
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek Karoliny Krynesové. 

ŽLUTICKÝ 

 



 

 

Možná vás zajímá… ? 

Kdo je novým primátorem partnerského města Hurbanovo? 

V našem partnerském městě Hurbanovo proběhla v minulém týdnu přímá volba 

primátora města. Novým primátorem byl zvolen Mgr. Peter Závodský. Petera 

znám dlouho, u spolupráce našich měst je od začátku a předpokládám tedy, že    

v ní budeme nadále pokračovat. Přeji mu hodně úspěchů v nové práci. 

Zároveň děkuji dosavadní paní primátorce Mgr. Ildikó Basternákové za úsilí       

a podporu partnerství, kterému se se svým týmem věnovala. Vždy jsme se             

v Hurbanově setkali s velice vřelým přijetím. Doufám, že nezapadnou ani naše 

společné plány do budoucna. Přeji Ildikó hodně úspěchů v osobním životě          

a snad se naše cesty nerozchází. Bývalá paní primátorka je vždy v našem městě 

vítána. Žlutice a Hurbanovo zůstanou partnery, protože partnerství je něco víc 

než post primátora nebo starosty. 

 

Foto: Primátorka Hurbanova na oslavě vzniku ČSR v Protivci - říjen 2018 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006894558315&__tn__=K-R&eid=ARDkspCmPQKEhLa0_fhEwP4i-h2Sq9Cr3bNFf6z0l1FDQWFR8zB-miO_Y7RnLhqD0HsSVgeBFQD9k18z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNlDF5kcimepb7vDu38DXGXEf79sTVDlv-c2B_itSOP_PoMq4ZTBufuKyh3Fd4WG_LC1VDht1f80Qi5uJXlcFJfmTUKZ8jK2mqq4u-np6nCXbPQNjEemOHWqRpnCD1Ia7Aiku4Hj1ESc9oMaBjbQIcvB_VXk2h3pri4B3nqoNzaJp3N1G2Y8u2fHlS3k-hLF5uv8K3speoFDEhdCZOADI21XGDOdYdhw4K02IRg9Ev8UolSDIQbzieYo7gSkFgclvi2447s3-3uubqGndiVYG6F5BY7nvOOybztbwPIUP69TC1efdqgBJyJ0lqivqUfRMSvM357rlnj2fbHUqpojOdht3c
https://www.facebook.com/ildiko.basternakova?__tn__=K-R&eid=ARDPmZZBj6FfTwxw2hKyNdstHVUJOshEN79lEzpb0bKbD6raTHQiS5y30WSCM0ndY1rDVKnPUKc4OFVi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNlDF5kcimepb7vDu38DXGXEf79sTVDlv-c2B_itSOP_PoMq4ZTBufuKyh3Fd4WG_LC1VDht1f80Qi5uJXlcFJfmTUKZ8jK2mqq4u-np6nCXbPQNjEemOHWqRpnCD1Ia7Aiku4Hj1ESc9oMaBjbQIcvB_VXk2h3pri4B3nqoNzaJp3N1G2Y8u2fHlS3k-hLF5uv8K3speoFDEhdCZOADI21XGDOdYdhw4K02IRg9Ev8UolSDIQbzieYo7gSkFgclvi2447s3-3uubqGndiVYG6F5BY7nvOOybztbwPIUP69TC1efdqgBJyJ0lqivqUfRMSvM357rlnj2fbHUqpojOdht3c


 

 

Komu bude sloužit workoutová sestava na horním hřišti? 

Především na vysvětlenou:  workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, 

která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především           

na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných 

konstrukcích. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly         

a vytrvalosti (zdroj: Wikipedia). A právě za tímto účelem jsme postavili v areálu 

horního hřiště workoutovou sestavu. Byla postavena z vlastních prostředků (cca 

240 tis. Kč), protože jsme bohužel nebyli úspěšní při získání dotace. Sestava 

jistě dobře poslouží starším žákům ZŠ při tělocviku a hlavně všem zájemcům            

o posilování vlastní vahou svého těla. Sportoviště má svá pravidla, které prosím 

v zájmu vlastní bezpečnosti respektujte. 

 

Foto:  Workoutová sestava 

Jak proběhne ve městě Tříkrálová sbírka 2019? 

Informaci o tradiční sbírce přináším s drobným předstihem. Sbírka je výbornou 

příležitostí zapojit děti a jejich rodiče do krásné tradice. Pro děti jsou připraveny 

královské koruny a drobné dárky, vybavíme je kasičkami, kalendáříky, cukříky 

a přidělíme jim jejich úsek. Opravdu všichni jsou vítáni, sestavte si klidně svůj 

tým, oblékněte malé krále a přijďte v neděli 6. 1. 2019 v 9.30 hod. do hasičárny, 



 

 

kde   se rozdělíme a vyrazíme na cestu. Flétny a jiné hudební nástroje s sebou. 

Více informací na www.trikralovasbirka.cz nebo na tel.: 725 051 045.  

Stejně jako vloni bude celý výtěžek věnován stacionáři pro lidi s Alzheimerovou 

chorobou v karlovarské Charitě. 

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. 

Děkujeme.  

 

 
 

Přeji vám, vážení spoluobčané, klidně prožitý Advent a krásné Vánoce prožité 

v kruhu vašich blízkých. 

Václav Slavík – starosta města 

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

Z jednání zastupitelstva města 
 

V měsíci říjnu 2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva 

města Žlutice.   

 

Výtah z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žlutice 29. října 2018 

Termín a místo konání: pondělí 29. října 2014 od 18 hodin v Kulturním domě 

Žlutice 

Přítomni: zvolení členové zastupitelstva Alena Adámková, Petr Keřka, Ladislav 

Koutný, Alois Minář, Tomáš Ries, Václav Slavík, Jaroslav Zeman, Miroslav 

Zeman, cca 60 občanů 

Omluveni: členka zastupitelstva Hana Hnyková 

(Pokračování na straně 4) 



 

 

Zastupitelstvo města Žlutice  

schvaluje volbu jednoho místostarosty (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 

NEHLASOVAL: 0), 

určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0), 

volí starostou města Žlutice pana Václava Slavíka (PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽEL 

SE: 1, NEHLASOVAL: 0), 

volí místostarostou města Žlutice pana Ladislava Koutného (PRO: 5, PROTI: 1, 

ZDRŽEL SE: 2, NEHLASOVAL: 0), 

zřizuje finanční a kontrolní výbor s tím, že oba výbory budou pětičlenné,  

volí předsedou finančního výboru pana Petra Keřku,  

volí předsedou kontrolního výboru pana Aloise Mináře,  

volí členy finančního výboru Jaroslavu Voglovou, Jiřího Švece, Jaromíra Fejta  

a Dagmar Schmidovou,  

volí členy kontrolního výboru Přemysla Šittu, Martina Bílého, Jitku Schöppovou 

a Rostislava Pilného, 

Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu Žlutice 

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

Zprávy z Technických služeb Žlutice, s.r.o. 

Žlutická výtopna – stavební a technologické práce 

Někteří spoluobčané se na nás obrátili s dotazem, co jsme dělali, resp. co se dělá 

na žlutické výtopně na biomasu. Takže pár stručných informací. Na základě 

nové vyhlášky č.452/2017 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší musí žlutická výtopna 

od roku 2019 snížit množství vypouštěných tuhých znečisťujících látek (TZL) 

do ovzduší na úroveň 30 mg v metru krychlovém vypouštěných spalin (doposud 

dle měření vypouštěla cca 80 mg). Generálním dodavatelem technologie je 

společnost Tarpo,s.r.o., Kněževes, která se dlouhodobě zabývá vývojem 

technologií ohledně spalování biomasy. Principem řešení je instalování 

dvoustupňové technologie čištění spalin, která odebírá značnou část tepla            

z vypouštěných spalin pomocí spalinových (rekuperačních) výměníků a používá 

toto teplo (které dříve odešlo vniveč komínem ven), k předehřevu vstupní 

kotlové vody (zpátečky), čímž dochází ke zvýšení účinnosti kotlů a cca 15% 

úspoře paliva. Toto vše se odehrává v prostoru kotlů, kde dochází k nové úpravě 



 

 

spalinových cest a v přípravně paliva (slámy), kde se instalují nové technologie 

čištění spalin. Na pohled novým řešením je však instalace nového, cca 30 m 

vysokého ocelokomínu ve vnějším prostoru za přípravnou paliva (slámy), který 

převezme funkci hlavního komína. Ten stávající se bude stále udržovat               

a revidovat, ale bude plnit už jen funkci záložního komínu. 

Naše společnost (Technické služby Žlutice) dodávala pro generálního 

dodavatele základovou patu (4x4x1,6m) pro nový ocelokomín (hloubení 

výkopu, armování, betonáž, přeložky napájecích kabelů, veřejného osvětlení 

včetně konečné úpravy prostoru) a bourací a zednické práce pro nové prostupy 

vzduchotechniky. Nový ocelokomín má být montován na konci měsíce listopadu 

a určitě to bude technologicky zajímavá práce. 

Chodníky 

Chodníky v malé a velké Vítězné ulici již plní svou novou funkci, stejně jako 

chodník v Mlýnské ulici, který dnes zajišťuje bezbariérové spojení domu            

s pečovatelskou službou a obchodem potravin. Finalizujeme chodník                

na Příkopech a chodník a prostor před hasičskou zbrojnicí. 

Zimní služba 

Od 1. listopadu začalo zimní období. Sjízdnost místních komunikací budeme 

zajišťovat pomocí dvou sypačů M 26 a M 25 se zimními nástavbami a v případě 

kalamitních situací pomocí traktoru s pluhem. Údržbu chodníků zajišťujeme 

ručně. Případné nedostatky hlaste na dispečink zimní služby na číslo               

725 958 982, email: udrzba@tszlutice.cz 

Prořez větví ovocných a okrasných stromů 

Upozorňujeme spoluobčany, zejména členy zahrádkářských kolonií, že pokud 

dokáží v zahrádkářské kolonii soustředit materiál ke štěpce na dopravně 

přístupném místě, jsme schopni jej seštěpkovat přímo na místě a nemusí jej 

vozit do areálu staré betonárny. Kontakt 725 958 982, e-mail: 

udrzba@tszlutice.cz  

Přání: 

Technické služby Žlutice, s.r.o. děkují všem spoluobčanům a obchodním 

partnerům za dobrou spolupráci v roce 2018 a přejí klidné prožití svátků 

vánočních a šťastný nový rok 2019. 

Petr Keřka, jednatel Technických služeb Žlutice, s.r.o. 

 

 



 

 

Policisté z Karlovarského kraje radí: 

buďte opatrní v předvánočním čase na své peněženky a cennosti. 
 

S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko kapesních krádeží. Buďte 

obezřetní, abyste se nestali obětí krádeže. Své věci mějte pod neustálým 

dohledem, neboť zkušenému kapsáři postačí jen okamžik k tomu, aby vám 

odcizil peníze, doklady či cennosti, ale třeba i celou kabelku. Z tohoto důvodu je 

dobré nosit finanční hotovost odděleně od dokladů a platební karty. 

 

Při nakupování vánočních dárků mějte své kabelky či batohy pod neustálým 

dohledem. Svá příruční zavazadla nepokládejte ani na nákupní vozíky a mějte je 

vždy řádně uzavřená. Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. 

Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.  

 

Také na vánočních trzích buďte opatrní. Kapsáři využívají místa, kde se 

pohybuje větší množství lidí a vaše nepozornost jim nahrává k tomu, aby vás 

okradli. To, že vám chybí peněženka či mobil můžete zjistit až ve chvíli, kdy 

budete chtít odcizenou věc použít. V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám    

a peněženku s penězi i mobilní telefon ukládejte například do vnitřních kapes  

bundy či kabátu. Nenoste peníze a další cennosti např. v batohu na zádech, kam 

nevidíte. Dávejte také pozor na ty osoby, které mají přes ruku hozenou bundu    

či kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento trik rádi používají, aby zakryli 

svůj úmysl krást před zraky okolí.  

 

Obezřetní však buďte i při placení nebo výběru z bankomatu, zejména při 

zadávání PINu se podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN nikdy nenoste 

dohromady s platební kartou! 

 

Kapesní zloději v mnohých případech nepracují sami, ale prostřednictvím 

organizovaných skupin. Tyto skupiny mohly přijet páchat svá protiprávní 

jednání z různých koutů republiky, ba dokonce ze zahraničí. To, jak k okradení 

dojde, mají pachatelé domluveno mnohdy dlouho před tím, než si svou oběť  

vytipují. V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se 

obraťte na nejbližší policejní služebnu.  

 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

nprap. Bc. Zuzana Týřová 

 

 

 

 

 



 

 

Podporu a pomoc může potřebovat každý z nás 
 

Nový kolektiv organizace Člověk v tísni, o.p.s. nabízí odbornou pomoc na Žluticku a Valečsku. 

Ať už u Vás doma či v kanceláři ve Žluticích na Velkém náměstí pomáháme při řešení tíživých 

životních situací a problémech s dluhy.  

„Na nic nemusíte být sami - ochotně vám pomůže celý kolektiv odborných pracovníků.“ 

 

Podpora rodin 

Klaudie Kempfová již druhý rok podporuje rodiny při jednání se školou, pomáhá s přípravou na 

vyučování, ale i s výchovnými a dalšími problémy rodiny. Spolupracuje s rodinami při jednáních 

s úřady (vyplnění formulářů, příprava podkladů, doprovody), hledání bydlení či zaměstnání apod. 

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte na Klaudii obrátit nebo ji navštivte v kanceláři v úterý 

od 10 do 12 hodin.  
 

Dluhová poradna 

Trápí vás dluhy? Zkušené dluhové poradkyně Hana Nedbalová a Ivana Cozmová vám pomohou řešit 

vaše problémy v rámci bezplatné poradny. Vaše dluhy zmapujeme, pomůžeme vám se splátkovými 

kalendáři, s exekucemi, popřípadě s návrhem na oddlužení. Do poradny se můžete dostavit bez 
předchozího objednání v uvedených dnech nebo v jiný termín po telefonické domluvě. Rádi také 

přijedeme za Vámi.   

 

ÚTERÝ   9:00-13:00 hod.       

 KANCELÁŘ: 

STŘEDA  9:00-13:00 hod.   Velké náměstí 150, Žlutice 364 52 

 
Naše pomoc je BEZPLATNÁ, ODBORNÁ a DISKRÉTNÍ.  

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113 „Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč“ je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
 

Autoři: Žlutický tým, Člověk v tísni, o.p.s. 

 

 

Klaudie Kempfová, 

tel.: 778 442 547 

Hana Nedbalová 

Tel: 778 525 378 

Ivana Cozmová 

Tel: 739 320 442 



 

 

Žlutice před sto lety 

Je prosinec a zanedlouho usedneme k bohatě prostřenému štědrovečernímu 

stolu. Vzpomeňme, že dostatek jídla nebyl vždy samozřejmostí, naposledy     

před sto lety. 

Ve svém článku v listopadovém čísle ŽZ jsem psal, že po 28. 10. 1918 byla     

ve Žluticích ustavena německá domobrana, která kontrolovala přístupy do města 

a zabavovala potraviny. V té době totiž stála republika jen krůček od hladomoru. 

Od února 1916 byl zaveden lístkový systém na chléb. Zásobovací situace            

se výrazně zhoršila v druhé polovině války. Až do poloviny roku 1921 byly 

základní potraviny pouze v množství zajišťujícím holé přežití na příděl nebo     

za horentní sumy na černém trhu. V roce 1918 situace došla tak daleko, že bylo 

podle Fleissnera (1936) zakázáno prodávat velikonoční vajíčka a dávat je dětem 

na hraní. V červenci je pak vyhlášen zákaz nočního vstupu na pole – mělo se tím 

zabránit polnímu pychu dozrávajících zemědělských plodin.  

Byla to zoufalá sociální situace především nižších sociálních vrstev, která 

přivodila raketový nárůst kriminálních činů. Z našeho širšího okolí                    

si připomeňme útok hladového obyvatelstva na pekárnu, následnou střelbu       

do dětí (!) a navazující hladové bouře v Plzni v červnu 1918.  

Ani Žlutice nezůstaly ušetřeny hrůzných činů. V roce 1926 byly objeveny poblíž 

Záhořic dvě dětské kostry. Vyšetřováním bylo zjištěno, že patří Josefu a Friedě 

Heinzlovým, které na místě v květnu 1919, údajně z nouze, zabil jejich otec, 

tovární dělník z Údolí u Lokte. Co se asi odehrávalo v mysli otce při zrůdném 

činu dlouhých sedm let poté a pak ještě do smrti? Jak obrovskou hrůzu musely 

zažít ony nebohé děti! Pravděpodobně až po otcově odsouzení v roce 1927 byl 

dětem na místě nálezu zřízen pomník. Ten je dnes opravený a druhotně 

umístěný poblíž železničního přejezdu u cesty na Záhořice. 

Važme si toho, že přes všechny případné osobní těžkosti se nám dostalo daru žít 

na dobrém místě v dobrém čase. Připomínejme si to! 

Petr Brodský 

 

Na protější straně fotografie pomníku zavražděným dětem u Záhořic. 

 



 

 

 

 



 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE 

Vážení čtenáři žlutického zpravodaje, 

dovolte mi, abych vám jménem hasičského spolku ve Žluticích a jménem svým 

popřál požehnané svátky vánoční, pevné zdraví a štěstí nejen do roku 2019. 

Členům našeho spolku si dovoluji připomenout, že Výroční valná hromada        

se koná v pátek 4. ledna 2019 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. 

 

Alois Minář 

velitel a jednatel SDH Žlutice 

 

 

 



 

 

Další úspěch žlutického závodníka 
 

Jak jsme ve Žlutickém zpravodaji psali již v loňském roce, na poli 

motoristického sportu slaví úspěchy místní provozovatel malého autoservisu pan 

Josef Mandaus. (nar. 1975). Z peněz vydělaných autoservisem pak mimo jiné 

financuje své závodění, i když bez sponzorů se tato činnost neobejde. Práce prý 

je naštěstí hodně. 

 

Rallyovou kariéru zahájil až po třicítce. O to větší porci soutěží si však 

každoročně dopřává jako účastník mistrovství ČR v rallye ve třídě A7 (do 1.400 

cm3 objemu válců). A právě v této třídě se Josef Mandaus stal mistrem 

republiky pro rok 2018. Za tímto vítězstvím v kategorii A7 stála, mimo jiné, 

dvě třetí místa v rallye Klatovy a rallye Český Krumlov,  druhé místo v rallye 

Bohemia a vítězství v rallye Hustopeče. Smůla jej doprovázela                             

na nejprestižnějším českém mítinku – Barum rallye. Svou kategorii první den 

soutěže suverénně vyhrál, aby jej pak druhý den na poslední rychlostní zkoušce 

zradila prasklá poloosa. I to se stává.  

 

Jinak ale říká, že žádnou větší havárii dosud nezažil. Vždy to odnesl maximálně 

nárazník, práh nebo ulomené kolo či nádrž. Vzhledem k nedostatku peněz si prý  

ani nemůže velkou ránu dovolit a je nucen jezdit s rezervami. 

 

Přejeme Pepíkovi Mandausovi další motoristické úspěchy a závodnické štěstí. 

 

Jaromír Břehový 

 

 



 

 

„Květena Karlovarska“ 

                                             - známá i neznámá 

 Po necelém roce přicházíme opět s dobrou  zprávou o křtu nové knihy. 

Tentokrát se jedná o dílo žlutického fotografa pana Jana Boreckého. S velkým 

úsilím a v nelehkých podmínkách  se mu podařilo  nafotit další soubor květin, 

keřů a stromů, které rostou v našem regionu. Krásné fotografie doprovází texty 

Ing. Kateřiny Jurisové. Vznikl tak druhý díl úspěšného herbáře, který vyšel         

v roce 2015. 

 Křest knihy, uvedení na trh  a autogramiáda se uskuteční 17.12. v Muzeu 

města Žlutice po skončení koncertu trubačů ze Střední lesnické školy. Kniha 

bude dále k dostání v infocentrech a obecních úřadech v okolí Žlutic. 

 Pan Borecký mohl svoji knihu vydat díky podpoře různých institucí          

a sponzorů. Největší díl financí poskytl ze svého rozpočtu Krajský úřad 

Karlovarského kraje. Ten také letos významně podpořil vydání letáku Cesta 

historií. 

 Dále děkujeme za podporu při vydání knihy obcím Žlutice, Bochov, 

Štědrá, Pšov, Andělská Hora, Teplá, Vrbice, Otročín, Chyše, Verušičky a MAS 

Vladař. 

 Srdečně zveme všechny příznivce na křest knihy a doufáme, že se bude 

líbit! 

                            

Jan Borecký,   Hana Hnyková 

                                                                                          

                           

 

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

Přejeme našim milým čtenářům vlídný advent a krásné a klidné prožití 

vánočních svátků. 

 

Redakce Žlutického zpravodaje 

 



 

 

Umístění mužstev TJ Sokol Žlutice, z.s. po podzimní části 

fotbalových soutěží 

 Máme za sebou polovinu herní sezóny 2018/2019 a naše mužstva 

dosahují následujících umístění: 

Muži „A“, krajský přebor, 14 družstev. 

 Přezimujeme na 12. místě se šestibodovou ztrátou na střed tabulky.               

V průběhu sezóny odešli 3 klíčoví hráči (bratři Sudové + D. Machala – díky      

za reprezentaci) z důvodu práce a studií do jiných oddílů, a tak jsme museli 

doplňovat z „B“ mužstva. Přesto si myslím, že jsme sezónu odehráli se ctí           

a avizované příchody staronových hráčů nás můžou naplňovat optimismem       

pro jarní část sezóny. Poslední domácí zápas sezóny negativně poznamenala 

účast hordy ultras fanoušků oddílu Carl Zeiss Jena, kteří si udělali výlet do Čech 

a k naší smůle si bohužel vybrali poslední utkání s Citicemi. Zápas narušovali 

tak, že náš oddíl obdržel následně pokutu 4 tis. Kč, navíc po zápase způsobili 

další škodu ve městě. 

Muži „B“, okresní přebor, 14 družstev 

 Po podzimní části jsme se umístili na 10. místě s osmibodovou ztrátou     

na střed tabulky. Umístění bylo poznamenáno situací v „A“ mužstvu, kdy jsme 

bohužel z nedostatku hráčů neobsadili dva zápasy. Věříme, že v jarní části se 

zapojením dorostenců již k této situaci nebude docházet. 

Mládežnická družstva jsou spojena s Chýší a dosahují obecně dobrých 

výsledků: 

Okresní přebor starších přípravek – pro soutěž se nevede tabulka, ale z 9 kol 

jedna porážka a 1 remíza, tedy pěkné výsledky. 

Okresní přebor mladších žáků – 8 družstev, 3. místo, ztráta 8 bodů na vedoucí 

Slavii K.Vary 

Okresní přebor starších žáků – 10 družstev, 3. místo, ztráta 2 bodů na vedoucí 

Toužim/Útvina 

Krajská soutěž dorostu – 10 družstev, 3. místo, ztráta 5 bodů na vedoucí 

Novou Roli  

 Hráčům a trenérům děkujeme za vzornou reprezentaci města a městu 

Žlutice za podporu klubu. Všem hráčům, trenérům, příznivcům a partnerům 

klubu přejeme příjemné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce 2019. 

Těšíme se na shledanou v jarní části sezóny.  

Petr Keřka, sekretář klubu 



 

 

Studenti SLŠ Žlutice převzali ceny 

Žáci Střední lesnické školy Žlutice převzali dne 7. 11. 2018 cenu hejtmanky 

Karlovarského kraje, paní Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové za vynikající 

reprezentaci Karlovarského kraje ve školním roce 2017/2018. Předávání cen 

probíhalo v tepelském klášteře. Cenu získali žáci za vynikající umístění 

v národních i mezinárodních soutěžích v oblasti myslivecké hudby, vábení 

zvěře, dřevorubectví, zahradnictví a aranžérství. Všem oceněným gratulujeme a 

přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2018/2019. 

Ing. Radka Stolariková, ředitelka SLŠ 

 

 



 

 

Oslavy 30. výročí založení Střední lesnické školy Žlutice 

Střední lesnická škola Žlutice má za sebou oslavy 30. výročí založení školy. 

Oslavy se konaly 9. listopadu 2018. Návštěvníky čekalo slavnostní zahájení       

a projevy jednotlivých zástupců organizací podporujících školu. Během oslav   

se návštěvníci seznámili s ukázkami práce lesních mechanizátorů, jako je těžba 

dříví a stromolezectví. Dále se seznámili s činností lesníka, včelaře a zahradníka. 

Během dne byla přístupná pro veřejnost celá škola a tak si mohli návštěvníci      

a absolventi školy projít každičký kout. Program oslav byl doplněn lesní 

pedagogikou, návštěvníci se mohli svést na novém lesním traktoru, zasoutěžit si, 

anebo si třeba zasportovat v tělocvičně. Všem hostům, kteří se přišli podívat       

a podpořit Střední lesnickou školu, velice děkujeme. Velký dík patří také všem, 

kteří se na akci podíleli, a škole přejeme ještě mnoho úspěšných let.  

Ing. Radka Stolariková, ředitelka SLŠ 

 

 

 

 



 

 

Pohádkový muzikál „maminek“ u diváků zabodoval 

Sešel se rok s rokem a nastal malovaný podzim. To je čas, kdy pro vás, Žlutické 

i přespolní,  chystáme lampiónový průvod, na který se každý rok společně 

těšíme víc a víc. 

Pohádku už mívá rejža vybranou rok dopředu. Bylo tomu tak i letos, jen jsme se 

zaměřili víc na pohádku hudební. Náš sbor žlutických dětí začal zkoušet o měsíc 

dříve než samotní herci. Úplné společné zkoušky pak započaly tři týdny před 

samotnou premiérou „naší pohádky“. 

 

Asi zde nemá cenu popisovat děj našeho příběhu. Kdo přišel, ví, a doufáme, že 

v každém zanechal krásný pocit. 

 



 

 

Touto cestou chceme poděkovat především panu králi, kterého zahrál a roli 

s potěšením přijal pan starosta Václav Slavík. Další díky patří panu Petru 

Keřkovi, který se zhostil role „Mirečka“. Měl velký potlesk a role mu sedla, byť  

říkal, že měl jen štěk. Již podruhé si s námi zahrála žlutická herečka, paní Jiřinka 

Kopplerová, kterou máme ve spolku moc rády včetně dětí ve sboru. Na hudbě 

pilně pracoval Petr Levanský, poprvé s kolegou Filipem Štěrbou. Zároveň 

děkujeme PČR Žlutice za řízení dopravy, Martinovi a Markovi za pomoc        

při organizaci. Hasiči Žlutice se postarali o postavení a zapálení vatry, která byla 

symbolem 100. výročí vzniku republiky. Prostě všem, co pomohli, moc 

děkujeme. 

 

Věříme, že už teď se těšíte jako my na příští rok. Dovolte nám popřát vám  

krásné a radostné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. 

Za Žlutické maminky, z.s., Alena Adámková a Martina Stojanovová                   

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

P.S. 

Tento muzikál od „maminek“ byl fakt úžasný zážitek. Klaním se až k zemi 

všem, kdo se na nastudování podíleli. Kdo jste neviděli, zadejte si na youtube 

Lampionový průvod 2018 - Žlutice - Žlutické maminky, z.s. Stojí to za to. 
 

Jaromír Břehový, Žlutický zpravodaj 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIc5ZapIXic


 

 

Drakiáda 2018   

Náš letošní první ročník drakiády se přes ne úplně příznivé počasí nakonec 

vydařil. Na zahřátí jsme dětem připravily dětský punč, rodičům chutnal svařák. 

Na ohni, který zajistil Marek, si všichni zúčastnění mohli opéct buřty. Pro příští 

rok snad vybereme lepší počasí. 

Žlutické maminky, z.s. 

    

 

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

Poděkování 

Velmi děkuji všem dětem a mládeži ve sboru, kteří doplňují pohádky a další 

akce maminek. Jsem ráda, že pravidelně docházíte na páteční zkoušky. Díky      

i rodičům, kteří děti vozí a tolerují naše přípravy a vystoupení. Letos náš ještě 

čeká mikulášská (pekelné čertění), rozsvícení vánočního stromu a opětovné 

vystoupení pohádky Princové jsou na draka, kterou si všichni společně 

zahrajeme, a to 21. 12. 2018 v SOS dětské vesničce v Karlových Varech, kam 

jsme přijali pozvání k vystoupení. 

Krásné Vánoce přeje za Žlutické maminky 

Alena Adámková 



 

 

 

 



 

 

V Z P O M Í N Á M E                                                       

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

Dne 1. prosince 2018 uplynulo pět let , kdy nás 

navždy opustil pan Ing. Jaroslav Vosecký. Chybí 

nám a stále na něj vzpomínáme. Za věnování tiché 

vzpomínky děkujeme.                                   

Manželka Jarmila a dcery s rodinami. 

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

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

I N Z E R C E                                                                                        

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

Koupím byt nebo dům ve Žluticích. Zn. Spěchá. Tel. 770183706                       

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

Koupím, eventuálně pronajmu garáž ve Žluticích.  Tel.: 602 100 293.             

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

VOLNÁ MÍSTA 

Technické služby Žlutice, s.r.o. hledají pracovníky pro následující profese: 

1. Pracovník údržby veřejné zeleně – výhodou vzdělání v oboru nebo 

poskytneme možnost rekvalifikačních kurzů. Požadujeme znalost práce               

s motorovou pilou včetně příslušných oprávnění a obsluhy motorových sekaček, 

křovinořezů a plotových nůžek, případně zaškolíme. 

2. Zedník – výuční list, znalost pokládek dlažeb všeho druhu. 

Možnost zaměstnání absolventů příslušných oborů. 

Nabízíme smluvní plat s možností profesního růstu, benefity – stravenky, 25 dnů 

dovolené a práci převážně v místě bydliště.                                                

Kontaktní telefon 777 120 174, email: jednatel@tszlutice.cz . 

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

Prodej palivového dřeva 

Technické služby Žlutice nabízí prodej palivového štípaného dřeva, cena 850,- 

Kč včetně DPH za 1 prostorový metr sypaný + doprava. Informace a telefonu  

777 120 174 nebo email: jednatel@tszlutice.cz 

mailto:jednatel@tszlutice.cz
mailto:jednatel@tszlutice.cz


 

 

Pozvánka zpěvákům od skladatele Miloše Boka 

Vážení a milí žlutičtí příznivci vánočního zpívání, blíží se vánoce a s nimi 

tradiční provedení Rybovy vánoční mše 24. 12. ve žlutickém kostele. Zkoušku 

uskutečníme v pátek 21. 12. v 17 hodin ve žlutické ZUŠ na náměstí. Prosím, 

přijďte všichni, kteří máte zájem zpívat na půlnoční. I když jde o naše domácké 

provedení, i zde záleží, aby bylo provedeno s co největší hudební erudicí v 

rámci našich skromných možností a schopností. I profesionálové Rybu zkoušejí. 

Rád bych Vás také požádal o účast na dalších, věřím, že neméně rozmilých 

místech v našem malebném okolí. Bude to 26. 12. v 16.30 hodin v Močidleci     

a 30. 12. v 11.00 hodin v Úterý. Budu Vám vděčný za účast zejména na těchto 

provedeních. Tradiční zájezd do Bavorska se uskuteční 29. 12. odpoledne. 

Prosím pěkně, abyste mi personální stavy v hlasech na všechny čtyři akce sdělili 

na zkoušce. Díky a těším se. 

Miloš Bok                                                                                                                

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

Prosinec  - kam vyrazit jinam za kulturou 

7. 12. 2018 od 18 hodin v Městském muzeu ve Stříbře  se pro vás chystá koncert 

plzeňské skupiny středověké hudby Gutta s názvem „Nastal přeradostný čas.  

V Lokti 8. 12. – 9. 12. 2018 můžete navštívit Krušnohorské vánoční trhy na hradě    

od 10 do 18 hodin.  O pořádek se po oba dny budou svědomitě starat habartovští 

četníci. A v poslední řadě nesmí chybět ani Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, 

které vás bude provázet na každém kroku. K oddechu a rozjímání je připravená 

čajovna a v ní příběhy pro Marzebillu. A ke konci každého dne si můžete vychutnat 

andělské rejdy z dílny Ohnivého divadla Ignis.  

Tentýž den – 8. 12. 2018 od 17 hodin v Nejdku, na náměstí Karla IV. se poprvé 

představí nejstrašidelnější bytosti, tzn. Krampusové ve své Krampus show ! Tradice 

typická pro Rakousko se představí v Čechách.  Kdo se chcete bát, musíte do Nejdku.  

Smíšený vokální soubor Sagitta (historický název řeky Střely) vystoupí v neděli         

8. 12. 2018 od 16 hodin při svíčkách v kostele Panny Marie Sedmibolestné 

v Rabštejně nad Střelou. Během vystoupení  budou představeny české a světové 

adventní a vánoční písně. Jste srdečně zváni do Rabštejna. 

Tentýž soubor také vystoupí dne 26. 12. 2018 od 17 hodin v Plasích v Matheyho sále.  

16. 12. 2018 od 15 hodin v klášteře Kladruby zazní v podání souboru staré hudby  

Cavalla a pěveckého sboru Cantus Stříbro adventní a vánoční písně z barokních 

kancionálů. V klášteře ještě dne 26. 12. 2018 od 12 hodin můžete uvidět tzv. „oživený 

Betlém“ na klášterním nádvoří. 

Klidné a krásně prožité nadcházející svátky adventní a vánoční vám přeje              

Petra Vojtová 

http://24.12.ve/


 

 

Kulturní program - prosinec 2018 

Velké náměstí – Zámecká zahrada (Kemp) 

1. 12.      17.00 hod.   Mikulášská – Žlutické maminky 

Velké náměstí 

 2. 12.       ADVENT    Rozsvícení vánočního stromu 

                15.00 hod.    Vánoční trhy 

                17.00 hod.    Vystoupení trubačů SLŠ,  dětí a žáků MŠ, ZUŠ ZŠ 

23. 12.     18.00  hod.   Betlémské světlo 

ZUŠ – Velký sál 

10. 12.      16.00 hod.   Vánoční koncert – vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ ZŠ 

13. 12.       17.00  hod.  Vánoční koncert – vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ ZŠ 

Muzeum 

17. 12.       19.30  hod.   Vánoční koncert trubačů Střední lesnické školy 

18. 12.       19.00  hod.   Vánoční koncert – Rosa Coeli – Adventní program 

Kulturní dům 

20. 12.       17.00  hod.   Vánoční akademie – ZUŠ ZŠ 

Loděnice 

24.12.        14.00 hod.   Setkání otužilců                                                       

Memoriál MUDr. Morávka, vodácký oddíl Prvok 

Kostel sv. Petra a Pavla 

24.12.  24.00  Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční - v provedení Miloše Boka  

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

Vánoční plavání ve Střele 

První vodácký klub Žlutice zve všechny občany na tradiční plavání otužilců      

ve Střele, Memoriál MUDr. Jiřího Morávka, který se uskuteční 24. 12. 2018     

od 14.00 hodin na loděnici na Dolánce.      

                                                                        Prvok Žlutice 



 

 

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 prosincového čísla  Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie 
Ferencová,  Petra Vojtová, Alois Minář, Ondřej Fábera, Radka Stolariková, Hana 
Hnyková, Petr Brodský, Michaela Smyslová, David Pásek, Kateřina Kaňková, 
Bára Hubingerová, Karolína Hmárníková, Stanislav Ertl, Zuzana Týřová, Petr 
Keřka, Jaromír Břehový, Alena Adámková, Martina Stojanovová a Miloš Bok. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 

Příspěvky   do lednového čísla  nám, prosím, zasílejte do 17. prosince 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

