
 



SLOVO STAROSTY  
První adventní neděle byla tradičně ve znamení slavnosti rozsvícení vánočního stromu. Rád 

bych ještě jednou poděkoval všem účinkujícím. Program letos také obohatilo vystoupení 
pěveckého sboru z partnerského Warmensteinachu. Na oplátku naše město uspořádalo ve 
spolupráci s Milošem Bokem v Německu Rybovu Českou mši vánoční. V místním kostele jí 
zahrála Západočeská symfonietta a zazpíval Karlovarský sbor, posílený o žlutické zpěváky. Dílo 
sklidilo velký úspěch a německá strana ihned rezervovala termín pro příští rok. 

Naše město obdrželo ocenění Roma Spirit, které uděluje Otevřená společnost o.p.s. V 
kategorii Obce a města nám byla udělena za aktivní přístup pro zlepšování podmínek obyvatel, 
včetně Romů. Na tomto místě připomínám, že veškeré aktivity v sociální oblasti cílíme na všechny 
obyvatele bez rozdílu etnika. Osobně si ocenění velmi vážím, překvapila mě už samotná nominace 
i úspěch. Cena patří všem aktivním členům lokálního partnerství za jejich úsilí.   

Před vánočními prázdninami byla ukončena většina prací na zateplení naší základní školy a 
družiny. V zájmu kvality a vzhledem k počasí bude sokl kolem celé budovy dodělán na jaře. Ještě 
zbývá nátěr střechy (nebyl součástí projektu) a plášť školy bude kompletně nový. Intenzivně se 
také  pracuje na dalších budovách města, stavební práce na nich by měli začít v první polovině 
roku. 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, popřát vám úspěšné vykročení do nového roku a pevné 
zdraví. 

 

Václav Slavík 
starosta města 



OBECNÉ OKRUHY GRANTOVÉHO PROGRAMU M ĚSTA 

ŽLUTICE PRO ROK 2015 
schválené Radou města Žlutice dne 24. 11. 2014 
 

• Aktivity, které se budou podílet na propagaci města Žlutice  
• Tradiční a významné sportovní akce a akce k významným dnům 
• Spolková činnost dětí, mládeže a seniorů 
• Mimoškolní akce pro děti a mládež 
• Celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských spolků a sdružení, které 

vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního 
života ve městě 

• Aktivity, které vedou k navázání a udržování zahraniční partnerské spolupráce, a to 
především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o 
děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. 

• Aktivity vedoucí ke zlepšení vzhledu města a zvýšení jeho atraktivity 
 
Uzávěrka podání žádostí o grant pro rok 2015 je 6. února 2015 do 11:30. U osobního podání 

je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č.p. 144, 
364 52 Žlutice. 

 

Ondřej Fábera 
tajemník MÚ Žlutice 

 

OMEZENÍ PROVOZU M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Vážení občané! Od 5. ledna do 2. února 2015 bude z provozních důvodů omezena agenda 

stavebního úřadu a pokladny. Stavební úřad bude v tomto období zcela uzavřen a v případě 
místních poplatků prosíme o jejich přednostní platby bezhotovostním způsobem na městský účet 
0800413399/0800 nebo osobně během pondělí a středy. Děkujeme za pochopení a přejeme vše 
dobré do nového roku 2015! 

 

Ondřej Fábera 
tajemník MÚ Žlutice 



 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OB ŘADŮ 
Svatební obřady se v roce 2015 mohou uskutečnit ve Žluticích v termínech 24. dubna, 19. 

června a 28. srpna a v Chyších v termínech 24. dubna, 22. května, 6. června, 19. června, 17. 
července, 28. srpna a 18. září. 

Hana Jančurová 
matrikářka MÚ Žlutice 

 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ  
Kolektiv pracovníků DPS Žlutice přeje všem uživatelům pečovatelské služby i ostatním 

občanům Žlutic pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2015. 
 
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům pečovatelské služby za jejich profesionální 

přístup k vykonávané práci. 

Veronika Janíčková 
ředitelka DPS Žlutice 



 

M ILÉ ŽENY A DÍVKY , 
dáváte si do nového roku předsevzetí, že uděláte něco pro svoje zdraví a svoji kondici? 

Nevíte, jak tato předsevzetí naplnit? Nabízíme přehled sportovních aktivit, které můžete ve 
Žluticích navštěvovat během celého týdne: 

 
Pondělí 20:00  aerobik, step aerobik tělocvična základní školy 
Úterý  18:00  zumba   tělocvična základní školy 

18:30  spinning   penzion Nad Hradbami 
Středa 19:00  pilates   mateřská škola 
Čtvrtek 18:30  spinning   penzion Nad Hradbami 

19:15  aqua aerobik  bazén základní školy 
Pátek  18:45  zumba   tělocvična základní školy 
Neděle 17:00  aqua aerobik  bazén základní školy 
 
Záleží na vás, co si vyberete. Chce to jen vyzkoušet a nenechat se odradit. Tak neváhejte, 

vybírejte a hlavně přijďte. Těšíme se na vás! 
 

Lucka Antašová, Ivanka Horská, Katka Chalupská, Eva Kuncová, Eva Košnářová 
cvičitelky 

 

  



 

MARKTREDWITZ , HLAVNÍ M ĚSTO BETLÉMŮ 
Zástupci Muzejního spolku Žluticka se měli možnost na konci listopadu na pozvání 

Egerland Museum Marktredwitz zúčastnit slavnostního otevření reprezentativní výstavy betlémů s 
názvem „Svět v malém.“ Po nutných úvodních zdravicích se před přítomnými otevřel fantastický 
svět mnohotvárného zachycení Ježíšova narození, ke kterému autoři výstavy přiřadili i vánoční 
krajiny z prostředí evangelického Ašska. Betlémy i vánoční krajiny mají jedno společné – 
kupodivu tím není Ježíšovo narození, které se do původních vánočních krajin nezařazovalo – ale 
zachycení životní každodennosti. Pomocí hlíny, papíru, dřeva, papírmaše a dalších materiálů 
tvůrci realizovali své představy, v případě pohyblivých betlémů a krajinek realizovali také svůj um 
a vynalézavost. Světy v malém vyšly z rukou jak věhlasných umělců (např. autora žlutického 
pomníku obětem I. sv. války W. Russe), tak i bezejmenných tvůrců. To, že krajinky i betlémy mají 
duši, je možná dáno tím, že byly vytvářeny zejména pro vlastní potřebu a až teprve ve druhém 
plánu jako obchodní zboží. 

 
Dvojjazyčné popisky na výstavě Vás zahltí spoustou informací, které Vám stejně tak 

dvojjazyčný katalog dovolí utřídit v klidu domova. Muzejní spolek Žluticka Vám doporučuje 
podstoupit hodinovou jízdu autem a v městečku Marktredwitz se v muzeu projít světy v malém. 
Stojí to za to. 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 

Foto ze sbírky K. Hájka 



 

MUZEJNÍ SPOLEK ŽLUTICKA V  ROCE 2014 
Konec roku nás přímo vybízí k ohlédnutí se za svojí prací. Náš spolek se od roku 2007 

profiluje jako dobrovolné sdružení občanů se zájmem o regionální historii. V současnosti 
pracujeme bez finanční podpory z vnějšku, ale početná účast návštěvníků na našich akcích, 
pořádaných pro veřejnost, snad svědčí o tom, že pořádáme akce zajímavé. 

 
Nejviditelnější částí naší činnosti z pohledu veřejnosti jsou asi právě přednášky. Snažíme se 

na ně zvát přednášející k tématům, které mají vztah k našemu regionu, k regionální historii. V 
loňském roce jsme uspořádali takové přednášky tři. První se týkala systému vojenského opevnění, 
budovaného před druhou světovou válkou, tzv. bunkrů neboli řopíků. Přednášejícím byl zapálený 
Josef Frančík z nedalekých Nečtin. Druhá jarní přednáška se týkala kamenných křížů, němých 
svědků tragédií, význačných událostí nebo jenom lásky ke krajině. Západní Čechy jsou na 
památky tohoto druhu bohaté, zde také Petr Bořil čerpal ze své bohaté fotodokumentace, kterou 
doprovodil svou zajímavou přednášku. Tématem třetí přednášky, tentokrát už podzimní, byl 
Vladař - mimořádně významná archeologická lokalita. S rekapitulací předchozích bádání a 
s aktuálním stavem výzkumů přítomné seznámil nanejvýš povolaný archeolog Jiří Klsák. 

 
Další viditelnou činností členů našeho spolku je tradiční péče o vybrané kapličky, boží 

muka a pomníky. Zdá se, že letos se mezi ně přiřadil i pomník s bustou TGM v Protivci. Večer 
před svátky 7. 3. a 28. 10., na které mělo ohlášené slavnosti město, jsme při našich obou 
návštěvách museli okolí pomníku vyčistit a uklidit. Město tak přišlo bez práce k hotovému. Péči o 
kapli sv. Jana Nepomuckého nám letos prodražili vandalové, kteří v létě kameny rozbili světcův 
obraz. Spolek pak musel nechat na své náklady zhotovit obraz nový. Okolí kaple jsme letos 
doplnili výsadbou čtyř okrasných keřů z vlastních zdrojů. 

 
V létě, o pouti v Plasích, muzejní spolek předváděl ukázku vrtání dřevěného vodovodního 

potrubí. Stalo se tak na pozvání Národního technického muzea. Výhodná poloha našeho stánku 
nám byla tou nejlepší reklamou a navíc se nám podařilo navázat cenné kontakty. 

 
Významnou událostí z pohledu prezentace spolku byla odezva na akci „Žlutické karty…“ z 

roku 2013. Prestižní ročenka sběratelů karet pro Rakousko a Maďarsko „TALON“ letos převzala 
zprávu o naší akci včetně fotografického doprovodu. Současně tam byl otištěn článek pražského 
Clubu sběratelů hracích karet o žlutickém kartýři Josefu Janiczkovi. 

 
Muzejní spolek Žluticka se snaží být platným členem naší komunity, proto jsme přispěli 

dvěma podněty k vedení města. První se týkal neřešené dřevomorky v muzeu a druhý poškozené 
střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého. Snažíme se také průběžně informovat o svých aktivitách 
na stránkách Žlutického zpravodaje, proto pro jeho pozorné čtenáře nebude většina dnes 
zmíněných akcí novinkou. 

 



Na počátku letních prázdnin spolek pro své členy a pro své příznivce a podporovatele 
uspořádal malé zahradní posezení. V příjemném počasí se jednalo o společenské setkání, výměnu 
zážitků z činnosti spolku. Na takovou sešlost byl i dlouhý letní večer krátký… Naopak 
předposlední den v roce jsme se sešli v útulně vytopeném prostředí nad skleničkou vína a malým 
občerstvením. Spolek, jako dobrovolná organizace, bude takový, jací budou jeho členové. I tato 
společná setkání pomáhají k přátelské a tvořivé atmosféře mezi členstvem. 

 
Z dlouhodobé perspektivy byl v roce 2014 důležitý 

výběr loga spolku. Náš spolek, jako nezisková organizace, 
veškerou činnost koná pro zlepšení našeho okolí, pro 
veřejnost a pro své členy. Dobré jméno je tedy to jediné, co je 
naším „ziskem.“ Abychom přešli do povědomí veřejnosti, 
potřebujeme se prezentovat grafickým symbolem. Již v roce 
2013 jsme oslovili několik tvůrců se zadáním na zpracování 
návrhu loga spolku. Po výběru ze všech návrhů jsme přijali za 

své logo zpracované studentem karlovarské „keramky“ Vítězslavem Plavcem, které v 
jednoduchém sloučení zobrazuje dvě klíčové etapy historie Žluticka – kalich (utrakvismus) a vrch 
Vladař (významná pravěká lokalita). Ve finančním vyjádření se nám potvrdila pravda, že ne 
všechno dobré musí být drahé!  

 
Na závěr chci poděkovat členům za podnětnou spolupráci a našim podporovatelům za to, že 

nám dávají poznat jistotu, že na našem „malém písečku“ děláme dobrou práci. Všem pak přeji 
dobrý rok 2015! 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 

VYDAŘENÝ VÝLET DO KINA A BAZÉNU  

29. listopadu 2014 pořádala naše základní škola výlet do Karlových Varů do bazénového 
centra v KV aréně a do kina Čas na film Tučňáci z Madagaskaru ve 3D. Ve 12:30 jsme se všichni 
sešli před školou a autobusem vyrazili směr Karlovy Vary. Jako první nás čekalo koupání v 
bazénu, kde jsme si užili pěkné dvě hodiny vodních radovánek. Poté jsme přejeli k autobusovému 
nádraží a došli na třídu T. G. Masaryka. Ještě před návštěvou kina jsme měli krátký rozchod, který 
jsme využili k nákupu drobných dárků nebo malého občerstvení. Já sama jsem se výletu zúčastnila 
a doufám, že nejen pro mě to byla moc hezky prožitá sobota. Akce se uskutečnila za finanční 
podpory města Žlutice. 

Karolína Chmárníková 
žákyně 5.B ZŠ a ZUŠ Žlutice 



 
 

 



 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ 
Společně s nadcházejícím rokem přeji ještě jednou všem pevné zdraví, spokojenost a štěstí. 

Rok 2015 bude také velice významným pro žlutický hasičský spolek, který oslaví 145 let od svého 
založení. Není pochyb, že hasiči jsou jedním z nejstarších spolků ve Žluticích, a není náhodou, že 
zmínky o jejich bohaté a bohulibé činnosti nechybí ve většině historických publikací o našem 
městě. Na samotné výročí budeme vzpomínat v rámci společné celoroční činnosti, o jednotlivých 
termínech a jejich obsahu budete průběžně informováni prostřednictvím Žlutického zpravodaje. 
Hlavní den oslav plánujeme na sobotu 13. června. Mohu již prozradit, že nebude chybět průvod 
městem, výstava historické techniky, dále pak výstava historie spolku v místní galerii, slavnostní 
nástup před radnicí, ukázka zásahu s moderní a historickou technikou, zahraje dechovka, proběhne 
soutěž „O pohár starosty města Žlutice,“ své umění předvedou také naši hasičští mládežníci a 
hlavní den oslav jistě neskončí západem slunce. 

 
Členům naší organizace bych chtěl připomenout, že výroční valná hromada naší organizace 

proběhne v sobotu 10. ledna 2014 od 16 hodin v sále kulturního domu. Jelikož rok 2015 je rokem 
volebním napříč celým hasičským sdružením, budeme i my mimo jiné hodnotit činnost výboru 
stávajícího a volit na další pětileté období nový. Připomínám, že účast na tomto významném 
shromáždění je jednou z povinností člena hasičského spolku. 

 
Tradiční hasičský ples se tentokrát bude konat v pátek 16. ledna od 20 hodin v sále 

kulturního domu. Vstupenka bude stát 100 Kč a k tanci a poslechu bude hrát taneční skupina 
AMETYST. 

 
Stejně jako v loňských letech i letos budeme pokračovat v obnovené tradici předchůdců 

našeho žlutického hasičského spolku. Opět budeme osobně zvát nejen žlutické občany na výše 
zmíněný ples. Nebuďte tedy prosím překvapeni, pokud u vás během prvních dvou lednových 
týdnů v podvečer zazvoní uniformovaná delegace našeho spolku a nabídne vám ke koupi 
vstupenku. Je pak jen na vás, zda si vstupenku zakoupíte za účelem návštěvy plesu, nebo jejím 
nákupem podpoříte činnost místního hasičského spolku, popřípadě nabídku odmítnete. Výtěžek ze 



všech hasičských akcí bude opět beze zbytku použit na činnost mladých hasičů, ať již se jedná o 
nákup materiálního zabezpečení, nebo na podporu jejich vlastní činnosti. Pro informaci, hasičský 
kroužek navštěvuje na 35 dětí a mládežníků ve věku od čtyř do osmnácti let a v roce 2014 se stali 
vítězi Karlovarského kraje a poprvé ve své historii reprezentovali město Žlutice a Karlovarský kraj 
na Mistrovství České republiky v Brně. 

 
Vstupenky budou také volně k zakoupení (nikoliv k zarezervování) v městské galerii u paní 

Ferencové. Jejich prodej bude zahájen 7. ledna 2014 a budou prodávány každý pracovní den 
dopoledne od 10 do 12 hodin a v odpolední době mezi 13. a 17. hodinou. Samozřejmostí je, že při 
zakoupení vstupenky máte možnost si také zarezervovat stůl dle své volby. 

 

Alois Minář 
jednatel a velitel SDH Žlutice 

 

 

RODIČOVSKÝ KLUB SLUNÍČKO 

Rodičovský klub SLUNÍČKO je otevřený každé úterý od 10 hodin v Mateřské škole 
Žlutice všem rodičům, kteří chtějí aktivně trávit čas společně se svým dítětem s programovou 
náplní. Klub zahrnuje širokou oblast aktivit a činností, které podněcují smyslový a rozumový 
vývoj dítěte, je ideálním místem přípravy dítěte na předškolní vzdělávání. 

 
Přijďte se podívat a příjemně strávit čas ve společnosti dalších rodičů a dětí. 
 
Budeme se na Vás těšit! 
 

Dagmar Šornová, Věra Sítařová a Jitka Košťálová 

Projekt „Inkluze ve Žluticích,“ reg. č. CZ.1.07/1.2.00/47.0018 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 



 

KERAMICKÝ KROUŽEK PRO D ĚTI  
se koná každé pondělí od 15:30 do 17 hodin v keramické dílně MŠ Žlutice. Poplatek 

za každou hodinu keramiky činí 40 korun na osobu. Těší se na Vás vedoucí kroužku! 
 

D.Hutkayová, B.Boková 

 

 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ  

se koná každý čtvrtek od 17:30 do 19:30v keramické dílně v Mateřské škole ve Žluticích. 
Vstupné na 2 hodiny činí 100 Kč na osobu, na 1 hodinu 50 Kč na osobu. 

 
Přijďte si odpočinout od všedních starostí a vyrobit si něco pěkného z keramické hlíny pro 

sebe i své blízké (předměty dekorační, užitkové, dárky). Začátečníkům bude podána pomocná ruka 
a ti pokročilejší mohou uplatnit svou fantazii třeba na hrnčířském kruhu. Těší se na Vás vedoucí 
kroužku! 
 

Jitka Rottová a Alena Kratochvílová 

 



 
 
 
 
 
 

 
Člověk v tísni, o.p.s. 

 
Programy sociální integrace – pobo čka Sokolov 

kontaktní místo Žlutice 
Velké nám ěstí 150,  364 52  Žlutice 

 
Terénní sociální pracovnice 

(Žlutice) 
 

 
Bc. Soňa Radakovi čová 

 
 

Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi  

 
 

Odborné sociální poradenství 
a poradenství obětem 

trestných činů 
( tento projekt je financován MPSV  ČR a 

Ministerstvem spravedlnosti) 

 
 

 
778 406 340 

konzultační hodiny: 
 

Sociáln ě 
aktiviza ční služba 
pro rodiny s d ětmi  

 
PONDĚLÍ 

11:00 – 13:00 hod.  
 
 

Odborné sociální 
poradenství a 
poradenství 

obětem trestných 
činů 

PONDĚLÍ 
13:00 – 15:00 HOD 

 
 
 



Terénní sociální pracovnice 
(Žluticko) 

 
Bc. Dominika Bošková 

 
Sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 
 

 
 

739 320 442 

konzultační hodiny: 
 

STŘEDA 
11:00 – 13:00 hod.  

Terénní sociální pracovnice  
(Valeč, Vrbice, Albe řice, Údr č, Kozlov) 

 
 
 

Bc. Veronika Kunstová 
 

Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi 

 

 
 
 

734 428 234 

konzultační hodiny: 
 
 

ČTVRTEK 
10:00 – 12:00 hod.  

Koordinátorka služeb  
(Chodov, Nové Sedlo, V řesová, Vintí řov, Nejdek, 

Ostrov, Jáchymov, Žlutice, Vrbice, Albe řice, 
Kozlov, Údr č, Karlovy Vary) 

 

Markéta Kavalíková, DiS. 
 

 
777 341 679 

Terénní pracovníky  je možné v době nepřítomnosti kontaktovat každý 
pracovní den na daném telefonním čísle v době 

od 8:30 do 17:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

VZPOMÍNÁME  
Dne 18.ledna 2015 tomu bude již 12 let, kdy 

nás navždy opustili manželé Karáskovi. 
Stále vzpomínají 

maminka, dcera Radoslava s rodinou 
a rodina Jančurova. 

*** 
Dne 3. února 2015 uplyne 15 let, kdy nás 

opustil náš tatínek a děda pan Josef Plička, a 20. 
května 2015 to bude 5 let, co nás opustila naše 
maminka a babička paní Věra Pličková. 

Za tichou vzpomínku děkují 
 

dcery Dagmar, Miloslava a Věra s rodinami. 

 
 



 

INZERCE 
 

PRÁCE 
 

Přijmeme do pracovního poměru montéry s praxí. Svářečský průkaz výhodou. Zájemci mohou 
zasílat své životopisy na: maskova@glassexperts.cz 

*** 
Město Žlutice hledá kroniká ře. Odměna formou dohody o provedení práce. Zájemci o spolupráci 

se mohou hlásit na telefonu 353393171. 
 

SLUŽBY 
 

Prodej dárkových poukazů na kosmetiku, gel, nehty, prodlužování řas a společenské 
líčení. 

Kosmetické a nehtové studio Soňa Cibulková, Zámecká 403, Žlutice 
� 773 000 858 

*** 
Zdarma poradím s hypotékou či úvěrem, pomohu v jednání s bankou. 

Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice, � 606 735 078 

*** 
Obraz jako vánoční dárek pro náročné nabízí MINIGALERIE Marty Benešové. 

V prostorách Železářství U BŘEHŮ, Žlutice, Dolní křižovatka. 

 
PRODEJ 

 
Levně prodám bílou ložnici s velkými úložnými prostory a velkou vestavnou skříň s 

velkým zrcadlem na dveřích. Dále prodám dřevěnou stěnu, kterou lze předělit místnost.  
� 724 245 992 



 

PLESOVÁ SEZÓNA 2015 
 

Kulturní d ům 
 
 
Pátek 16. 1.  Ples SDH Žlutice (hasičský) 
 
 
Pátek 13. 2.  Maturitní ples SLŠ Žlutice (lesnický) 
 
 
Sobota 21. 2.  Ples TJ Sokol Žlutice (fotbalový) 
 
 
Sobota 28. 2.  Ples ČRS Žlutice (rybářský) 
 
 
Pátek 27. 3.  Ples VTK Žlutice (volejbalový) 



Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Ondřej Fábera a Tomáš Souček. 

 
Do lednového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Ondřej Fábera, Hana Jančurová, 

Veronika Janíčková, Lucie Antašová, Ivanka Horská, Kateřina Chalupská, Eva Kuncová, Eva 
Košnářová, Petr Brodský, Karolína Chmárníková, Alois Minář, Dagmar Šornová, Věra Sítařová, 

Jitka Košťálová, Dagmar Hutkayová, Běla Boková, Jitka Rottová, Alena Kratochvílová a Člověk v 
tísni. 

 
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do únorového čísla nám, prosím, zasílejte do 23. 1. 2015 elektronicky na adresu 

zpravodaj@zlutice.cz.Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 
 

Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města 
zdarma, od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1500 Kč, polovina strany 

750 Kč bez DPH. 
 
 

www.zlutice.cz 
 


