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Zasněţené ţlutické náměstí (foto Jan Borecký)

Moţná vás zajímá…
Na konci minulého měsíce se občané sešli tradičně u památníku prvního prezidenta v Protivci. Na setkání vystoupily děti ze ţlutické školy a promluvili zástupci Ţlutic, Chyše a Touţimi. Mám radost, ţe se této důleţité
připomínky naší novodobé historie účastnil hojný počet
lidí. (Viz foto vpravo dole, Jan Borecký)

8. listopadu jsem spolu s jednateli Lesů Ţlutice s.r.o.
a Technických sluţeb Ţlutice s.r.o. převzal k uţívání
v TOYOTA DOLÁK v Plzni dvě nová terénní vozidla.
V případě městských lesů se jedná o náhradu za doslouţilou Toyotu a techničky rozšiřují svůj vozový park nejen pro zimní údrţbu. Ať tedy dobře slouţí městu!

V rámci meziobecní spolupráce našeho mikroregionu Doupovské hory jsme
přijali zástupce Policie ČR – ředitele územního odboru p. Šavrňu, vedoucího obvodního oddělení Bochov p. Kunce a zástupce pověřeného vedením
oddělením Ţlutice p. Lavičku. Pánové seznámili přítomné starostky a starosty se současnou situací v našem regionu, zejména tedy s hrubým personálním nedostatkem policistů. Ten donutil vedení Policie ČR sloučit oddělení Bochov a Ţlutice. Důleţité je, ţe se tím daří plnohodnotně zajistit bezpečnost v obou našich městech. I přes náborové příspěvky se nedaří stavy
příslušníků Policie doplnit.
Zastupitelé schválili zvýšení poplatku za odpad na občana od roku 2022
na 1000 Kč/rok. Ačkoliv chápu zvýšení jako skokové, přesto si prosím uvědomte, ţe poplatek nepokryje náklady obce na likvidaci odpadů ani
z poloviny! Zároveň jsme se domluvili, ţe ukládání veškerého odpadu bude
od 1.1.2022 pro občana města ZDARMA. Za dodrţení těchto podmínek:
občan bude mít zaplacen poplatek za předchozí rok a bude schopen zaplacení sám prokázat obsluze ve sběrném dvoře (např. potvrzením z MěÚ); doveze roztříděný odpad, nepřekročí mnoţství suti nebo velkoobjemového odpadu 500 kg na osobu a rok.
Neţ se vydáte do sběrného dvora, je dobré si uvědomit, ţe to není skládka!
Je to místo, kde sbíráme odpad roztříděný na jednotlivé sloţky a musíme
evidovat jeho mnoţství, původce atd. Spolupracujte tedy v tomto směru
s obsluhou. Před vjezdem do areálu nahlaste v kanceláři svoje jméno a bydliště, mějte přivezený odpad roztříděný, na pokyn obsluhy najeďte na váhu,
pak vám obsluha ukáţe místo, kde odpad vyloţit, opět je nutné projet přes
váhu a před odjezdem v kanceláři váhu dořešit. Díky za spolupráci.
Zároveň nikdy nepřestala platit pravidla pro ukládání směsného odpadu.
Ten patří pouze do předepsaných nádob. Není moţné např. opřít kusy nábytku o popelnice a myslet si, ţe je někdo odveze, protoţe „mám zaplaceno―! Do popelnic také nepatří papír, plasty, sklo, tráva, kovy, oleje atd. Budeme nuceni toto kontrolovat! Také budeme diskutovat o tzv. kombinovaném svozu komunálního odpadu, který by nebyl v letních měsících odváţen
týdně, ale 1x za 14 dní. Důvod je jednoduchý: sníţit náklady na svoz, sníţit
mnoţství odpadu na skládku, zvýšit mnoţství tříděného odpadu. Řádné třídění a správné nakládání s odpadem je náš společný úkol a jedině tak udrţíme poplatek pod kontrolou. Děkuji za vaši zodpovědnost v tomto směru.
Závěrem mi dovolte popřát všem klidný adventní čas a poţehnané Vánoce
proţité ve zdraví, v kruhu svých nejbliţších.
Václav Slavík - starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města
Ţlutice. Termín a místo konání: pondělí 8. listopadu 2021
od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice.

vyuţití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu― a pověřuje
starostu města Ţlutice podpisem příslušné smlouvy,

Zastupitelstvo města Ţlutice

schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021/ZM ve znění podle
návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice,

schvaluje předloţenou aktualizaci plánu společných zařízení
zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Verušice s částmi k.ú. Ţlutice, Mostec a Semtěš u Ţlutic,

schvaluje znění dodatku č. 1 na akci „Nádraţní ulice - chodník
a přechod pro chodce, 2. etapa a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2021,

neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. st. 414
o výměře 31 m2 v k.ú. Ţlutice,

schvaluje vyřazení pohledávek v celkové výši 56.450,- Kč dle
přílohy z rozvahy města Ţlutice do podrozvahy,

neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1
a část 36/3 v k.ú. Ratiboř u Ţlutic o celkové přibliţné výměře
200 m2,

schvaluje vyřazení zmařené investice v celkové výši 585.441,Kč dle přílohy z majetku města Ţlutice z inventarizační poloţky 042,

bere na vědomí informaci o přijetí investiční dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Bydlení na zámku― ve výši
8 628 555,78 Kč a schvaluje splacení poskytnutého úvěru
u ČSOB v celkově čerpané výši 6 528 327,36 Kč,

bere na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru zastupitelstva města Ţlutice,

schvaluje Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál pro Ţlutickou teplárenskou, a. s. ve výši 2 326 445,28
Kč, který je vyuţit na financování projektu „Filtrace spalin a

schvaluje zápis do městské kroniky za III. čtvrtletí roku 2021
podle návrhu kronikáře Mgr. Jakuba Mráze.

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

X – TET VE ŢLUTICÍCH
Státní svátek 28. října 2021 byl pro mnohé naše občany
volným dnem, a tak jsme přemýšleli, jak ho smysluplně
proţít. V 11 hodin byla vzpomínková akce u pomníku
TGM v Protivci, kterou jsme uctili 103. výročí zaloţení
Československé republiky. Na večer zde byla připravena
pozvánka na vystoupení folkové kapely X-TET
z Jindřichova Hradce. Koncert probíhal od 18. hod.
v kostele sv. Petra a Pavla. Přítomni měli jedinečný umělecký a duchovní záţitek. Kromě spirituálů zazněly

i swingové a folkové písně. X-TET existuje od roku
2006. Tvoří ho 4 dámy a dva pánové. Frontman kapely
Štěpán Štrupl účinkoval také v Antikvartetu Dušana Vančury. Děkuji MKS Ţlutice za pomoc při organizaci koncertu a všem přítomným za jejich účast a dobrovolný
příspěvek.
P. Pavel Kavec CM, administrátor, FOTO Jan Borecký

Další kapličková vlaštovka
Zcela nedávno zmizelo lešení z okolí
kaple Svatých andělů stráţných
na návsi ve Verušicích. Firma ing.
Kadery zde dokončila jednu ze svých
dalších rekonstrukcí ţlutických kapliček. Práce na ní nebyly vůbec jednoduché a trvaly dva roky. Jsou kompletně zrestaurované omítky, výmalba,
odvodnění. Je opravená střecha, zvon,
schodiště. Nové jsou lavice uvnitř
kaple, venkovní posezení a dvě sochy
andělů. Na výzdobě kaple se podíleli
i místní občané.
Velkou měrou přispělo na obnovu této
unikátní stavby Ministerstvo kultury
(250 000,- Kč). Ostaní náklady financovalo město Ţlutice a dobrovolní
sponzoři. Díky jim byly zhotoveny
lavice a obě sochy andělů, jejichţ autorem jsou manţelé Stoklasovi
z Nečtin.
Kaţdá z jedenácti kapliček, které spadají pod Ţlutice, je krásná. Ale jedna
z těch nejkrásnějších je nyní určitě ta
ve Verušicích. Velmi děkuji všem,
kteří se na obnově kaple podíleli
a doufám, ţe kolemjdoucí zde budou
nacházet potěchu oka i duše.
MUDr. Hana Hnyková

LUTIČAN odloţil premiéru
Vzhledem k onemocnění v souboru a pandemické situaci vůkol odloţil místní divadelní soubor ŢLUTIČAN
jiţ potřetí premiéru i zájezdová představení nové hry
„Moţná přijde i primátor―, kterou zkouší jiţ třetí rok.
Všichni v souboru věříme, ţe na jaře to konečně vyjde

a na své diváky se opravdu moc těšíme. Přikládáme
ilustrační foto Jana Boreckého z děkovačky v úspěšné
inscenaci „Zátiší s loutnou―.
Jaromír Břehový, principál ŢLUTIČANU

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE A JEJICH PRAVÁ RADOST
Snad jste v adventu dostali tradiční pohledy s přáním
poţehnaných Vánoc a nového roku, který za několik
dnů následuje. Podíváme se, kdo si na nás vzpomíná
a přeje a snad ani nečteme, co napsal. V jednom přání
bylo napsáno: „Kdyţ dům zdobí láska, pak jsou ostatní
ozdoby druhořadé.“ Tato slova obsahují hlubokou pravdu! Mnohé domy v naší vlasti září zvenku i zevnitř vánočním zdobením. Je ale v kaţdém nazdobeném domě
pravá vánoční radost? Ano, je pravdou, ţe atmosféru
Vánoc tvoří vánoční výzdoba: stromečky, betlémy, dárečky, cukroví, chutná jídla, koledy. To všechno má
smysl jenom tehdy, kdyţ nám to pomůţe otevřít svá srdce pro největší vánoční dar: pro Krista, Boţího Syna,
který přichází z lásky k nám.
Inspirativními postavami Vánoc jsou pastýři. Kdyţ jim
andělé zvěstovali narození Mesiáše v Betlémě, řekli si:
„Pojďme se podívat, co se tam stalo.“ Nezdrţovali se,
spěchali a našli Marii, Josefa a děťátko uloţené
v jeslích. Důleţité slovo je „Pojďme!― Ano, pojďme
i my a nezastavujme se u toho, co by nás na této cestě
k pravdě Vánoc mohlo zdrţet. Zkusme u jesliček nalézt
Marii a obdivujme její lásku k Jeţíši. Zkusme najít Josefa a jeho lásku k oběma! Především hledejme Jeţíše,
otevřeme se pro Pravdu, se kterou přišel pro tuto zemi,
a prosme o nejcennější hodnotu, kterou přinesl. Je to
hodnota pravé lásky.

Na katedrále ve Štrasburku mnozí obdivují slavný Andělský sloup. Jeho historie je dojemná. Stavitel katedrály Jean Erwin náhle zemřel a dílo nechal nedokončeno.
Jeho dcera Sabina touţila, aby tatínkovo dílo bylo dokončeno, a proto se rozhodla, ţe bude pokračovat.
I kdyţ po tatínkovi zdědila talent, moc jí to nešlo. Láska
k otci jí vnukla úţasnou myšlenku. Na lešení, kde pracovala, si zavěsila fotografii svého tatínka. Pohled na něho
jí dodával sílu a odvahu pokračovat v díle. Andělský
sloup byl dokončen.
Příběh nám můţe pomoct pochopit sílu a pravdu Vánoc.
V našem ţivotě jsou chvíle, kdyţ se nám zdá, ţe uţ nemůţeme dál. O Vánocích budeme častěji neţ jindy hledět na betlémské Dítě. Pamatujme, ţe to není obyčejné
dítě, ale ţe je to Boţí Syn, který přišel z lásky k nám.
Přišel proto, aby nás očišťoval od hříchu a posiloval potřebnými milostmi. Zkusme to proto dělat jako dcera
umělce Erwina, Sabina. Kéţ nás pohled na Boţího Syna
vede k pokračování v práci na uměleckém díle, kterým
je náš ţivot, lidský ţivot, který má nesmrtelnou duši!
Sílu a odvahu přijmout pravdu Vánoc a ţít ji
v kaţdodenním ţivotě Vám všem i Vašim drahým přejeme a vyprošujeme!
P. Pavel, P. Bohumír a br. Josef, misionáři

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH

Váţení a milí čtenáři Ţlutického zpravodaje, pokud
pravidelně čtete naši hasičskou rubriku, dobře víte,
ţe jsme v letošním roce vůbec v našich spolkových
aktivitách nepolevili. S podzimním počasím a přicházející zimou je přece jen cítit únava z náročných akcí
a sportovních aktivit, které jsme za poslední rok realizovali. Myslím, ţe teď je ten správný čas trochu zvolnit a advent s Vánocemi strávit především s našimi
blízkými. Přiznám se, ţe hodnocení roku 2021 si nechám spolu s představením vize našich aktivit na rok
2022 aţ do lednového čísla.
Dovolte mi tedy jménem našeho Sboru dobrovolných
hasičů ve Ţluticích popřát všem našim spoluobčanům
a lidem dobré vůle klidné proţití vánočních svátků.
Moţná na vás všechny působí negativně všechny ty
změny, které se dějí v naší společnosti a celém světě,
nejistota a různé obavy z toho, co bude zítra.
S pandemií Covid-19 jsme si myslím všichni uvědomili, ţe náš svět není bezpečné místo a také nikdy nebylo.
Proto bych rád poděkoval všem lidem, kteří se neuzavřeli před touto skutečností do své osobní „bubliny―
a jakýmkoli způsobem čelí těmto náladám společenskou aktivitou a pomocí lidem v nouzi. Pracují v různých spolcích, pomáhají jako dobrovolníci, posílají
část svých příjmů do nadačních projektů. Jsem rád, ţe
takových lidí potkávám během roku mnoho a musím
říct, ţe je mi mezi vámi dobře a jste pro mě inspirací.
Svojí prací podporujete myšlenku, ţe nelze jen od společnosti brát, ale je třeba i něco vrátit. Vidím v tom
naději na udrţení a rozvoj fungujícího státu, kde by asi
kaţdý chtěl ţít. Prosím, setrvejte ve své činnosti, i kdyţ
je to někdy náročné a nepohodlné.
Ohlédnutí za spolkovým děním v minulém měsíci
31. října uspořádalo Městské sdruţení hasičů Praha
republikový závod v běhu na 60 m „Memoriál Marty
Habadové―. V tomto individuálním závodě dorostenců
se naše členka Kristýna Švecová umístila na výborném
36. místě. Umístění je cenné nejen pro velikost startovního pole, které čítalo 224 sportovců, ale i pro zaběhnutý osobní rekord naší borkyně v této disciplíně
v čase 13,65 sekundy. (Foto vpravo)

31.října proběhnul úklid sportovních překáţek
z horního hřiště. Díky všem účastníkům za pomoc.

stev. Holky tak mají pojištěnou účast v jarním krajském
kole hry Plamen. (Fotografie na protistraně)

5. aţ 7. listopadu proběhlo v Mariánské u Jáchymova
okresní školení stávajících vedoucích mládeţe a rozhodčích v poţárním sportu. Za naše SDH obhajovali 2. stupeň odbornosti V. Slavík a A. Horský, kteří úspěšně sloţili zkoušky. Dále se v sobotu 6. listopadu konaly
v blízkém sportovním areálu Eduard okresní závody dorostu v běhu v poţární všestrannosti. Naše druţstvo dorostenek se umístilo na 2. místě včetně smíšených druţ-

Následující víkend proběhlo v pátek v hasičské zbrojnici
komorní setkání členů u svatomartinské husy. V sobotu
ráno odjeli na školení a pro získání trenérské certifikace
J. Schöppová s G. Baštářovou. Spolu s nimi odjel na školení a kurz P. Skačan, který se ucházel o certifikaci rozhodčího v poţárním sportu. Všichni se vrátili s úspěšně
zvládnutými zkouškami.
Jaromír Fejt, jednatel SDH Ţlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH

Celostátní kolo soutěţe „Bezpečné dny v práci― proběhlo ve Ţluticích
Střední lesnická škola Ţlutice se stala spoluorganizátorem celostátního kola soutěţe „Bezpečné dny v práci―,
které proběhlo v pátek 22. 10. 2021. Tato soutěţ je určena pro jednotlivce a tříčlenná druţstva ţáků středních
odborných škol v působnosti Odborového svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství (OS DLV). Soutěţ se skládá z teoretických
a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování předlékařské první pomoci.
Soutěţe se zúčastnila 4 druţstva ze tří lesnických škol –
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, dvě druţstva Lesnické akademie Trutnov a SLŠ Ţlutice.

Soutěţ probíhala ve třech částech. První část byla teoretická, kdy druţstva obdrţela písemný test z oblasti
BOZP. Druhá část byla praktická. Kaţdé druţstvo dostalo 3 fotografie s modelovou situací a muselo odhalit chyby a navrhnout správná opatření. Třetí část byla technicko-praktická, při které ţáci poskytovali na třech stanovištích první pomoc.
Vítězem se stalo druţstvo SOŠ lesnické a strojírenské
Šternberk. Ţáci Střední lesnické školy Ţlutice skončili
na 3. místě.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Trubači se sešli na semináři ve Šluknově
Předposlední říjnový víkend navštívil trubačský soubor
Ţluťásek Střední lesnickou školu a střední odbornou školu ve Šluknově, kde probíhal trubačský seminář a setkání
ředitelů lesnických škol z České a Slovenské republiky.

Trubači si odvezli nejen cenné zkušenosti, ale i spoustu
záţitků a nová přátelství.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Oslavy svatého Huberta
Listopadový měsíc je v lesnické a myslivecké společnosti zasvěcen svatému Hubertovi. Právě v tomto měsíci
se myslivci a lesníci v celé České republice scházejí
a uctívají tohoto patrona. Jinak tomu nebylo ani ve Střední lesnické škole Ţlutice. Ţáci společně se zaměstnanci

školy uspořádali Hubertovu jízdu, Svatohubertskou mši
a Hubertskou zábavu. Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat a podpořit nás.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice

Policisté Karlovarského kraje radí: Advent seniorům
KARLOVARSKÝ KRAJ – Krásné proţití Vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku
na adventním věnci zapálíme v letošním roce jiţ
28. listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném
proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají
ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás.
Bohuţel se v naší společnosti najdou tací, kteří této
nálady vyuţívají ve svůj prospěch, který však nemá
nic společného se zákonnou formou.
Podvodníci, kapsáři a zloději jsou bohuţel v tomto
krásném období ve svém ţivlu a páchají trestnou
činnost, vyuţívajíce zejména lidské nepozornosti či
dobrosrdečnosti. Díky těmto vlastnostem končí
v jejich
sítích
především
starší
občané
v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají mnohdy ani zdravotní potíţe či problémy
s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje připravili na
toto období preventivní projekt s názvem „Advent
seniorům―, jenţ je financován z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.
Cílem projektu je především sníţení trestné činnosti
páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o moţnostech, kterými se lze proti této trestné
činnosti bránit. Poznatky si však mohou odnést
i lidé mladší, neboť není pravidlem, ţe si pachatelé
trestné činnosti vybírají své oběti pouze mezi seniory.
Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s kaţdým adventním týdnem.
1.

adventní týden – „Kapsáři v době adventu―.

2.

adventní týden – „Online nákupy―.

3.

adventní týden – „Podvodníci za vašimi dveřmi―.

4.

adventní týden – „Platba kartou a výběr
z bankomatu―.

Policejní preventisté budou během celého adventu
navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako jsou

například obchodní centra či parkoviště před nimi,
v celém Karlovarském kraji, kde budou rozdávat
letáky s preventivními radami k dané problematice.
Součástí letáčku je i malý dáreček. Na kaţdou problematiku poběţí v Českém rozhlase po celou dobu
adventu i preventivní spoty, které mohou slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří
setkat, připomínáme alespoň pár základních důleţitých preventivních rad:
Jak se bránit kapsářům?
Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících.
Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně
od karty.
Na co si dát pozor v případě online nákupů?
Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní
podmínky e-shopu.
Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky.
Platba za objednané zboţí pouze předem, dobírka
není moţná.
Co s podomními prodejci?
Ověřte si identitu prodavače.
Nenechte se zlákat dárky a slevami.
V případě sebemenší pochybnosti nic nepodepisujte
a nekupujte.
Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně neprostudovali.
Jak se chránit při výběru peněz?
Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.
Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje Vám přejí krásné proţití vánočních svátků bez jakékoli úhony a nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Kaňka 1

Kaňka 2

Svěcení kříţku ve Ţluticích (Foto Jan Borecký)

Momentky Jana Boreckého ze svatováclavské pouti v Protivci

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala slečně Adéle Gabrielové za nezištnou pomoc v sobotu,
30. 10. 2021 v blízkosti ţlutického náměstí.
a D. Chotovinská

INZERCE
Koupím garáţ ve Ţluticích - nabídněte : 731 166 991
-----------------------------------------------------------------------------------------——————
Nabízím k pronájmu byt ve Ţluticích o velikosti 75 m². Topení vlastní - dohoda, Ihned
k nastěhování - vhodné i pro studenty. Bliţší informace na tel. 731 166 991

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

Pro rodinu ve finanční tísni sháním popelnici zdarma. Za jakoukoliv nabídku děkuji.
Tel.: 604 152 084.
SOS dětské vesničky, z.s.

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC
KULTURNÍ DŮM
4. 12. – 16,00 – 19,00 hod.
MIKULÁŠSKÁ DRUŢINA VE ŢLUTICÍCH
Bliţší informace na plakátu.
MUZEUM
VÁNOČNÍ KONCERTY
12. 12. – 17,00 hod. TRUBAČI SLŠ ŢLUTICE
14. 12. – 19,00 hod. ROSA COELI
AMFITEÁTR
23. 12. – 10,00 hod. PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Objednávky do 18. 12. na tel. 702091630 Adámková
LODĚNICE NA DOLÁNCE
24.12. – 14,00 hod. Memoriál MUDr. Morávka
Setkání otuţilců

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI.
Nákladem 600 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktor: Jaromír Břehový
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Do vánočnho čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Jaromír Fejt,
Hana Hnyková, Zdeněk Petřík, Pavel Kavec, Jaromír Břehový, Radka Stolariková, Lucie Machalová,
Petra Janouškovcová, Tereza Krylová a Jiří Valeš.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do lednového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. prosince 2021, 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

