřičná opatření, aby se  
toto v budoucnu již nikdy neopakovalo!  

Ještě jednou Vám moc děkujeme, nebýt vás, tento výlet by pro našeho syna mohl být i tím 
posledním. 

Josef a Ilona  Řezáčovi 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ???? 
Po přečtení oznámení o vyhlášení výběrových řízení zveřejněných v ŽZ č. 2 jsem byla 

zděšena. 
Stále více a častěji nabývám dojmu, že "naši" radní jsou přesvědčeni, že pro ně zákony 

neplatí, nebo oni zákony dodržovat nemusí. Dosud jsem netušila, že výběrové řízení lze vyhlásit 
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Snad každému je známo, že dle zákoníku práce (zákon č. 
262/2006 Sb., v platném znění) je možné sjednat pracovní poměr se zkušební dobou maximálně tří 
měsíců, v žádném případě však v délce jednoho roku, jak bylo uvedeno v oznámení o vyhlášení 
výběrových řízení 1/2014 (investiční referent/ka) a 2/2014 (sekretář/ka). Ani zákon o úřednících 
územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.), který se na dané pracovní místo vztahuje 
(nikoli zákon o obcích), neupravuje zkušební dobu odlišně.  

Tuto skutečnost vnímám jako zásadní neznalost a nejsem si jista, zda je pan Ondřej Fábera, 
tajemník města, v tomto případě člověk na správném místě. Postupně z úřadu zmizeli lidé, kteří 
dělali svoji práci zodpovědně, ale za prohřešek byli rovnou potrestáni ukončením pracovního 
poměru, byť došlo k jeho ukončení vzájemnou dohodou. Místo toho jsou tam noví a z mého 



pohledu méně zkušení či kvalifikovaní. Do vedoucí funkce technických služeb byl také dosazen 
odborník a skončilo to průšvihem.  

Když jste byli voleni, čekalo se od vás, že budete hájit zájmy občanů a ne prosazovat 
vlastní. Proč platit za nesmyslný projekt na nové dlážděné náměstí, když bychom mohli být 
originální s krásnými záhony "růží". Proč vyhazovat peníze za nové dopravní značení, které nám 
nepřineslo nic dobrého. Peníze za tyto projekty mohly být využity například na snížení poplatku za 
odpady, nebo se mohl snížit koeficient daně z nemovitosti. Pokud budu hledat pozitiva, určitě je 
nenajdu na naší radnici. Ale nemusím chodit daleko. 

Klobouk dolů před panem Františkem Pánkem, který je starostou obce Štědrá, a zejména 
před jeho postojem a vstřícností k občanům. Je to člověk, kterého si velice vážím. 

Libuše Chlupová 

 
Vyjádření radnice 
 
Rád bych stručně reagoval na příspěvek paní Chlupové s názvem Výběrové řízení???, který 

napadá probíhající výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic na Městském úřadu 
Žlutice. Paní Chlupová má pravdu, že zkušební dobu nelze v daných případech sjednat delší než 3 
měsíce, k chybě v dokumentu vyhlášení došlo díky přepisu staršího textu z předešlého výběrového 
řízení (kde byl pracovní poměr na dobu určitou v délce právě 1 roku). Za tuto chybu se omlouvám, 
mohu však ujistit, že nikdo v (právně závazné) pracovní smlouvě zkušební dobu v délce 1 roku 
neměl, nemá a ani mít nebude.  

Nechápu, jak s výběrovým řízením na městském úřadu souvisí městští radní, uvedená 
záležitost není v kompetenci rady města a podle §110 zákona o obcích (proto zmíněný odkaz) řeší 
obsazení pracovních míst zařazených do městského úřadu tajemník. Zákon o úřednících územních 
samosprávných celků se na pozice sekretář/ka a investiční referent/ka nevztahuje, nejedná se o 
úřednická místa.  

Zda jsem člověkem na svém místě, musí posoudit jiní, neomylný určitě nejsem. K 
personální politice na městském úřadu se jako zástupce zaměstnavatele nemůžu vyjadřovat na 
stránkách Žlutického zpravodaje, jedná se výhradně o dvoustranné vztahy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem a musím ctít určitá pravidla. Také jsem si již vyslechl mnoho fám a zaručených 
zpráv, z výše uvedeného důvodu se vyvracejí těžko. Mohu však ujistit, že se snažíme o maximální 
transparentnost a je naším společným cílem, aby Městský úřad Žlutice fungoval co nejlépe jako 
služba pro občany. Děkuji proto za každý ohlas, zda se nám to daří nebo ne. 

 

Ondřej Fábera 
tajemník Městského úřadu Žlutice 



NOVINKY KOLEM NÁM ĚSTÍ 
V lednovém Žlutickém zpravodaji byl uveden článek o probíhající soutěži studentů 

architektury, kterou vyhlásilo vedení města na nátlak opozice. Zadáním byla ideová studie 
rekonstrukce náměstí ve Žluticích.  

Vyhlášení soutěže proběhlo 12. 2. 2014 na radnici a pětičlenná komise (pánové ing. arch. 
Jelínek a Kubíček, za město zastupitelé Mgr. Janíček, ing. Růžek a MUDr. Hnyková) udělila tři 
ceny. První místo získala slečna Šimková z Prahy, druhé slečna Brunnerová a na třetí příčce se 
umístil student Novák (oba dva z Liberce). Všechny návrhy měly dvě společné věci: snaha o 
rozčlenění poměrně veliké plochy náměstí a snaha přinést na náměstí nový, originální prvek. 
Navíc třetí návrh počítá i se značným zastoupením zeleně a květin. Zajímavé je i řešení Malého 
náměstí a okolí Zámecké brány. 

Studenti osobně přijeli představit svoje návrhy a obhájit je před komisí. Zasedání proběhlo 
ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře. Všechny nás mile překvapila úroveň předvedených studií a 
zodpovědnost mladých architektů, se kterou se nelehkého úkolu ujali.  

Ani jeden návrh sice nelze použít jako výsledný projekt, ale každý obsahoval originální 
nápady, které by se realizovat daly. A protože to bylo hlavním cílem této soutěže, považujeme ji 
za zdařilou akci.   

Je otázkou, jak se všemi návrhy naložit dále. Ze všeho nejdřív budou vystaveny v prostorách 
radnice a uveřejněny ve Zpravodaji. O dalším postupu by se měli zastupitelé dohodnout na 
pracovní schůzce 10. 3. 2014. Podle našeho názoru bychom se měli pokusit „vytáhnout“ ze 
studentských prací to nejlepší a vytvořit tak variantu k návrhu ing. arch. Soukupa. Nad těmito 
studiemi (popř. dalšími) by měla proběhnout širší diskuse za účasti žlutické veřejnosti. 

 

MUDr. Hana Hnyková 
Ing. Jaroslav Růžek 

 

CO PŘINESLY VÝSLEDKY STUDENTSKÉ SOUT ĚŽE K 

BUDOUCÍ PODOBĚ VELKÉHO NÁM ĚSTÍ VE ŽLUTICÍCH  
Budoucí podoba Velkého náměstí se stala opět aktuálním tématem, a to díky vyhodnocení 

výsledků soutěže studentů architektury, které proběhlo ve středu 12. února na radnici ve Žluticích. 
Ačkoli se do soutěže původně přihlásilo 14 soutěžících, odevzdány nakonec byly jen 3 návrhy. 
Ty hodnotila komise složená ze 3 zastupitelů města a 2 zkušených architektů za přítomnosti 
starosty a tajemníka MěÚ. Každý z autorů přijel v tento den osobně představit svou koncepci, 
jednalo se o Katarínu Šimkovou, Zuzanu Brunnerovou a Ondřeje Nováka (v tomto pořadí se také 
nakonec studenti umístili). Na tomto místě bych jménem města Žlutice rád poděkoval za úsilí, 
které studenti věnovali svým projektům a jejich důstojnou prezentaci před komisí! Jen připomenu, 



že za první místo byla udělena odměna 30.000 Kč, za druhé 20.000 Kč a za třetí 10.000 Kč, stejně 
tak to, že vypsání soutěže bylo iniciativou v současnosti opozičních zastupitelů. 

Pojďme ale k tomu, co vlastně přinesly výše zmíněné návrhy studentů, které budou v 
nejbližší době vystaveny v prostorách radnice, aby je mohla zhlédnout i veřejnost. V první řadě je 
jejich společným prvkem zrušení středové komunikace a scelení středové plochy náměstí, 
přičemž dvě ze tří prací řeší dopravní situaci kruhovým objezdem a třetí práce dokonce ruší 
komunikaci před radničním blokem, kterou využívá pro umístění bronzového modelu města. 
Druhým společným prvkem všech konceptů je výrazná redukce přebujelé zeleně, a to na pás 
vhodných kultivarů podél obou delších stran náměstí s tím, že zachovávají čtyři vzrostlé lípy u 
kašny. Jen práce Kataríny Šimkové počítá se zachováním 3 stromů v místech bývalého pomníku v 
severozápadním rohu náměstí a s pásy zeleně před domy po obou delších stranách náměstí. Je 
pozitivní, že výše uvedené vidí jako zásadní nejen renomovaní architekti, ale i studenti. A proto 
věřím, že na to bude brán zřetel při dalším projednávání budoucí podoby Velkého náměstí ve 
Žluticích. 

Hodnocení 3 předložených koncepcí řešení Velkého náměstí a jeho bezprostředního okolí 
by si vyžádalo mnoho stran a provádět by jej měli erudovaní architekti. Přesto si dovolím k 
jednotlivým návrhům několik poznámek.  

 
Návrh Ondřeje Nováka (3. místo) 
Jedná se o návrh, který je ve svých rysech nejvíce podobný tzv. zelené variantě od Atelieru 

Soukup, pokud si odmyslíme tzv. Žlutický vagón, který tento návrh odsunul na třetí místo. Právě 
tato vestavba naprosto nekontextuální stavby na historické náměstí je hrubostí, která zastiňuje 
pohled na fasády historických domů a upozaďuje hlavní dominantu tohoto veřejného prostoru - 
sloup Nejsvětější Trojice. I laik cítí, že vzhled stavby nenavazuje na charakter náměstí a je čistou 
schválností, která je samoúčelná a vůbec neakceptuje funkční potřeby města, zvláště pak v situaci, 
kdy je na Velkém náměstí několik dosud efektivně nevyužitých velmi kvalitních objektů/budov. 
Výstavba tzv. Žlutického vagónu je prakticky neprojednatelná s památkáři, tudíž nerealizovatelná.  

Dalším problematickým prvkem je změna nivelety náměstí (zahloubením do současného 
terénu) a vytvoření jakési rovné plochy mezi sloupem Nejsvětější Trojice a radničním blokem, 
jednak se jedná o vytvoření bariéry při pohybu pěších, jejíž hrana by podle norem měla být 
opatřena zábradlím, ale také by to znamenalo zásah do historického nadloží, který by vyžadoval 
archeologický výzkum a pravděpodobně by nebyl památkáři povolen.  

Na první pohled se zdá, že student velice zajímavě řeší prostor za Zámeckou branou, a to 
vzrostlým stromem a palisádou, přičemž tyto prvky při pohledu z náměstí zakrývají panelový dům 
z konce 60. let 20. století. Dle mého názoru by byl strom takového vzrůstu problémem pro okolní 
budovy, to nemluvím o době růstu do takových rozměrů, svým způsobem by do určité míry 
limitoval i další využití tohoto prostoru pro např. vytvoření zahrádky Zámecké restaurace, 
umístění modelu města apod. Ani palisáda není úplně šťastným řešením, jelikož by představovala 
jistou bariéru, přinejmenším psychologickou, a zasazení dřevěné konstrukce do jinak zděné a 
bohužel panelové zástavby, stejně jako výsadba stromu do tohoto prostoru, se mi nezdá šťastné.  

Na řešení Malého náměstí považuji za dobré změnu betonového svahu naproti OC Vladař na 
schodiště, přičemž chybí bezbariérová komunikace (lépe řeší návrh Zuzany Brunnerové). Pojetí 
Malého náměstí jako klidové zóny s funkční kašnou a kultivovanou stromovou zelení je inspirací, 
ovšem bez dřevěné plenty, která navíc není v souladu s platným programem regenerace, který 
počítá se zprůchodněním průchodu mezi Malým náměstím a ulicí Dukelských hrdinů. 



Návrh Zuzany Brunnerové (2. místo) 
Jedná se o návrh, který je ve svých rysech podobný tzv. zelené variantě od Atelieru Soukup. 

Nicméně je v něm několik zásadních nedostatků, zejména se jedná o změnu nivelety náměstí 
(zahloubením do současného terénu) a vytvoření rozsáhlého schodiště v severní polovině náměstí. 
Pokud si odmyslíme fakt, že je navrhované řešení prakticky neprojednatelné s památkáři, tudíž 
nerealizovatelné, ruší podstatu tohoto veřejného prostoru – brání svobodnému pohybu bez 
překážek, naopak schodiště vytváří barieru se složitou údržbou a v zimě navíc poměrně 
nebezpečné místo. Takto koncipované schodiště nadto upozaďuje hlavní dominantu náměstí  - 
sloup Nejsvětější Trojice a vyzdvihuje na její úkor radniční blok (zejména při pohledu od jihu).   

Dále tento návrh snižuje počet parkovacích míst a ačkoli je reprezentativní prostor před 
radničním blokem s bronzovým modelem a dalšími prvky zajímavým nápadem, nerespektuje 
místní potřebu a komplikuje dopravní řešení tohoto prostoru. Bronzový model města si umím 
představit v revitalizovaném prostoru za radničním blokem, v prostoru za Zámeckou branou nebo 
na Malém náměstí – toto a dále podoba s konceptem dříve navrženým zkušenými architekty je pro 
mne tím nejpozitivnějším na tomto návrhu.  

Na rozdíl od předchozího návrhu nepřináší tento zajímavé řešení prostoru za Zámeckou 
branou, na druhou stranu je inspirativní část řešení Malého náměstí, a to proměna betonového 
svahu naproti OC Vladař na schodiště, které je doplněno bezbariérovou komunikací, jež spojuje 
tento prostor s velkým náměstím. Navrženou naddimenzovanou prolézačku nepovažuji za šťastné 
řešení, prostor pro menší hřiště se zelení si umím za určitých podmínek představit spíš na jih od 
OC Vladař v blízkosti bývalé trafiky. 

 
Návrh Kataríny Šimkové (1. místo) 
Ze tří předložených návrhů je tento nejnápaditější, pokud si ovšem odmyslíme jeden, pro 

laika možná na první pohled ne příliš zřejmý, prohřešek, a to zcela chybný výtvarný koncept osy 
náměstí, který ve výsledku zkresluje vizualizace natolik, že je lze považovat za neprokazatelné až 
manipulativní a obecně platí, že úprava neměnného stávajícího stavu ve prospěch svých idejí je 
silně neprofesionální. Jako pozitivní lze vnímat, že autorka ponechává náměstí v jedné ploše 
(nemění nivelety směrem do historického nadloží).  

Na první pohled zajímavý nápad větších „sedacích“ plató je bohužel bez zábradlí (dle 
norem) nerealizovatelný, čímž je degradována tato myšlenka, navíc se objekty kumulují v blízkosti 
sloupu Nejsvětější Trojice, čímž mu opět ubírají na dominanci. Tyto objekty působí i jako bariéry, 
brání volnému pohybu v jedné výškové úrovni stejně jako velká terasa u kašny, která absolutně 
nerespektuje význam a dominanci tohoto objektu a jedná se o zcela neúčelný a nevhodný prvek. 

Komunikace po obvodu náměstí jsou do jisté míry také problematické, jelikož neakceptují 
hranice blokové zástavby (při straně radničního bloku je komunikace vedena již zcela mimoběžně) 
a svými rozměry neumožňují podélné parkování v jednosměrném provozu. Nevhodná je i forma 
vytváření oddělených parkovacích zálivů, které zdůrazňují technickou plochu parkování ve 
výtvarném konceptu. Také celá geometrie rozvržení náměstí a dlažby ve formě rovnoběžných linií 
je aplikována na lichoběžný půdorys žlutického náměstí dost násilně. Celý návrh tedy vychází z 
chybného pochopení geometrie místa a tím působí neharmonicky.  

Kavárna v severozápadní části náměstí s dětským hřištěm není sice tak agresivní, ale jedná 
se opět o vložení cizorodé a poměrně velké novostavby, které s sebou ponese „problémy“ s 
památkáři, čímž by byla ohrožena případná realizace. Na druhou stranu je tato myšlenka možnou 



inspirací pro sezónní instalaci herních prvků a případně citlivě řešeného mobilního stánku s 
posezením (shodné využití severozápadní části náměstí). 

Z hlediska návrhu zeleně jsou na náměstí rušivé 3 vzrostlé stromy v prostoru kavárny a 
nevhodné jsou i záhony před domy, které tvoří bariéru ve volném pohybu po ploše tohoto 
veřejného prostoru, což je jedna z hlavních charakteristik náměstí. Navíc záhony před domy patří 
spíše do vesnického prostředí a slušně řečeno, jejich údržba by byla náročná (zeleň, pejskaři atd.). 

Jako velice hodnotné považuji pojetí Velkého náměstí jako otevřené kroniky města, 
podobně jako návrh od Atelieru Soukup. Studentka zde ale pracuje s časovou osou, které je takřka 
identická s řešením z Chebu, tudíž chybí vlastní/originální ztvárnění.  

Stejně jako u obou výše hodnocených návrhů považuji i u tohoto za inspirativní návrh 
revitalizace Malého náměstí. Prostor za Zámeckou branou není bohužel řešen. 

 
Závěrem 
Lze říci, že stejně jako mají výše hodnocené studentské práce společné některé pozitivní 

prvky, např. zrušení středové komunikace, která mimo jiné poškozuje sloup Nejsvětější Trojice, 
mají i několik zásadních nedostatků: 

a) užití cizorodých prvků/staveb, které se do městské památkové zóny „nehodí“ a tedy by s 
největší pravděpodobností neprošlo u památkářů, tudíž nerealizovatelné 

b) výraznější terénní zásahy do historického nadloží, které mimo nemalé náklady na 
archeologický výzkum jen těžko podpoří památkáři 

c) vytváření nových dominant náměstí na úkor sloupu Nejsvětější Trojice  
d) nepochopení geometrie náměstí, které naši předci vdechli důmyslné vztahy 
e) vytváření barier znesnadňující průchodnost náměstí pro pěší (terasy, pokusy o vyrovnání 

ploch apod.) 
f) neznalost funkčních potřeb města (pochopitelné) 
 
Na druhou stranu vítězný návrh otevírá myšlenku využití sezónních mobilních prvků a 

mobilního stánku s posezením, ovšem po zvážení všech konsekvencí (provoz večerky, Zámecké 
restaurace atd.). Ačkoli jsem se v tomto příspěvku zabýval spíše nedostatky předložených návrhů, 
znovu chci poděkovat studentům za nad očekávání dobrou práci pro město Žlutice! 

Čekají nás nyní další diskuze nad budoucí podobou Velkého náměstí ve Žluticích. Měly by 
být konstruktivní a vést k vytvoření jednoho všeobecně přijímaného řešení, které bude sloužit ku 
prospěchu všech, bude počítat s rozvojem města a reprezentovat ho. Výsledný návrh je také 
potřeba posunout do podoby projektu, aby budoucí vedení města bylo připravené žádat a následně 
čerpat dotace z Evropské unie v příštím programovacím období.  

Věřím, že práce na nové podobě Velkého náměstí bude od těchto okamžiků spojujícím, 
nikoli rozdělujícím tématem i přes rozdílné názory na některá dílčí řešení. 

Mgr. Libor Janíček 

 



 



 



 



ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLI ČKY  
Mateřská škola Žlutice zahájila školní rok 2013-2014 opět v pěti třídách s celkovým počtem 

116 dětí. I když se počet zapsaných dětí ve třídách nepatrně zmenšil, průměrná docházka, hlavně 
ve třídách nejmladších dětí, je vyšší než v předcházejícím roce. 

Před začátkem školního roku si každoročně paní učitelky upravují svoje třídy – myjí hračky, 
přestavují, rovnají, aby se v nich dětem líbilo. Třída včelek dostala nový nábytek a interaktivní 
tabuli, se kterou pracují i ostatní třídy a děti to velmi baví. Interaktivní tabuli jsme zakoupili z 
příspěvku OÚ Pšov. 

Od října jsme rozjeli naše doplňkové aktivity, o které je u dětí i rodičů stále zájem. 
Výsledky práce v našich kroužcích může veřejnost vidět např. při vánočním vystoupení, 
přátelském utkání ve fotbale, na keramické výzdobě v naší škole atd. 

Z hodnocení minulého školního roku vyplynulo, že se musíme ještě více zajímat o nápravu 
řeči u dětí. Proto byla zajištěna logopedka, proškoleny další paní učitelky v oblasti logopedické 
péče a prevence a byl připraven projekt „Pojďme si povídat“, kde vytipované děti i s rodiči 
přicházejí pravidelně na logohrátky a 1x měsíčně na procvičování jazýčku. Chceme všem rodičům 
připomenout důležitost tohoto cvičení pro dobrý start budoucího školáka. Dále se nám podařilo 
zajistit pro děti několik pěkných divadelních představení ve školce. 

Děti ze tříd žabky a krtečci se zapojily do ekosoutěže „Hrajeme si s odpady“ a získaly pěkné 
ceny. Ve spolupráci s rodiči jsme uskutečnili výlet na letiště Přílezy, kde si děti prohlédly malá 
letadla. Nabídli jsme rodičům odborné vyšetření řeči a očí a před zápisem besedu s pracovnicí PPP 
K. Vary. 

Předvánoční čas jsme zpestřili Mikulášskou nadílkou, vánočními besídkami ve třídách pro 
rodiče i vystoupením v DPS Žlutice. K zápisu jsme vyprovodili 44 dětí. 1. pololetí jsme zakončili 
veselým šmoulovským karnevalem v KD. 

Do konce školního roku nás ještě čeká celá řada zajímavých akcí pro děti i rodiče /např. 
účast na přehlídce mateřských škol „Mateřinka“ v Toužimi, dopravní hra „Naučme se společně, 
jak se chovat bezpečně“, čarodějnické řádění, ekohra a výlet se sovičkou Jůlou, zpívání 
maminkám atd. 

Všechny tyto akce jsou zpestřením pobytu dětí ve školce. Rádi je pro Vás připravujeme a 
těší nás Váš zájem a účast. Rádi přivítáme i nové nápady a nabídky. Samozřejmě, že se také 
snažíme, aby i každodenní program ve třídách byl pro děti zajímavý, poučný i veselý a aby se 
dětem ve školce líbilo. 

A na co se těšíme nejvíce? Na slíbenou výměnu starých oken, na veselou barevnou fasádu a 
také na úpravu celé školní zahrady, na kterou se dle našeho dobře vypracovaného projektu získaly 
peníze z MŽP. Držíme si palce, ať se dílo podaří.  

Kolektiv MŠ 



VÁŽENÍ RODI ČE, ZVEME VÁS K ZÁPISU DĚTÍ DO 

MATE ŘSKÉ ŠKOLY  
Než dítě nastoupí do školky, mělo by umět několik zásadních věcí. Veďte své děti k 

samostatnosti hlavně v sebeobsluze, buďte důslední a trpěliví při výchově, trvejte na dodržení 
pokynů, které jste dítěti dali. I doma si vytvořte pravidla a v jejich plnění nepolevujte. Dítě by 
mělo umět reagovat na Vaše pokyny. To vše bude v MŠ potřebovat. Myslete na to, že ve třídě není 
jen to Vaše dítě, ale spolu s ním dalších nejméně 15 dětí, které musí učitelka obsáhnout. Někdy 
bohužel i velká snaha a odborné znalosti na některé děti, bez Vaší spolupráce, platit nebudou. 

Těšíme se u zápisu na shledanou 

 
 

 



F. L.  JAHN , K.  HENLEIN A TURNE ŘI  
(dokončení z minulého čísla) 

 
Ve Žluticích byly za 1. republiky podle K. Fleissnera dvě tělovýchovné organizace: Německý 
tělocvičný svaz (Deutscher Turnverband – DTV) se sídlem v Teplicích – Šanově, založený roku 
1898, napojený na Jahnovu župu DTV v Chebu, jejímž náčelníkem byl od 28. 2. 1926 Konrád 
Henlein. Druhou organizací byl Národní sport (Volkssport – VS) s ilegálním sídlem 
v Litoměřicích, založený roku 1929 jako „vojsko hákového kříže“. Jeho členové nosili typické 
uniformy SA – hnědé košile, jezdecké kalhoty a černé holínky a působili jako ochranná stráž 
hakenkreuzlerů. Volkssport byl podřízen ústředně SA v Mnichově. Dne 24. září 1932 krajský soud 
v Brně odsoudil sedm jeho funkcionářů pro spolupráci s hitlerovskou NSDAP a SA proti ČSR 
k trestům vězení od 1 do 3 let a spolek byl zakázán. Tehdy také žlutický vedoucí Volkssportu 
Peschik strávil 6 týdnů ve vazbě na Pankráci. Po rozpuštění VS posílilo 40.000 jeho členů 
turnerský svaz, který tehdy čítal 150.000 osob. Vedoucí turnerský funkcionář a pozdější vůdce 
nacistické strany Konrád Henlein je přivítal – vždyť už v roce 1929 se se svými turnery zúčastnil 
demonstrace hakenkreuzlerů Německé nacionálně socialistické dělnické strany (DNSAP) proti 
prodeji pozemku Tomáši Baťovi ke stavbě obchodního domu v Aši. Henleinova popularita 
vzrůstala do té míry, že na slavnosti turnerů v Žatci 13. - 16. července 1933, jíž se zúčastnilo 
12.000 cvičenců s 155 spolkovými prapory, vyvolával místní rozhlas: „Ty, Konráde Henleine, náš 
vůdce, jsi nám svatý!“. O necelé dva měsíce později vstoupil Henlein oficiálně do politiky, když 2. 
října 1933 založil Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu (Sudetendeutsche Heimatfront – SHF), jež 
pojala straníky DNSAP, jež předešla zákazu tím, že se sama rozpustila, i zakázané Německé 
nacionální strany (Deutsche National Partei – DNP). Aby vyhověla volebnímu zákonu a mohla se 
zúčastnit voleb 19. 5. 1935, přejmenovala se SHF měsíc před volbami na Sudetoněmeckou stranu 
(Sudetendeutsche Partei – SdP) a slavila, také za pomoci turnerů, volební triumf. 
 
Jahnovo nesmiřitelné nepřátelství vůči všemu neněmeckému v plné míře přejaly i turnerské spolky 
a jiné organizace vzniklé pod jeho vlivem v českých zemích. Ještě za Jahnova života, už v roce 
1849, vznikl turnerský spolek v Aši, nejstarší v rakouské monarchii, který měl ve stanovách 
árijský paragraf. Zde, v Aši, započal Henlein svou profesní dráhu jako spolkem placený učitel 
tělocviku. Za první republiky se svaz charakterizoval jako „národní bojový oddíl“, jehož nejvyšší 
zásadou je „rasová čistota“. Ústřední turnerská škola v Aši, vzniklá pod Henleinovým vedením, 
byla střediskem nacionalistické výchovy turnerů. Jak vypadalo turnerské cvičení v roce 1925, 
připravené Henleinem a ideologem KB dr. Heinrichem Ruthou? Na sraz přišly oddíly DTV 
v pochodovém útvaru za zpěvu bojové písně Wacht am Rhein. Předvedly mj. starou turnerskou hru 
„Boj na tyče“ . Fotografie z této hry připomíná popravu: na spoutaného klečícího muže míří ostatní 
tyčemi a jeden dokonce sekerou. Druhou fotografii bych nazvala „Zabíjení nepřítele“: muž se 
napřahuje dýkou proti neozbrojenému bezmocně ležícímu muži. Tělocvik jako příprava na boj, to 
bylo podstatnou součástí Jahnovy a Henleinovy turnerské výchovy. 
 
Jahnovy myšlenky ovládly i turistickou organizaci Wandervogel, která měla poslání „strážců 
posvátné půdy“ . Podle Jahnova Tugendbundu – Svazu ctnostných, vznikl v Čechách i 
s Henleinovou účastí Svaz kamarádů (Kameradenschaftsbund – KB), který vysílal své 



„zasvěcené“ do jiných spolků, úřadů ap., aby šířili ideje sudetoněmecké národní pospolitosti. Ti 
v červenci 1931 týden politicky školili i 50 vedoucích pracovníků ve Žluticích. 
 
Když byly ve Žluticích 5. 10. 1933 provedeny domovní prohlídky u funkcionářů rozpuštěných 
stran DNSAP a DNP, vedly nitky ze zabaveného materiálu i na turnerský spolek a Svaz Němců 
v Čechách, kterým byla 18. 10. 1933 pozastavena činnost. 

Květoslava Haubertová 

Lit.: 
Karl Fleissner, Dějiny města Žlutic, Žlutice 2012 
Stanislav Biman – Jaroslav Malíř, Kariéra učitele tělocviku, Ústí n. L. 1983 
 

 

HISTORICKÁ VÝRO ČÍ K ROKU 2014 
Před šesti lety jsme si připomněli výročí dokončení Žlutického kancionálu, významné 

památky své doby a nejvýznamnější žlutické památky. Vzniku kancionálu předcházel v roce 1514 
akt českého krále Vladislava Jagellonského, kterým uděluje Žluticům privilegium mílového práva. 
To zajišťovalo cechovně sdruženým řemeslníkům monopol, a tím i prosperitu. Letos slavíme 500 
let aktu, který zapadal do hospodářského rozkvětu města v XVI. století, kdy si například městská 
obec v roce 1536 mohla dovolit koupit výstavný dům na horní straně náměstí jako radnici a pak v 
roce 1558 nechala zhotovit výpravný Žlutický kancionál, a třeba ještě později byly odlity dva 
zvony do kostela sv. Petra a Pavla. 

 
Ze stavebních památek je letošní rok významný například pro kapli sv. Šebestiána (r. 1714) 

naproti restauraci Na Hrábí. Letos uplyne 300 let od jejího postavení a její zasvěcení svatému 
Šebestiánu bylo vděkem za ušetření města od morové nákazy. Sice byla v následujícím století 
zásadně opravena, ale výročí jejího založení připadá na letošní rok. 

 
Před 100 lety byla dokončena oprava farního kostela sv. Petra a Pavla. Ta byla započata 

roku 1896 založením Kostelního stavebního spolku. K vytvoření návrhu na přestavbu kostela byl 
vyzván i architekt Josef Mocker, který jej dodal v roce 1897. Realizován však nebyl. Kostel byl 
nakonec pouze opraven, nikoliv přestavěn.  

 
Pro potěchu těla byla před sto lety vybudována na Střele veřejná plovárna.  
 
Krátce nato je ve Žluticích poznamenán vstup celé Evropy do neklidných let XX. století 

vybudováním lazaretu pro raněné vojáky z I. světové války. Žlutice tak pocítily válečné hrůzy na 
vlastní kůži a viděly vše na vlastní oči.  

 



Letos uplyne přesně jedno století od úmrtí virtuosního hráče na klarinet Johanna Sobecka, 
žlutického rodáka. V jeho polozapomenuté osobě se rýsuje začátek žlutické hudební vlny na 
hladině hudební Evropy. J. Sobeck se narodil r. 1831 a za ním následovali houslisté E. Wirth 
(*1842) a J. Gerstner (* 1851). Se jménem Sobeckovy rodiny je ve Žluticích také spojena více jak 
devadesátiletá historie výroby klarinetových plátků. 

 
Čím se zapíše rok 2014 do žlutické historie, je v našich rukou. 
 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nerealizovaný návrh přestavby žlutického kostela architekta J. Mockera,  
Zdroj: Heimatstube, B. S.- Allendorf 



ROSA  COELI  V ROCE 2013 
Pěveckou sezónu v roce 2013 zahájil komorní sbor hned 6. 2. 2013 v galerii Stará Louka v 

Karlových Varech, kde jsme zazpívali u příležitosti vernisáže výtvarníků Jana Samce a Dalibora 
Nesnídala. Na pozvání pátera Reginalda Větrovce odjíždíme 28. 4. 2013 do Bečova, kde v kostele 
Sv. Jiří koncertujeme s dílem Kryštofa Haranta Missa quinis vocibus. 

 
24. 5. 2013 nás pozvala paní K. Prchalová do Nežichova k účinkování při akci Noc kostelů. 

Hned druhý den 25. 5. 2013 se vydáváme do Prahy. V kostele Nejsvětější Trojice u přilehlého 
Malostranského hřbitova byly obnoveny Májové slavnosti (tradice začala již v r. 1807), na kterých 
účinkujeme spolu s Břevnovským chrámovým sborem. V horkém červenci – přesněji 12. 7. 2013 
zpíváme v Úterý na vernisáži výtvarnice Jany Vackové. Konec srpna probíhá ve znamení pilných 
příprav, neboť první zářijový víkend strávíme opět jako loni v rakouském Eggenburgu na festivalu 
středověku Zeitreise ins Mittelalter, kde během soboty absolvujeme dvě koncertní vystoupení. 
21. 9. 2013 nás čekal tradiční festival Viva la musica ve Žluticích, který náš sbor pořádá a kde se 
setkávají noví sboristé, ale i „staří“ přátelé. 

 
Během podzimu spolu s Loveckým triem Otročín zpíváme Svatohubertské mše v Útvině, 

Otročíně, Karlových Varech. 20. 10. 2013 nás zve Krásné Údolí s Biskupstvím plzeňským a 
farností Toužim do nově zrekonstruovaného kostela Sv. Vavřince, ve kterém se uskutečnil náš 
koncert. Blížil se čas adventu, zkoušení staršího a nácvik nového repertoáru. Těchto koncertů 
nebylo málo, adventní koncerty začínáme 9. 12. v Sokolově, pak 14. 12. zpíváme spolu s 
pražskými kolegy, muzikanty z SHB (Svobodné hudební bratrstvo) v Toužimi a Úterý, 15. 12. 
zpíváme s Loveckým triem Otročín vánoční koncert v Podbořanech, 21. 12. nás čeká vánoční 
zpívání v nedalekém Chlumu, pak ten samý den ještě ve Valči, v zámeckém kostele. Oba koncerty 
byly hojně navštívené, posluchači vytvořili krásnou atmosféru. 22. 12. spolupořádáme s Městem 
Žlutice Vánoční koncert  v sále místního muzea. Naši žlutičtí příznivci nezklamali, nám se zpívalo 
o to krásněji a závěrečný potlesk hřál dlouho...  

 
Děkujeme, byl to nádherný závěr adventu. Pak spolu s Milošem Bokem a "velkým, 

příležitostným“ sborem zpíváme 24. 12. Rybovu Českou mši vánoční, tuto pak ještě koncertně  
v klášterním kostele v Teplé a Krsech. 

 
Loňská sezóna byla opravdu bohatá, doufám, že jsme naše příznivce nezklamali a potěšíme 

je ještě dalším zpíváním. 

Za sbor Rosa coeli sbormistryně 
Petra Vojtová 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ ŽLUTICE  
Během měsíce ledna a do uzávěrky zpravodaje v měsíci únoru vyjížděla zásahová jednotka 

již k sedmi událostem. Jednalo se o jeden požár, dvě dopravní nehody osobních vozidel a čtyři 
technické události (likvidace spadlých stromů přes silnici a otevírání bytu). Byla také zahájena 
odborná příprava, včetně kondičních jízd. 

V měsíci únoru proběhla ve žlutické hasičské zbrojnici schůzka účastníků třetího ročníku 
Vladařského poháru, kde mimo jiné proběhlo vyhodnocení organizování loňských soutěží, dále 
byly odsouhlaseny termíny pro letošní rok, samozřejmě nechyběla diskuse a také se pročítala 
pravidla požárního sportu. 

 
Ihned po zimních prázdninách se opět rozeběhl kroužek všech našich Mladých hasičů. 

Jednotlivé kategorie střídavě navštěvují tělocvičnu základní školy a klubovnu v hasičské zbrojnici. 
V měsíci únoru nechybělo „první měření sil“.  V sobotu dne 8. února se totiž konal v Sokolově 
první letošní závod. Jednalo se o krajské kolo jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Tohoto 



závodu  se zúčastnilo na osmdesát  závodníků z celého Karlovarského  kraje.  Za jednotlivé spolky 
se mohl zúčastnit pouze omezený počet nominantů (z každé kategorie po maximálně třech 
reprezentantech). Ačkoliv nejsme ještě patřičným nářadím plně vybaveni a mládežníci používají 
například namísto hasičské kladiny lavičku, byly výsledky z první soutěže ohromující. V kategorii  
PŘÍPRAVKA   nenašly dívky přemožitele a získaly první  a druhé místo, z chlapců se zúčastnil 
pouze jeden žlutický reprezentant, který skončil na prvním  místě. V kategorii MLADŠÍ  naše 
dívky také nezaváhaly a získaly první a druhé místo, chlapci dovezli čtvrté, páté a šesté místo.  
Samozřejmě nechyběla kategorie STARŠÍ, ve které dívky skončily na druhém, šestém a sedmém 
místě a chlapci dovezli místo sedmé a osmé. 

Na zpáteční cestě nechyběla zastávka v Mc´Donalds, kde si všichni zaslouženě pochutnali 
na zmrzlinovém poháru. Všem mladým reprezentantům našeho spolku a města ještě jednou 
blahopřejeme, přejeme jim, aby na úspěšný začátek nejen oni, ale i celé kolektivy společně 
navázali a věříme, že další úspěchy budou následovat. Samozřejmě nemohu opomenout poděkovat 
za skvělou trpělivou práci našim vedoucím a všem, kteří hasičskou mládež podporují.  

Na závěr mého příspěvku bych vás chtěl pozvat na již tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD, 
který organizujeme ve spolupráci s Městem Žlutice. Opět nebude chybět průvod masek, obcházení 
stavení a večerní veselice spojená s pochováním Baccha na náměstí. Termín konání je tradičně den 
před popeleční středou, tedy v úterý dne 4. března.  Sraz masek je ve 14 hodin v hasičské 
zbrojnici. Masopustní průvod bude zahájen v 15 hodin před městskou radnicí předáním klíče od 
města a poté bude pokračovat směrem k základní škole, ulicemi Poděbradova, Vítězná, Nádražní, 
sídlištěm Mlýnská a Pod Strání, dále pak Velkým náměstím, ulicemi Zámecká, Obránců Míru, 
Karlovarská až na Žižkov. Večer poté bude pokračovat již zmiňovanou veselicí, která se koná od 
19 hodin v sále Zámecké restaurace. Pochování Baccha na náměstí je plánováno na 21. hodinu. 

 

„Pojďte s námi oživit zaniklou tradici, přivítejte masky 
tradičním způsobem a samozřejmě přijďte se s námi pobavit“ 

 

Alois Minář 
jednatel a velitel SDH Žlutice 

 



MUZEJNÍ SPOLEK ŽLUTICKA  
Vás zve na přednášku Josefa ‚Harryho‘ Frančíka z Klubu vojenské historie ČSLA o lehkých 

opevněních, lidově zvaných „bunkrech“. 
 

 
 
 

Co by bylo, kdyby..., 
aneb jak nás měly chránit 

"ŘOPÍKY" 
 
 

 
Zdroj: časopis ABC 

 
 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 17 hodin v penzionu Harmonie ve 

Žluticích. 

 

Myslivecké sdružení  Střela STVOLNY pořádá v sobotu dne 29. března 2014 od 15 hodin v 
kulturním domě v MANĚTÍNĚ koncert známé dechové kapely „VESELKA“ Ladislava Kubeše s 
interprety Milanem Černohouzem, Blankou Tůmovou, Ivanou Jelínkovou, Ivanou Zbořilovou  a 

Ivanou Ročkovou. 
 

 
 

Po koncertu kapely VESELKA vystoupí dechová kapela z Chodska SEDMIHORKA. 
Vstupenky v předprodeji  v ceně 170 Kč je možné objednávat na telefonním čísle 725 866 737, 

cena vstupenky na místě činí 200 Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 3. 2014 v 
prodejně COOP v Manětíně. Vstupenky jsou slosovatelné. Připraveno bude i občerstvení. 



INZERCE 
 

PRONÁJEM 
 
 

Pronajmu byt 4 + 1 v Hradební ulici. Po dohodě i s možností užívání přilehlé zahrady.  
Bližší informace na ���� 777 895 311 

 
 

SLUŽBY 
 
 

Zdarma poradím a pomohu s hypotékou či úvěrem.  
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice. 

Na zavolání rád přijedu. ���� 606 735 078 
 
 

PRODEJ 
 
 

Prodej kvalitního lesního medu. 
Vladimír Čermák, � 606 610 170 

 

*** 
 

PRODÁM BYT 2+1 - 3. patro 
Toužim, Plzeňská ul. � 728 139 595 

 

*** 
 

Prodám družstevní byt 4 + 1. Cena dohodou. 
� 776 005 185 

 
 

Cena inzerce ve Žlutickém zpravodaji:  
prvních pět řádků pro občany města zdarma, od šestého 50 Kč za 
řádek, celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH 

 



INZERCE 
 

PRODEJ 
 
 

P r o d e j   s l e p i č e k  
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  

opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a   
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 

Stáří slepiček 15 - 20. týdnů cena 149 – 185 Kč/ks 
NEPRODÁVÁME MALÉ KUŘICE,  

ALE TÉMĚŘ DOSPĚLÉ SLEPIČKY Z NAŠEHO CHOVU. 
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 13. března 2014 v 14:20 u bývalého kina ve Žluticích. 

Výkup králi čích kožek – cena 20-30 Kč/ks 
Další informace Po-Pá 9-16 hodin 

���� 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840   
 
 

 
Cena inzerce ve Žlutickém zpravodaji:  

prvních pět řádků pro občany města zdarma, od šestého 50 Kč za 
řádek, celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH 

 
 
 

 

OZNÁMENÍ  

V sobotu 8. 3. 2014 od 15 hodin v salónku penzionu Nad Hradbami se 
bude konat druhé setkání bývalých zaměstnanců ZPA Žlutice. 



 

Kresba Elišky Hajžmanové, SLŠ Žlutice 



PROGRAM  KULTURNÍCH 
POŘADŮ 

  

DUBEN 2014 
 

Velké náměstí 
 
Sobota 1. 3. 8:00 Staročeská zabijačka – zabijačku zajistí fa JATKY Žlutice 

Pohankovics Josef, zahraje kapela Žížeň, občerstvení 
 
Úterý 4. 3. 15:00 MASOPUST – průvod masek 
  19:00 Kulturní d ům – Masopustní veselice 
 

Kulturní d ům 
 
Středa 12. 3. 9:00 Pohádka pro MŠ a I. st. ZŠ 

 
Pátek 21. 3. 20:00 Ples VTK Žlutice 

K tanci hraje skupina FLAMINGOS 
 

Pondělí 24. 3. 10:00 Divadelní představení – Don Quijote da la Ancha 
Pro II. st. ZŠ 

 
Sobota 29. 3. 20:00 Derniera divadelního představení: „Záruka touhy“ 

Divadelní soubor Žlutičan 
 
 

Infocentrum 
 

 
Zahájení již III. semestru Virtuální Univerzity třetího věku 

 
 

Galerie 
 
 

Probíhá výstava – Venkovské baroko na území MAS Vladař 
 

Prodej knih a bižuterie 
 



Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV. 
Nákladem 1050 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktorka: Míla Špidrová 

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
Redakce je oprávněna příspěvky krátit a upravovat.  

Inzerci přijímá sekretariát MěÚ.  
Cena inzerce: prvních 5 řádků pro občany města zdarma,  

od šestého 50 Kč za řádek,  
celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH 

 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu  zpravodaj@zlutice.cz 

 
Uzávěrka příštího čísla bude 19. 3. 2014 

 
 


