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Stálá expozice ve ţlutickém 
muzeu je věnována dějinám 
města. V objektu bývalého 
soudu je k vidění také původ-
ní šatlava s expozicí o hrdel-
ním právu útrpném.  
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Jak má nově otevřeno knihovna, muzeum a infocen-
trum?  

V souvislosti s některými organizačními změnami 
na úřadě byly od 1. 3. 2019 upraveny otevírací hodiny 
knihovny, muzea a infocentra. „Íčko― bude otevřeno stří-
davě s knihovnou a s muzeem.  

Otevírací doba MUZEUM + Infocentrum (pouze 
v sezóně, tj. květen aţ září) 
Středa         09.00  -  12.00 hod.    13.00  -  17.00 hod. 
Sobota       09.00  -  12.00 hod.    13.00  -  17.00 hod. 
Neděle       09.00  -  12.00 hod.    13.00  -  17.00 hod. 
  

Otevírací doba KNIHOVNA + Infocentrum 
Pondělí               ZAVŘENO 
Úterý                  13.00  -  17.00 hod. 
Středa         13.00  -  17.00 hod. 
Čtvrtek       10.00  -  12.00 hod.     13.00  -  17.00 hod. 
Pátek          11.00  -  12.00 hod.     13.00  -  16.00 hod. 
Pobočka muzea otevře 1. května 2019 ve slavnostním 
duchu. Jste srdečně zváni. 

Jaké změny se v našem městě dějí kolem odpadů? 

Ţádné převratné. Tou nejzásadnější ovšem je, ţe město 
končí se svojí bezmeznou benevolentností, protoţe si ji 
uţ nemůţe finančně dovolit. Místní poplatek „za odpa-
dy― prozatím zůstává ve stejné výši a bude záleţet 
na kaţdém z nás, jestli tomu tak bude i v budoucnu. Jedi-
nou cestou je maximálně a správně třídit a omezit odpad 
odváţený na skládku. Město je sice původcem odpadu, 
ale pouze toho, který je správně vytříděn a uloţen do ná-
dob k tomu určených. Všechno ostatní je černá skládka 
a kdo ji zakládá, tomu můţe a bude udělena peněţitá 
sankce. Třídit je POVINNOST a můţe se stát, ţe pokud 
bude v běţné popelnici papír, plast nebo sklo – nebude 
vyvezena. Také pokud je kontejner na tříděný odpad pl-
ný, najdu jiný, neodkládám odpad do okolí. Město změní 
rozmístění těchto kontejnerů, aby byly lidem blíţ. Ostat-
ní odpady patří do sběrného dvora, který je pro občany 
(tj. fyzické osoby – ne podnikatele) zdarma.   

Uvedu příklad: nechám si doma opravit koupelnu, najatá 
firma vybourané části odnese k popelnicím, technické 
sluţby to uklidí, náklady naúčtují městu, cenu zaplatíme 
všichni. 

A jak by to mělo být: nechám si doma opravit koupelnu, 
najatá firma má likvidaci zakalkulovanou v ceně, firma 
zlikviduje odpad za úplatu třeba ve sběrném dvoře, ná-
klady naúčtuje pouze mně (stavební odpad totiţ není ko-
munální odpad – ten není zahrnutý v pětisetkorunové 
částce „za odpady―), cenu neplatíme všichni.  

Město volí spolu s technickými sluţbami takový postup, 
kdy budou všechny popelnice označeny a zaevidovány. 
Čárovým kódem bude označena pouze popelnice, jejíţ 
majitel má zaplacen poplatek.  

Samostatnou kapitolou jsou firmy a fyzické osoby podni-
kající. Řešení odpadů je jen na nich. Město není původ-
cem jejich odpadů a nemusí je likvidovat. Nabízíme 
ovšem podnikatelům moţnost se za úplatu do našeho 
systému zapojit. Toho mohou vyuţít i nemusí. Co ovšem 
musí, je prokázat úředníkům města, jak a kde svoje odpa-
dy likvidují, jak je evidují atd. Městský úřad je připraven 
poradit. Jsme ale také připraveni zákon vymáhat. Práv-
nické osobě hrozí sankce 300 tis. Kč, a to třeba i za to, ţe 
vyuţívá systém obce bez řádně uzavřené smlouvy. 
Správné nakládání s odpady je naše společná povinnost 
i zodpovědnost a věřím, ţe k němu přistoupíme tak, aby-
chom i do budoucna mohli drţet finanční náklady co nej-
níţe. Nakonec to pozná peněţenka města i naše vlastní.  

Na konci měsíce března jsem se dozvěděl smutnou zprá-
vu. Naše město po dlouhých letech ze zdravotních důvo-
dů opouštějí manţelé Boţena a Josef Sýkorovi. Oba vě-
novali kus svého ţivota nejen ţlutické škole, ale i veřej-
nému a kulturnímu ţivotu města. Tehdy to bylo pro uči-
tele samozřejmostí. Pedagogicky působili na stovky dětí. 
Moje osobní vzpomínka na bývalého pana ředitele Sýko-
ru se dá jednoduše shrnout - přísný, vtipný, férový, vlas-
tenec. On pro mě dal smysl slovům jako je svoboda, de-
mokracie, vlast. Paní učitelka Sýkorová mě vedla jako 
začínajícího učitele zeměpisu. Její zkušenosti z tehdejší 
zvláštní školy a přístup k ţákům mě zase později formo-
valy, kdyţ jsem sám řediteloval. Přeji Vám, paní učitelko 
a pane řediteli, hodně štěstí a zdraví a děkuji Vám! Snad 
to mohu napsat za všechny ze Ţlutic.  

 
Václav Slavík - starosta města 

 

                                   Moţná vás zajímá…? 

         Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města Ţlutice na jednání 25. února 
2019: 

schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity ve znění podle předloţené-
ho návrhu,  

schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ve znění před-
loţeného návrhu, 

bere na vědomí hodnocení ţádostí městského dotačního 
programu pro rok 2019 komisí pro kulturu, sport a volný 
čas a schvaluje poskytnutí jednotlivých dotací z rozpočtu 
města ve výši nad 50 000 Kč podle přiloţeného návrhu,  

schvaluje výmaz zástavního práva ve prospěch města 
k bytové jednotce číslo 2 v domě Ţlutice, Nádraţní č. p. 
361,  

bere na vědomí ţádost manţelů Vejvodových a schva-
luje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1116 v k.ú. 
Ratiboř u Ţlutic o výměře 288 m2 za cenu ve výši min. 
50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovi-
tosti,  

bere na vědomí ţádost pana Pavla Hanibala a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1114 v k.ú. Rati-
boř u Ţlutic o výměře 1037 m2 za cenu ve výši min. 
50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovi-
tosti  



Město Ţlutice ve spolupráci s Technickými sluţbami 
Ţlutice, s.r.o. oznamují termíny přistavení kontejnerů 

pro svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu. 
 

Knínice, Veselov: víkend 5.- 7. 4. 2019 
Verušice, Ratiboř: víkend 12. - 14. 4. 2019 

Ţiţkov, Velké náměstí: víkend 19. - 22. 4. 2019 
Zámecká, Mlýnská : víkend 26.-28. 4. 2019 
Vítězná, Poděbradova víkend 3. - 4. 5. 2019 
Protivec, Vladořice: víkend 10. - 12. 5. 2019 

 
budou přistaveny: 

modré kontejnery - pro velkoobjemový odpad - nábytek, 
matrace. 

hnědé a zelené kontejnery - pro bioodpad, trávu, větve 
do průměru 1,5 cm, ovoce, zeleninu. 

 
Dále je k dispozici sběrný dvůr v areálu Technických 
sluţeb Ţlutice s.r.o. - v pracovní dny od 7.00 - 15.30 

hod. a v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. 
 

Zároveň Vás ţádáme, abyste do kontejnerů nevhazovali 
nebezpečný odpad, 

pneumatiky, baterie a součásti vozidel. 
 

O dalších termínech přistavení kontejnerů                       
na velkoobjemový odpad budete 

průběţně informováni prostřednictvím Ţlutického zpra-
vodaje, příp. místního rozhlasu. 

 
Děkujeme Technické sluţby Ţlutice, s.r.o 

 

 

Chceme mít hezké město? Nepochybně ano, ale některé záleţitosti 

by se určitě neměly příliš odkládat. Na snímku několikaletý havarij-

ní stav bortící se historické zdi nad dolní křiţovatkou.  

Foto a text Jaromír Břehový 

Rozmístění kontejnerů jaro 2019. 



Přehled hospodaření města k 31. 12.  příslušného roku v tis. Kč         

                  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

běţné příjmy 40 572 35 353 45 664 58 917 61 297 51 807 46 356 53 453 

běţné výdaje 37 577 28 943 33 435 34 532 41 591 37 833 37 579 38 583 

kapitálové příjmy 1 489 524 214 117 524 1 604 152 363 

kapitálové výdaje 5 637 4 081 6 487 30 321 35 540 4 386 13 390 7 615 

celkové příjmy 42 061 35 877 45 878 59 034 61 821 53 411 46 508 53 816 

           z toho dotace 10 098 5 249 9 699 25 299 24 730 15 379 5 405 7 737 

celkové výdaje 43 214 33 024 39 922 64 853 77 131 42 219 50 969 46 198 

výsledek hospodaření -1 153 2 853 5 956 -5 819 -15 310 11 192 -4 461 7 618 

Stav financí na bankovních účtech města k 31. 12. příslušného roku 
v tis. Kč    

         

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

běţný ČSOB 6 3 4 1 2 41 38 36 

běţný ČS 493 1 883 7 615 2 068 142 3 493 3 434 429 

spořící ČSOB 13 880 14 005 14 086 14 131 9 138 9 141 4 143 14 161 

dotační ČNB     351 233 43 288 60 109 

Sociální fond 
ČS 

23 48 47 51 66 83 154 208 

Celkem 14 403 15 940 22 104 16 484 9 391 13 046 7 831 14 943 

Přehled plnění rozpočtového určení daní k 31.12 příslušného roku 
v tis. Kč 

 
   

         

Název daně 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Daň z příjmů FO ze závis. činnosti 4 123 4 224 5 709 5 620 6 202 6 826 7 564 8634 

Daň z příjmů FO z SVČ 329 534 653 623 358 1 036 198 135 

Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 386 456 583 666 708 702 659 778 

Daň z příjmů právnických osob 4 037 4 472 5 622 6 373 6 572 7 249 7 301 7145 

Daň z přidané hodnoty 9 577 9 029 11 874 12 956 12 816 13 302 14 843 17582 

Sdílený odvod VHP (hrací autom.) 186 383 272 192 110 136 183 205 

Daň z nemovitostí 3 266 3 658 3 310 3 602 3 464 3 468 3 640 3799 

Celkem 21 904 22 756 28 023 30 032 30 230 32 719 34 388 38 278 

Kontejnery na drobné elektrozařízení 

Na sídliště Mlýnská, Vítězná, Zámecká byly 

rozmístěny nové kontejnery určené pro zpětný 

odběr baterií a drobného elektrozařízení. 

Do kontejnerů nepatří zářivky, televize 

a moniory. Ty  se odkládají do sběrného dvora 

města. 

Petr Keřka, jednatel TS Žlutice 



Zásahová jednotka  
Během prvního čtvrtletí vyjíţděla jednot-
ka celkem k dvaceti událostem. Jednalo se 
o jeden poţár, dvě dopravní nehody a se-
dmnáct technických událostí. Jak jiţ jsem 
dříve informoval, obdrţela jednotka 
v loňském roce novou sadu určenou 
k vyprošťování osob z havarovaných vo-
zidel, kterou bylo třeba zabudovat 
do schrány výjezdového vozidla. Přestav-
bu provedla firma THT Polička. Přestavba 
byla hrazena částečně z dotačních pro-
středků, které poskytlo Ministerstvo vnitra 
ve výši 80%, zbylá část byla hrazena 
z městských prostředků. 
 
Pátým rokem jiţ probíhá dotovaný celore-
publikový projekt,― Obnova dopravních 
automobilů pro výjezdové jednotky―. Jed-
ná se o dodávková vozidla s devíti sedadly 
a základní výbavou dle stanovené vyhláš-
ky. Výběr jednotek probíhá na základě 
hodnocení potřebnosti prostřednictvím 
Generálního ředitelství hasičského zá-
chranného sboru. Mezi patnácti vybraný-
mi jednotkami z Karlovarského kraje 
pro rok 2019 nechyběla ţlutická zásahov-
ka.  
Ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Karlovarského kraje byla vypra-
cována patřičná technická specifikace vo-
zidla, která byla podkladem pro výběrové 
řízení. Zmíněné výběrové řízení proběhlo 
v březnu. 
Jednotka tak obdrţí v letošním roce zbru-
su nový dopravní automobil Volkswagen 
CRAFTER, který dodá firma PROGRES 
SERVIS  Sibřina s.r.o. Financování bude 
kombinované, třetinu pořizovací ceny 
uhradí Město Ţlutice, třetinu Ministerstvo 
vnitra a zbylou třetinu Karlovarský kraj. 
Udrţitelnost tohoto vozidla je dle stanove-
ných pravidel šestnáct let. 
 
Mladí hasiči  
 V březnu proběhly ve Ţluticích zkoušky 
z odbornosti, jejichţ splnění je jednou 
z podmínek  okresního kola celostátní 
soutěţe Plamen. Do Ţlutic dorazilo bez-
mála devadesát mladých uchazečů 
z okresu Karlovy Vary.  
Ţlutických mládeţníků se připravovalo 
deset a všichni byli úspěšní. Blahopřeje-
me. 
Velké poděkování také patří trpělivým 
vedoucím a starší kategorii našich mládeţ-
níků, kteří se chopili pořadatelské činnosti 
a za poskytnuté zázemí místní Základní 
škole. 
 
Alois Minář, velitel SDH Žlutice 

                     SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 





 Policie České republiky radí: trauma z domácího násilí si oběti mnohdy nesou celý ţivot 

Zpočátku nenápadné kontroly, dobře míněné rady jak se 
oblékat, líčit nebo s kým se přátelit. I toto můţe být začá-
tek domácího násilí. Agresor mnohdy vyuţívá různé tak-
tiky, jak svou oběť postupně ovládat a izolovat 
od rodiny, přátel a okolí. Domácí násilí probíhá velmi 
často „za zavřenými dveřmi―, kdy navenek působí rodina 
úplně běţně a normálně. K domácímu násilí nedochází 
pouze mezi partnery, ale oběťmi jsou stále častěji i seni-
oři a děti. Vţdy je důleţitá pomoc, a to nejen od  policie 
ČR a ostatních institucí, ale především od rodiny, přátel, 
ale třeba i od sousedů v domě. V tomto případě neplatí, 
ţe „co se doma upeče, to se doma sní―. Proto nebuďte 
lhostejní ke svému okolí a neváhejte pomoci. 

O domácí násilí nejde pouze v případě fyzických útoků, 
kdy jsou různá zranění viditelná, ale jde i o psychické, 
sexuální a ekonomické násilí. Vţdy jsou pevně vymeze-
né role oběti a agresora. Tyto role se nemění nebo nestří-
dají. Oběť, která je takovému násilí vystavena, povaţuje 
mnohdy jednání agresora za normální, často se ostýchá o 
násilí, které je na ní pácháno mluvit, nechce rozbíjet ro-
dinu, zejména pokud jsou v rodině děti. Myslí si, ţe si 
vlastně zaslouţí, aby s ní bylo takto zacházeno. 

Pokud jste oběť domácího násilí: 

řešte svůj problém, 

svěřte se tomu, komu důvěřujete, 

pokud jste v ohroţení, volejte ihned Policii ČR, 

kontaktujte intervenční centrum, 

pokud máte nějaké důkazy o domácím násilí, 
(lékařské zprávy, fotky, videa, SMS zprávy) tyto 
si schovejte. 

Policie České republiky poskytuje v rozsahu své působ-
nosti pomoc kaţdému. Nemá však pravomoc a moţnost 
vstupovat do soukromého ţivota a řešit tak konflikty 
v  rodinných nebo majetkoprávních vztazích. Dojde-li v 
rodině k protiprávnímu jednání, úkolem policie je přede-
vším chránit bezpečnost osob, zdraví, majetek a zastavit 
násilí, které je na místě pácháno. Policie můţe agresora 
ihned z místa vykázat na 10 dní a tuto dobu poté ještě 
rozhodnutím soudu prodlouţit. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pořá-
dá 25. 4. 2019 od 9 do 18 hodin k problematice domá-
cího násilí konferenci. Přijďte si do sálu gymnázia 
v Chebu (ul. Nerudova 2283/7) poslechnout odborní-
ky, kteří se této problematice věnují. Vstup je zdar-
ma, těšíme se na vás.  

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje  
 

nprap. Bc. Zuzana Týřová  

vrchní inspektor 

+420 974 362 208 

+420 602 765 882 

zuzana.tyrova@pcr.cz 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE                  

tel:+420974362208
tel:+420602765882
mailto:zuzana.tyrova@pcr.cz


Tutorky univerzity třetího věku  v Senátu 
Na konferenci do praţského Senátu zamířila mi-
nulý měsíc i tutorka univerzity třetího věku 
ve Ţluticích Marie Ferencová spolu s  Hanou 
Hoffmanovou z Vu3V z Domaţlického kraje.  
Mezi profesionály z různých krajů České a Slo-
venské republiky, kteří se aktivně zabývají proble-
matikou stárnutí seniorů, a vedoucími nejlepších 
českých konzultačních středisek, reprezentovala 
Marie Ferencová nejen svou práci, ale 
i karlovarský kraj. Zde vede konzultační středisko 
univerzity třetího věku ve Ţluticích. „Celá konfe-
rence se týkala tématu vzdělávání seniorů, způso-
bu jednání s nimi, jak s nimi pracovat a přistupo-
vat k nim, jakým směrem určovat výuku, ale 
i  profesionálního vzdělávání lidí, kteří s nimi pra-
cují,― popsala Marie Ferencová. Konference jí 
přinesla nové poznatky potřebné pro její další prá-
ci. 
 
Jaromír Břehový, foto: Marie Ferencová 

Taneční kurz na Střední lesnické škole Ţlutice 

Střední lesnická škola Ţlutice se snaţí vyplnit volný 
čas ţákům a zapojit je do kulturního ţivota. Jsme tak 
velice hrdí, ţe po dlouhých letech došlo k obnovení 
tradice v podobě pořádání kurzu společenských tanců. 
Ţáci střední lesnické školy se od září roku 2018 při-
pravovali a učili základním společenským tancům. 
Vyvrcholením tohoto snaţení bylo pak pořádání vě-
nečku v Kulturním domě ve Ţluticích. Během večera 
jsme viděli krásné taneční páry a uţili si spousty le-
grace. Velké poděkování patří všem ţákům školy, 
kteří se na organizaci věnečku podíleli a především 
pak Mgr. Miroslavě Posseltové a Bc. Evě Hovorkové 
za organizaci a přípravu tanečního kurzu. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

                                                    Ţlutičtí volejbalisté a tenisté plesali 

Plesali v pátek 15. března na svém 18. klubovém plese a ten se jim opravdu vydařil. Jako hosté zatančila děvčata 

ze ZUŠ, svá tradiční vystoupení měly klubové ţeny i muţové (viz foto). Bohatá tombola  a skvělá muzika výborné 

ţlutické kapely TRIGET pak byly třešinkou na báječném společném večeru. 

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 



Jak projekt vznikl?  
Projekt vznikl na základě laviny otázek našich dětí. 
+ Jak postavit dům? 
+ Proč nespadne most? 
+ Jak vztyčit vysokou věž? 
+ Kam teče voda, když spláchnu? 
  
Díky Karlovarskému kraji se naše MŠ účastní 
Malé technické univerzity.Ten zafinancoval 
ve výši 142.000,-Kč pro jednu školu nejen 
školení pro pedagogy, ale i didaktickou sadu 
pomůcek pro děti a především odborné lek-
tory.  
Co je to Malá technická univerzita? 
Jedná se o 12 projektových dnů, ve kterých  
děti prožijí pod vedením odborníka dopoledne 
plné polytechniky. Hodinu pracuje s dětmi 
s podporou dětských technických výkresů, me-
todických listů a oblíbené stavebnice. Děti si 
hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci. 
Cílem projektu Malá technická univerzita je, 
co nejdříve a na základě přirozené hravosti 
a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí 
i pedagogických pracovníků o technické obory. 
Prostřednictvím programu MTU pěstujeme 
v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme 
k rozvoji technického vzdělávání již u před-
školních dětí. Lekce jsou připravovány nejen 
s pedagogy a psychologem, ale také 
s architektem či projektanty. 

Co program dětem přináší?  
 

 Až 12 projektových dnů: 12 technicky orientovaných 
témat ze světa kolem nás: 
26.2.  Stavitel města - postavíme město, silnice, vyro-
bíme mapu města 
19.3.  Malý architekt - postavíme základy podle tech-
nického výkresu 
26.3.  Malý inženýr - do základů domu zavedeme vo-
du, kanalizaci, elektřinu 
 2.4.    Malý projektant - postavíme ulici podle plánu, 
rozsvítíme poulič.lampy 
9.4.    Stavitel mostů - postavíme veliký most s několi-
ka pilíři podle nákresu 
16.4.  Stavitel věží - postavíme věž tak, aby nespadla 
23.4.  Malý vodohospodář - stavba modelu čističky, 
pokus s filtrací vody 
30.4.  Malý energetik - postavíme tepelnou elektrár-
nu, rozvedeme dráty elektřinu 
7.5.    Malý zpracovatel odpadů - postavíme skládku, 
odvětrání, izolace  
14.5.  Malý archeolog - průzkum nálezu, určení půvo-
du, naleziště, vykopávky 
21.5.  Malý ropař - těžba a cesta ropy až k nám, jed-
noduchý pokus separace 
28.5.  Malý plynárník - těžba, distribuce, zavedeme 
zemní plyn až do bytu 

   Mateřská škola informuje:  MALÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA 

Zápis do mateřské školy 

Váţení rodiče, 

6. 5. 2019 se uskuteční zápis 
do mateřské školy. K zápisu se  dostaví 
všechny děti, které budou ve školním 
roce 2019/2020 nastupovat do MŠ. 

Kde: třída Myšek  

Kdy: 9.00 – 12.00 hod. 

Rodný list dítěte s sebou.  

Srdečně zve ředitelka školy. 

 Ţeny v DPS obdrţely k MDŢ od chlapců dárečky 

V pátek 8. 3. 2019, v den svátku MDŢ, se chlapci z DDŠ, ZŠ a ŠJ Ţlutice vydali se svými vychovateli do Domu s pečovatelskou 

sluţbou ve Ţluticích. Zde všem přítomným ţenám popřáli, předali kytičku a malý dárek v podobě ručně vyráběného přáníčka a 

zdobeného perníčku. Zbylé dárečky a květiny následně rozdali hoši ţenám, které potkali při zpáteční cestě do dětského domova. 

Obdarované ţeny v DPS i ve městě byly překvapené a chlapcům poděkovali, coţ je velice potěšilo. Chlapci měli dobrý pocit 

z toho, ţe mohli udělat ostatním radost. 

Bc. Irena Vacková, Vedoucí vychovatel DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



 

Pečovatelská sluţba pomáhá seniorům, zdravotně postiţeným, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dět-
mi, jejichţ situace vyţaduje pomoc druhé osoby (v rodině se narodilo 3 a více dětí současně, sám rodič je nemocný 
či zdravotně postiţený, dítě, o které rodič pečuje, je zdravotně postiţené). 

Pomůţeme vám v těchto oblastech:  

Osobní hygiena - denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby. 
Je pro vás obtíţné vstoupit do vany? Máte strach z uklouznutí, pádu? Jste špatně pohyblivý a potřebujete pomoc 
při pouţití toaletního křesla? Jste upoután na lůţko a potřebuje pomoc s výměnou inkontinenčních pomůcek? Pomů-
ţeme vám zajistit vhodné pomůcky pro zvýšení bezpečí. Můţeme pomoci při koupání, aby se předešlo pádu, apod. 
S naší pomocí budete mít moţnost provést všechny úkony osobní hygieny a péče o tělo s fyzickou podporou nebo 
s dohledem v tempu, jaké je vám příjemné. 

Zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu - oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, celková úprava vzhle-
du, posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu. 

S naší fyzickou podporou nebo dohledem můţete nadále udrţovat svůj styl oblékání, respektujeme vaše přání a po-
třeby. 

Samostatný pohyb - změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve vlastním prostoru a mimo domácnost. 
Máte strach z chůze na větší vzdálenost nebo z pádu? Jste po operaci a nejste si při chůzi jistí? Můţeme vám zajistit 
podporu při bezpečném pohybu ve vlastní domácnosti i mimo ni. Doprovodíme vás k lékaři, na poštu, na úřad, 
do obchodu, na rehabilitaci, apod. 

Zajištění stravování - příprava a příjem stravy.  
Potřebujete podporu při přípravě stravy? Pomůţeme vám připravit snídani, večeři, zajistíme dováţku oběda. 

Péče o domácnost - udrţování domácnosti, péče o oblečení, boty, udrţování tepelného komfortu, obsluha spotře-
bičů, nakládání s odpady. 

Nezvládáte vlivem vysokého věku či onemocnění pečovat o svou domácnost tak, jako dříve? Pomůţeme vám např. s 
umytím nádobí, běţným úklidem, převlékáním lůţkovin, praním prádla, ţehlením, obsluhou pračky či jiných domá-
cích spotřebičů, apod.  

Zajištění kontaktu se společenským prostředím - společenské kontakty, komunikace, vyuţívání běţných veřej-
ných sluţeb. 

Přejete si uskutečnit kontakt s rodinou, s přáteli? Zapomínáte? Nedokáţete se srozumitelně vyjádřit? Nezvládnete 
dojít na poštu, na úřad, do banky? Pomůţeme vám. Zajistíme pochůzky, nákupy, pomůţeme vám spojit se s vaší 
rodinou, při oslabení orientace můţete vyuţít slovní  i fyzické podpory pečovatelky, pomůţeme při nácviku a rozví-
jení optimální formy alternativní komunikace. 

Seberealizace - vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti. 
Máte zájem o vzdělávání, pracovní uplatnění? Máte své zájmy? Rádi vám poskytneme informace, kdo vám pomůţe 
v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Můţeme vás informovat o tom, jak trávit volný čas. Můţeme zajistit 
doprovod do knihovny. Pomůţeme vám s nácvikem oblíbených činností. 

Péče o zdraví a bezpečí - zdravotní prevence, zdraví, zdravá výţiva. 
Nevíte, jak si přivolat pomoc? Nezvládnete dojít k lékaři, vyzvednout si léky? Zapomínáte brát ve stanovený čas 
léky? Potřebujete zajistit kompenzační pomůcky? Informujeme vás o tom, jak si přivolat pomoc, předpis potřebných 
léků a pomůcek zajistíme za vás. Dohlédneme na to, ţe uţijete léky ve stanovený čas. K lékaři vás doprovodíme.  

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí - finanční a majetková oblast, základ-
ní doklady, účast na veřejném ţivotě, ochrana práv. 

Nezvládnete dojít na poštu zaplatit nájem? Nemáte dostatek finančních prostředků? Máte propadlý občanský prů-
kaz? Na poštu vás vyprovodíme nebo úhradu vyřídíme bez vaší přítomnosti. Předáme vám kontakty na subjekty, 
které se zabývají řešením dluhů, uzavíráním smluv, darováním, apod. Pomůţeme vám s vyřízením sociálních dávek 
a jiných výhod (důchod, dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvek na péči a mobilitu, apod.), zajistí-
me vám vystavení nového OP. 

Podpora rodičovských kompetencí - péče o děti. 
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o dítě v domácím prostředí, zajištěním plnění školních povinností, udrţová-
ním uspokojivého zdravotního stavu dítěte? Předáme vám informace o návazných sluţbách, zajistíme doprovod, 
fyzickou podporu při péči o dítě. 

Pomoc poskytujeme vţdy v rozsahu, v jakém zájemce pomoc potřebuje. Pokud je zachována v některých oblastech 
soběstačnost, tak je tato soběstačnost podporována. V praxi to znamená, ţe je-li např. sjednán úklid domácnosti, 

Potřebujete z důvodu vysokého věku, nemoci,  

či zdravotního postiţení pomoc druhé osoby?  

Pomoc můţe zajistit pečovatelská sluţba ... 



PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych touto cestou poděkovala za profesionální zákrok ţlutických záchranářů Jany Hájkové a Jarosla-
va Kaňky, kteří svojí bezvadnou prací zachránili Jaroslava Kluse.  

Přítelkyně Libuše Hejlová                                                                                                                                
——————————————————————————————————————————— 

Dovolte nám poděkovat, všem sponzorům za věcné dary na Rybářský ples, který se konal dne 9. 3.  2019 
v  místním kulturním domě. 

Pořadatelé 

zkoumáme, jaké činnosti člověk zvládá sám, jaké s pomocí, jaké nezvládá. Činnosti, které zájemce zvládá, vykonává 
zájemce nadále sám bez naší pomoci. Činnosti, které zvládá s pomocí, vykonává za spolupráce pečovatelky, aktivně 
se na činnosti podílí, pečovatelka pouze asistuje. Činnosti, které nezvládá, vykonává sama pečovatelka. 

Zavedení pečovatelské sluţby předchází vţdy sociální šetření, při kterém se mapují potřeby zájemce. Při sociálním 
šetření se dojednává rozsah a forma pomoci. 

Pomoc poskytujeme ve vaší domácnosti v předem dohodnutém čase. 

Vhodným doplňkem k pečovatelské sluţbě pro osamělé seniory je TÍSŇOVÁ PÉČE. Tísňová péče je sociální sluţba, 
která zajišťuje 24hodinový dohled uţivatele pomocí pohybových čidel a nouzových tlačítek. Bliţší informace 
na https://www.zivot90.cz/cs/asistence/tisnova-pece  nebo http://www.andelnadrate.cz/ . 
V případě zájmu o pečovatelskou sluţbu nebo bliţší informace nás můţete kontaktovat: 

Bc. Veronika Janíčková, DiS., ředitelka DPS Žlutice, p.o., Pod Strání 467, 364 52  Žlutice                                                
Tel.: 353 393 269/725 958 988, e-mail: dpszlutice@seznam.cz, web: www.dpszlutice.websnadno.cz 

Prodej   slepiček 

Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  

Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, 

Green Shell-typu Araukana, 14 – 19 týdnů 

staré, 159 - 209,- Kč/ ks.   Prodej: Ţlutice - u 

kina – 24. dubna  2019 - 15.30 hod.                                  

Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 

270, 728 605 840. 

Pronajmu nebytový prostor ve Ţluticích v ulici Du-
kelských hrdinů čp. 102 (bývalá cukrárna). Informace 
na telefonu 602 613 064 nebo 607 966 897.              
————————————————————— 
Hledám byt k pronájmu ve Ţluticích za rozumnou 
cenu. Jsem maminka se třemi dětmi. Prosím, kontak-
tujte mě kdykoliv během dne na tomto telefonním 
čísle: 722 684 629. Děkuji.                                        
————————————————————— 
Prodám zánovní horské kolo, cena 2.000,- Kč. Info 

na telefonu 732 765 278. 

Firma Jan Hutkay, Nevděk-vazníky Ţlutice 
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici  

tesař, dělník v dřevovýrobě, řidič (sk. CE).  

Další potřebné informace získáte na tel. č. 724 237 232 (paní Bártová). 

Hospůdka U kostela srdečně zve v pátek 19. dubna na  „Hraní a zpívání s Egim―, nepravi-

delný sousedský večer se zpěvem a malou kapelou. Bude se i grilovat. Přijďte „pobejt―. 

Téměř 48 letý, zatím nevidomý muţ – se snahou opět vidět – hledá touto cestou  bezdětnou 
(není podmínkou) partnerku k váţnému seznámení.                                                                                                                  
Zájmy: hra na hudební nástroje, cizí jazyky – německý, anglický, francouzský, procházky.   
Nevadí-li   Vám   můj   zdravotní   handicap,   prosím,   volejte  na tel.: 728 448 747 nebo 
napište na adresu Štěpa Calda, Pšov 66, 364 52 Ţlutice. 

https://www.zivot90.cz/cs/asistence/tisnova-pece
http://www.andelnadrate.cz/
mailto:dpszlutice@seznam.cz
http://www.dpszlutice.websnadno.cz/


Manětínský zámek zve příznivce něţných olejomaleb 
na výstavu Lady Kratochvílové. Potrvá celý měsíc du-
ben. 

V Lidovém domě ve Staré Roli si v sobotu 6. 4. 2019  
můţete uţít kapelu Monkey Business, kteřá se tu zastaví 
na svém Tour 2019 s programem Bad Time for Gentle-
men! Neodolatelný Matěj Ruppert a další členové kapely 
se představí ve vynikajícím programu. Jste zváni. 

Do karlovarské Husovky můţete dorazit v úterý 9. 4. 
2019 a zjistíte, ţe Slávek Janda se svým Abraxasem má 
stále pořádně našlápnuto. Začátek jako vţdy v 19.30 ho-
din. 

V Regionálním muzeu v Nečtinech se ve středu 10. 4. 
2019 můžete zaposlouchat do vyprávění námořníka 
a spisovatele Jiřího Franka v pořadu nazvaném 
Námořnické pověsti a legendy. Začíná se v 18 hodin.  

BIO Farma BELINA manţelů Prchalových v Nežichově 
u Touţimi se na Velikonoce opět otevírá pro veřejnost ! 
Od 20. 4. 2019 je pro vás opět od 12 hodin zahájená se-

zóna a otevřený obchůdek na farmě. Pro děti se připra-
vuje tvořivá dílnička a polední country pro všechny 
ostatní. 

Znovu karlovarská Husovka. Ve čtvrtek 25. 4. 2019 vás 
můţe příjemně překvapit nejtvrdší čajová kapela Květy. 
Jsou drţitelé ceny Anděl 2007. Začátek v 19.30 hodin.  

Druhý počin v Husovce bude patřit dětem. Kdo nestihl 
divadelní řádění Viktora Braunreitera s názvem Pověsti 
vašeho kraje, má další moţnost. Dramatizace povídek 
karlovarského spisovatele Zdeňka Šmída je v podání 
pana principála víc neţ zábava pro děti. Rodiče 
se nudit nebudou! Zaznamenejte si: neděle 28. 4. 2019 
od 15 hodin. 

Poslední tip se týká fanoušků létání, letadélek a všeho, 
co s létáním souvisí. Opět Plasy a velmi přitaţlivá akce s 
názvem Den ve vzduchu. V areálu plaského Aeroklubu 
se ve dnech 27. - 28. 4. 2019 od 10 hodin nudit snad ani 
nemůţete.  

Hezké kulturní jaro!                                     Petra Vojtová 

Co se dá dělat v dubnu? Pár tipů pro vás ... 

Muzejní spolek Ţluticka zve: 

100 let – 100 děl / 100 autorů - 100 osudů 

Ke stoletému výročí republiky vznikla v Galerii 
umění v Karlových Varech nová stálá expozice. 
Z  rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění 
byla vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotli-
vých letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo 
datem narození nebo úmrtí jejich autora. Zvolený 
princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se ob-
vykle do své blízkosti nedostávají. Expozice nabízí 
prolínání uměleckých stylů a mezigeneračních vý-
povědí.                                                                                                                                      
K vystaveným dílům a jejich autorům se váţe řada 
příběhů, které zůstávají většinou v ústraní. Velmi 

zajímavě a poutavě je dokáţe přiblíţit kurátorka ga-
lerie, paní Mgr. Boţena Vachudová.  
Podařilo se nám zajistit komentovanou prohlídku 
první poloviny výstavy. Uskuteční se 11. 4. 2019 
v  6.30 hod. v Galerii umění v Karlových Varech. 
Srdečně zveme zájemce, aby se přihlásili ve ţlutic-
kém infocentru na telefonním čísle 725 958 978. 
Počet účastníků je omezen! Doprava není zajištěna.  
Těšíme se na společný kulturní záţitek v krásném 
prostředí a pokud bude zájem, na podzim domluví-
me komentovanou prohlídku druhé části výstavy. 
 
Za Muzejní spolek Ţluticka  MUDr. Hana Hnyková 





Kulturní program duben 2019 

 

Kulturní dům 

4. 4.  -   14.00 hod.       

Jarní posezení seniorů - hraje V. Ţákovec 

7. 4.  -   16.00 hod.       

Písničková klauniáda pro děti a jejich rodiče, vstup 30,-Kč. 

 

Lomnice 

6. 4.  -   10.00 hod.       

Čištění řeky střely -sraz na mostě v Lomnici 

30. 4. -  17.00 hod.       

Čarodějnický slet, stavění máje 

 

Galerie 

Výstava fotografií Jana Boreckého 

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

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový 

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

 
Do dubnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie Ferencová,  Radka Sto-
lariková, Petr Keřka, Jaromír Břehový, Zuzana Týřová, Alois Minář, Irena Vacková, Petra Vojtová. 
Veronika Janíčková, Libuše Hejlová, Tomáš Michálek, Tomáš Svoboda, Luděk Svoboda, Ondřej 
Kuchta, Jaroslav Hliňák a Monika Volemanová. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky   do květnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. dubna 2019, elektronicky na adresu 
zpravodaj@zlutice.cz.Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 

 
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Ţlutice. 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

