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                                   Moţná vás zajímá…? 

Bude letos k dispozici žlutický kalendář? 

Město ve spolupráci s Janem Boreckým a tiskárnou 

AZUS připravilo pro rok 2020 tisk stolního kalendáře. 

Čtrnáctidenní rozloţení kalendáře je doplněno fotogra-

fiemi našeho města a přilehlých obcí. Část nákladu, 

jako jiţ tradičně rozdáme našim seniorům, kteří přijdou 

na podzimní posezení. Další část bude pro všechny 

k dispozici ke koupi v Infocentru za cenu 120 Kč/ks. 

Jak pokračuje rekonstrukce kabin na horním hřišti? 

Zhotovitelem jsou naše technické sluţby a upřímně je 

nutno přiznat, ţe stavbu provází určité problémy. Před-

ně se při snaze o odkopání stěn zřítila část garáţe, která 

byla k objektu kabin přistavěna. Příčinou byly mělké, 

nepravidelné a neodborně provedené základy. 

V průběhu stavby bylo také rozhodnuto o kompletní 

výměně střechy, s  čímţ se původně nepočítalo. 

K zateplení objektu a novým oknům se také přidají úpl-

ně nové rozvody elektřiny a chceme nechat dokončit 

byt pro správce. Věřím, ţe dílo bude provedeno kvalit-

ně ke všeobecné spokojenosti. Sportovci si určitě odpo-

vídající zázemí zaslouţí a z horního hřiště roste velmi 

slušný sportovní areál.  

Policie častěji o prázdninách navštěvovala sportovní 

stadión. Co bylo důvodem? 

Důvodem byla moje ţádost o součinnost s místním po-

licejním oddělením při snaze chránit majetek města 

a  fotbalového klubu. Stalo se bohuţel zvykem, ţe si 

některé party mladých lidí udělaly ze sportoviště místo 

setkávání. Místo sportu ovšem spousta hluku, nepořád-

ku, nedopalky na běţecké dráze, nerespektování ná-

vštěvního řádu, popíjení alkoholu, pokusy o zakládání 

ohně, sprejování… Musím dodat, ţe s některými 

z mladých jsme našli společnou řeč, nechali si domlu-

vit. Většina práce byla na policii a té se podařilo stav 

velmi vylepšit. Nejsem moc zastáncem kamerového 

systému po městě, ale pravděpodobně se tomuto ná-

stroji nevyhneme. Dalším řešením by byl správce, který 

bude na hřišti bydlet a na areál dohlíţet. Nemáte nějaký 

tip?  

S počátkem nového školního roku přeji učitelům a ţá-

kům úspěšný vstup do školy. Těším se také na tradiční 

setkání v Protivci při svatováclavské mši v tamní kapli.  

Václav Slavík , starosta města 

              Z jednání zastupitelstva města 

 Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 24.června 2019 
od 18 hodin v Kulturním domě Ţlutice  

Zastupitelstvo města Ţlutice 

schvaluje provedení opravy místní komunikace k č. p. 
Karlovarská za nabídkovou cenu 546.766,- Kč včetně 
DPH (451.046,- Kč bez DPH),  

vybírá na základě doporučení výběrové komise vítězné-
ho uchazeče výběrového řízení na akci „Výměna osobní-
ho výtahu v objektu DPS Ţlutice― společnost VÝTAHY 
VOTO s.r.o., IČO: 62623826 za nabídkovou cenu 
1.245.450,- Kč vč. DPH,  

vybírá, na základě doporučení výběrové komise vítězné-

ho uchazeče výběrového řízení na akci „Zpracování PD 
na kompletní rekonstrukci mostu přes Střelu do ul. 
Lomnice― Ing. Naděţdu Hájkovou – KH MOSTY, IČO: 
69398631 za nabídkovou cenu 578.138,- Kč vč. DPH,  

schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Lesy 
Ţlutice, s.r.o. ve výši 372.173,- Kč             
na předfinancování dotačního projektu z Programu roz-
voje venkova ČR: „Soustava odpočinkových míst 
v lesích města Ţlutice―,  

schvaluje finanční krytí projektu „Revitalizace veřejné-
ho osvětlení Města Ţlutice―, na který obdrţelo dotaci 
z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu 
EFEKT 2019,  

 Mgr. Bc. Václav Slavík     Ladislav Koutný        
starosta města               místostarosta města                



S předstihem upozorňujeme  všechny   vlastníky   
a chovatele   psů,  ţe   podle   zákona  č. 166/1999 Sb. 
O  veterinární péči a o změně některých   souvisejících 
zákonů  s účinností od 1. 1. 2020 musí být kaţdý pes  
označen elektronickým čipem. 
 
Povinně se budou muset čipovat všichni psi, nejdříve 
však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování 
proti vzteklině.  Svého psa můţete nechat čipovat jiţ le-
tos, není třeba čekat  na ţádné  konkrétní   datum. Povin-
né očkování  psa proti vzteklině je od tohoto data platné, 
pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodrţení 
by se mohly   pohybovat  v rozmezí 20-100 tisíc Kč 
v závislosti na druhu  provinění.  
V souvislosti s tímto zákonem připravuje Město Ţlutice 
novou obecně závaznou vyhlášku. 
 
Čip sám o sobě je jen číslo 
Svého psa můţete nechat čipovat jiţ nyní. Jednoduše 
přivedete svého psa k veterináři a ten  vpraví  mikročip  
pod kůţi. Částka, kterou zaplatíte za očipování pejska, 
se  pohybuje v rozmezí 500 – 600 Kč. 
Čip vydrţí pejskovi po celý jeho ţivot. Pečlivý veterinář 
poznačí číslo  mikročipu  nejen   do průkazu zvířete, ale 
i  do   své  evidence  psích pacientů. Pak uţ je další krok 
na vás. 
 
 

Pomŧţe samotný čip najít pejska? 
Bohuţel ne. Mikročip má v sobě pouze číslo a ţádné jiné 
údaje. Je proto velmi důleţité provést registraci do někte-
rého z centrálních registrů. 
 
Jak získat zápis v registru? 
Je  třeba vyplnit konkrétní formulář, kde se uvádí údaje 
o  vašem psu a číslo mikročipu, ale i vaše telefonní číslo 
a e- mail. První kopii doručíte na místní městský úřad, 
kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplat-
ky, druhou poţijete pro registraci a třetí kopie je vaše. Aţ 
nyní plní mikročip  vašeho psa funkci prostředku k vy-
hledávání a nalezení zaběhnutého psa.  
 
Nabídka pomoci s registrací 
Městský úřad Ţlutice je připraven pomoci všem, kteří si 
s registrací nebudou vědět rady. 
Jeden ze dvou největších registrů v České republice je  

www.backhome.cz  - registrace zdarma 
 
Kontakty na veterináře, zajišťující čipování: 
MVDr. Karel Soběslavský, Touţim, tel. 608 861 493  
MVDr. Zdeněk Drozd, Plzeň, tel. 602 773 645 
Od 1. 1. 2020 MVDr. Eva Červíková, Ţlutice,              
tel. 728 844 647  
                                 Leona Jirsová, Městský úřad Žlutice       

                           

                                      Čipování psŧ bude povinné od 1. 1. 2020 

Výzva zahrádkářŧm 
 
Město Ţlutice vyzývá nájemce zahrádek a jiných pozemků v majetku města, kteří jsou v prodlení s platbou za rok 
2019, aby neprodleně uhradili příslušnou částku na pokladně městského úřadu.  V případě dlouhodobého prodlení 
s  platbou můţe město Ţlutice nájemní nebo pachtovní smlouvu bez náhrady vypovědět. 

http://www.backhome.cz


Přijď mezi nás! Děláme atletiku, pouţíváme hasičskou 
techniku, střílíme ze vzduchovky, učíme se uzly i hasič-
ské odbornosti, máme kamarády v zahraničí a nebojíme 
se vody. Tréninky máme počínaje 4. 9. 2019 kaţdou 
středu od 16:30 hod. na horním hřišti. Nabíráme holky i 

kluky do kategorií: přípravka: do 5 let ; mladší: 6 – 11 
let; starší: 12 – 15 let, dorost: 16 – 18 let. Vybíráme 400 
Kč na celou sezónu. Na první schůzce vyplníme přihláš-
ku, popř. pořídíme fotku. Bliţší informace na tel.: 
725 051 045 

                                   Mladí hasiči Ţlutice zahajují sezónu 2019/2020! 

Děti se vrátily po dvouměsíčních prázdninách do škol-
ních lavic, a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti 
škol a přechodů pro chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou 
plné prázdninových záţitků a mohou být tedy ještě 
mnohdy roztrţité a neopatrné.  

Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni 
účastníci silničního provozu byli zejména v blízkosti 
školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých měs-
tech zvláště obezřetní.  

Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku 
řádně připravit. Pozornost by děti měly věnovat zejména 
řádnému přecházení komunikace či zvolení bezpečné 
cesty do školy a domů. Bezpečná cesta nemusí byt nutně 
ta nejkratší, zato by měla být co nejbezpečnější. Dítě, 
které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo 
znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak 
správně přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní 
nutnou výbavou kaţdého chodce, proto myslete na to, 
aby vaše děti byly pro ostatní účastníky provozu na po-
zemních komunikacích viditelné.  

V případě, ţe rodiče své děti do škol vozí autem, měli by 
je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. 
Také by měli myslet zejména na to, ţe mají děti vysazo-
vat a pak i nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice. 

Při sportovních aktivitách uţívejte jen sportovní náčiní, 
které je k jednotlivým sportům určené. Myslete také 
na  správný sportovní oděv a další sportovní vybavení. 
Cyklisté by při svých vyjíţďkách neměli zapomínat 
na  cyklistickou helmu i přesto, ţe je povinná jen 
do  18  let věku cyklisty. Cyklisté by si měli dát pozor 

na špatný technický stav jízdního kola či povinnou vý-
bavu. Neměli bychom zapomínat ani na reflexní prvky, 
které mohou ochránit ţivot nebo zdraví nejen cyklistů.  
 
Pokud zůstanou vaše děti samy doma, poučte je, jak ma-
jí správně volat na tísňovou linku v případě potřeby. Dě-
ti by měly být poučeny také o tom, ţe nesmí otevřít dve-
ře cizím lidem a ani se s cizími lidmi na ulici bavit. Děti 
poučte, jak se mají chovat doma, na ulici či v parku, aby 
nedošlo k úrazu. Klíče od bytu by dítě nemělo nosit vidi-
telně a nemělo by dávat na odiv své cennosti či finanční 
hotovost, kterou má při sobě. Poučte své dítě také o tom, 
ţe kdyţ odchází z domu, mělo by vám sdělit, alespoň 
písemným vzkazem či prostřednictvím mobilního telefo-
nu, kam jde, s kým a jak dlouho se tam přibliţně zdrţí. 
Důleţité je také před svými dětmi zmínit, ţe by si nemě-
ly hrát se zápalkami doma ani venku.  
 
V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 
155, 150, 156, 112. 
 
Závěrem vám chceme popřát úspěšný vstup do nového 
školního roku bez nehod a dalších karambolů.  

nprap. Mgr. Věra Hnátková , vrchní inspektor 

 +420 974 361 209, +420 724 192 478,                       
vera.hnatkova@pcr.cz 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE 
Kancelář ředitele krajského ředitelství, Oddělení tisku 
a prevence                                                                             

Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                       

Pozor na děti i po prázdninách 

mailto:vera.hnatkova@pcr.cz


JAK POMÁHÁME:   

PODPORUJEME V PLNĚNÍ RODIČOVSKÝCH 

KOMPETENCÍ 

(pomoc se zajištěním školní docházky dětí, pomoc 

s přípravami dětí do školy a vzděláváním rodičů, pomoc 

při návratu dítěte z ústavní péče, pomoc s hledáním 

smysluplné volnočasové aktivity…) 

PODPORUJEME PŘI ROZVODU A ROZCHODU 

(pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů 

s dětmi, pomoc s přípravou návrhů na soud, zajištění 

bezplatného právního poradenství…) 

PODPORUJEME PŘI JEDNÁNÍCH                       

NA ÚŘADECH 

(pomoc s vyřizováním sociálních dávek, pomoc při hle-

dání zaměstnání, doprovod na jednání, pomoc se sepiso-

váním a podáním návrhů na soud, úřady a jiné instituce) 

PODPORUJEME PŘI VEDENÍ DOMÁCNOSTI 

(pomoc při hledání vhodného bydlení, pomoc s orientací 

ve finanční oblasti a s vedením rodinného rozpočtu, po-

moc s řešením zadluţenosti a příjmů rodiny…) 

 

VEŠKERÉ SLUŢBY POSKYTUJEME                

BEZPLATNĚ.  

SOS KOMPAS ŢLUTICKO A VALEČSKO                          

Poděbradova 396 (areál mateřské školy), Ţlutice 364 52 

Vedoucí sociální pracovnice SOS Kompas:                                                                                                                       

Bc. Dana Lovečková, DiS., tel. 778 086 609 

email: dana.loveckova@sos-vesnicky.cz  

Sociální pracovnice SOS Kompas:                                                                                                                            

Barbora Syrová, DiS., tel. 773 623 043 

email: barbora.syrova@sos-vesnicky.cz  

WWW.SOS-VESNICKY.CZ  

PROVOZNÍ DOBA 

Ambulantní den – kancelář 

Středa      8:00 – 11:30 hod. 

Pátek        7:30 – 11:30 hod.      12:00 – 15:00 hod. 

 

Terénní sluţba 

Pondělí    7:30 – 11:30 hod.       12:00 – 16:30 hod. 

Úterý       7:30 – 11:30  hod.      12:00 – 16:30 hod. 

Středa                                         12:00 – 16:30 hod. 

Čtvrtek    7:30 – 11:30 hod.       12:00 – 16:30 hod. 

SOS Kompas Ţluticko a Valečsko 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŢBY PRO RODINY S DĚTMI 

                                     Kostel sv. Petra a Pavla se opět rozezpívá  

Letos jiţ oslavíme se sborem Rosa coeli 20. ročník 

malého festivalu VIVA LA MUSICA. 

Zdá se neuvěřitelné, ţe jiţ takovou řádku let se náš sbor 

potkává s ostatními kolegyněmi a kolegy sboristy v na-

šem krásném svatostánku. Je to nejen potkávání se vzá-

jemné, ale také s posluchači, pro které zpíváme 

a  bez  kterých by naše zpívání v podstatě ztrácelo trošku 

smysl. Na festiválku se často objevují známá jména, tvá-

ře ... Tito kolegové, kteří za ta léta jsou jiţ vlastně přáteli, 

sem jezdí moc rádi. Nejen kvůli srdečné a přátelské at-

mosféře, která tu panuje, ale také kvůli nádhernému pro-

středí, ve kterém si mohou zazpívat. Letos se opět těšíme 

na hudební setkání, které se uskuteční v sobotu 21. 9. 

2019 od 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla ve Ţluti-

cích. Uslyšíte tradičně domácí sbor Rosa coeli, ale i další 

sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Všichni jste srdečně zváni! 

                                                                                                     

Za sbor Rosa coeli Petra Vojtová,  sbormistryně 

                       

mailto:dana.loveckova@sos-vesnicky.cz
mailto:barbora.syrova@sos-vesnicky.cz
http://WWW.SOS-VESNICKY.CZ


Kdyţ rodinu zasáhne váţné onemocnění – ať uţ ro-
diče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na kaţdého 
z jejích členŧ. Dobří andělé dlouhodobě podporují 
rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo 
jiné váţné onemocnění. Pravidelnými finančními 
příspěvky jim pomáhají překlenout těţké ţivotní 
období. 

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací paci-
enta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného 
onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Pro-
cházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímţ pro-
střednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce 
rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy ne-
vynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se napří-
klad vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit 
s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává. 

Pravidelnost pomoci 

Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří 
andělé na Karlovarsku desítky dětí. Počet nových ţá-
dostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se 
rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, 

podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi 
s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinova-
nými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouho-
dobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková. 

Kaţdý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si můţe 
zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc 
má moţnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které 
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl 
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém 
Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodi-
ně,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro ro-
diče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké 
situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – 
mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou 
se tak více věnovat tomu, co je důležité.“ 

Kontakt nadace Dobrý anděl: 

Markéta Kříţová 
PR manaţerka 

Marketa.krizova@dobryandel.cz 

+420 730 820 089 

      DOBŘÍ  

     ANDĚLÉ  

     POMÁHAJÍ 

125 dětí a 117 rodičŧ z 69 rodin na Karlovarsku podpořili Dobří andělé.                     
Pomáhat je potřeba i nadále. 



Rádi bychom touto formou poděkovali Technickým 
sluţbám města Ţlutice za posekání naší rádoby jízdárny 
v Mlýnské ulici. Těţko popsat naši radost (dosahovala 
kolosálních rozměrů), neb nám odpadly hned dvě sta-
rosti: kdo porost profesionálně zlikviduje a hlavně kdo 
ten bordel uklidí. 

Děkují i naši malí adepti jezdectví, ţe během výcviku 
nebudou bloudit v neprodyšné dţungli a ţe jim po pří-
padném pádu nehrozí útok invazivní masoţravou rostli-
nou :-) 

A v neposlední řadě děkuji hlavně já, protoţe takto bez 
problémů vidím aţ do nejzazších koutů, aniţ bych 
s  sebou musela vláčet štafle. 

A co nového u nás a u koníků? 

Na jaře jsme společně s dětmi spáchali hned několik 
sběrů odpadků v prvním úseku Stezky sovy Rozárky. 
Holčičky (na fotografiích na koních dole a na čelní stra-
ně listu) pojaly úkol zodpovědně a akce „Ukliďme Čes-
ko!― se nám trošku zvrhla v latentní soutěţ, kdo najde 
víc lahví od  alkoholu. Sektor „od první sovy ke druhé―, 

kudy denně chodíme, nakonec přinesl extrémně boha-
tou úrodu (velkých pytlů se smetím bylo deset, malých 
nepočítaně) a co nás posléze potěšilo je skutečnost, ţe 
oproti letům minulým odpadky přibývají minimálně. 
Stejně tak musíme pochválit maminky turistky, ţe jiţ 
nechodí venčit svá dítka do naší ohrady s koňmi 
(poházené viditelně pouţité papírové kapesníčky před 
vchodem na  pastvinu letos proběhly jen jednou) a ne-
dobrovolný překáţkový běh skrz naše pozemky v tomto 
roce absolvovala pouze jedna skupina, která se hlasitě 
omlouvala, ţe jiţ půl hodiny marně hledají, kudy k sově 
Rozárce (samozřejmě jsme je místo hození lvům bez-
pečně vyvedli ven, jiţ správným směrem). 

Léto se chýlí ke konci a nám nezbude neţ doufat, 
ţe  napohled čistá stezka po odumření zeleně neukáţe 
svá skrytá odpadková tajemství a ţe čisto zůstane 
i  v zimním období. Aby se nám i koníkům příjemně 
chodilo nahoru i dolů. 

Kateřina Mrázová                                                
JÍZDÁRNA ŢLUTICE, z.s. 
 

                                                PODĚKOVÁNÍ TSM ŢLUTICE 



V Bečově nad Teplou opět můţete navštívit Meziná-
rodní kovářské sympozium  7. 9. aţ 8. 9. v centru měs-
ta. Nevšední a velmi zajímavý záţitek  pro velké i  malé. 

Divadlo Husovka, Karlovy Vary, 8. září od 19.30 hod. 
Tomáš Svoboda: Srnky. Hořká komedie, která získala 
doporučení na vrcholnou národní divadelní přehlídku 
Jiráskův Hronov . 

Hrad Loket oţije nočním představením  s názvem Al-
chymisté. Účinkuje Pouliční divadlo Viktora Braunreite-
ra ve čtvrtek 12. 9. od 20hod. - 22hod. Kdo se rád baví, 
je vítán. S tímto spolkem se nudit rozhodně nebudete ! 

Ještě jednou Husovka s koncertním programem Něţná 
noc. 18. září od 19,30 hod. Blanka Šrůmová (Tichá do-
hoda) a Jan Sahara Hedl (Precedens) se potkali v roce 
2014, brzy zaloţili vlastní kapelu Něţná noc.  Nejlepším 
záţitkem jsou jejich ţivá vystoupení, kde se propojí dvě 
charismatické osobnosti, jejich hlasy, kvalitní písně 
a  zajímavá interpretace. 

Do třetice Husovka a Václav Klapka: Tanga pro Jeţíš-
ka – v rámci Karlovarského Harlekýna  dne  20. září 
od  19.30 hod. Dojemný i humorný příběh dvou blud-
ných duší, postarší uklízečky a zaměstnance bezpečnost-
ní agentury, kteří se nečekaně sejdou na Štědrý večer... 

V sobotu 14 . 9. 2019 od 19 hod. na zámku v Manětíně 
bude ku slyšení významné české těleso Kvarteteo 
Apollon s pěvcem Ivanem Kusnjerem. Doporučuji ! 

Galerie umění Karlovy Vary nabízí hudební pamlsek: 
Ondřej Smeykal - Didjeridoo solo -  výjimečné sólové 
předvedení moţností hry na didgeridoo. Termín: 4. 9. 
2019 od 19.30 hodin; vstupné 140 Kč . 

Karlovarské městské divadlo uvítá na svých prknech 
dvě výrazné ţeny : pěvkyni Dagmar Peckovou a herečku 
Báru Hrzánovou ve skvělém představení Carmen Y 
Carmen.  Nenechte si ujít 14. 9. od 19.30 hod. 

Klášter Teplá a Modrý sál, pátek 20. 9. ve 20 hod.:  
Jazzindustry. Jazzové uskupení  z Plzně hraje standardy 
swingu, latiny, ale i vlastní tvorbu. Sloţení: Jiří Podlipný 
- piano, David Čertík - saxofon, Jakub Kovářík - bicí, 
Eva Vogltanzová - kytara, Milda Schlezinger - basová 
kytara.  

Biofarma Belina v Neţichově manţelů Prchalových 
pořádá v sobotu 28. 9. 2019 od 12.00 hodin ukončení 
sezony , kdy zahraje stálice folkové hudební scény, kape-
la AG FLEK od 14. hod. Farma samozřejmě  myslí 
v programu i na malé návštěvníky. 

Ještě jednou Karlovarské městské divadlo a Eliška 
Balcerová , kterou není nutno více představovat. Hereč-
ka exceluje ve velice laskavé komedii Geraldiny Aron 
Mŧj báječný rozvod. Je věnovaná všem těm, kteří ne 
vlastní vinou zůstali sami. Rezrvujte si pondělí 30. 9.  
v 19.30 hod.  

Pěkné záţitky  přeje Petra Vojtová 

                                           Září  - kam vyrazit jinam za kulturou?  

V Z P O M Í N Á M E… 
 
Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš ... 
8. 9. 2019 tomu bude 15 let, kdy nás po tragické nehodě navţdy opustil pan Luboš            
Štědronský.  S láskou vzpomínají synové Luboš a Jiří, rodiče, bratři Václav a Pavel                 
s rodinami. 
———————————————————————–-————————————— 
30. 8. 2019 uplynulo jiţ deset let, kdy nás navţdy opustil pan František Drohobecký.  
Zavzpomínejme prosím na jeho osobitý humor, lásku k ţeleznici a na jeho              
přátelskou povahu. 
 
Za rodinu dcera Jana 

P O D Ě K O V Á N Í 

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat Aleně Adámkové za poskytnutí prostor volnočasového klubu 
pro  náš příměstský tábor, který proběhl v měsíci červenci.  
V neposlední řadě patří také velké poděkování panu starostovi Václavu Slavíkovi, který velmi ochotně 
a zajímavě představil dětem základnu hasičského ţlutického sboru.  

Děti z SOS dětské vesničky tak měly moţnost uţít si den plný zábavy a dozvědět se plno přínosných 
informací ze světa hasičů. 

Moc děkujeme. 

Barbora Syrová, Dis., sociální pracovnice SOS Kompas Žlutice   
—————————————————————————————————————————-- 

Děkuji prap. Čihoskému a jeho kolegovi z řad Policie ČR, kteří mi v pondělí 24. 6. t.r. pomohli, kdyţ 
jsem  zabloudila v lese nad přehradou. 
Miroslava Krausová, Ţlutice 425" 

http://www.galeriekvary.cz/doprovodne-akce/ondrej-smeykal-didjeridoo-solo


        Pozvánka pro seniory 

V měsíci červnu 2019 jsme ve spolupráci s naší 

pečovatelskou sluţbou ve Ţluticích, zastoupe-

nou paní Veronikou Janíčkovou, zaţádaly 

o  dotaci v rámci programu na podporu aktivní 

činnosti seniorů pro rok 2019 na projekt 

„Podpora aktivní činnosti ţlutických seniorů―. 

Tato dotace byla Karlovarským krajem schvále-

na. Velmi nás to potěšilo, a tak na měsíc listo-

pad (10. 11. 2019) je jiţ připravená akce 

pro  naše seniory. Věříme, ţe budou potěšeni. 

                    Ţlutické maminky z.s.  

V přírodním areálu Dolánka se během prázdnin 
odehrálo několik koncertů. Postupně zde vystou-
pily skupiny Optimik a Potíţe a také místní    
country seskupení (na snímcích). 

                                                                                                                                                                   
Alena Adámková 

Na koupališti                                                  
se o prázdninách hrálo 



Léto nám pomalu končí, a tak bych se ráda ohlédla zpět. 
Ráda bych zmínila letní kino v amfiteátru ve Ţluticích. 
Kdyţ mě napadla myšlenka kina ve venkovních prosto-
rech, rozhodně jsem nedoufala, ţe o ně bude tak velký 
zájem, coţ mě moc těší. 

Prvním snímkem, na který se podle ohlasů mnoho lidí 
velmi těšilo, byl film ,,BOHEMIAN RHAPSDY― (2018). 
Přestoţe nám počasí nepřálo, byla návštěvnost nečekaně 
vysoká - víc jak dvě stě diváků. Posledních 20 minut fil-
mu začalo pršet, ale lidé vydrţeli. 

V měsíci srpnu jsem dostala poslední volný termín další-

ho kina, tentokrát na úterý. Docela jsem se bála, ţe bude 
návštěvnost menší, je to přeci jen pracovní den. Avšak 
byla jsem mile překvapena, kdyţ poslední návštěvník, 
který prošel vstupem na film ,,ŢENY V BĚHU―, byl víc 
jak třistačtyřicátý.   

Jiţ jsou zarezervovány termíny kina na příští rok 2020 
a to 18. 7. a 14. 8. 

Těším se na viděnou u dalších kulturních akcí, které nás 
čekají ve Ţluticích do konce tohoto roku. 

  Alena Adámková, Kultura města Žlutice 

                                              Letní kino ve Ţluticích mělo úspěch 

INZERCE 

Hledám ubytování na 10 měsíců. Stačí mi    
pokoj a koupelna. Tel.: 777 102 470                                            
————————————————— 

Prodám zcela novou nepouţitou mikrovlnnou 
troubu s grillem zn. Candy - cena po slevě       
1.800 Kč.   Tel.: 724 224 928 

Prodej   slepiček 

Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  

Tetra hnědá,  Dominant všechny barvy , Gre-

en Shell-typu Araukana -14- 19 týdnů/ 159 -

209,- Kč/ ks. Prodej: Ţlutice - u kina - 30. 9. 

2019—15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 - 16.00 

hod., tel.601576270, 728605840 

Do Semtěše za pohádkou 
 
Přijďte strávit příjemně uvolněné odpoledne       
do Semtěše k penzionu U Devíti vidlí.  
 
Připravili jsme pro Vás na sobotu 7. 9. od  15.00 
hod. loutkovou pohádku Detektiv Lupaa tajem-
ná věţ. 

  
 

 
Od 17.00 hod.  zahraje Ondřej Komárek/Rebeka 
Krsková acoustic duo - manţelský pár hrající 
covery svých oblíbených interpretů (Zuzana Na-
varová, Karel Plíhal, Ed Sheeran, Amy Winehou-
se…) 





Kulturní program 

Září 2019 

AUTOKEMP ŢLUTICE 

14. 9 . -  9,00 hod.                                                                                         

NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŦ 

KOUPALIŠTĚ    

21. 9. - Setkání na plovárně                                                                                      

TRADIČNÍ DEN ŢLUTICKÝCH SPOLKŦ 

PROTIVEC 

28. 9. – 11,00 hod.                                                                                   

PROTIVECKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA  

21. 9. 2019 od 14,00 hod.                                                                                                   

20. ročník malého festivalu VIVA LA MUSICA. 

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 zářiového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Petra Vojtová., 

Leona Jirsová, Věra Hnátková, Kateřina Mrázová, Markéta Kříţová, a Barbora Syrová, 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do říjnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 16. září 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

