
 



SLOVO STAROSTY  
Poslední dubnový den tradičně patřil akci Stavění máje a Čarodějnickému sletu pro děti, 

který pořádá společně naše město a žlutičtí hasiči. Děkuji všem, kteří vše organizovali a přiložili 
ruku k dílu. Doufám, že se podvečer líbil. Hasiči dokonce museli následně májku zajistit, protože 
se ji pokusil někdo podříznout! Chápu jistě tradiční zvyk kácení Máje, ovšem nemyslím, že by měl 
být uplatňován na náměstí, mezi lidmi, domy a auty. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 

V květnu bylo vypsáno výběrové řízení na zateplování a výměnu oken v mateřské škole, 
výsledek nebyl do uzávěrky zpravodaje znám. Předpokladem je realizace v letních měsících, stejně 
jako v základní škole, kde bude vyhlášeno výběrové řízení na počátku června. Další výběrové 
řízení bylo vypsáno na pořízení projektové dokumentace Rekonstrukce radnice a muzea.  
Zastupitelé se také dohodli na zadání poptávkového řízení na projekt Rekonstrukce Malého 
náměstí. 

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město Žlutice uspělo v žádosti o dotaci 
Ministerstva školství v programu na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Od září začnou fungovat na základní škole psycholog, 
speciální pedagog, logoped a noví asistenti pedagoga a v mateřské škole asistent pedagoga v 
předškolním klubu a sociálně aktivizační pracovník při rodičovském klubu. Účelem projektu bude 
vytvoření kapacit a nastavení spolupráce mezi všemi institucemi, které se podílejí na vzdělávání 
dětí ve Žluticích tak, aby se zajistila kvalita vzdělávání a prospěch pro všechny žáky. Zároveň se 
prostřednictvím projektu bude předcházet problémům při přechodu dětí z mateřské školy na 
základní a ze základní školy na střední. Bližší informace o projektu se dozví rodiče v září na 
třídních schůzkách na začátku školního roku.   

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 

 

NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORM ACE Z JEDNÁNÍ 

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

Dovolte mi, abych stručně poreferoval o činnosti RM a podal informaci z jednání ZM. 
Radní se ve sledovaném období sešli třikrát, zastupitelé jednou. 

 
Bytové hospodářství, prodeje a pronájmy 
RM schválila pronájem tří městských bytů, a to bytu číslo 8 v domě Žlutice, Pod Strání čp. 467 a 
bytu číslo 1 v domě Žlutice, Pod Strání 500 (byty v DPS) v souladu se Zásadami pro pronajímání 
bytů v DPS Žlutice, dále pak bytu číslo 4 v domě Žlutice, Obránců míru 261 v souladu se 
Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. Radní schválili žádost o úhradu části nákladů 
na stavební úpravu bytu číslo 3 v domě Žlutice, Hradební čp. 19 ve výši 16.279,50 Kč bez DPH 
vynaložených na rekonstrukci městského bytu. RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část 



pozemku p. č. 3291/1 v k. ú. Žlutice a odložila žádost společnosti Technické služby Žlutice o 
pronájem pozemku p. č. 3961/2 v k. ú. Žlutice (bývalá sběrna) z důvodu souběžné žádosti o koupi 
tohoto pozemku jiným zájemcem. 
 
Městské společnosti a příspěvkové organizace 
RM v tomto období schvalovala rozdělení hospodářských výsledků svých příspěvkových 
organizací. U Základní školy a základní umělecké školy Žlutice byl hospodářský výsledek za rok 
2013 1.844.643,77 Kč, u Mateřské školy Žlutice byl za rok 2013 60.048 Kč a u DPS Žlutice 
390.436,48 Kč. Všechny organizace předložily své návrhy na rozdělení hospodářského výsledku, 
přičemž radní schválili všechny tři předložené návrhy bez výhrad. 
 
Péče o památky a kultura 
RM schválila vyúčtování prvních letošních grantů v rámci grantového programu města pro rok 
2014. Řádně byly vyúčtovány dva granty: „Toužimská mateřinka“ a „Liga licitovaného 
mariáše“. 
 
Podpora města a jiná oznámení 
Radní se rozhodli podpořit zajímavý záměr Výchovného ústavu ve Žluticích, a proto schválili 
žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč na konání akce „Putování po pramenech živé 
vody.“ 
 
Rozvoj města, projekty 
RM schválila znění zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce radnice a muzea ve Žluticích“, kterou zpracovala společnost RAVAL projekt. Dále 
radní schválili nabídku společnosti Tendra na organizaci veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ 
Žlutice“ ve znění podle předloženého návrhu. RM schválila mimo výše uvedené i vyhodnocení 
Strategického plánu města Žlutice za období 2010 – 2013. 
 
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost 
Ve městě budou opraveny části chodníků a přechody pro chodce. Zhotovením projektové 
dokumentace byl pověřen Jiří Soukup, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
Projektová dokumentace pro ulici Na Příkopech bude stát 30.500 Kč bez DPH a pro Nádražní ulici 
60.650 Kč bez DPH. Pokud vše proběhne bez komplikací, lze očekávat započetí obnovy chodníků 
ještě v tomto roce.  
 
Dále RM schválila dodatek smlouvy o dílo na údržbu travnatých ploch se společností Technické 
služby Žlutice, ve kterém se mírně navyšuje cena za seč.  
 
Radní řešili také plánovanou uzavírku silnice II/226 Žlutice – Chyše v úseku Strabovský mlýn – 
Protivec v termínu 5. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Nejprve úplnou uzavírku RM neschválila, nakonec 
ale musela revokovat své usnesení a schválit úplnou uzavírku silnice II/226 a navrženou objízdnou 
trasu, učinila tak ale s podmínkou, že bude umožněn průjezd vozidel alespoň po část denní doby a 
mimo dobu probíhajících stavebních prací. 
 
 



Informace ze zasedání Zastupitelstva města 
 
Ve sledovaném období proběhlo již 26. zasedání ZM. Zastupitelé vzali na vědomí dvě žádosti o 
pozemky, přičemž schválili zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 285/1 v k. ú. Žlutice a naopak 
neschválili zveřejnění záměru darovat pozemky st. 550 a st. 551 v k. ú. Žlutice včetně staveb 
stojících na těchto pozemcích Policii České republiky. 
 
Zastupitelé schválili přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí na akci „Sběrný dvůr 
Žlutice“ a pověřili starostu města podpisem příslušných smluvních dokumentů. 
 
Zastupitelé nakonec schválili členství Města Žlutice ve spolku Husitské hrady, od kterého si 
vedení města slibuje zahájení systematické revitalizace a propagace prostoru hradů Mazanec a 
Nevděk. 
 
Ačkoli byl bod číslo 11 napodruhé zastupiteli těsně schválen, byl smutnou ukázkou toho jak 
neznalost ale hlavně osobní animosita zejména ze strany v současnosti opozičních zastupitelů 
mohou ohrozit čerpání přidělených dotací. Při prvním hlasování totiž nehlasovala nadpoloviční 
většina zastupitelů pro přijetí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 ve výši 
400.000 Kč, který má být využit k dokončení restaurování kazatelny v kostele sv. Petra a Pavla ve 
Žluticích. Toto ve svém důsledku znamenalo, že město bude muset odmítnout již přidělených 
400.000 Kč, nedokončí restaurování výše uvedeného unikátu a také to, že si někteří zastupitelé 
neuvědomují náročnost příprav žádosti o dotaci atd. Po vyjasnění důsledku prvního hlasování, 
nakonec proběhlo druhé hlasování, které těsně rozhodlo o přijetí dotačního příspěvku.  
 
Naopak jednohlasně zastupitelé schválili přijetí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje za 
účelem zajištění akceschopnosti Jednotky požární ochrany SDH Žlutice a to za účelem úhrady 
zvýšených nákladů při zásazích Jednotky požární ochrany SDH Žlutice mimo území 
města v roce 2014. 
 
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. 
 
Věřím, že si užijete Dětský den i Žlutickou pouť a dětem přeji pěkné vysvědčení! 

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



ODPOVĚĎ NA OPOZIČNÍ OKÉNKO Z MINULÉHO ČÍSLA : 
UKÁZKA FUNGOVÁNÍ ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE VE ŽLUTICÍCH  

Tak jako tradičně jsme i v minulém čísle Žlutického zpravodaje byli svědky šíření zpráv, které lze 
ve slušnosti označit jako cílenou mystifikaci veřejnosti ve Žluticích. 

Má reakce směrem k autorům bude tentokrát stručná: 

1. Vážení, podívejte se na současný stav internetových stránek města Žlutice (odstaveno), na stav a 
nejednotnost materiálů, kterými disponuje město a úředníci, na kvalitu „na koleni“ vyráběných 
plakátků a dalších propagačních materiálů, na zásadní chyby v provedení znaku, který momentálně 
město používá atd. atd.  

Toto je výsledek předchozí (ne)činnosti vás a vašich opozičních kolegů, což bylo a je třeba 
změnit. 

2. O tom, že vedení města chystá zásadní změnu v jeho grafické identitě a kompletní 
„rekonstrukci“ internetových stránek informovala Rada města již před dvěma lety a při přípravě 
letošního rozpočtu byla většinově stanovena limitní částka 400.000 Kč bez DPH, tj. 484.000 Kč 
vč. DPH pro tento účel, při schvalování rozpočtu hlasovalo 13 zastupitelů z 15, jeden se zdržel, 
tedy nebyl proti a jeden nebyl hlasování přítomen. Tudíž na něm opět panovala většinová shoda, 
navíc se tato problematika diskutovala na pracovních zastupitelstvech i na několika řádných 
zastupitelstvech. 

Z toho vyplývá, že někteří z autorů poplašného článku patří mezi ty, kteří o plánované 
investici nejen věděli, ale také ji svým hlasem podpořili. 

3. Vedení města téměř rok připravovalo znění a realizaci výběrového řízení, čímž mimo jiné 
ušetřilo finanční prostředky v řádech desetitisíců. Výběrová komise zasedala ve věci grafické 
identity a internetových stránek ve 2 kolech. První kolo bylo o výběru 5 nejkvalitnějších 
společností, které nepřekročily limitní částku (mimochodem osloveno bylo cca 15 společností, 
záměr byl zveřejněn na stránkách města atd.). Až ve druhém kole (koncem ledna) se vybíralo mezi 
4 návrhy kvalitních společností (pátá z výběrového řízení odstoupila), a na druhé zasedání 
Výběrové komise byli navíc pozváni i všichni zastupitelé, řada z nich také dorazila. Z tohoto 
zasedání vyvstal jediný a jednoznačný vítěz – společnost Beneš&Michl, ta byla doporučena 
radním, kteří ji také schválili na svém dalším zasedání. 

Jak již bývá u opozičních zastupitelů zvykem, svůj zájem o danou problematiku projeví 
tradi čně až v momentě, kdy je již vykonáno 99,9% přípravných a veškerých prací vedoucích 
k úspěšné realizaci nebo již je definitivně rozhodnuto, mimo svůj negativní postoj ke všemu, 
co může obyvatelům i městu prospět, zpravidla své aktivity „korunují“ zavád ějícími 
sděleními, polopravdami a v poslední době i vyjádřeními „rádoby“ odborník ů! Navíc je 
často jediným argumentem, že o aktivitě nevěděli či nebyli informováni – obyčejný smrtelník 
se pak musí ptát, plní takoví zastupitelé zodpovědně svou funkci, když si pro informace 
nejsou schopni ani „přijít na radnici“?! 

 

Co se dopisu p. Růžka týče, v první řadě nebyl otištěný celý, již tato skutečnost je přinejmenším 
úsměvná, stejně jako mystifikace „…tj. utratit za nové informační systémy, reklamní bannery a 



billboardy předpokládané miliony?“, což svědčí o nepochopení i této věci. V rámci výběrového 
řízení totiž měla být předvedena soutěžní grafika na vybraných typech reklamních nosičů pro lepší 
představu Výběrové komise, proto se objevily i megabordy atd. Připomenu také, že díky vytvoření 
manuálu grafické identity bude mít město zpracované postupy a pravidla pro tvorbu veškerých 
materiálů tak, aby vše bylo jednotné a hlavně „žlutické“. Postupně se pak budou, dle profesionály 
vytvořených pravidel, reálně vytvářet dílčí materiály. Tak např. pokud starosta rozdá poslední 
vizitku, nechá si nové vytvořit v novém grafickém provedení, ne tedy, že se najednou vyrobí vše a 
dokonce i to, co vlastně není potřeba, jak podbízí autor dopisu! Znak samozřejmě bude zachován a 
používán (časem i opraven erudovaným heraldikem, jelikož v současnosti používaný znak je 
chybný), ale přibude logo města, mimo jiné i z důvodu toho, že znak se jednak nehodí (i z důvodu 
jeho významnosti) na všechny materiály a předměty, stejně tak se s ním „špatně“ pracuje grafikům 
např. při jeho „zmenšování“ nebo úpravě barevnosti. Srovnání s weby okolních obcí je také 
zavádějící, jednak proto, že se kvalita a provedení webu bude diametrálně odlišovat, ale také proto, 
že okolní obce platí poskytovateli webů roční paušál nad rámec hostingu, což Žlutice nebudou  a 
autor dopisu toto záměrně neuvedl. 

O této problematice by se dalo dlouze diskutovat. Věřím, že si Žlutice a jejich obyvatelé zaslouží 
kvalitní a fungující web i grafickou identitu tak, aby na stránkách našli všechny potřebné 
informace snadno a přehledně zpracované v příjemné grafice, nebo aby na první pohled poznali 
materiály města jako třeba plakáty či vozy. Tak jak jsem uvedl již výše, nevěřte zavádějícím a 
poplašným zprávám! Věřím, že výsledek bude mluvit sám za sebe a podaří se dotáhnout do konce 
správnou věc, která bude užitečná i reprezentativní. Věřím, že zvítězí zdravý rozum čtenářů 
tohoto zpravodaje. 

Mgr. Libor Janíček 

 

VZPOMÍNÁME  
Dne 21. srpna uplyne 7 let, kdy nás navždy 

opustil pan Martin Kačeriak. Stále vzpomínají 
manželka, synové a vnuci. 

 



NOVÉ PROSTORY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
NA NÁMĚSTÍ VE ŽLUTICÍCH  

Člověk v tísni, o.p.s. za podpory Agentury pro sociální začleňování zřizuje od měsíce června 
nové prostory pro občany města Žlutic, které bude možné využít stejně jako doposud kancelář na 
radnici městského úřadu.   

Nedílnou součástí prostor tedy budou bezplatné sociální služby od neziskové organizace 
Člověka v tísni, v oblasti dluhové problematiky, především, co se týká exekuce, insolvence, dluhů 
apod., ale také poradenství v oblasti rodin s dětmi. Společně s rodinou řeší pracovníci zejména 
výchovu a péči o děti, jejich vzdělávání a volný čas nebo možnosti hospodaření v rodině. Dále 
poskytované bezplatné sociální služby bude nadále poskytovat terénní sociální pracovnice města 
Žlutic, ať se jejich problém bude týkat jakékoliv oblasti, která nespadá do dluhů nebo řešení rodin 
jako celku.   

Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že si naše nové prostory oblíbíte stejně jako my. 
 

Bc. Soňa Radakovičová  
Terénní sociální pracovnice,  

Člověk v tísni, o p.s. - Programy sociální integrace  
E-mail: sona.radakovicova@clovekvtisni.cz 

Tel.:778 406 340  
 

 

ŽLUTICE PRO MLADÉ  
Spolupráce Žlutic s vládní Agenturou se v letošním roce zaměří na rozvoj služeb pro děti a 

mládež, volnočasové aktivity a školní prostředí. 
 
V loňském roce by mohlo ve Žluticích vzniknout volnočasové zařízení pro mládež, které by 

poskytovalo zázemí pro smysluplné trávení volného času. Město Žlutice ve spolupráci s 
Agenturou pro sociální začleňování a Multikulturním centrem Praha uspořádá dne 27. 6. 2014 v 
nových prostorách organizace Člověk v tísni, o.p.s. diskusní setkání na téma Možnosti trávení 
volného času ve Žluticích. Na setkání budeme společně s návštěvníky plánovat vznik nového 
volnočasového klubu, který má sloužit především mladým lidem ve věku 15 – 30 let ve Žluticích. 
Na diskuzním setkání budou představeny příklady fungování podobných zařízení z jiných měst v 
ČR. Úkolem pro účastníky pak bude společně vymyslet, jak a pro koho by mohl takový klub 
fungovat ve specifických podmínkách Žlutic. Na akci bude občerstvení zdarma. Večer bude od 
21 hodin následovat v Kulturním domě na Velkém námětí doprovodný program s koncertem 
hudební skupiny Plewel ze Žlutic a vystoupení DJ Akiry  z Karlových Varů.  

 



Další novinkou spolupráce Žlutic s vládní Agenturou a dalšími partnery bude promítání 
nového filmu Cesta ven scenáristy a režiséra Petra Václava, který je v rámci prestižní přehlídky 
nezávislých filmů uveden na MFF v Cannes 2014. Premiérová projekce ve Žluticích proběhne ve 
čtvrtek 5. 6. od 17 hodin v nových prostorách organizace Člověk v tísni, o.p.s. (informace o 
službách této organizace najdete na jiném místě v tomto čísle Žlutického zpravodaje). 

 
Poslední novinkou je, že město Žlutice získalo pro základní a mateřskou školu dotaci na 

školního psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a nové asistenty pedagoga z prostředků 
ministerstva školství. O tomto projektu se více dozvíte na jiném místě zpravodaje. 

  
S dotazy, připomínkami a návrhy se můžete obracet na telefon 725 818 430 nebo na e-

mailovou adresu kandler.michal@vlada.cz. 

Michal Kandler 



PREVENCE 
CYKLISTICKÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ  

Bezpečně na kole i pěšky. 
Jarní sluníčko  láká k jarní procházce, k vyjížďce na kole. Chodec i cyklista jsou účastníky 
silničního provozu, musí tedy dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, proto po 
zimě připomínáme nutnost před jízdou vždy: 
  

• zkontrolovat povinnou výbavu jízdního kola přední, zadní světlo, boční odrazky… 
• zkontrolovat stav pneumatik, funkčnost brzd a řetězu 
• připravit si ochrannou přilbu (ta  je povinná do 18 let, ale doporučujeme ji nosit cyklistům i 

ve starším věku) 
• zopakovat si dopravní značky (cyklisté často nerespektují dopravní značky a ignorují 

světelnou signalizaci) 
• zkontrolovat vhodné oblečení na jízdní kolo – je důležité vidět, ale také být viděn  
• opatřit oblečení reflexními prvky (reflexní prvky jsou pro řidiče viditelné už na vzdálenost 

200 metrů) 
• připravit si techniku k zajištění  jízdního kola před odcizením (s počtem cyklistů 

zaznamenávají policisté také zvýšený počet krádeží kol) 
 

SLUCHÁTKA NA UŠÍCH  

Jarní sluníčko láká k procházkám do přírody, k jízdě na kole. Mnozí z turistů nebo cyklistů si 
zpříjemňují vycházku hudbou ze sluchátek. Málokdo si uvědomuje, že se sluchátky na uších 
nevnímá dění kolem sebe, neslyší zvuky kolem sebe, nereaguje pak okamžitě a adekvátně. Chodec 
i cyklista jsou účastníky silničního provozu, a musí tedy dodržovat pravidla podle zákona jako 
řidiči. 
 
Co uniká pozornosti chodce nebo cyklisty se sluchátky na uších? 

• dění v jejich blízkém okolí 
• zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (troubení, klaksony, zvuk 

přijíždějících vozidel, motocyklů …) 
• výstražné signály (na železničním přejezdu, varovné zvonění tramvají, majáky složek IZS) 
• pohyb vozidel i chodců na silnici (například při vyjíždění aut z průjezdů, nepřehledných 

míst, zvukové signalizace couvajících vozidel apod.) 
• oční kontakty s účastníky silničního provozu (například na přechodech) 

 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Preventivně informační oddělení 

por. PhDr. Papežová Zdeňka  
koordinátor prevence kriminality 
e-mail: zdena.papezova@pcr.cz 



VÁŠ NÁZOR 
V MUZEU JE DŘEVOMORKA , VEDENÍ M ĚSTA NEKONÁ 

„Obec je komunita lidí, která, kromě jiného usilovně pracuje na jejím úspěchu. A to i přes 
rozdílné názory nebo politickou příslušnost. Společný výsledek je pak obrazem práce každého z 
nás.“ * 

 
Dřevomorka domácí je nebezpečnou dřevokaznou houbou, která roste na dřevě, ale pak je 

schopna prorůstat zdivem a rychle se množí. Je nebezpečná svou schopností žít a vyvíjet se i při 
nízké vlhkosti prostředí. Nestačí tedy prostor s dřevomorkou vysušit, dřevomorka přežije a páchá 
další škody. Podobně na ni nepůsobí ani běžné fungicidní prostředky. Dřevomorku je nutno 
odstraňovat odborně i s ohledem na její přítomnost ve zdivu. 

 
Jménem Muzejního spolku Žluticka jsem dopisem, datovaným 27. září 2013, informoval 

Radu města Žlutic o výskytu dřevomorky ve sklepě budovy muzea (čp. 1) a na zatékání do 
budovy úžlabím na střeše. Budova muzea je totiž majetkem města. 

 
Při své návštěvě muzea o 7 a půl měsíce později, dne 9. května 2014, jsem zjistil, že se s 

dřevomorkou nic nestalo. Nikým nevyrušována naopak prorostla tlustým zdivem do další 
místnosti. Ani úžlabí na střeše nebylo doposud opraveno, jen po zimě přibyly dvě chybějící tašky. 

 
Závažnost situace nevidím pouze v samotném faktu, že město má ve svém domě obtížně 

likvidovatelnou patogenní houbu. Větší riziko vidím zejména v tom, že se může stát, že okresní 
muzeum nebude chtít dále provozovat v budově s dřevomorkou svoji expozici a žlutickou 
pobočku raději zruší. 

 
Pokud vedení města otiskne nějakou reakci na tento můj příspěvek, zcela určitě se dozvíme, 

že se v této věci intenzivně jedná, hledají se adekvátní řešení, musela se vypsat řádná výběrová 
řízení, na odstranění houby se aktivně pracuje, nic podstatného nebylo zanedbáno a zejména, že 
vše se děje podle platné legislativy. 

 
Tak takhle si žijeme ve Žluticích! 

Petr Brodský 

* citát Václava Slavíka z volebního letáku Čtyřkoalice pro město z října 2010 

 

Další názory k dění ve městě naleznete i na www.lacinovi.cz 



VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA T ŘETÍHO V ĚKU  (VU3V) 
VZDĚLÁVÁNÍ SENIOR Ů 

Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro seniory stává 
prostředkem pro hledání cesty, způsobu života, hodnot života, prostředkem po poznávání nových 
možností, ale nakonec i nutností pro orientaci v současném rychle se vyvíjejícím světě. Škála 
vzdělávacích aktivit U3V je široká a rozmanitá. 

VU3V v našem Konzultačním středisku v Infocentru je realizována ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou, Provozně ekonomickou fakultou v Praze a jsou stanovena základní 
pravidla výuky a spolupráce a je podporována v rámci rozvojového projektu Asociace U3V. 

Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů. Po 
úspěšném zvládnutí 6 semestrů obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Zároveň po 
zvládnutí každého semestru obdrží absolventi Pamětní list. 

Všechny kurzy VU3V zahrnují společné sledování přednášek, samostatnou nebo 
skupinovou práci na domácích úkolech, cvičné a zkušební testy. Senioři se do VU3V přihlásili s 
vědomím, že to bude náročné, ale každý pokrok je trochu přiblíží dnešnímu modernímu světu. 
Výsledek jejich snažení jim přináší radost, potěšení a také nové sebevědomí. Děti i vnoučata jim 
fandí, že nechtějí zaostávat a snaží se rozhýbat mozkové závity, mají zájem o vzdělávání. 

V průběhu setkávání při sledování společných přednášek i samostudiu se vytvořil výborný 
kolektiv našeho konzultačního střediska. Převažuje zde radost a příjemné pocity z individuálních 
úspěchů účastnic, které se vzájemně chápou a mají k sobě úctu i pochopení. 

Infocentrum Žlutice 
Marie Ferencová 
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ČARODĚJNICE – SLET - 30. DUBEN 2014 
Poslední den měsíce dubna letos opět ovládli Žlutice čarodějnice a čarodějníci všeho věku a 

velikosti. 
Žlutičtí hasiči nám zaopatřili a postavili Městskou májku skutečně v impozantní velikosti, 

mašličkami ji zdobili děti i dospělí. Pomocných rukou bylo hodně. Tentokrát se veškeré 
čarodějnické rejdění odehrávalo na Velkém náměstí. Čarodějnický „potěr“ v průvodu oživil střed 
města a navštívil i naši poštu. Na plácku u kašny pod lípami potom vypukl ten pravý čarodějnický 
„šrumec“! Nechyběly soutěže, tance ani občerstvení. A protože bylo i docela pěkné teplo, tak 
oblíbené „lektvary“ tekly proudem do vyprahlých čarodějnických hrdel tak, že velké tetky 
čarodějky nestíhaly pomalu nalévat.  

Samozřejmě i letos proběhla volba Miss koště.  
A jak porota rozdávala tituly? Prvenství a titul pro rok 2014 získala Klárka Levanská 

(11 let) a její netopýr „Brčálník“, druhé místo a titul I. vicemiss obhájil již známý 
čarodějnický tandem děvčat Nely a Lucky Růžkových (8 let), titulem II. vicemiss byl porotou 
oceněn jediný čarodějník v soutěži, takže to byl vlastně vicemissák Liborek Polák (4 roky). 
Byl udělen i mimořádný titul „ Čarodějnické batole“, který získala malinká Josefínka 
Šlaufová-Bízková, za kterou musel převzít cenu tatínek, protože uondána veškerým křepčením 
mu usnula v náruči ještě před vyhlášením výsledků, neprobudilo ji ani ryčné diskotékové řádění, 
které vypuklo po ukončení soutěží. Tančící byli k neutahání, posílení nealko lektvary a opečenými 
buřtopýry by nejradši řádili skutečně do půlnoci. 

Opékání „buřtopýrů“ (výborných špekáčků), přispělo bohatě k všeobecnému blahu, byly 
sponzorským darem od paní Renaty Urbanové, které tímto jménem veškeré čarodějnické sešlosti 
velice děkujeme (nezbyl ani jeden!). A závěrem samozřejmě děkujeme za všechny zúčastněné 
Městu Žlutice, pod jehož záštitou se celý program uskutečnil. Poděkování též patří všem, kteří 
přiložili pomocnou ruku k dílu. 

Veškeré dění z 30. dubna si můžete prohlédnout na stránkách Žlutice - Facebook, protože 
nám pan Jan Borecký pořídil skutečně bohatou fotodokumentaci. 

Za Knihovnu a Infocentrum Míla Hlaváčková a Maruška Ferencová 



PŘEDNÁŠKA O KAMENNÝCH K ŘÍŽÍCH  
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 v podvečer Muzejní spolek Žluticka ve svém středu přivítal 

mariánskolázeňského cestovatele, vlastivědného badatele a znalce kamenných křížů pana Petra 
Bořila. Ten svojí přednáškou, ale zejména osobním zaujetím pro věc, vtáhl čtyři desítky 
posluchačů z řad široké veřejnosti do světa starých mlčenlivých kamenných křížů. Považte, že 
nejstarší je na Ašsku a je z roku 1290.  

V bohatém obrazovém doprovodu přednášející přítomné seznámil s rozdíly kamenných 
křížů, křížových kamenů a kruhových stél. Je naším bohatstvím, že v naší části karlovarského 
okresu a části severního Plzeňska se prolínají oblasti výskytu všech těchto tři forem kamenných 
křížů. V krátkém exkurzu do ikonografie měli posluchači možnost vidět vyobrazení na křížích 
smírčích, pamětních, hraničních anebo výstražných, či vojenských. Mnozí z přítomných vzali 
přednášku jako námět nadcházejících letních výletů. 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 
Zcela vlevo stojící je přednášející Petr Bořil. Foto: P. Brodský 



VODNÍK Č. 3 
Dovolte, abych se představil: Brachius Žábra, jméno mé. Stojím v 
rybníku u železniční zastávky Záhořice a jsem další ozdobou Stezky 
sovy Rozárky. Nedávno jsem nahradil kolegu č. 2, který stál u 
stejného rybníka na hrázi. Vydržel tam, ale jen necelý rok. Letos v 
lednu ho někdo ukradl. Škoda ho. Nebyl sice žádný krasavec, ale děti 

mu vázaly pentličky a rády se u něho fotily. Předloni ukradli i kolegu č. 1 Pulce, který sídlí 
nedaleko odtud proti proudu potoka, ale ten měl větší štěstí. Vypátrala ho žlutická policie, a tak se 
mohl vrátit domů. Doufejme, že já tady vydržím déle. I proto mě chlapi z Okrašlovacího spolku 
Vladař umístili do vody. Dal jsem jim ale pěkně zabrat. Kdyby jim nepomohli žlutičtí páni rybáři 
Volf a Novotný, ještě teď se válím na břehu jak chcíplá mřenka. Ale diváci se docela pěkně bavili. 
Zvlášť ve chvíli, kdy jsem plaval já, vrtačka, kufr se šrouby a ti tři chlapi z lodě taky. Málem mi 
vypadla fajfka, jak jsem se smál i já. 

A kde jsem se tady vlastně vzal? Vymyslel mě výtvarník Dalibor Nesnídal. Napsal a 
nakreslil pověst o naší lásce s Andulkou. Kdybyste se o ní chtěli dozvědět víc, najdete celou 
pověst o kousek dál směrem na Žlutice, když půjdete po červené turistické značce. A ze dřeva mě 
vyřezal pan Sedláček z Nečtin. A prý mi vyřeže ještě nějakého kamaráda, aby mi tu nebylo 
smutno. Těm bláznům ze SOVy totiž zbývají ještě dva pěkné špalky a vymýšlejí, jak z nich udělat 
něco pěkného pro děti, co tu chodí po stezce. Tak jsem zvědav, jak se jim to povede. Doufám, že 
to nebude nějaká protivná ropucha.  

Tak to jsem prosím já, Brachius Žábra, jméno mé. Těším se, že až se na mě přijdete podívat, 
trochu si popovídáme. Na shledanou! 

Za Spolek okrašlovací Vladař 
MUDr. Hana Hnyková 

www.sovazlutice.eu 

 

 

 

 
 

 

 

P. S. Všem přátelům, kteří mi 
ochotně a nezištně pomohli při 

této akci, děkuji!  
H. H. 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ ŽLUTICE  
Zásahová jednotka vyjížděla během měsíce dubna k sedmi zásahům. Jednalo se o čtyři 

technické události (třikrát otevírání bytu a snášení nemohoucí osoby, jedenkrát spadlé stromy přes 
silnici ve směru na Chyši) a dále pak o tři požáry (požár hrabanky v lesích ve Skokách, za 
Verušicemi a za Radotínem). Co se týče odborné přípravy, kromě teoretické části pokračovaly 
výcviky ve vyprošťování. Během měsíce května proběhl na stanici HZS Karlovy Vary seminář 
preventistů s následným přezkoušením. Kromě dvou úspěšných obhajitelů této odbornosti složili 
také zkoušku další tři noví uchazeči, blahopřejeme. Kromě hasičské májky jsme také postavili 
májku městkou, kterou bylo nutno následně zabezpečit. 

Jak již jsem v minulém příspěvku zmiňoval, vyrazili o víkendu 17. - 18. května naši 
mládežníci na Okresní kolo hry Plamen do Krásného Údolí, kde měli zúročit svou celoroční 
činnost v ročníku 2013/2014.  

Starší kategorie se zúčastnilo celkem 11 družstev z okresu Karlovy Vary. Naši mládežníci 
si dovezli z podzimní části (branný závod a štafeta dvojic) dvě třetí místa. Počasí nebylo ideální, 
chvílemi pršelo, foukal silný vítr. Odpovědný, disciplinovaný přístup a touha po dobrém výsledku 
našich starších mládežníků mne doslova ohromily. V dopoledních dvou disciplínách (štafeta CTIF 
a útok CTIF) nenechali nikoho na pochybách a jednoznačně zvítězili. Bodově se dotáhli na 
vedoucí družstvo a „drama bylo na světě“. Odpoledne pak následovala štafeta 4 x 60 metrů. Deset 
metrů před cílem nikdo nepochyboval o dalším úspěchu, bohužel šlápnutí si na hadici přivodilo 
pád našeho závodníka a tato disciplína pro nás skončila šestým místem. Závěrečná, „královská 
disciplína“, požární útok, byla ovšem opět v režii Žlutičáků a jejich dominanci potvrdil dosažený 
nový rekordní čas 24,62 vteřiny. Celkově naše starší kategorie skončila na skvělém druhém 
místě a zaslouženě si vybojovala postup do krajského kola hry Plamen, které proběhne ve dnech 6. 
– 8. června v Sokolově, kde změří síly s devíti nejlepšími družstvy, z nichž vítěz postoupí na 
mistrovství republiky. 

 

 



Mladší kategorie, které se zúčastnilo celkem 9 družstev z okresu Karlovy Vary, dorazila do 
chladného, deštivého Krásného Údolí v neděli. Před samotnými závody zasedl štáb soutěže, který 
zvažoval z důvodu nepříznivého počasí její zrušení, nakonec bylo rozhodnuto, že soutěž proběhne. 
Z podzimu si dovezli naši mladší hasiči jedno první místo (branný závod) a jedno místo třetí 
(štafeta dvojic).  

Ve štafetě 4 x 60 metrů vybojovali třetí místo, v požárním útoku napodobili své starší 
kolegy a bezkonkurenčně vyhráli. Celkově skončili na pěkném druhém místě.  Nutno podotknout, 
že o případném celkovém vítězství rozhodla pouhá půlvteřina! 

 

 
 

Sečteno podtrženo, nutno smeknout před zodpovědným přístupem většiny našich 
mládežníků, je třeba také poděkovat za bezmeznou trpělivost nejen vedoucích našich kolektivů, 
ale i dospěláků hasičů, nehasičů, rodičů, rozhodčích, kteří věnují svůj volný čas druhým, namísto 
planých slov a levné kritiky podají ruku k dílu a jsou ochotně nápomocní.   

Za žlutické hasiče jsem moc rád, že díky nejen výše zmíněným, ale hlavně také díky 
podpoře našeho města dokážeme „vše splácet“ úspěšnou reprezentací a šířením dobrého jména 
města Žlutice a samozřejmě s ním neoddělitelně spjatého 144 let starého místního hasičského 
spolku. 

Alois Minář 
Jednatel a velitel SDH Žlutice 



POČASÍ – LISTOPAD 2013 AŽ DUBEN 2014 
(POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA ŽLUTICKÉHO ZPRAVODAJE ) 

Listopad – Oproti jiným listopadovým měsícům byl tento průměrně teplý, stále kolem 8 °C. 
Noci byly chladnější a náznak podzimu přinesl až první sněhový poprašek (15. 11.), který zmizel 
během dne. Několikrát byly zaznamenány mlhy, ze kterých vznikalo mrholení, teploty se pomalu 
snižovaly na minusové hodnoty i přes den bylo naměřeno minus 3-4 °C. 28. listopadu byla v 
oblasti Žluticka zaznamenána ledovka. Teploty se až do konce měsíce pohybovaly kolem 0 °C. 
Srážky byly zcela pod normálem, a to 29,6 l/m2. 

 
Prosinec – Teplejší byl i tento měsíc. Převládaly mlhy, srážky spojené s mrholením byly 

opět minimální. O sněhu se nám jen zdálo. Napadlo sice 7 cm, které ale záhy zmizely. Vánoce i 
Silvestr byly beze sněhu, spíše vládlo vlhké klima. Srážky byly opět silně podnormální. Bylo 
naměřeno pouhých 17,4 l/m2. Koncem měsíce bylo 2x náledí, které mizelo během dopoledne.  

 
Leden – Měsíc byl srážkově podobný, žádný výkyv (19,0 l), teplota se přes den pohybovala 

kolem 3 °C nad nulou. Stanice zaznamenala 3x náledí, 1x ledovku a 2x námrazu vzhledem k 
mlhavému charakteru počasí, kdy se minimální teplota pohybovala kolem 4-5 stupňů pod nulou. 

 
Únor byl hodnocen srážkově jako nejslabší za několik desítek let. Přičteme-li k přeháňkám i 

ledovku a námrazy, byl úhrn srážek pouze 5,3 l/m2. Denní teploty setrvávaly slabě pod nulou, 
denní se vyšplhaly na 5-6 °C.  

Vcelku se dá říci, že zima prakticky nebyla a dle záznamů z dávných let byla jednou z 
nejteplejších, ale zároveň i nejsušších. Zásoby spodní vody byly na všech plochách silně ochuzené. 
Tento stav přetrvával, ale zajímavostí bylo, že jarní dny přišly neočekávaně dříve, než tomu bylo 
jindy.  

 
Březen – Asi v polovině tohoto měsíce přišel „teplotní zlom“. Denní teplota se dostala na 8 

°C, na některých územích až na 14 °C. V této oblasti byla nejvyšší teplota naměřena 21. 3., a to 
právě již zmíněných 14 °C. Co se týká srážek, můžeme mluvit opět o hlubokém podnormálu. 
Naměřeno bylo 16 l/m2, 4x byl poměrně silný vítr, který dokonale vysušil i tak nepatrnou vláhu.  

 
Duben – Co se týká sucha, byl duben pokračováním předchozího měsíce. Zpočátku se 

objevily nepatrné srážky. V polovině měsíce při proměnlivém počasí zapršelo více. Kolem 9. 4. se 
ochladilo, ale později se teploty přece jen začaly přibližovat skutečnému jaru. Kvetoucí zahrádky 
připomínaly spíše měsíc květen. 

 
Na závěr malé shrnutí uplynulého roku 2013. Celkový úhrn srážek byl 597,6 l/m2, a to 

hlavně díky červnovým průtržím. Sněhu bylo i s připadáváním naměřeno 63 cm, sněžilo 36x, 80x 
zapršelo, 13x byla bouřka a 19 dní byla mlha. 

Jaroslav Janouškovec 



DĚTSKÝ DEN 
TENTOKRÁT PŘIPADL NA 7. ČERVNA 

Město Žlutice srdečně zve na Dětský den s programem A BUDE LEGRACE s Václavem 
Úpírem Krejčím, který proběhne v Zámecké zahradě v sobotu 7. června od 13. hodin. Pro děti 
budou připraveny atrakce, řada soutěží o sladké ceny, dětská diskotéka, malování na obličej, 
tombola. 

Děti se mohou těšit na pěnu od našich hasičů a táborák s opékáním buřtů. 

Těšíme se na vás i vaše děti! 

 

CAMINO DE SANTIAGO  
ANEB Z LOKTE AŽ NA KONEC SVĚTA  

Lidé se na Svatojakubskou pouť vydávají z různých důvodů. Paní Jitka Hlavsová překonala 
vážnou nemoc, a to ji motivovalo k vykonání cesty na kole z Lokte až do Santiaga de Compostela 
ve Španělsku. O své pouti dlouhé 3 300 km bude vyprávět ve čtvrtek 12. června od 17 hodin v 
penzionu Harmonie. 

Žlutice 2000, o. s.  
Olga Nesnídalová 

 



FESTIVAL M ITTE EUROPA 
CAMERATA BACHIENSIS  

Kostel sv. Petra a Pavla je nejstarší stavbou ve Žluticích a jednou z 
nevýznamnějších církevních památek na Karlovarsku. Trojlodní gotická bazilika byla v 17. století 
barokně přestavěna a v minulém století restaurována. Mladí hudebníci, kteří zde budou letos 
hostovat, vyhráli v roce 2013 Mezinárodní Telemannovu soutěž v Magdeburku a obdrželi cenu 
Středoněmecká barokní hudba. Jsou dále laureáty Mezinárodní soutěže bratří Graunů a soutěže 
Premio Selìfa v San Ginesio. Jejich cílem je znovu objevovat kvalitní, méně známé a zřídka 
uváděné kompozice. 

 
Georg Philipp Telemann 
Kvartet C dur TWV 43:C1 z Quatrième Livre 
de Quatuors  
 
Carl Philipp Emanuel Bach  
Divertimento D dur H. 641 
 
Louis-Antoine Dornel 
Sonáta Quatuor z Livre de Simphonies  
 
 

Georg Philipp Telemann 
Kvartet G dur TWV43:G12  
 
Johann Melchior Molter 
Sonáta a quattro F dur MWV 9.20 
 
Johann Gottlieb Janitsch 
Quadro g moll »O Haupt voll Blut und 
Wunden« 
 

 

 
Camerata Bachiensis - Copyright Andreas Lander 



INZERCE 
 

PRONÁJEM 
 
 

Pronajmu byt 2+1 ve středu Žlutic, centrální vytápění. 
���� 602 409 983  

 

*** 
 

Hledáme podnájem bytu, nejlépe 2+1, či 3+1 ve Žluticích  
s možností nastěhování nejpozději do 1. srpna 2014.  

���� 728 551 835 
 
 

KOUPĚ 
 
 

Koupím ze země vykopané, z vody vytažené vojenské předměty, militarie. 
Rezivé, neopravitelné, nepoužitelné. Zn. Sběratel 

���� 605 386 371 
 

*** 
 

Koupím nebo pronajmu garáž u řeky v Mlýnské ulici 
���� 605 386 371 

 
 

PRODEJ 
 

Prodám byt v OV 2+1 
Vítězná 425, cena 290 000 Kč 

���� 607 870 032 
 

*** 
 

Prodám byt 4+1 v 1. NP, OV, 82 m2 v Mlýnské ulici.  
V bytě jsou plovoucí podlahy, koupelna v původním, ale zachovalém stavu. 

Balkon na jižní stranu. Více info na ���� 724 378 118 



PROGRAM  KULTURNÍCH 
POŘADŮ 

  

ČERVEN 2014 

Kulturní d ům 
 
Pá – Ne 30. 5. - 1. 6. 43. Žlutické divadelní léto 
 
 

Zámecká zahrada 
 

 
Sobota 7. 6. 13:00 DĚTSKÝ DEN – Pestrý program, vystoupení mažoretek, 

dětí za ZŠ a ZUŠ, soutěže, tombola, atrakce 
  14:00 A BUDE LEGRACE  – Václav Úpír Krejčí 

Zábavný program pro děti 
 
Sobota 14. 6. 20:30 Koncert skupiny BRUTUS 
 
 

Velké náměstí 
 

 
Sobota 28. 6. 10:00 POUŤ – bohatý program, středověká hudba, umělecká 

řemesla, šermíři, historické tance, soutěže, ohnivá show, 
ohňostroj 

 20.30 Koncert skupiny Mňága a Žďorp 
 

 

Galerie 
 
Čtvrtek 5. 6. 17:00 Vernisáž – Zahájení výstavy Evy Haškové – Obrazy 
 
 
 

Kostelsv. Petra a Pavla 
 
Neděle  29. 6. Poutní mše – Zpívá Žlutický chrámový sbor 
 



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 18. 6. 2014 

 
 

 


