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Hurá, prázdniny!! 



 

                                   Možná vás zajímá…? 

Poděkování 

S tichým zármutkem v srdci 
jsme všichni na městském úřadě 
přijali smutnou zprávu o skoná-
ní naší kolegyně Hanky Janču-
rové. Naše dlouholetá matrikář-
ka odváděla bezchybnou sluţbu 
občanům nejen našeho města, 
ale i širšího okolí. Svojí profesi-
onalitu dokázala na pracovišti 
okořenit výtečným smyslem 
pro humor a osobitým smíchem, 
na který se nedá zapomenout 
a  který nám bude chybět. 

S velikým respektem děkuji 
jménem města Ţlutice za odvá-
děnou práci, za předané zkuše-
nosti a za sluţbu lidem. Snad 
vám při vyslovení jejího jména 
naskočí na tváři úsměv, stejně 
jako mě.  

Čest její památce!  

         Václav Slavík, starosta města 

Jaké změny čekají křižovatku na Hvězdě? 

Ředitelství silnic a dálnic připravuje úpravu dopravního 
značení křiţovatky na Hvězdě. Vzhledem k plánované 
výstavbě dálnice se nebude nijak upravovat stavebně. 
Dojde ale ke zvýraznění vodorovného i svislého do-
pravního značení a k bezpečnostním úpravám na svodi-
dlech. Ještě ŘSD osloví z mého podnětu Krajskou sprá-
vu a údrţbu silnic, aby navázala na vodorovné značení 
také z odbočky na Ţlutice, mnoho řidičů totiţ neumí 
do  křiţovatky správně najet. Snad bude Hvězda o něco 
bezpečnější, i kdyţ hlavně je to na ohleduplnosti a opa-
trnosti řidičů. 

Podařilo se najít partnera k žádosti o dotaci 
na opravu muzea?  

 S radostí mohu oznámit, ţe ano. Ţadatel z tzv. Nor-
ských fondů musí mít partnera z donátorského státu, 
v tomto případě z Norska. Jeho ţádost pak obdrţí vý-
znamné bodové hodnocení navíc a má větší šanci 
na  úspěch. Nutno dodat, ţe jsme na samotném počátku 
cesty, ale pro začátek to vypadá slibně. Partnera jsem 
hledal jménem města na kontaktním semináři 
v angličtině, který se konal v Praze. Představilo se 
na  něm skoro 50 projektů z Česka a 14 partnerů 
z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Takţe o partnery 
byl velký zájem a najít jednoho je také dílem štěstí. 

Všem školákům přeji, aby si uţili krásné prázdninové 
dny. 

Václav Slavík - starosta města 

Označování odpadových nádob 

Město Ţlutice se omlouvá obyvatelům Ţlutic, ale 
z technických a praktických důvodů nelze označit všech-
ny popelnice čárovým kódem jak bylo oznámeno měst-
ským rozhlasem (neoznačená č.p. na domech a popelnice 
přistavené tak, ţe nelze jednoznačně určit, ke kterému 

č.p. patří. Nejúčelnějším způsobem bude osobní návštěva 
pracovníka městského úřadu Ţlutice u kaţdého vlastníka 
nemovitosti. Tato návštěva by měla proběhnout do konce 
měsíce července po předchozím ohlášení. 

Děkujeme za pochopení                                                            
Jiří Volf, Městský úřad Žlutice 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 

Termín a místo konání: pondělí 3.června 2019 od 18 ho-
din v Kulturním domě Žlutice 

Zastupitelstvo města Žlutice 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 450.000,- 
Kč na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního 
automobilu pro JSDH Ţlutice―, 

odkládá rozhodnutí o provedení opravy místní komuni-
kace k č.p. 522, ul. Karlovarská do příštího jednání ZM, 

schvaluje ceník pro nakládání se separovanými obyčej-
nými a nebezpečnými odpady pro právnické osoby 
s místem podnikání ve správním obvodu města Ţlutice 
a  fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo vlastnící 
nemovitost ve správním obvodu města Ţlutice pro rok 
2019 podle připomínek zastupitelů. 

schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji 
(Směrnice č. 1/2019) ve znění dle předloţeného návrhu, 

schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací 
ve  znění dle předloţeného návrhu.                           

                                   

              Z jednání zastupitelstva města 

Zprávy Městského úřadu 

Městský úřad Ţlutice má celozávodní dovolenou, a to ve dnech od 29. 7. - 2. 8. 2019.  

Městská knihovna Ţlutice má dovolenou ve dnech 29. 7. -  9. 8. 2019. 

 

Váţení spoluobčané,  

mnoho z vás podepsalo petici, ve které 
jsme vyjadřovali nesouhlas s výstavbou 
a  provozováním brokové střelnice ve Ţlu-
ticích (u statku). Obávali jsme se hlavně 
hluku. Rádi bychom vás informovali, co 
se od té doby stalo a jaká je současná situ-
ace. V březnu petiční výbor doručil petici, 
která čítala 84 podpisů, na městský úřad. 
Ještě ten samý měsíc se peticí zabývalo 
zastupitelstvo na svém zasedání, kde vy-
stoupil i pan Civín (ţadatel o povolení 
stavby), který navrhl provedení hlukové 
zkoušky za účasti veřejnosti a zastupitelů. 
Petiční výbor uvítal vstřícný krok, ale zá-
roveň upozornil, ţe nám nejde jen o dodr-
ţení zákonných hlukových limitů, ale o to, 
ţe chceme mít ve Ţluticích klid. 

Na zasedání zastupitelstva na konci dubna 
vystoupil pan Civín a uvedl, ţe pozastavu-
je projekt výstavby a provozování Broko-
vé střelnice Diana ve Ţluticích.  

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří petici podpořili, městu Ţlutice, ţe se 
záleţitostí zabývalo, a panu Civínovi za 
pozastavení projektu. 

Přejeme klidné a tiché léto. 

Petiční výbor 

BROKOVÁ STŘELNICE                    

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ 



Letos probíhá jiţ 11. ročník výstavy, která pomocí foto-
grafií představuje proměny různých staveb. Od sakrál-
ních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multi-
kulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy 
v parcích a sadech. 

Město Ţlutice se zúčastňuje této akce podruhé. Předloni 
jsme představili proměnu kapliček Bellhübel a Sv. Jaku-
ba, letos se můţeme pochlubit proměnou Luční kaple u 
Protivce. 

Zahájení výstavy proběhlo tradičně v květnu na Vyše-
hradě. Letos pod patronací Karlovarského kraje a za bo-
hatého kulturního programu. Součástí bylo i vyhodnoce-

ní nejúspěšnějších proměn za loňský rok. 

Od června se výstava rozdělila na několik sekcí a ty za-
čaly putovat po naší republice. Ve Ţluticích budeme 
moci porovnat proměny v našem a plzeňském regionu 
v  srpnu. Pevně věřím, ţe „naše― kaplička v těţké kon-
kurenci obstojí a ţe se bude líbit. 

Bliţší informace o výstavě a případném hlasování 
pro jednotlivé proměny naleznete 
na www.cestamipromen.cz. Nezapomeňte dát hlas Luční 
kapli! 

                                                               MUDr. Hana Hnyková 

                                           Má vlast cestami proměn 

http://www.cestamipromen.cz/


Se začínajícím létem nás čeká i čas dovolených a letních 
radovánek. Neměli bychom však před odjezdem ze svých 
domovů zapomínat na jejich zabezpečení. Proto bychom 
měli dodrţet několik preventivních rad, které nás mohou 
ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich 
obydlí. Zloději jsou totiţ vynalézaví a vyuţijí kaţdé pří-
leţitosti. 

Na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňujte ani vy ani 
vaše děti. Pokud odjíţdíte na delší dobu, řekněte to pouze 
svým blízkým, případně osobám, kterým věříte. Můţete 
je také poţádat o pravidelné kontroly vašeho majetku. 
O  pomoc a kontroly zabezpečení vašeho obydlí, můţete 
poţádat i svého souseda, ten je přeci vaší nemovitosti 
nejblíţe.  

O svém odjezdu nepište ani na sociálních sítích. Fotogra-
fie z dovolené na ně vkládejte raději aţ po svém návratu 
domů. V jiném případě nahráváte zlodějům do karet, 
zejména kdyţ zde uvedete přesné datum odjezdu a infor-
maci o tom, jak se dlouho mimo domov zdrţíte.   

Neupozorňujte zbytečně ani na své majetkové poměry. 
Nenechávejte si doma velké mnoţství cenností a vyšší 
finanční hotovost, raději vše uschovejte do banky, pří-
padně cenné předměty, peníze či platební karty řádně 
uzamkněte v trezoru doma.  

Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení 
všech oken i dveří. Dnešní moderní technologie dokáţou 
navodit zdání, ţe je uvnitř vaší nemovitosti někdo stále 
přítomen, a to například automatickým rozsvěcením svě-
tel.  

Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vlou-
pání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu ne-
vstupujte, můţe se stát, ţe pachatel je stále uvnitř. Pokud 
do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipu-
lujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit 
i  stopy, které zde pachatel zanechal, a ztíţit nám tak jeho 
dopadení. 
 
                 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
                 oddělení tisku a prevence 

Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                       
Před odjezdem na dovolenou si řádně zabezpečte si svůj majetek 

                  Jak to vidím já… 

 

V listopadu minulého roku na mém prvním zastupitelstvu 
po volbách jsem se ptala jednatele TS Ing. Keřky, jestli 
by se nemohly opravit díry v silnici na křiţovatce u mos-
tu. Odpověď zněla: nejsou jiţ peníze v rozpočtu a na zi-
mu to nemá cenu. V březnu jsem se na stejnou otázku 
dozvěděla, ţe čekáme na otevření balírny, abychom moh-
li nakoupit materiál. V dubnu - balírna ještě neotevřela. 
V květnu - materiál máme, čekáme na teplejší počasí. 

V červnu, kdyţ píšu tento článek, jsou díry v sinici stále. 
Proč? Nevím. Máme peníze, máme materiál, počasí jak 
v  Africe, ale jámy jsou větší a větší. Kličkování aut mezi 
nimi připomíná jízdu zručnosti. 

I kdyby byly všechny silnice ve Ţluticích v době vydání 
tohoto Zpravodaje opravené, bylo by to podle mého názo-
ru pozdě. Nic by to nezměnilo na skutečnosti, ţe několik 
měsíců byla jedna z nejvíc uţívaných ulic ve městě v de-
zolátním stavu. Byla to pro nás všechny ostudná vizitka, 
nebezpečná pro provoz a my, občané, jsme si zde ničili 
svoje auta (já vím o třech proraţených pneumatikách).  

Často slyšíme, ţe musíme být trpěliví a ţe chybami se 
člověk učí. Ale jak dlouho? A za naše společné peníze? 
Mě napadá spíš pořekadlo, ţe nejsme tak bohatí, aby-
chom si pořizovali levné věci. Podle mého názoru je lev-
né flikování ve výsledku o hodně draţší, neţ kdyţ pro-
blém vyřeší ten, kdo to umí. Proto měla být silnice opra-
vená jiţ dávno a podle řádných technologických postupů. 

                                                             MUDr. Hana Hnyková 

Od 15. 5. 2019 má ordinace MUDr. Hany 
Hnykové nové telefonní číslo:                  

                       774 667 027 

                      Oznámení 



Zásahová jednotka  
 
Jedna dopravní nehoda, poţár lesní hrabanky a čtyři 
technické události navýšily počet letošních výjezdů 
na  třicet jedna. 
 
Mladí hasiči 
 
S přicházejícím koncem školního roku končí i u našich 

mládeţníků další ročník. Soutěţe vrcholí okresními 
a  krajskými koly. Ani letos tomu nebylo jinak. 
 
Přípravka absolvovala své okresní a krajské kolo 
23.  června v Hroznětíně, kam vyrazila se dvěma druţ-
stvy. Soutěţila ve třech disciplínách a a obsadila celko-
vé čtvrté a páté místo.  

                                  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE 

Mladší kategorie se zúčastnila 19. května okresního 
kola hry Plamen, které proběhlo v nedaleké Útvině. 
Za  Ţlutice soutěţila dvě druţstva, která celkově obsa-
dila první dvě místa. Vítězné druţstvo postoupilo 
do  krajského kola, které se konalo 23. června 
v Hroznětíně. Ţlutické druţstvo poměřilo síly 
s vítěznými druţstvy z Chebska a Sokolovska. A jak 
vše dopadlo? V disciplíně štafeta dvojic druhé místo, 

ve  štafetě 4 x 60 metrů první místo a v poţárním útoku 
druhé místo. Celkově pak vybojovala druhé místo  
a  pro  ročník 2018 – 2019 se stává vícemistrem Karlo-
varského kraje. 
Dařilo se také v kategorii jednotlivců, kde v kategorii 
chlapců si dovezla první dvě místa a v kategorii dívek 
první tři místa. 



Starší kategorie opět ovládla okresní kolo a jako favo-
rit postoupila do kola krajského, které se konalo  14. -
16. června v Ostrově. Devět nejlepších druţstev 
z Karlovarského kraje bojovalo o vítězství a postup 
na  mistrovství České republiky, které se letos koná 
ve středočeské Vlašimi.  
Ţlutičtí nezačali dobře. Ačkoliv v první disciplíně 
(štafeta CTIF) dosáhli jednoznačně nejlepšího času, byli 
díky vykročení závodnice z dráhy zatíţeni deseti trest-
nými vteřinami a bylo z toho páté místo. Následovaly 
další disciplíny, kde naši mládeţníci předváděli skvělé 
výkony -  útok CTIF – první místo, poţární štafeta 
dvojic - první místo, štafeta 4 x 60 metrů - první mís-
to. V podvečer pak následoval závod poţární všestran-
nosti – 6 záludných disciplín. Ţlutice vybojovaly druhé 
místo. Ztráta na vedoucí druţstvo z Mezirolí byla při 
součtu jednotlivých pořadí 2 body.  
V neděli pak následovala královská disciplína – poţární 
útok.  Ve druhém pokusu nenechaly Ţlutice nikoho na 
pochybách a disciplínu jednoznačně vyhrály. Mezirolí 
skončilo na místě druhém, ovšem v součtu jednotlivých 

pořadí porazily ţlutické druţstvo o jeden bod, a zajistilo 
si tak celkové vítězství a postup na Mistrovství ČR.  
Ačkoliv byli Ţlutičtí výkonnostně lepším týmem, pora-
zili se vlastními chybami. 
Přejeme tedy mladým hasičům z Mezirolí hodně úspě-
chů při reprezentaci Karlovarského kraje ve Vlašimi.  
Nicméně sezóna je celkově hodnocena opět jako velice 
úspěšná, a tak se sluší poděkovat našim mládeţníkům, 
jejich vedoucím a realizačním týmům za skvěle odvede-
nou práci. 
 
Závěrem si dovolím všem dětem a mládeţníkům popřát 
příjemné prázdniny, dospělákům zaslouţenou dovole-
nou a všem ostatním pohodové léto. 
A ještě jedna připomínka: Zápis do dalšího ročníku 
mladých hasičů proběhne 4. září od 16:30 hodin 
v hasičské zbrojnici. To se samozřejmě netýká jen stá-
vajících mladých hasičů, ale i nových zájemců. Tak 
na  viděnou. 
 
Alois Minář, jednatel a velitel SDH Žlutice 

Populární občerstvovací stánek 

Big Burgr Bestie zahájil 

21.  června provoz v areálu pří-

rodního koupaliště Dolánka 

ve Ţluticích.  

Provozní doba pondělí - čtvrtek 

10.30 - 23.00 hod., pátek -     

sobota 11.00 - 23.00 hod.,     

neděle 11.00 - 21.30 hod.  

Přijďte pobejt! 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kaňka 3 



Kaňka 4 



                                            V Záhořicích závodili rybáři 

Přátelé rybáři,                                                                    
v sobotu    8. 5. 2019   se   konaly    na komoře Záhořice 
II.  rybářské závody. Počasí     nám  celkem přálo, i kdyţ 
po ránu bylo ještě trochu chladněji.  Pravda, nesešli jsme 
se  zrovna   v  hojném   počtu   (15 členů, 3 nečleni),  ale  
i tak byla  nálada   pohodová,   pivo studené   a guláš vý-
borný,  a my tak  závody    hodnotíme jako úspěšné.   
Celkem  bylo  uloveno  128  ks  ryb,   coţ   není  špatné,  
a  dva  největší úlovky  měly shodně 40 cm.  Niţší účast 

měla tu výhodu, ţe se při rozdělování cen dostalo na kaţ-
dého. Chtěl bych poděkovat  všem, kteří se   na přípravě  
závodů   podíleli, především pak městu Ţlutice za finanč-
ní příspěvek, který  nám  umoţnil zakoupit spoustu krás-
ných cen. Příští rok se na vás všechny opět těšíme a věří-
me, ţe se sejdeme minimálně v dvojnásobném počtu.  

S pozdravem "Petrův zdar!" za rybáře Ţlutice. 

                                                                 Martin Pomajzl 

                                                   Pozvánka na biojarmark 

3. srpna 2019 od 12.00 hodin  se opět koná ve Verušicích 
jiţ 12. ročník verušického Biojarmarku. Akci pořádá 
místní akční skupina Smírčí kámen z.s. ve spolupráci 
s organizací Ţlutické maminky z.s. a JO Verušice. 
Je  připraven bohatý program, zejména pro děti, jezdecké 
soutěţe, různé hry a vystoupení, stánky s ukázkou řeme-
sel a prodejem různých domácích produktů. Děti se sve-
zou na ponících. 

K poslechu i tanci bude hrát v odpoledních a večerních 
hodinách skupina „Bugr Band― a folková skupina 
z Prahy „ Ve čtvrtek v pět―. 

Moţnost přespání v místě (stánek s občerstvením, voda, 
osvětlení). Akce je podporována Městem Ţlutice a další-
mi sponzory. Všechny vás srdečně zveme na oslavu svát-
ku ţní! Dobrou náladu s sebou! 

                                                                   Ivana Pánková 

Chceš rozšířit své sportovní aktivity? 

Zde je nabídka pádlování na dračí lodi.  

Trénink je sice docela dřina, ale sedíš 

na jedné lodi s fajn lidmi a v bezva    

atmosféře. 

Věkové rozpětí je široké, týká se mužů 

i  žen. 

Můžeme jezdit společně ze Žlutic, třeba 

1x týdně. 

H. Brichtová, hbucto@seznam.cz, tel. 

608 510 406 

mailto:hbucto@seznam.cz


*V Manětíně v sobotu 6. 7. 2019 od 19 hod.  
v  zámeckém sále zahraje Quartetto Teleman, těleso 
známé jak na českých, tak i na zahraničních pódiích.  
 
*V Bečově nad Teplou pořádají XVI. Bečovské 
slavnosti -  13. 7. 2019 - 14. 7. 2019 od 9 až do17 hod. 
v  historickém centru města. 
 
*Beatles ve fraku aneb Baroko naruby můţete slyšet 
v  jízdárně ve Světcích u Tachova v neděli 14.7. v 15 hod. 

 
*Amfiteátr Loket - 20. července 2019 od 16 hod., kon-
cert s názvem JAZZ pod hradem. Ke slyšení budou : Jiří 
Stivín & Co. Jazz Quartet - Jan Spálený a ASPM - Pavol 
Hammel a Prúdy - Jazz Fancies. Vstupné: 440 Kč před-
prodej, 490 Kč na místě. 

A ještě jednou Amfiteátr Loket, kde vás roztančí 
Mňága a Žďorp, Wohnout, Laura a její tygři, Vanu-
a2, a to 9. srpna 2019 od 16 hod. Vstupné: 440 Kč 
předprodej, 490 Kč na místě. 

*Znovu Manětín v sobotu 27. 7. 2019, v Zámeckém sále 
zahraje skladby Bachovy, Mozartovy, Pucciniho Pěve-
cko-instrumentální trio ve sloţení, klavír, flétna, zpěv. 

* V sobotu 10. 8. 2019 vás přivítají v Lokti, kde od rána 
do cca 18 hod. proběhnou Středověké slavnosti 
purkrabího Půty. Skočte rovnýma nohama do gotiky! 

*V manětínském kostele  Sv. Barbory ve čtvrtek  15. 8. 
2019 od 19 hod.:  Z Dobřan až k Amazonce. Pokračo-
vání koncertního turné s dílem J. J. I. Brentnera, dobřan-
ského barokního skladatele, které nastudovali mladí 
a nadějní zpěváci a instrumentalisté v rámci česko-
bavorské spolupráce a mistrovských kurzů pod vedením 
významných osobností z oblasti staré hudby. 

* Opět amfiteátr Loket a světoznámí  The Offspring + 
hosté. Do Lokte přijeďte v úterý 20. srpna  od 17:30 
hodin. Vstupné 1.490 Kč předprodej, 1.590 Kč na místě. 

  

* Víte, jak se žilo zámeckému služebnictvu? Pro od-
pověď si přijeďte do Manětína v sobotu 17. 8. 2019 
od 14 hod. Zaţít totiţ můţete Barokní den na zámku. 
Vítání jsou malí i velcí ! 

 

.* Milovníci vokální hudby si zapamatují datum 24. 8. 
2019, kdy v kostele Zvěstování Panny Marie v Ma-
riánské Týnici v pořadu  S HUDBOU ZA PAMÁTKA-
MI PLZEŇSKÉHO KRAJE a RADOST V BAROKU 
zazní písně, které přednese  Regnis vocale v  koncertním 
progamu  "Kouzlo renesančního vícehlasu" 
 
                 Pěkné chvilky s kulturou přeje   Petra Vojtová 

         Nechce se vám sedět doma ?  Pár kulturních tipů pro vás na letní měsíce 2019. 

V Z P O M Í N Á M E… 
 
Jiţ dlouhých 45 let uplynulo od tragické nehody, která se stala 1. července, při které nás navţdy opus-
tila naše milovaná Helenka Branţovská ve věku nedoţitých 21 let. Věnujte jí společně s  námi tichou 
vzpomínku. 
                                                                                                            Sestra Danuše a maminka Erika   
———————————————————————–-—————————–—–———————   
8. července 2019 tomu bude 8 let, co zemřel náš syn a bratr Miloš Pilný, kterému by 25. července t. r. bylo 59 let.   
 
                                                                                                                                                          Vzpomíná  maminka, bratři a celá rodina.                                                                                                                                                                                                   

P O D Ě K O V Á N Í 
 
Od února do června letošního roku jsem měl tu čest a potěšení učit především páťáky a čtvrťáky na naší základní škole. 
Protoţe moje krátká experimentální pedagogická dráha v této chvíli končí – a byla to jízda – rád bych poděkoval 
za otevřenou mysl a spolupráci všem svým ţákům a jejich rodičům. Mé poděkování za projevenou důvěru, trpělivost, 
mnohé cenné rady a výborné obědy patří také vedení školy a  všem pedagogickým i nepedagogickým kolegům.     
Dětem i jejich rodinám a celé škole přeji vše dobré do budoucích let a těším se na další setkávání. 

                                                                            Ondřej Fábera 

—————————————————————————————————————————-- 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Ladislavu Koutnému a technickým sluţbám za zhotovení 
bezbariérového přístupu na chodník v Mlýnské ulici.  
                                                                                                                                                          Švecovi 

INZERCE: Koupím  Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj.  Tel.: 728 222 938. 

https://www.zamek-becov.cz/cs/akce/11638-xvi-becovske-slavnosti
https://www.zamek-becov.cz/cs/akce/11638-xvi-becovske-slavnosti
http://www.zapadoceskebaroko.cz/cz/component/k2/beatles-ve-fraku-aneb-baroko-naruby
http://www.zapadoceskebaroko.cz/cz/component/k2/z-dobran-az-k-amazonce-2


Ve dnech 24. 5. aţ 26. 5. 2019 probíhala  v kulturním 
domě tradiční divadelní přehlídka Ţlutické divadelní léto. 
V porotě zasedli prof. František Laurin, reţisér, Máša 
Caltová, dramaturgyně,  a Vilém Dubnička, herec a reţi-
sér. Letošní přehlídky se nezúčastnil domácí soubor Ţlu-
tičan, který z technických důvodů musel přerušit zkoušky 
své nové hry a její premiéru odsunul aţ na prosinec letoš-
ního roku.  

Diváci zhlédli čtyři soutěţní a dvě nesoutěţní představe-
ní. Divadelní spolek KOLOFANTÍ Koloveč přivezl 
autorský muzikál „Zbývá příběh náš“.  Jeho největší 
cena spočívá v zobrazení ţhavé současné problematiky, 
téma křivácké manipulace mocných zbohatlíků s ţivoty 
všech, kteří se jim vzepřou nebo jim prostě překáţí. Čest-
né uznání za herecké výkony získali Anna Behenská 
(Gábina), Zdeněk Valenta (Jarda) a Kamila Štíbraná  
(Zuzana). Martin Volf, i s ohledem na dlouholetou syste-
matickou práci pro soubor Kolofantí, získal cenu  za au-
torství hry. 

V sobotu zahajovalo přehlídkový den Divadlo MAEBH 
Třemošná s hrou Miro Gavrana Zmrzlina, přinášející 
příběh dvou ţen, matky a dcery. V konstantním prostředí 
cukrárny se odehrává 9 epizod klíčových situací jejich 
ţivota od mládí aţ po stáří. Především pro svou vnitřní 
bohatost našla inscenace Zmrzliny (cena za inscenaci) 
vstřícnou odezvu u diváků. 

Třetí,  nesoutěţní představení Rádobydivadla Klapý 
byla hra Maxima Gorkého VASSA. Příběh z roku 1905 
vypráví o ţeně Vasse Ţeleznovové, která se všemi silami 
vzpírá zániku rodinného podniku a pokouší se 
s vypočítavým smyslem pro rodinu zachránit jejich firmu 

před bankrotem. Vynikající inscenace výtečného textu 
sklidila u diváků zaslouţený úspěch. 

Trnavská umělecká společnost (TRUS) se programově 
soustřeďuje na hry Divadla Járy Cimrmana od autorů 
Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Jejich soutěţní 
představení Vražda v salonním kupé není příběh 
ve  vlastním slova smyslu, ale jde o skládání naivně ab-
surdních situací. Humor plyne z toho, s jakou samozřej-
mostí se nesmysly skládají dohromady. Trnavská umě-
lecká společnost TRUS získala čestné uznání za udrţová-
ní tradice Járy Cimrmana. 

Hartmanické ochotnické divadlo Tyl uvedlo černou 
komedii Viliama Klimáčeka Nízkotučný život. Hartma-
nický soubor projevil dramaturgickou odvahu, kdyţ tuto 
neprověřenou komedii nasadil do svého repertoáru, 
za coţ získal čestné uznání. Jde o hledání toho, co je 
skryto pod nánosy tuku tří pacientek redukčního sanato-
ria. Výhodou představení je hravost, které vyuţívají 
všichni účinkující v plné míře.  

Tradiční nedělní pohádku O Budulínkovi uvedlo jako 
nesoutěţní představení  Divadlo KAPSA  Andělská ho-
ra.  
 
Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 
2019 ve Vysokém nad Jizerou je doporučena inscenace 
Miro Gavrana: Zmrzlina Divadla MAEBH Třemošná 

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje a Města 
Ţlutice.  

     Marie Ferencová, Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 

48. Žlutické divadelní léto je za námi 

Muzikál „Zbývá příběh náš“.  (Foto Jan Borecký) Představení „ Zmrzlina―. (foto Jan Borecký) 



ZUŠ OPEN ŢLUTICE  (foto A. Adámková )  

                            Červnová fotoohlédnutí….. 

Ţlutická pouť (foto J. Břehový) 

Dětský den (foto A. Adámková) 

Slavnostní rozloučení s předškoláky - muzeum ( foto A. Adámková )  

 
 
 

ZUŠ OPEN   
ŢLUTICE   
( foto Alena  
Adámková )  



KULTURNÍ PROGRAM                            

ČERVENEC - SRPEN 2019 

Amfiteátr Žlutice 

13. 7.  21, 45 hod. 

LETNÍ KINO – BOHEMIAN RHAPSODY                                                                          

Vstupné 80,- Kč. 

25. 8.     ROZLOUČENÍ 

S PRÁZDNINAMI 

LETNÍ KINO – POHÁDKA                                                                                                     

(opékání buřtíků, stanování, dobrodruţství ) 

Koupaliště 

V případě koncertu na místním koupališti 

budeme informovat pomocí plakátu a Fb 

města Ţlutice. 

Galerie 

25. 6. 2019  –  KERAMIKA Z KRUHU                                                                                    

Vernisáţ prodejní výstavy Pavly Mutinské.                                                                               

Výstava bude dostupná do konce prázdnin. 

Muzeum 

sobota, neděle - otevřeno 9.00 - 12.00 hod.,   13.00 - 
17.00 hod. 
 

Do konce září je upravená provozní doba 

knihovny:                                                           

úterý                                13.00 - 16.00 hod.                                                                                     

čtvrtek    10.00 - 12.00    13.00 - 17.00 hod                                                                                     

pátek      10.00 - 12.00    13.00 - 16.00  hod  

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 prázdninového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Petra 

Vojtová. Luděk Svoboda, Hana Hnyková, Marie Ferencová, Jaromír Břehový, Alois Minář, Martin 

Pomajzl, Ivana Pánková, Ondřej Fábera, Helena Brichtová, Petra Janouškovcová, Kačka Chmárníko-

vá, Petr Levanský, Michaela Maňáková a Vendula Kuchtová. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky   do zářijového čísla  nám, prosím, zasílejte do 18. srpna 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

