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Přehradou zatopená cesta v Mlýňanech na zimním fotu Jana Boreckého.  



Přesně před rokem jsem na tomto místě informoval 
o připravované rekonstrukci školních dílen. Po nezbyt-
ných krocích jsme postoupili k poslednímu nutnému mil-
níku. Je potřeba nechat vyprojektovat dokumentaci 
pro  provedení stavby a získat stavební povolení. Cena 
projektové dokumentace, nutné přílohy pro podání ţá-
dosti, je necelý 1 mil. Kč. Zastupitelé budou rozhodovat 
o této částce aţ po uzávěrce tohoto čísla. Předpokládám, 
ţe koalice bude pro. 

Další koaliční návrh není úplně obvyklý. Jedná se o pří-
mou podporu dětí z naší mateřské a základní školy tím, 
ţe za ně město uhradí za měsíce březen aţ červen nákla-
dy za obědy ve školních jídelnách. Chceme pomoci rodi-
čům, kteří jsou zatíţeni současnou drahotou. Koaliční 
zastupitelé si zároveň uvědomují, ţe se jedná o krok ne-
systémový, mimořádný, krátkodobý, ale jsou vedeni sna-
hou, aby nemuseli rodiče šetřit na jídle svých dětí. 

Finišujeme také s tvorbou strategického plánu města 
na  dalších 10 let. Vyzýváme veřejnost, instituce a spol-

ky, aby se v případě zájmu do tohoto procesu zapojily. 
Připravené návrhy naleznete na webu města. Vaše připo-
mínky a návrhy můţete zaslat na adresu staros-
ta@zlutice.cz nebo je přijít představit na veřejné projed-
nání. To se bude konat v sále muzea Ţlutice, v pondělí 7. 
března od 18.00 hod. a zájemci jsou srdečně zváni. 

Kaţdoročně v tomto období také podávám zprávu o hos-
podaření našeho města (podrobné tabulky níţe). 
V loňském sloţitém roce se povedlo zajistit pro Ţlutice 
dotace ve výši 20 mil. Kč. Celkově přiteklo do města 
za  posledních 10 let 154 mil. Kč. Neskromně 
se  k tomuto číslu hlásím. V roce 2021 jsme pokračovali 
v dobrém trendu hospodaření, získali jsme dotace, nejs-
me NIKOMU NIC DLUŢNI, máme na účtu volných 15 
mil. Kč na průběţné financování a běţné výdaje byly 
o  32 % niţší neţ běţné příjmy. Znamená to, ţe si nepro-
jídáme budoucnost. Za mě dobrý…  

Přeji klidné dny 

Václav Slavík – starosta města 

  Možná vás zajímá …  

Místní poplatky blíže obyvatelům a bezbariérově v Pečovatelské službě   

Žlutice, p.o. (původně DPS Žlutice, p.o.) 

Městský úřad Ţlutice i v letošním roce nabízí moţnost zaplatit místní poplatky, a to ve čtvrtek 10. 3. 2022  
v době  od 13:00 do  15:00 hodin v kulturní místnosti domu  Pod Strání č.p. 467 (zázemí Pečovatelské sluţ-
by). V tomto termínu je moţné zaplatit poplatek za komunální odpad, pronájem zahrádek a poplatek ze psů. 
Městský úřad Ţlutice chce tímto způsobem vyjít vstříc především seniorům ţijícím na sídlišti (ulice Pod 
Strání a Mlýnská) a umoţnit jim zaplatit poplatek v blízkosti svého bydliště. 

                                                                               Leona Jirsová, Městský úřad Žlutice. 



Přehled hospodaření města k 31.12. příslušného roku v tis. Kč 
 

 
 

 
 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

běžné příjmy 40 572 35 353 45 664 58 917 61 297 51 807 46 356 53 453 58 843 67 270 70 971 

běžné výdaje 37 577 28 943 33 435 34 532 41 591 37 833 37 579 38 583 39 820 37 976 48 302 

kapitálové příjmy 1 489 524 214 117 524 1 604 152 363 765 210 1 214 

kapitálové výda-
je 

5 637 4 081 6 487 30 321 35 540 4 386 13 390 7 615 18 788 30 311 22 181 

celkové příjmy 42 061 35 877 45 878 59 034 61 821 53 411 46 508 53 816 59 608 67 480 72 185 

           z toho 
dotace 

10 098 5 249 9 699 25 299 24 730 15 379 5 405 7 737 10 375 20 444 19 721 

celkové výdaje 43 214 33 024 39 922 64 853 77 131 42 219 50 969 46 198 58 608 68 287 70 483 

výsledek hospo-
daření 

-1 153 2 853 5 956 -5 819 -15 310 11 192 -4 461 7 618 1 000 -807 1 702 

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

             

Název daně 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Daň z příjmů FO 
ze závislé čin-
nosti 

4 123 4 224 5 709 5 620 6 202 6 826 
7 564 8 634 9 451 8 801 6 478 

Daň z příjmů FO 
ze samost. vý-
děl. činnosti 

329 534 653 623 358 1 036 
198 135 316 140 415 

Daň z příjmů FO 
z kapitálových 
výnosů 

386 456 583 666 708 702 
659 778 855 851 1 077 

Daň z příjmů 
právnických 
osob 

4 037 4 472 5 622 6 373 6 572 7 249 
7 301 7 145 7 965 6 371 9 084 

Daň z přidané 
hodnoty 

9 577 9 029 11 874 12 956 12 816 13 302 
14 

843 17 582 17 939 17 487 20 319 
Daň z hazard-
ních her 

186 383 272 192 110 136 
183 205 214 241 300 

Daň z nemovi-
tostí 

3 266 3 658 3 310 3 602 3 464 3 468 
3 640 3 799 4 435 3 998 3 978 

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

388 38 278 41 175 37 889 41 651 

Kompenzační balíček RUD COVID-19 2 866 540 

          
40 

755 42 191 

Stav financí na bankovních účtech města k 31.12. příslušného roku v Kč  

   

  2020 2021 

běžný ČSOB 25 624 1 051 426 

běžný ČS 3 454 123 3 653 667 

spořící ČSOB 3 219 001 6 228 591 

dotační ČNB 11 934 370 3 996 952 

Sociální fond ČS 174 514 99 349 

Celkem 18 807 632 15 029 985 

Čerpání úvěru Bydlení na zámku - zároveň splaceno v roce 
2021 

4 053 982 2 474 346 

Čerpání úvěru Sběrný dvůr - zároveň splaceno v roce 2021 943 334 0 



          Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 33. zasedání Zastupitelstva 

města Žlutice 

Termín a místo konání:  pondělí 31 ledna  2022 

od  18  hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, 

Ţlutice.   

Zastupitelstvo města Žlutice  

schvaluje záměr bezúplatné směny části pozemku ve 
vlastnictví Města Ţlutice p. č. 184/3 označené jako nově 
vznikající p. p. č. 184/5 o výměře 42 m2, dle geometric-
kého plánu č. 963-3/2022 za pozemek p. č. 188/4 o vý-
měře 112 m2, vše v k. ú. Ţlutice s tím, ţe související ná-
klady budou hrazeny rovným dílem, 

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-
2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Ţlutice, 
Poděbradova 396, 364 52 ŢLUTICE, IČ 635 55 522 dle 
předloţeného návrhu, 

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-

2024 příspěvkové organizace Pečovatelská sluţba Ţluti-
ce, Pod Strání 467, 364 52 ŢLUTICE, IČ 708 91 079 dle 
předloţeného návrhu, 

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-
2024 příspěvkové organizace Základní škola a základní 
umělecká škola Ţlutice, Poděbradova 307, 364 52 ŢLU-
TICE, IČ 477 01 412 dle předloţeného návrhu, 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022/ZM ve znění 
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

bere na vědomí zápis z 15. jednání komise pro památky, 
z 16. jednání komise pro památky, z 26. jednání komise 
pro investice a rozvoj a z 28. jednání komise pro bydlení, 

bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí rady 
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne 
25. 11. 2021. 

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

INFORMACE ZE ŽLUTICKÉ TEPLÁRENSKÉ 

 
Výsledná cena tepla za rok 2021 činí 569,10 Kč/GJ, včetně DPH. Kalkulovaná předběţná byla  
570,90 Kč/GJ. 
  
Na rok 2022 je kalkulovaná cena tepla ve výši 694,32 Kč/GJ včetně DPH. K navýšení ceny tepla došlo 
z důvodu navýšení vstupních cen /elektřina, palivo, materiál na opravy a ostatní/. Dále došlo 
k přerušení  dotace na palivo – Zelený bonus ve výši 55 Kč/GJ. 
 
Za Ţlutickou teplárenskou                                                                         Ivan Melnyk, Jaroslava Voglová 



Policisté Karlovarského kraje radí     

Přichází jaro -  Na silnicích stále opatrně!  

Březen je měsícem, který mnoho z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou náručí. Od března si jiţ slibujeme 
vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného počasí a pochopitelně méně sněhových sráţek, niţších teplot 
a  dalších, pro mnohé takzvaných „nepříjemností“.   

Ačkoli se jaro o svá práva můţe oficiálně začít hlásit jiţ  20. 3., ze zkušenosti moc dobře víme, ţe to světlé a teplé 
dny zdaleka přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze zimního období ještě převládají.  

Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní viditelnosti a vyhýbat se nepřehledným mís-
tům. Pomoci nám mohou nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. Velice aktivním prvkem jsou retro-
reflexní materiály fungující na principu zpětného odrazu, kdy se světelné paprsky při dopadu na retroreflexní materiál 
odrazí zpět ke zdroji světla. Retroreflexní materiály jsou schopny odráţet dopadající světlo aţ na vzdálenost 200 me-
trů, proto mají velké uplatnění při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním  provozu. Velmi důleţitá je 
i  barva oblečení chodců. Siluetu chodce v modrém oblečení vidí řidič na vzdálenost 18ti metrů, v červeném oblečení 
je vidět na 24 metrů, ve ţlutém oblečení je  vidět na vzdálenost 37 metrů a v bílém oblečení je vidět na nejdelší vzdá-
lenost - 55 metrů.  

. Existuje celá škála různých reflexních 
materiálů od reflexních pásek aţ 
po  magnetické led klipy či reflexní 
samolepky. Ty jsou v různých barvách 
a tvarech a můţeme je prakticky nale-
pit kamkoliv – na přilbu, na kolo nebo 
na aktovku. Na oblečení pak lze pouţít 
různé naţehlovací reflexní motivy. 
Na  kabelku či batoh je moţné zavěsit 
reflexní přívěšek, např. reflexní střa-
pec. 

Řidiči by zase v souvislosti se sníţe-
nou viditelností měli zvýšit pozornost 
při projíţdění míst s větším pohybem 
osob - jako jsou přechody pro chodce, 
rušné ulice či školská zařízení.  

Není to ale jen sníţená viditelnost, kte-
rá můţe díky očekávanému příchodu 
jara zrazovat. Jsou to také denní teplo-
ty. Ačkoli v březnu jiţ bývají teploty  
vyšší oproti předchozím měsícům, 
v ranních hodinách můţe v noci stále 
převládat námraza a kluzký povrch 
komunikací.  

Chodci by proto neměli opomenout 
vhodné oblečení a obuv, díky kterým 
se mohou vyhnout zdravotním potíţím, 
a řidiči by zase neměli opomenout při-
způsobení jízdy stavu a povrchu vo-
zovky. Zákon nám sice ukládá povin-
nost pouţít zimní pneumatiky do 31. 
března, nicméně se rozhodně vyplatí 
tento termín ještě protáhnout, a to 
zejména v horských oblastech, kde 
můţe být i v dalším měsíci vrstva sně-
hu a ledu na vozovce. 

Krásný vstup do prvních jarních dní 
přejí policisté Karlovarského kraje.  
 

por. Mgr. Lucie Machalová  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLI-
CIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  



Začátkem března vstupují křesťané do doby postní. Mo-
dernímu člověku, který se domnívá, ţe „vše je povole-
no“ a kterému často uniká pravá tvář mnohých záleţitos-
tí, to nezní populárně. O církevním půstu se skutečně 
donedávna ţertovalo a s pohrdáním mluvilo jako o sta-
romódním způsobu přinášet oběti. V poslední době 
se  půst píše velkými písmeny. Půst je dobrý ke zdraví 
duše i těla. Psychoterapeuti, lékaři i teologové jej jedno-
značně chválí. 

Popeleční středa připadá letos na 2. března. Popel je 
hlasitým protestem proti „zde“ a „dnes“. Popel je 
ve  všech kulturách a náboţenstvích znamením pomíji-
vosti a smrti. To bylo vysloveno i v biblické zprávě 
o  prvotním hříchu. Bůh praví Adamovi: „V potu tváře 
budeš jíst svůj chléb, dokud se nenavrátíš do země, pro-
tože z ní jsi byl vzat. Neboť prach jsi a v prach se obrá-
tíš.“ (Genesis 3,19) 

Liturgie Popeleční středy opakuje tato slova kaţdý rok, 
kdyţ kněz dělá věřícím na čele popelem kříţ. Popel, kte-
rý se uţívá u tohoto obřadu, je získán spálením 
„kočiček“ vrby rokyty. Popel je znamením obrácení, 
očisty a pokání. Je symbolem nového ţivota. Symbol 
kříţe na čele je poukazem na záchranný kříţ Jeţíše Kris-
ta, který se stal ve velikonoční události znamením ţivo-
ta. 

Pro mnoho lidí znamená půst zdrţovat se nějakých jídel 
a dosáhnout tím zhubnutí a vylepšení si své postavy. 
Postit se znamená ale víc: odřeknout si něco, co máme 
rádi nebo na co jsme zvyklí. 

V naší době je pro mnoho lidí například půst od televize 
nejobtíţnější formou postu. Televize se pro mnohé stala 
jakousi drogou. Vidíme to tam, kde lidi uţ nejsou schop-
ni zmáčknout ovládací knoflík na vypínání. Televize má 
tu špatnou vlastnost, ţe je příleţitostí k útěku před sebou 

samým a před strachem, ţe budeme sami sebou. Právě 
pro lidi, kteří ţijí sami a trpí samotou, je televize 
„někým“, kdo je stále zde. 

Příklad ze ţivota. Starší dáma. Daří se jí na svůj věk 
dobře. Má vlastně jen jediný problém, který ji připomíná 
stáří: nemůţe jiţ tak dobře běhat. To vedlo bohuţel 
k tomu, ţe „pro jistotu“ jiţ z domu nevychází. „Ale já to 
nepotřebuji“, říká. „Protoţe jiţ nemohu chodit do světa, 
chodí nyní svět skrze televizi ke mně domů.“ A protoţe, 
jak tvrdí, nemohla by být pořád sama, zmáčkne ovládací 
knoflík a pak uţ „truhlík“ běţí celý den. Někdy se hněvá 
na sousedku, která občas hraje na klavír. To nesmí, pro-
toţe ji ruší u sledování televize… U této paní je to uţ 
mánie. Co kdyby k té sousedce, která ji prý ruší, zašla 
občas na kávu nebo na kus řeči? Starší paní uţ nevidí 
zelenat se břízy, nevdechuje vůni čerstvě posečené trá-
vy, nečichá vůni lípy… Je tragické, kdyţ starší člověk 
sezením u televize ubíjí svůj drahý, jemu ještě zbývající 
čas! A co potom mladí lidé, kteří k tomu sezení u televi-
ze přidají jalové surfování v počítači či sezení v zakou-
řených hospodách? Neseme zodpovědnost za čas, který 
je nám Pánem času darován. Připomínám sobě i nám 
všem, ţe postem od televize můţeme dosáhnout toho, ţe 
vzácný čas bude patřit nám nebo našim bliţním, kteří to 
od nás právem očekávají. Nejen nikotin, nejen drogy 
a  alkohol jsou návykové a nebezpečné. I televize se mů-
ţe stát mánií, protoţe okrádá nás a naše uvědomění. Vy-
nikající francouzský matematik, fyzik a filosof Blaise 
Pascal (1623-1662) řekl: „Celá bída lidí je v tom, ţe ne-
umějí být sami.“ A jestli to Pascal, který tehdy neznal 
ani televizi, ani internet či mobil, řekl z pozorování své 
doby, byl v této oblasti skutečně prorokem a naši pře-
technizovanou dobu, o které ani nesnil, trefil do černé-
ho.   

P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 

POPEL A DOBA POSTNÍ  



Jako kaţdý rok, budou jarní úklidy do-
provázet jiţ tradiční fotografické soutě-
že. První z nich bude „Před a po“, která 
spočívá ve fotodokumentaci uklízeného 
místa před začátkem úklidu a bezpro-
středně po něm. Druhou fotografickou 
soutěţí bude „Fotografie z akce“, která 
přináší neomezenou míru fantazie. Nej-
zajímavější, nejvtipnější a nejakčnější 
fotografie budou mít největší pravděpo-
dobnost výhry. Kromě toho jsme 
pro letošek připravili také „videosoutěţ“ 
z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo 
jen o tom jak třídíte u Vás doma. 

Ukliďme svět je dobrovolnická úk-
lidová akce, která probíhá na území celé 
České republiky jako součást světové 
kampaně Clean Up the World. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a pohozené odpadky. Akci 
Ukliďme svět v Česku od roku 1993 
organizuje Český svaz ochránců 
přírody. Do kampaně se kaţdoročně 
zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 
2017–2020 se kampaň konala společně 
s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 
2021 pokračuje opět samostatně. 
Smyslem kampaně Ukliďme svět není 
však jen samotné uklízení odpadků. 
Účastníci především posilují svůj vztah 
k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale 
také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky 
vůbec vznikají.    

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 
773 198 015, info@csop.cz 

Fotografie z úklidů volně k dispozici 
zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/
Album/7733779  

Ukliďme svět v roce 2022 podporují:  

Ministerstvo životního prostředí, 
Hlavní město Praha, ALPINE PRO, 
DPD CZ, DB Schenker, Kofola a dal-
ší. Partnery akce se můţete stát i Vy! 
Děkujeme! 

   Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody 

    Ukliďme svět slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne! 

(ČR, 26.1.2022) Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou uţ 30. rok 
u nás koordinuje Český svaz ochránců přírody  (ČSOP).    Termín pro jarní   akce Ukliďme svět je stanoven na 26. 
března. Po dvou letech, kdy  větší     dobrovolnické akce značně omezovala pandemie Covid 19, se konečně čeká  větší   
účast.  Příroda po dvou letech  útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můţete uţ nyní! 

Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím   formuláře. Záro-
veň také mohou od ČSOP ţádat materiální i informační podporu. Ţádanka o zaslání   rukavic a  pytlů  k  úklidům  bu-
de  zveřejněna  pouze  do 1. března.  Hromadná  rozesílka    balíčků  organizátorům proběhne cca týden před 
hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své   přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a ode-
slat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět 
lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve neţ 26. .3., můţe se na případné podpoře domluvit indi-
viduálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu poţádat do 1. března. Na konci srpna však bude moţná další 
rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.  

mailto:info@csop.cz
https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/7733779
https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/7733779
http://www.uklidmesvet.cz
https://uklidmesvet.cz/chci-organizovat-uklid/registracni-formular/


  Pečovatelská služba Žlutice p.o. (dříve DPS Žlutice, p.o.) informuje       

Jak jiţ z nadpisu tohoto příspěvku vyplývá, došlo 
v druhé polovině loňského roku ke změně názvu organi-
zace. Důvodem k této změně bylo především to, ţe zkrá-
cený název organizace působil dojmem, ţe organizace 
poskytuje pobytové sociální sluţby (domov pro seniory). 
Vzhledem k okolnosti, ţe pečovatelská sluţba je sluţbou 
terénní, poskytovanou v domácnostech klientů, neřeší 
potřeby bydlení. V případě, ţe potřebujete vy anebo vaši 
blízcí řešit problematiku bydlení, obracejte se vţdy 
na úředníky města Ţlutice. To, s čím vám naopak můţe-
me pomoci, je podrobně popsáno na nových webových 
stránkách organizace www.pszlutice.cz,  popř. lze infor-
mace získat na emailové adrese info@pszlutice.cz, tele-
fonicky na č. 353 393 269 nebo 725958988, popř. osob-
ně v kanceláři organizace na adrese Pod Strání 467, Ţlu-
tice.   

Na základě námětu starosty města a díky podpoře a při-
spění zřizovatele nabízí organizace od začátku letošního 
roku novou sluţbu, kterou je sluţba tísňové péče. Tato 
sluţba za pomoci námi zapůjčeného mobilního telefonu 
a náramku, který má uţivatel neustále na zápěstí ruky, 
umoţňuje přivolat si v krizové situaci 24 hodin denně 
pomoc pečovatelky. Takovou situací se rozumí např. 
pády, nevolnosti, ale i porucha na přívodu plynu nebo 
vody v bytě či napadení jinou osobou. Přivolaná pečova-
telka následně situaci vyřeší s uţivatelem sama, popř. 

zprostředkuje výjezd sanitky, hasičů či policie. Sluţba 
nepřetrţité distanční hlasové a elektronické pomoci je 
poskytována za cenu tarifu pro mobilní telefon 49,- Kč. 
Mobilní telefon lze uţívat jako běţný telefon a k tomuto 
tarifu náleţí 20 minut volání a 20 volných SMS.  Sluţbu 
lze poskytnout všem občanům, kteří ji potřebují, i kdyţ 
nečerpají sluţby pečovatelské sluţby. Doporučujeme ji 
především seniorům, kteří ţijí v jednočlenných domác-
nostech, ale i všem ostatním, kteří se cítí vznikem tako-
vé krizové situace ohroţeni. Sluţba můţe tak poskytnout 
větší klid a jistotu nejen uţivatelům samotným, ale i je-
jich rodinným příslušníkům.  

Poslední novinkou, o kterou bych se s vámi ráda poděli-
la, je rozšíření pečovatelské sluţby do dalších částí úze-
mí pověřeného obecního úřadu Ţlutice. Jiţ ve druhé po-
lovině loňského roku byla navázána spolupráce s obcí 
Valeč, kam nyní pečovatelky téměř denně dojíţdějí 
a  poskytují úkony péče v plném rozsahu. Spolupráce 
s dalšími obcemi bude v letošním roce nadále pokračo-
vat. Za tímto účelem bylo poţádáno o dotaci na rozvoj 
sluţeb pečovatelská sluţba a tísňová péče na území Ţlu-
ticka i z rozpočtu Karlovarského kraje. 

S přáním všeho dobrého   Mgr. Bc. Petra Vodenková, 

ředitelka Pečovatelské služby Žlutice, p.o 

http://www.pszlutice.cz
mailto:info@pszlutice.cz


Sluţba Terénní program Karlovarsko, kterou 
zřizuje spolek Světlo Kadaň z.s., poskytuje sociální sluţ-
by na území Ţlutic jiţ 5 let. Sluţby jsou  poskytovány 
v rámci celého Karlovarského kraje lidem v tíţivé ţivot-
ní situaci starším 15 let. Terénní pracovníci umějí pomo-
ci lidem v oblasti dluhové problematiky, problematiky 
bydlení, zaměstnání (sepsání ţivotopisu, motivačního 
dopisu) s vyřízením osobních dokladů a podobně. Mo-
hou být oporou v krizi, mohou asistovat při jednání 
s institucemi či zprostředkovat kontakt s nimi, mají pře-
hled o dalších sluţbách, které mohou usnadnit tíţivou 
ţivotní situaci nejen v sociální oblasti, ale i zdravotní 
nebo v oblasti rodičovské. 

Cílem terénního programu je umoţnit lidem 
v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí přirozeného 
místního společenství a ţít běţným způsobem ţivota. 
Jde o zachování a rozvíjení důstojného ţivota těch, kteří 
programu vyuţívají.  

V roce 2021 se na sluţbu obrátilo 255 lidí - kli-
entů. Jedním z nich byla i paní, která se doslova ze dne 
na den dozvěděla, ţe musí opustit své aktuální bydliště. 
Vzhledem k tomu, ţe byla důchodového věku, bez náro-
ku na dostačující finanční podporu, a nedokázala se ori-
entovat ve světě úřadů, formulářů atp., byla její situace 
velmi tíţivá a ohroţující. Ze své situace byla zoufalá 
a  neviděla z ní východisko. Klientka terénním pracovní-
kům zatelefonovala, terénní pracovníci k ní přijeli a za-
čali spolu s ní její situaci aktivně řešit.  S klientkou za-

hájili spolupráci, nejprve ji vyslechli, společně situaci 
zváţili a představili klientce moţnosti řešení a napláno-
vali další postup. Podali společně několik ţádostí, které 
se týkaly získání nového bydlení v okolí. Dále klientka 
potřebovala pomoc s vyřízením příspěvku na ţivobytí. 
I  přesto, ţe na něj měla nárok, nikdy ho nepobírala. Po-
třebovala tedy nejdříve zaregistrovat do evidence ucha-
zečů o zaměstnání. Klientka měla potíţe s cestou 
na  úřad, kde bylo nutné registraci provést. Ačkoli sluţ-
ba neumoţňuje převoz klientů ve sluţebním voze, 
ve  spolupráci s jinými sluţbami se podařilo převoz za-
jistit. Terénní pracovníci pomohli s vyřízením finanční 
podpory, zajistili nové bydlení, a klientka tak mohla zů-
stat v obci, kde ráda ţije, kde je zvyklá. Další spolupráce 
s terénními pracovníky není nutná, protoţe klientka je 
ve  svém ţivotě samostatnější, více si věří a má na dlou-
hou dobu zajištěné základní ţivotní potřeby. 

Potřebujete-li pomoci vy nebo víte o někom, 
komu by sluţba mohla být nápomocná, je moţné oslovit 
terénní pracovníky prostřednictvím telefonu na čísle: 
725 907 429 nebo elektronicky na e-mailu: tpzluti-
ce.svetlozs@seznam.cz. Dále je moţný osobní kontakt 
s pracovníky v určitou dobu v kanceláři na adrese 
Pod  Strání 467, 364 52 Ţlutice (boční vstup do DPS).  

Bliţší informace najdete na  webových strán-
kách spolku  Světlo Kadaň z.s. www.svetlokadanzs.cz 
nebo na FB stránkách Terénní program Karlovarsko.  

Světlo Kadaň z. s.  - Terénní program Karlovarsko       

mailto:tpzlutice.svetlozs@seznam.cz
mailto:tpzlutice.svetlozs@seznam.cz
http://www.svetlokadanzs.cz


Kaňka 1 



Kaňka 2 



      FOTOOHLÉDNUTÍ 

Slavnostní předání prvního vysvědčení ţáčkům 1. tříd ZŠ a ZUŠ Ţlutice z rukou starosty města. Foto:  A. Adámková 

Snímky z premiéry hry Moţná přijde i primátor divadelního souboru ŢLUTIČAN. Foto Jan Borecký 



      FOTOOHLÉDNUTÍ 

Vernisáţ výstavy Silvi Eberhard, která probíhala v Galerii v lednu a únoru 2022. Foto:  Jan Borecký 

Koncert trubačů SLŠ Ţlutice 13.  2.  2022. Foto:  Jan Borecký 



Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-

typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska- 16- 20 týdnů, 199 -245,- Kč/ ks.Žlutice  –1.4. 2022 –u kina- 

12.30 hod. Info:Po-Pá 9.00- 16.00 hod.,tel.601576270, 728605840 www.drubezcervenyhradek.cz 

                    VZPOMÍNÁME 

Hledám pronájem pozemku či zahrady ve Ţluticích nebo v blízkém okolí. Prosím kontaktujte mě na tele-
fonním čísle 732 337 362. Za nabídky předem děkuji. 
 

Dne 3.3.2022 vzpomeneme na smutné 1. výročí úmrtí našeho tatínka pana Václava Pajmy. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
manţelka, dcera  Marie a syn  Václav s rodinami 

          INZERCE 

      FOTOOHLÉDNUTÍ 

Veselá pouť 19. 2. 2022. Divadlo pro děti.  Foto:  Jan Borecký 



Kam se vydat za kulturou v březnu? 

 V měsíci březnu se vţdy dařilo knihám, tento měsíc byl 
označován jako Měsíc knihy, proto kromě kulturních 
povyraţení zkuste sáhnout i po knize. Večery jsou pořád 
dlouhé a do jara to ještě chvilku potrvá... 
 
Hned 3. 3. 2022, v 19. 30 hod. v Husovce v Karlových 
Varech mohou příznivci blues zajásat – The Bladders-
tones představí blues, hledající v tradici i současnosti. 
Trio zvítězilo v r. 2015 v mezinárodní  soutěţi Blues 
aperitiv. Pro někoho moţná velký objev ... 
 
Lidový dům, Karlovy Vary, 18. 3. 2022, kam ve 20.30 
hod. vtrhne na podium hotový uragán v podobě Monkey 
business s fascinujícím Matějem Ruppertem a Terezou 
Černochovou. Strhující hudební show vás nemine. 
Vstupné 330 Kč předprodej, na místě 430 Kč. 
 
Znovu Lidový dům ve Staré Roli 25. 3. 2022, kde se 
představí dvě kapely, Mňága a Žďorp ve 21.30 hod. 
A  publikum rozehřeje karlovarský  Kozatay od 20 hod. 

Vstupné 320 Kč předprodej, na místě 390 Kč. Tady 
zábava opravdu bude! 
 
Karlovarské divadlo ve čtvrtek 10. 3. 2022 v 19.30  
hod. uvádí lety ověřenou one man show Caveman 
s jedinečným Jakubem Slachem. Tato neuvěřitelně vtip-
ná hra je nejen obhajobou jeskynního muţe, ale také 
inteligentního humoru. Vaše bránice bude mít tento ve-
čer intenzivní výcvik. 
 
Na témţe místě ve středu 30. 3. 2022 od 19.30 hod. 
se můţete těšit na velkou hudební lahůdku – bratrskou 
kapelu Bratři Ebenové. Jejich vlastní specifický zvuk, 
neotřelé hudební nápady a texty Marka Ebena jsou to, 
proč zůstávají na naší hudební scéně jedineční. 
  
Ať uţ si vyberete cokoli z naší nebo jiné nabídky, mějte 
hezký večer! 

                                                                                                                                              
Petra Vojtová 

Poděkování 

Děkuji tímto týmu pracovníků záchranné sluţby a ţlutickým hasičům za rychlé a profesionální jednání při pomoci mému man-
ţelovi. V mé zoufalé situaci mi dodávali naději a povzbuzení.  Za vše srdečně děkuji 
  
                                                                     Jitka Pilařová 



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 březnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Pavel Kavec,  

Petra Vojtová,  Leona Jirsová, Lucie Machalová, Veronika Andrlová, Petra Vodenková, Tomáš Hon-

ek, Zuzana Pehová a Adéla Soukupová.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do dubnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. března 2022, 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 

KULTURNÍ PROGRAM                     

BŘEZEN 2022 

Kulturní dům 

4. 3. 20.00 hod.  BABÍ HOP                                

k tanci a poslechu                                           

hraje Martin Pivoňka 

6. 3. 15.00 hod.                                            

Dětský maškarní karneval 

12. 3. 15.00 hod.  Sněhová královna           

Představení pro děti od 5 let a rodiče.  

Vstupné 80 Kč 

Knihovna 

22. 3.  17.00 hod.  Beseda o životním          

prostředí s hastrmankou Evelínkou 

 


