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Žlutický symbol letních prázdnin – přírodní koupaliště Dolánka.  

 

 

 



 

 

 Možná vás zajímá… 

Minule jsme se dozvěděli, že oprava památek ve Žluticích a okolí pokračuje. 

Děje se tak bez jakékoliv aktivity města Žlutice? 

Určitě ne. Uvedený článek ze zpravodaje čísla 7,8/2018 je přesným výčtem 

zrealizovaných nebo plánovaných oprav drobných památek a role města nebyla 

zmíněna. Celý proces obnovy začíná plánováním v komisi rady města 

pro regeneraci městské památkové zóny. Zde se připravují záměry oprav, které 

jsou poté předkládány vedení města ke schválení a k naplánování financování 

při sestavování rozpočtu. Členové komise také pomáhají se zajištěním podkladů 

pro získávání dotací. Postupně jsou pak památky obnovovány. Město také 

opravy z významné části (nebo zcela) platí, a to z vlastních peněz nebo právě     

z dotací. Např. oprava rotundy sv. Jana Nepomuckého vyjde na 164 tis. Kč, 

z toho 108 tis. Kč dotace, Luční kaple u Protivce bude v závěrečné fázi opravena 

za 141 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč dotace a tak dále. Mimochodem tato kaple bude 

slavnostně posvěcena při Protivecké pouti 28. 9. 2018. Ke 100. výročí vzniku 

ČSR objednalo vedení města opravu busty TGM v Protivci. Za cca 85 tis. Kč  

bude opraven nejen pomník, ale bude upraveno také jeho okolí. Slavnostně 

bychom ho chtěli veřejnosti představit 28. října. Obnova památek je zkrátka 

společným úsilím města a zájmových spolků a myslím, že je to tak správně. 

Město Žlutice získalo z Operačního programu životního prostředí poměrně 

vysokou dotaci. Na co je dotace určena? 

Začal bych od začátku. V roce 2011 bylo město Žlutice jedním z posledních 

v Karlovarském kraji, které nemělo sběrný dvůr. Dotace byly téměř vyčerpány, 

a přesto se povedlo sběrný dvůr zřídit (sice ve velmi limitujícím prostoru 

technických služeb) a dokonce koupit nové svozové vozidlo. Pro odpovídající 

zázemí jsme se ale museli poohlédnout po vhodnějším prostoru. Po všech 

úvahách padlo rozhodnutí na bývalou betonárnu jako areál s potenciálem 

rozvoje. Od samého začátku museli zastupitelé ve vedení města čelit jenom 

překážkám, byly jim předhazovány všemožné důvody, proč to nejde, byly 

zpochybňovány cenové odhady znalců, byli veřejně kriminalizováni. Děkuji jim 

všem za to, že to ustáli. Že se dokázali zachovat obchodně a prozíravě. A nyní se 

dostávám ke zmíněné dotaci. Právě díky těmto zastupitelům se povedlo 

zpracovat projekt, podat žádost a nakonec (také díky zkušené poradenské firmě) 

uspět. Uspět a získat 11,3 mil. Kč na revitalizaci části tohoto prostoru, kde 

vznikne nový a v odpovídajících podmínkách fungující sběrný dvůr. Nikdy 

bychom tyto prostředky nezískali, pokud bychom areál předtím nekoupili.        

To byla totiž podmínka dotačního programu. Těší mě, že zvítězil přístup, kdy se 

místo problémů vyhledávají řešení. Vnímavý čtenář si jistě dovede představit,  

že práce teprve začíná.  

Václav Slavík – starosta města 



 

 

Z jednání rady a zastupitelstva města 
 

V červnu a červenci 2018 proběhla tři jednání Rady města Žlutice 

a jedno zasedání Zastupitelstva města Žlutice.   

 

Výtah z usnesení 82. jednání Rady města Žlutice ze dne 18. června 2018  

 

Rada města Žlutice 

schvaluje podání žádosti o dotaci a osazení nové dřevěné dveřní výplně            

do návesní kaple na parcele st. 1 v k. ú. Verušice zhotovené v souladu 

s příslušným rozhodnutím orgánů veřejné správy,  

schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Octavia RZ 1K7 1799 za cenu ve výši 

32 000 Kč panu AP, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější 

(nejvyšší nabídková cena),  

schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice na realizaci zakázky 

„Chodník Příkopy“ za cenu ve výši 533 571 Kč bez DPH,   

neschvaluje žádost spolku Linka bezpečí o dar na provoz Linky bezpečí v roce 

2018,   

neschvaluje nabídku společnosti ACCON managers & partners na zajištění 

dotačních služeb,  

Výtah z usnesení 83. jednání Rady města Žlutice ze dne 28. června 2018  

 

Rada města Žlutice 

schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy se společností Žlutická 

teplárenská, kterým se stanovuje, že technické zhodnocení pronajatého 

městského majetku provede na své náklady nájemce,  

ve funkci valné hromady společnosti Žlutická teplárenská schvaluje realizaci 

projektu „Filtrace spalin a využití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu“     

za cenu ve výši do 11 500 000 Kč bez DPH a ukládá představenstvu společnosti 

uzavřít příslušné smlouvy o dílo a úvěrové smlouvy.   

Výtah z usnesení 84. jednání Rady města Žlutice ze dne 16. července 2018  

 

Rada města Žlutice 

schvaluje pronájem městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, Poděbradova č. p. 

415 panu MK na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení 

za měsíční základní nájemné ve výši 931 Kč a za dalších podmínek v souladu se 

zněním vzorové nájemní smlouvy,  



 

 

bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 

„Workoutové hřiště Žlutice,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky uchazeče 

TEWIKO systems, jehož nabídka na dodávku za cenu ve výši 215 647 Kč 

včetně DPH byla vyhodnocena jako nejvhodnější,  

schvaluje nabídku společnosti NOVATEC Fenster + Türen na dodatečnou 

dodávku a montáž 4 malých oken do městského domu Žlutice, Velké náměstí    

č. p. 156 za cenu ve výši 18 191 Kč bez DPH,  

bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice          

o změně využití prostředků na opravy v roce 2018 podle předloženého návrhu,  

schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací DPS Žlutice, Mateřská 

škola Žlutice a Základní škola a základní umělecká škola Žlutice za 1. pololetí 

roku 2018 ve výši podle předloženého návrhu,  

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 600 000 Kč na pořízení nových hydraulických vyprošťovacích 

nůžek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města. 

Výtah z usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice ze dne 25. 

června 2018 

 

Zastupitelstvo města Žlutice  

schvaluje bez výhrad závěrečný účet Města Žlutice za rok 2017 a zprávu           

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2017 v přiloženém 

znění,  

neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a Obcí Pšov             

o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích,  

bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička        

ze dne 26. 4. 2018 a zápis z jednání valné hromady společnosti Skládka Vrbička 

ze dne 24. 5. 2018,   

neschvaluje žádost paní MS o snížení nebo odpuštění poplatků z prodlení jako 

příslušenství dosud neuhrazeného dluhu vůči městu,  

schvaluje prodloužení lhůty pro realizaci a doložení smluvního proinvestování 

vztaženého k bytové jednotce číslo 3 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 195 do 

31. 12. 2018,  

stanovuje počet členů Zastupitelstva města Žlutice ve volebním období 2018 – 

2022 na 9. 

Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu Žlutice    



 

 

Informace Technických služeb města Žlutice, s.r.o. 

Přírodní koupaliště Dolánka 

 

Jsme rádi, že se přírodní koupaliště Dolánka stává během prázdnin malým 

centrem města pro osvěžení a odpočinek. Více jak 2 601 návštěvníků (údaj dle 

účtenek EET ze stánku občerstvení) za měsíc červenec je toho důkazem.          

O zpříjemnění pobytu se staráme zejména každodenním úklidem celého areálu. 

Na základě připomínek návštěvníků areálu z minulých let jsme přesměrovali 

vstup od brodu do chatové osady po horním okraji areálu, takže již nedochází  

ke křížení pohybu návštěvníků s automobily na břehu nádrže a celý břeh se tak 

může ozelenit. Během zimních měsíců jsme vyčistili od vzrostlé zeleně              

a černých skládek svah podél chat (je v něm uložen dálkový vodovod                 

z přehrady) a louku k břehu řeky. Byl tak získán další prostor pro možnou novou 

aktivitu v tomto území. Napadají nás myšlenky na hřiště pro plážový fotbal            

a volejbal, ale stejně tak by bylo vhodné pustit se do rekonstrukce sociálního       

a občerstvovacího zařízení. Přeci jen je více jak 45 let na těchto zařízeních znát   

i přes jejich dílčí opravy. Uvidíme, jak se k tomuto areálu postaví rozpočty 

města pro další léta. Děkujeme všem návštěvníkům areálu. 

 

Za Technické služby Žlutice, s.r.o., Petr Keřka, jednatel společnosti  

 

 



 

 

Nový fotbalový ročník začíná 
 

Vážení příznivci žlutické kopané,    

nový ročník fotbalových soutěží 2018/2019 je tu a tak vám přinášíme rozpis 

domácích zápasů družstev mužů, které nás reprezentují v nejvyšších soutěžích 

Karlovarského kraje a okresu Karlovy Vary. Do krajského přeboru mužů nově 

postoupila družstva Nové Role a Horního Slavkova, náš B tým byl osloven 

okresním fotbalovým svazem k přímé účasti v okresním přeboru mužů (doposud 

účastník III. třídy). Všechna družstva mládežnických kategorií jsou z důvodu 

malého počtu hráčů od tohoto ročníku spojena s TJ Sokol Chyše, z. s., takže 

anoncování jednotlivých zápasů bude zajištěno přímo na stadionu a plakáty 

(domácí zápasy se budou hrát střídavě u nás a v Chyši). Jedná se o družstva 

krajské soutěže dorostu Karlovarského kraje, okresního přeboru mladších            

a starších žáků a starších přípravek. 

Těšíme se na vaši podporu při domácích zápasech. 

                                                                     

Rozpis domácích zápasů Krajského přeboru mužů Karlovarského Kraje 

soutěžního ročníku 2018/2019 – Žlutice „A“ 

 

Datum Čas výkopu Soupeř 

1.9. 17,00 hod. Nová Role 

15.9. 16,30 hod. FC Cheb 

29.9. 16,00 hod. Hvězda Cheb 

13.10. 15,30 hod. Františkovy Lázně 

27.10. 14,30 hod. Královské Poříčí 

10.11. 14,00 hod. Citice 

 

Rozpis domácích zápasů Okresního přeboru mužů okresu Karlovy Vary 

soutěžního ročníku 2018/2019 – Žlutice „B“ 

 

Datum Čas výkopu Soupeř 

9.9. 15,00 hod. Březová 

23.9. 15,00 hod. Toužim B 

7.10. 15,00 hod. Pernink 

21.10. 15,00 hod. Dalovice 

4.11. 14,00 hod. Božíčany 

 

Za TJ Sokol Žlutice, z. s.  Petr Keřka, sekretář klubu 



 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE 

Zásahová jednotka  

V letních měsících vyjížděla k dalším devatenácti zásahům. Jednalo se o devět 

technických zásahů, pět dopravních nehod a pět požárů. U požáru části lesa mezi 

Žďárkem a Čichořicemi musel být povolán vrtulník, který byl přesnými shozy 

cca. 12 tisíc litrů vody velmi nápomocen k jeho likvidaci. Počet událostí tedy 

činí za letošní rok celkem čtyřicet tři.  

Zásahové jednotce, potažmo městu Žlutice, byla prostřednictvím Karlovarského 

kraje mimo jiné schválena dotace na nákup nové vyprošťovací techniky ve výši 

600 tisíc korun. Pokud vše poběží, jak má, měla by být jednotka do konce roku 

vybavena zbrusu novou sadou, která nahradí stávající z roku 1996. Důvod je 

jasný, nová moderní vozidla jsou jinak konstruována a výkon stávajícího 

zařízení již není při dopravních nehodách plně dostačující.  

 

Mladí hasiči 

Jak jsem již zmiňoval v posledním příspěvku, mladí hasiči již popáté za sebou 

reprezentovali Karlovarský kraj na Mistrovství republiky ve hře Plamen, které 

se konalo tentokrát v nedaleké Plzni. Soutěž byla opět skvěle připravena, město 

Plzeň dalo k dispozici krásný atletický stadion.  

A jak se jim dařilo? Závod požárnické všestrannosti – sedmé místo, štafeta 400 

metrů CTIF – třetí místo, štafeta dvojic – čtvrté místo, požární útok CTIF – 

sedmé místo, štafeta 4 x 60metrů – sedmé místo, požární útok – páté místo.  

Sečteno podtrženo Karlovarský kraj vybojoval celkově čtvrté místo!  

Žlutičtí mládežníci opět přepsali historii Karlovarského kraje, neboť        

od jeho vzniku žádný jeho reprezentant takového výsledku nedosáhl! 

Soutěž byla opět velice vyrovnaná a ke stupni vítězů nebylo opravdu daleko. 

V jednotlivcích pak v kategorii dívek vybojovaly Žaneta Řezáčová 11. místo, 

Antonie Minářová 14. místo a Klára Krumphanzlová 34. místo.  

Jednotlivci v kategorii chlapci obsadili:  Martin Malina 17. místo, Ondřej 

Klaban 19. místo, Dominik Svoboda 23. místo, Kamil Plaček 32. místo              

a Mikuláš Slavík 33. místo. 

Ještě jednou veliké blahopřání a vedoucím veliký DÍK za jejich trpělivou 

činnost.  

Štěpánka Horská, která soutěžila v kategorii středních dorostenek, vybojovala 

na MČR také čtvrté místo. Díky svým výkonům si řekla o nominaci                 

do reprezentačního družstva České republiky, se kterým úspěšně absolvovala 

mezinárodní závody v Lotyšsku, kde v jednotlivcích na 100 metrů s překážkami 

a ve výstupu na věž skončila na třetím místě. Dále pak toto dívčí družstvo 

získalo zlatou medaili v požárním útoku a stříbro ve štafetě na 4x100m. 

Štěpánčina sezona ještě zdaleka nekončí, neboť postoupila v disciplíně výstup 

na věž na Mistrovství ČR v požárním sportu, které proběhne koncem měsíce 

srpna v Liberci. Držíme palce.                   



 

 

 
 

 

 
 

(Pokračování na straně 8) 



 

 

V polovině měsíce srpna proběhlo v rámci projektu „Ziel ETZ Freistaat Bayern - 

Tschechische Republik 2014 - 2020 INTERREG V“, víkendové mezinárodní 

setkání mladých hasičů v partnerském Warmensteinachu. Jednalo se o velice 

pěknou akci, kde si mladí hasiči vyzkoušeli činnost u dopravní nehody, 

vyhledávání osob, stavbu voru, nechyběla návštěva zábavního parku. 

Organizátorům tohoto setkání patří také veliké poděkování. 

 

Závěrem si vás dovoluji pozvat 1. září na Dolánku, kde proběhne již tradiční 

rozloučení s prázdninami. Opět si bude možné vyzkoušet některé z činností 

mladých hasičů, nebude chybět hasičský motorový člun, pěna a spousta jiné 

zábavy. 

Společně s ostatními organizátory se těšíme na vaši návštěvu. 

 

Alois Minář 

velitel a jednatel SDH Žlutice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I N Z E R C E                                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hledám paní/pána studentku na konverzaci v anglickém jazyce pro dívku       

(14 let). Telefon: 774 065 244 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sháním denní dopravu jako spolujezdkyně ze Žlutic s příjezdem do Karlových 

Varů do 5:40 hodin ráno. Telefon 728 230 921  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rocková kapela URIWECK 

- hledá baskytaristu 

- hledá zpěváka/zpěvačku 

Pokud máš zájem, neváhej a zavolej na číslo 608 759 065. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

Letní dětský tábor s lesní pedagogikou 

Střední lesnická škola Žlutice, p. o. pořádala ve spolupráci s neziskovou 

organizací Centrum lesní pedagogiky letní dětský pobytový tábor s názvem       

,,Za dobrodružstvím mývala Kuby“. Tábor probíhal od 15. 7. 2018 do 21. 7. 

2018 v rekreačním středisku Vojtův mlýn – Čistá u Rakovníka. Tábora             

se zúčastnilo 80 dětí z různých koutů České republiky. Tématem tábora byla 

voda a její důležitost v lesním ekosystému. Děti se dozvěděly spoustu 

zajímavých informací o vodním ekosystému, zásobě vody, o rostlinách                

a živočiších žijících ve vodě a její blízkosti, o odchytu a preparaci hmyzu. 

Čekala je zajímavá přednáška sokolníků a také dobrodružné představení 

šermířské skupiny, ale především spousta legrace, nočních dobrodružství, 

zážitků, nových kamarádů, to vše v krásném lesním prostředí a za pěkného 

počasí. Střední lesnická škola Žlutice, p. o. a Centrum lesní pedagogiky děkuje 

táborníkům za účast a všem, kteří se podíleli na organizaci za jejich perfektní 

práci. 

Tak Lesu Zdar a příští rok opět na viděnou 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Žlutický rockový festival YTR 14. 7. v Zámecké zahradě 

Na letošním žlutém rockovém festivalu zahrála skvělý dvouhodinový koncert 

kapela Žlutý pes s Ondřejem Hejmou v čele. 

Dále hrály kapely: E.O.S., Censorshit, Tajfun a Shalalee O.D. Skvělý poctivý 

rock předvedla kapela Kohn – rock, tvořena z muzikantů zvučných jmen, kteří 

hráli v Turbu, Odysee a Sifonu.  

Ačkoliv nebylo plno, jak by se dalo očekávat, návštěvníci byli spokojeni. 

Letošní YTR byl mimořádný ve výběru účinkujících kapel, a proto je škoda,     

že bylo méně místních návštěvníků. 

Marie Ferencová 

 

 

 



 

 

 
 

Z koncertu kapely Žlutý pes (foto Jan Borecký) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co, kdy a kde v září ?  

Klášter Plasy 

Tradiční poprázdninové hrané noční prohlídky plaského konventu 7. a 8. září 

2018 vycházejí od 19:00 hod. do půlnoci každou půlhodinu. Letos se opět 

setkáte s Divadelním spolkem Lípa Hodovíz. 

7. 9. 2018 od 20 hod. se můžete vydat do amfiteátru v Lokti, kde zahraje 

Budapest Gypsy Symphony Orchestra. 

Budapešťský cikánský symfonický orchestr je složen ze špičkových 

maďarských hudebníků. Jedinečným způsobem interpretuje díla skladatelů 

inspirovaných maďarskou lidovou hudbou – J. Brahmse, V. Montiho,                 

J. Strausse... 

V amfiteátru vás ještě čekají v sobotu 15. 9. 2018 –  MIG 21, Lenny a Jakub 

Děkan. 

(Pokračování na straně 14) 



 

 

8. září 2018 od 11 hod. v Klášteře Kladruby propuknou Slavnosti vína a 

medu. Na nádvoří kláštera si můžete koupit sudová i lahvová vína, burčák, med, 

medovinu a prohlédnout si včelařskou výstavu.  

 

Tamtéž můžete navštívit Svatojánský hudební festival 2018 dne 22. 9. 2018 

v 17 hod. Těšit se můžete na jistě neopakovatelný koncert Jaroslava Svěceného 

(housle) a Lubomíra Brabce (kytara) v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie. 

 

Na zámku v Manětíně se milovníci klavírních koncertů mohou dočkat našeho 

velkolepého a světově proslulého interpreta – pana Ivana Klánského - v sobotu 

15. 9. 2018 od 20 hod. Ke slyšení budou díla W. A: Mozarta, F. Chopina,    

L.van Beethovena. Celé září zde také probíhá výstava šperků z dílny Marie 

Němejcové a obrazů Jany Vackové. 

Zajímá vás folklór? Chcete vidět pro nás exotické taneční soubory z Indie, 

Kypru, Rumunska? Pak nezbývá než osedlat vaše přibližovadla a dojet              

do Ostrova ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 15 hod. Tato vystoupení se konají v rámci 

23. ročníku Karlovarského folklórního festivalu.  

V Klášterním areálu v Ostrově také bude 7. září v 18 hod. sraz zájemců o 

večerní prohlídku SELSKÉ BOUŘE V OSTROVĚ v podání nadmíru 

výtečného Pouličního divadla Viktora Braunreitera. 

28. září 2018 v Nežichově, v Biofarmě Belina, můžete nejlépe s dětmi zažít      

akci „Poznej svého farmáře“  a ukončení letošní sezony na svátek sv. Václava. 

Náš malý výběr nezahrnuje všechny zajímavé akce, ale je jakousi „voničkou,“ 

která může někoho nalákat tak, že vytáhne paty za humna.                         

Petra Vojtová 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Kulturní program 

září 2018 

Koupaliště 

1. 9.     13.00 hod.   Rozloučení s prázdninami – soutěže, vožení dětí na člunu,    

                                opékání buřtů, pěna od hasičů – SDH a Město Žlutice 

22. 9.                       Cesta divočinou  + Cesta duchů + žlutické spolky 

             13.00 - 14.00 hod.  start u nádraží                                                                    

             15.00 - 20.00 hod.  Setkání na plovárně – bohatý program na koupališti    

              (dobové oblečení vítáno –plovárna třicátých let) 

Galerie 

13. 9.    17.00 hod. Vernisáž výstavy Mirky Slavíkové                                         

Malé krásy planety země  (Věnováno Petrovi Štěpánkovi k 70. narozeninám)   

Kostel sv. Petra a Pavla 

15. 9.    14.00 hod.  Viva la musica – Rosa coeli 

                                19. ročník festivalové přehlídky sborového zpěvu 

Kulturní dům 

18. 9.    10.00 hod.  Pohádka  O princezně, Luciášovi a makových buchtách,   

Czi Divadlo Praha (Pro děti MŠ a I.-III. tř. ZŠ) 

Protivec 

28. 9.    11.00 hod.  Svatováclavská pouť v Protivci - Svatováclavská mše svatá 

v kapli na návsi.  –  pořádá Město Žlutice                                                                                                      

Spolek Protivecké kříže – svěcení kaple Sv. Jana Nepomuckého. Tradičně pak 

následuje posezení sousedů a poutníků při harmonice. 

Zámecká zahrada 

29. - 30. 9.  10.00  hod.   Národní výstava psů – Českomoravská kynologická 

federace z. s. 

Dodatečné přihlášení psů je možné  8.00 - 8.30 hod. 

 



 

 

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVIII. 

Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 

Šéfredaktor: Jaromír Břehový 

  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 

 

Do zářijového čísla  Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie 
Ferencová,  Petra Vojtová, Alois Minář, Ondřej Fábera, Radka Stolariková, Petr 
Keřka. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 

Příspěvky   do říjnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 15. září 2018, 

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 1800 Kč, polovina strany 900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, 

vše vč. DPH 21%. 

 

www.zlutice.cz 
  

mailto:zpravodaj@zlutice.cz

