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Ţlutická fara, pozdně barokní budova nad kostelem sv. Petra a Pavla, byla vystavěna v letech 1767-1769
a a materiál na stavbu byl druhotně pouţit ze zničeného ţlutického zámku. Po ničivých poţárech města
v roce 1779 byla fara raně klasicistně obnovena. Po roce 1945 budova fary postupně chátrala. V 80. letech 20. století byly obnoveny fasády budovy a na počátku 21. století byla provedena rekonstrukce střechy.

Moţná vás zajímá …
Od 1. září bude na 3 měsíce opět probíhat
moţnost oddluţení Milostivé léto II z dílny
KDU-ČSL. Je to další šance zbavit se dluhů.
Informace najdete v letáku na jiném místě
čísla nebo u sociální pracovnice města.
Po velkých opravách byl opět po letech zprovozněn ţlutický autokemp. 10 nově zrekonstruovaných chatek přivítalo své návštěvníky. Ti si mohou uţít pobyt v klidném prostředí v chatkách, které jsou vybaveny zcela
novým nábytkem, kuchyňkou, WC i sprchovým koutem. Děkuji ještě jednou všem, kteří
pomohli s opravami i s rozjezdem. A také
zastupitelům, kterým nebyl osud ATC lhostejný a pochopili, ţe k záchraně a provozování je třeba nejdříve investovat. Ne pro všechny to byla samozřejmost.
Konečně jsme mohli přistoupit k zajištění propadu
na Velkém náměstí. Průtahy úředních postupů nebyly
na straně města. Propad byl zasypán na základě rozhodnutí stavebního úřadu a podle schváleného odborného
postupu, náklady prozatím nese město Ţlutice, a to
do doby, neţ bude znám vlastník dotčeného místa.
Samotná díra byla vyplněna cementopopílkovou suspenzí, která dokonale vyplnila veškerý prostor a po zatuhnutí
je pevná a únosná.
Na přelomu uplynulého měsíce jsem na radnici svolal
schůzku představitelů města, Technických sluţeb a zástupců bytového druţstva a jednotlivých SVJ ve městě.
Tématem byla situace kolem směsného komunálního odpadu. Všem pozvaným byla znovu vysvětlena situace
města s odpady a zástupci byli poţádáni, aby přenesli tyto
informace do jednotlivých domácností. Je třeba více třídit, vyhazovaný odpad lépe zabalit. Nejhlavnějším motivem města kromě úspory peněz je sníţení produkce odpadu, který vozíme na skládku. Současný zavedený systém
je benevolentní a vyţaduje spolupráci občanů. Pokud se
to nepovede, bude jistě město hledat jiný způsob.
Koaliční zastupitelé schválili v únoru příspěvek dětem
v naší mateřské škole a základní škole na obědy. Od
března aţ do června letošního roku hradilo město všem
dětem obědy, celkem v částce 533.000 Kč. Za jedno dítě
tak rodičům v uvedeném období zůstalo v peněţence
2.700 Kč (ZŠ) a 3.300 Kč (MŠ). Děkuji hlavně účetním,
které pomohly dotaci administrovat. Snad tedy tímto cíleným krokem pomohlo město rodičům dětí.
Na sklonku volebního období bych rád v několika větách
shrnul to nejdůleţitější, co se povedlo pro naše občany
udělat nebo připravit.
Jednou z nejdůleţitějších věcí, které se povedlo prosadit,
je nový územní plán města a strategický rozvojový dokument města. Práce na prvním z těchto dokumentů trvala
neuvěřitelných 9 let. Oba dva byly pořizovány v široké
skupině zainteresovaných, takţe výsledkem bylo jednomyslné přijetí zastupitelstvem města. Projektová příprava
zahrnuje zejména projekty na opravu ulic ve městě. Jsou
to projekty, které mají stavební povolení, tedy se nejedná
o ţádné „malůvky“. Jedná se např. o Malé náměstí, ulice

Karlovarská, Dukelských hrdinů, Hradební, Ţiţkov, nový most do Lomnice. Opravili jsme desítku městských
bytů, zrekonstruovali jsme dům, ve kterém vzniklo 7 nových sociálních bytů. Dále splněno:
postavený vodovod do Veselova a Ratiboře, dotační
titul na čističky
nový skatepark a workoutové hřiště
zrekonstruované fotbalové kabiny
nová část expozice muzea – Šatlava a Lapidárium
výměna všech svítidel veřejného osvětlení
bezdrátový internet zdarma
opravené chodníky ve Vítězné, Nádraţní, Pod Strání,
na Ţiţkově, parkovací stání Vítězná, Příkopy,
Mlýnská
nová vozidla pro pečovatelskou sluţbu, technické
sluţby a technika pro Lesy Ţlutice
nový sběrný dvůr
opravená cesta na hřbitov
zbourání starých školních dílen a následná revitalizace místa atd.

Nakonec chci vyzdvihnout, ţe v tomto volebním období
bylo pro město získáno více neţ 58 milionů Kč na dotacích a bylo PROINVESTOVÁNO 79 mil. Kč. To vše
v době covidové. Na účtech města se stále nachází přes
12 mil Kč, město nemá ţádné úvěry a nikomu nic nedluţí!
Lepší orientaci v tom, jak naloţili zastupitelé se svojí
základní povinností, tedy účastí na zasedáních zastupitelstva, znázorňuje tabulka níţe.
Zastupitelstvo města 2018-2022 - počet zasedání: 39
Člen/ka

účast

neúčast

účast v %

Adámková Alena

39

0

100

Keřka Petr

22

1

95

Koutný Ladislav

36

3

92

Minář Alois

37

2

95

Slavík Václav

39

0

100

Zeman Jaroslav

1

24

4

Zeman Miroslav

32

7

82

Hnyková Hana

30

9

77

Ries Tomáš

35

4

90

15

1

94

8

6

57

Bílý Martin
Kašpárek Martin

*
**

Pro nadcházející volby do zastupitelstva města bylo podáno 7 kandidátek po 9 lidech. Je moc dobře, ţe má chuť
pro město stále pracovat dost lidí a je z koho vybírat.
Jsem ale osobně velmi rozladěn taktikou jakéhosi místního hnutí, navrhujícího na lídra kandidáta, který se přihlásil do Ţlutic k trvalému pobytu týden před podáváním
kandidátek, aniţ by v našem městě vůbec bydlel! Povaţuji to za neslušnou a občany města uráţející manipulaci.
Ostudná je tato skutečnost také pro samotné hnutí, které
se pod to podepsalo. Přeji všem šťastnou ruku ve volbách. Kdo co umí a čeho je schopen, jistě víte.
Zvu občany na tradiční Svatováclavskou pouť, která proběhne 28. září v 11:00 v Protivci s tradičním sousedským
posezením. Těším se na setkání.
Václav Slavík - starosta

* v průběhu nahradil p. Keřku P.
** v průběhu nahradil p. Zemana J.

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 38. zasedání Zastupitelstva
města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 27. června 2022 od 18
hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1,
Ţlutice.Odměna starostovi města
Zastupitelstvo města Ţlutice
stanovuje celkový počet zaměstnanců města Ţlutice
v Městském úřadu Ţlutice v počtu 29 osob, s účinností
od 1. 7. 2022,
stanovuje rozdělení pravomocí v Městském úřadu Ţlutice, dle organizačního schématu, které tvoří přílohu tohoto usnesení, s účinností od 1. 7. 2022,
schvaluje na základě doručených nabídek a doporučení
výběrové komise uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem zadávacího řízení na zhotovení díla
„Napojení objektu Hradební 19, Ţlutice na CZT“ Karlem
Šenkem, sídlo: Luční 825, 363 01 Ostrov, IČO:
64851079, za nabídkovou cenu 488.580,38 Kč bez DPH,
schvaluje, na základě doručených nabídek a doporučení
výběrové komise uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem zadávacího řízení na zhotovení díla
„Napojení objektu Hradební 41, Ţlutice na CZT“ Karlem

Šenkem, sídlo: Luční 825, 363 01 Ostrov, IČO:
64851079, za nabídkovou cenu 523.795,12 Kč bez DPH,
schvaluje na základě doručených nabídek a doporučení
výběrové komise uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem zadávacího řízení na zhotovení díla
„Rekonstrukce povrchu na víceúčelovém hřišti ZŠ a ZUŠ
Ţlutice“ Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 47052121, za nabídkovou cenu
1.058.678,25 Kč bez DPH,
bere na vědomí ve funkci valné hromady společnosti
Ţlutická teplárenská (IČO 26341107) odstoupení pana
Rostislava Pilného z funkce člena dozorčí rady společnosti,
bere na vědomí zápis a usnesení z valné hromady
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne
9. 6. 2022,
schvaluje poskytnutí daru ve výši 80.000,- spolku Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Ţlutice, IČO 182
29 638 a pověřuje starostu Mgr. Bc. Václava Slavíka
podpisem darovací smlouvy. Dar se poskytuje účelově
na nákup pracovního vozidla do majetku obdarovaného.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Ladislav Koutný
místostarosta města

PČR radí - Doporučení a rady pro pobyt v lese
Český národ má kaţdoročně během léta a podzimu velmi
oblíbenou činnost, kterou je sběr hub, borůvek a dalších
lesních plodů. Během tohoto období evidují policisté
kaţdý rok zvýšený počet případů hledaných osob, které
v lese zabloudily. Po bloudících pak často musejí pátrat
policisté. Pátrací policejní akce jsou zpravidla v těchto
případech sloţité a náročné. Většinou se totiţ jedná
o rozsáhlé plochy a velmi často jde o nepřehledný terén.
V některých případech je tak nutné povolat i vrtulník.
Policisté proto doporučují:
Neţ se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvaţte své
síly a schopnost absolvovat i zpáteční cestu z lesa.
Dejte vţdy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy
se vrátíte.
Vezměte s sebou mobilní telefon, funkční a plně nabitý.
Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte
s sebou malou svačinu (jídlo a pití).
Vhodně se oblečte a obujte do sucha, mokra i do zimy.
Nevydávejte se do neznámého a neschůdného terénu.
Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní
to orientaci, kdybyste zabloudili).
Jde-li to, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.
Pokud jdete na výlet do lesa ve větším počtu osob, mějte
se vţdy v dohledu.
Raději se drţte turistických cest se značením.
Pokud máte pocit, ţe jste zabloudili:
Vraťte se na místo, které je vám povědomé nebo ho mů-

Věnujte pozornost dětem i po letních
prázdninách
Letní dětské prázdniny jiţ skončily a děti opět usedly
do školních lavic. S kaţdodenní cestou do školy číhají
na vaše děti různá rizika. Ty lze spatřovat nejen
v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti
dětí. Především těm nejmladším by rodiče měli připomenout, jak se nejbezpečněji do své školy dostat a na co by
si měly dát především pozor.
Je velmi důleţité dětem připomenout, jak se správně přechází přechod pro chodce. Pokud se v blízkosti školy
přechod pro chodce nenachází, musí být děti ještě opatrnější a vybrat proto místo, kde se mohou co nejlépe rozhlédnout. U dětí, které nastupují do prvních tříd, by měli
být rodiče opatrnější a pečlivě zváţit jejich doprovod
do školy. Prostředí je pro děti nové a ještě nevědí, co je
můţe cestou do školy překvapit. Děti, které dochází do
školy samy, by měly znát význam dopravních značek
a měly by vědět, jaká cesta do školy je nejbezpečnější. Není vţdy pravidlem, ţe se musí jednat o cestu nejkratší. Velmi důleţitá je viditelnost dětí. Dbejte tedy na
to, aby děti měly na svém oblečení a školních taškách
reflexní prvky. S přibývajícími dny se začíná rozednívat
čím dál později a navíc nastává období podzimních
a mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě
více ztěţují. Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen na rodiče, ale i na ostatní účastníky provozu

ţete dobře popsat.
Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.
Snaţte se udrţet jeden směr trasy.
Pouţijte mobilní telefon, můţete zavolat rodině, ale
i vyuţít tísňových linek.
Popište, kde jste, z místa pak uţ neodcházejte a vyčkejte
pomoci.
Pokud na výlet do lesa pojedete vozidlem, které necháte
zaparkované na povoleném odlehlém místě, měli byste si
pamatovat, ţe auto není trezor. Takto zaparkovaný automobil se totiţ můţe snadno stát terčem zloděje. Před
opuštěním vozidla tak nezapomeňte zkontrolovat, zda je
vozidlo řádně uzamčeno a má uzavřena všechna okna.
V automobilu nikdy nenechávejte viditelně odloţené
cenné věci, zejména peněţenky, jakákoliv zavazadla,
mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, autorádia, navigace, doklady aj. I zdánlivě bezcenná věc můţe pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením
vozidla. Pokud pachatel uvidí v autě např. peněţenku
poloţenou na sedadle, přístrojové desce nebo jinde, během okamţiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůţe
ani, kdyţ peněţenku majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné
věci uloţit a ta také při vloupání do automobilu prohledají.
Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční
a neodhazujte ţádné odpadky.
kpt. Bc. Zuzana Týřová

s ţádostí o dbání zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti
školských zařízení a přechodů pro chodce. V případě, ţe
své děti vozí do škol rodiče autem, měli by dbát na to,
aby děti byly řádně připoutané v autosedačkách. Své děti
by rodiče měli vysazovat jedině na straně chodníku, nikoliv do silnice. V neposlední řadě je i ze strany rodičů
nutné děti poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o jednání s cizími lidmi. Především, aby s cizími lidmi nikam
neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi
ani nehovořily.
Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje budou nadále dodrţovat zvýšený dohled u školských zařízení a na přechodech pro chodce zejména
na začátku školního roku, a to v souvislosti
s celorepublikovým projektem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti mohou u svých škol po celém Karlovarském kraji potkat policejní preventisty, kteří připomínají
dětem, jak nejbezpečněji se při cestě do školy chovat,
a při té příleţitosti od nich můţete dostat policejní preventivní dárek.
Přejeme vám všem úspěšný a bezpečný vstup do nového
školního roku bez nepříjemností a zbytečných nehod.
por. Mgr. Soňa Podlahová
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tisková zpráva společnosti Ecobat: ČEŠI TŘÍDÍ TUNY TUŢKOVÝCH BATERIÍ
Za první polovinu letošního roku Češi sebrali téměř
1 100 tun přenosných baterií. Z recyklovaného materiálu můţe vzniknout přes 107 000 nových saxofonů.
Jen Češi během loňského roku vytřídili na 983 tun tuţkových baterií typu AA. I letošní rok se činí: za první
polovinu roku 2022 jiţ k recyklaci přinesli přes 1 100
tun přenosných baterií, o 11 % více neţ za stejné období v roce loňském. Z vybraných baterií se
v recyklačním procesu zpětně získávají druhotné suroviny, které jsou dále vyuţívány. Konkrétně jiţ z 13 ks
vybitých tuţkových baterií je moţné vyrobit jedny kovové brýlové obroučky, materiál ze 400 baterií dá ţivot
novému saxofonu.
Sběrem baterií a následnou recyklací nejen chráníme ţivotní prostředí, ale skrze recyklační proces získáváme
zpětně suroviny, které mohou být dále k uţitku. Jiţ ze 100
kg baterií získáme téměř 75 kg druhotných surovin.
Z tuţkových baterií se jedná o ţelezo, zinek, mangan, nikl
a měď. Z dalších typů baterií pak získáváme lithium, kobalt, stříbro atd. Opětovným vyuţitím baterií tak chráníme
přírodu před další zbytečnou těţbou těchto nerostných
surovin. Češi se v otázce sběru odpadních baterií velmi
posunuli. Odnést vybité baterie na sběrné místo se stalo
běţnou součástí našich ţivotů. Za loňský rok se v České
republice ve sběrných místech posbíralo téměř 2 tisíce tun
odpadních baterií, coţ v přepočtu znamená více neţ 80
milionů kusů tuţkových baterií. Těch se za prvních šest
měsíců v České republice vybralo o 105 tun více neţ
v roce předchozím.

Ve zmíněných třech regionech občané společně jiţ letos
vybrali přes 414 tun přenosných baterií. Stejně jako
v předchozích letech i letos patří mezi nejvyuţívanější
sběrná místa ta, která jsou umístěna v obchodech a prodejních sítích, úřadech a ve firmách. Po celé České republice je téměř 27 000 sběrných míst, do kterých je
moţné přenosné odpadní baterie ukládat. Všechny vrácené baterie putují do recyklačních společností v ČR
nebo Evropě. Ze zpětně získaného materiálu se dále vyrábí nejrůznější výrobky, potřeby pro domácnost, ale
i hudební nástroje. Ze surovin ze 120 tuţkových baterií
je získán materiál pro výrobu zahradní konve, z bezmála
150 baterií můţe vzniknout i budík. Recyklace má zkrátka smysl!

Dlouhodobě se do sběru baterií nejvíce zapojují lidé
z Vysočiny, Jihomoravského kraje a Hlavního města Prahy. Výsledky ve zmíněných regionech nejsou náhodné.
Jsou výsledkem dlouhodobé a komplexní práce lidí, kteří
tématu sběru odpadů věnují velkou pozornost a neustále
posouvají moţnosti kupředu. Velké poděkování ale patří
všem, kteří se do společné práce zapojují napříč Českou
republikou.

Poohlédnutí za činností VTK Ţlutice
Kaţdý měsíc, kdyţ se mi do ruky dostane Ţlutický zpravodaj, říkám si, ţe je potřeba také občanům města napsat,
ţe i VTK vyvíjí různé aktivity.
Jednou týdně se scházíme na volejbal, v zimě chodíme
do haly SLŠ a v létě vyuţíváme kurty u řeky, kde hrajeme nejen na antuce, ale i tzv. pláţák.
Teď byla bohuţel cca 2 roky povinná pauza od všech
turnajů a dalších akcí, ale za posledních pár měsíců jsme
uspořádali tradiční dubnový volejbalový turnaj – memoriál Rosti Krause a v červenci turnaj v pláţovém volejbale, který byl věnován jako vzpomínka na našeho
kamaráda Ivana Michalíka.
Bohuţel se nám nepodařilo ještě letos zorganizovat tenisový turnaj, ale věřím, ţe příští rok zvládneme i ten. Kurty ovšem nezahálejí, protoţe členka našeho klubu N. Bílá
se ujala ţlutických dětí a vede tenisovou školičku, za coţ
jí patří velké poděkování.

VTK letos měl kromě sportovních akcí i jednu společenskou. S velkým nadšením jsme opět zorganizovali Ples
VTK, který se velice vydařil a myslím, ţe všichni byli
spokojeni, i kdyţ třeba v tombole vyhráli kalendář na rok
2020, protoţe tombola byla jiţ 2 roky připravená
(salámy, koláče a další dobroty jsme raději vyřadili
a z vín jsme udělali prostě archivní).
Na závěr bych pro Vás měla jednu perličku: je krásné,
kdyţ se sejdeme na volejbal a pan Karel Beck a ţák ZŠ
Marťas Bílý si klidně vedle sebe stoupnou a hrajou spolu
a vůbec jim nevadí, ţe mají mezi sebou věkový rozdíl
cca 70 let. No není to nádhera?
Přeji všem pevné zdraví, a vzkazuji těm, co by se chtěli
zapojit a zahrát si s námi volejbal nebo tenis, určitě přijďte, rádi rozšíříme naše sportovní řady.
SPORTU ZDAR!

Martina Bártová

ZÁHOŘICKÝ FEŠÁK JE ZPÁTKY !!!
Loni v létě, během jedné divoké bouřky, se vodník
na záhořickém rybníku rozhodl pro trochu pohybu. Našli
jsme ho ve vrbičkách u břehu, spokojeně si tam plaval.
Byl vyloven, převezen, vysušen. Dostal nový nátěr a trpělivě čekal na návrat do rybníka u Záhořické zastávky.
K tomu došlo v půlce srpna, a tak se s ním mohou náhodní kolemjdoucí zase pozdravit. Nikdy bych nevěřila, kolika lidem chyběl a kolik lidí mi hlásilo, ţe se ztratil!

Dostat vodníka zpátky nebylo tak jednoduché, jak by se
mohlo zdát. Ale chlapi z našeho okrašlovacího spolku si
poradili se všemi nástrahami. Naštěstí pomohlo i krásné
počasí a nízký stav hladiny.
Doufejme, ţe vodník na svém místě vydrţí dlouho a bude
dělat radost nám všem!
Za Spolek okrašlovací Vladař Hana Hnyková

Místní rybářská

organizace Ţlutice

V sobotu 6. 8. proběhla rybářská brigáda s cílem
vyčistit a upravit okolí rybníku Čokoťák v dolní části
Ţlutic. Po delší době se jednalo o větší akci, při níţ se
vysekalo okolí rybníku, byl odstraněn okřehek neboli
ţabinec, který bránil v prokysličování vody, byly vyřezány větve a křoví, uklizen nepořádek i u mostu u řeky
Střely. V brzké době osadíme k rybníku lavičku, kde bude moţnost příjemného posezení.
Za veškerou práci bych ráda poděkovala členům
rybářské organizace, jmenovitě Zdenku Strakovi, Janu
Hanketovi, Zdenku Hanketovi, Petru Zářickému, Jaromírovi Novotnému, Luciie Hanzlíčkové, Miroslavu Košnářovi, Petru Citovi a Miroslavu Kincelmanovi. Poděkování za podporu brigády patří firmě Solitera a Technickým
sluţbám Ţlutice.
V blízké době se budeme snaţit organizovat další brigády a rybářské akce, které by umoţnily nahlédnout
do činností rybářské organizace ve Ţluticích.

Členové Místní rybářské organizace obhospodařují
v okolí Ţlutic několik rybníků, dále chovné potoky a přítoky řeky Střely. Po více jak 20 let nám slouţil automobil, který jiţ přestal splňovat nutné podmínky pro provoz.
Z toho důvodu jsme se rozhodli poţádat město Ţlutice
o spoluúčast na financování zánovního vozu Volkswagen
Transporter.
Po schválení ţádosti zastupitelstvem města Ţlutice se
brzy podařilo sehnat jak kupce starého, tak především
prodejce nového. Jménem místní rybářské organizace
bych tímto ráda poděkovala městu Ţlutice za poskytnutí
finančního daru, poté i Zdenku Hanketovi, Jaromíru Novotnému a Petru Zářickému, kteří se podíleli na vyřízení
nutných záleţitostí i na transportu automobilu aţ
z Českých Budějovic. Doufáme, ţe nové vozidlo nám
bude dělat stejně dobrou sluţbu jako to předchozí.
Lucie Hanzlíčková

Novinky ve Ţlutickém fotbale
Stejně jako v řadě dalších menších klubů i fotbal ve Ţluticích prochází sloţitým obdobím. Prostě nejsou lidi. Ti
mladší nemají zájem, protoţe pravidelná tréninková činnost je v dnešní době velmi neoblíbená, a ti zkušenější
mají zase řadu svých osobních starostí a povinností. Proto máme dnes ve Ţluticích pouze jeden tým dospělých
a mládeţnické týmy spojeny s Chyší. V klubu došlo během jara k zásadním změnám. Přišel nový trenér A muţstva a byla zahájena také obměna vedení celého klubu.
Tím také začala velká snaha po „záchraně“ místní kopané.
Začít se musí u dětí, a proto jiţ od jara probíhaly (i ve
spolupráci se ZŠ a MŠ) náborové tréninky nejmenších
ţáčků. A ukázalo se, ţe zájem by byl. Tréninků se účastnilo vţdy přes 20 malých špuntů, včetně šikovných dívek. Rádi bychom s náborovými tréninky pokračovali
a postupně chceme vytvářet samostatné ţlutické týmy
přípravek a ţáků. Ale problémem jsou také trenéři. Najít
dnes někoho, kdo by se chtěl ve svém volném čase dobrovolně věnovat dětem (ale i dospělým) je velmi sloţité.

ré úrovni. Kluci poctivě trénovali a odehráli i přípravná
utkání. Bohuţel situaci nám komplikují váţné zdravotní
problémy několika týmových opor a s tím související
úzký kádr.
Je třeba Pochválit tým také za čas strávený úpravami
v areálu hřiště. V rámci společných brigád se povedlo
vyměnit staré a nebezpečné lavičky na tribuně, ta se celá
vyčistila, udělaly se úpravy na hrací ploše i v rámci klubového zázemí. Velkým problémem bylo udrţení hrací
plochy před letními horky a suchem. Všem, kteří se o to
zaslouţili, patří velké ocenění. Stejně jako všem ostatním, kteří náš fotbal nějakým způsobem podporují.
Zlepšit bychom chtěli také propagaci místního fotbalu
a komunikaci s fanoušky. Na hřišti byl opraven rozhlas,
byly vytvořeny webové stránky klubu a profily na sociálních sítích.
Rádi tedy zveme fotbalové fanoušky na ţlutické hřiště na
zápasy nejen dospělých a věříme, ţe opět v budoucnu
nastanou lepší časy ţlutického fotbalu.

Rádi bychom také pro příští sezonu (23/24) obnovili
B tým. Snad se ve Ţluticích najde dost zájemců zahrát si
fotbal pouze pro radost.
A muţstvo bohuţel sestoupilo z nejvyšší krajské soutěţe
do 1.A třídy. Přes většinou velmi dobré výkony
a s výrazně omlazeným týmem se nepodařilo dohnat ztrátu z podzimní části soutěţe. Tým čeká letos také velmi
silná soutěţ, neboť v 1.A třídě působí několik B týmů
muţstev, která hrají republikové soutěţe. Namátkou FK
Baník Sokolov, Viktoria Mariánské Lázně, FK Ostrov,
… Tedy nic snadného.
Přes léto se A muţstvo pod vedením trenéra Luďka Svobody zodpovědně připravovalo. Tréninky probíhaly 2x
nebo 3x týdně a tréninková docházka byla na velmi dob-

Na snímku ţlutické A muţstvo 2022

Mgr. Luděk Svoboda

Kam za kulturou jinam...
Na zámku Manětín začíná 1.9. 2022 výstava pana Radomíra Kletečky. Ač rodák z Orlických hor, léta již žije
v Karlových Varech, kde tvoří své krajinomalby oleji
či akvarely.
3. 9. 2022 od 19 hod. do 22 hod. bude patřit Hrad Loket
muzikantům. Koná se totiţ MUZMUZ – muzikantská
muzejní. Jaké hudební lahůdky uslyšíme, je zatím tajemstvím, ale vězte, ţe to bude určitě skvělé!
Od 3. 9. 2022 si v Regionálním muzeu Nečtiny můţete
prohlédnout výstavu fotografií T. Tykala a J. Tykalové
Zaniklé kostely. Potrvá celý měsíc září.
V úterý 6. 9. 2022 od 19 hod. v kostele Sv. Petra a Pavla v Kralovicích můžete slyšet koncert našeho houslového virtuoza Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky
Navrátilové. Pořádá Spolek Gryspek.

zaposlouchají do výtečných textů a dokonalé kytarové
hry písničkáře Vladimíra Merty.
Galerie umění v Karlových Varech vás zve 13. 9. 2022
od 19.30 hod. na koncert osobité zpěvačky a cimbalistky
Zuzany Lapčíkové, kterou doprovodí neméně výborný
kontrabasista Josef Fečo. Uslyšíte nejen moravské lidové
v podmanivém podání, ale i nové písně z chystaného alba
Nádherný hlas.
V sobotu 17. 9. 2022 v 19 hod. v Klášteře Teplá se
v Modrém sále představí houslové trio Ensemble Fiorello - dámský komorní soubor, který se zabývá interpretací staré hudby na dobové nástroje.
Tu samou sobotu 17. 9. 2022 od 18 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích začíná další ročník Plaského varhaního pozimu, s tímto královským nástrojem se
tentokrát spojí sólový zpěv.

Znovu se můţete podívat do Manětína 7. 9. 2022
od 18 hod. do kostela Sv. Barbory, kde známá violistka Jitka Hosprová pořádá se svými hudebními přáteli
festival Procházky uměním. Po jejím boku zahrají Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák. Nenechte si ujít
svátek hudby, který je za humny.

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 JSOU ve Velichovské hospodě u
Lípy ve 20 hod. ke slyšení australští Vdelli. Toto trio se
pohybuje v rozmezí od "špinavého blues aţ ke vzteklému
rocku". Zpěv a silová kytarová hra leadera Michaela
Vdelliho vás můţe jen uchvátit, ne všechny struny přeţijí
koncert ...

V neděli 11. 9. 2022 v 16 hod. příznivci folku mohou
navštívit románský kostel v Potvorově, kde se

Petra Vojtová

Noc literatury po roce u nás
21. 9. 2022 od 18 hod. se v prostorách
ţlutického muzea bude konat další
ročník Noci literatury. Tento projekt
běţí v České republice jiţ 16 let.
Cílem je představit posluchačům nové
kniţní tituly z celé Evropy.
Noc literatury spolupořádá několik
institucí :Česká centra ve spolupráci
s EUNIC Praha (Asociace národních
kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. První
Noc literatury pořádal Spolek Ţlutice
2000. Druhý ročník s nadšením pořádáme i v tomto roce. Na které předčítající se můţete těšit? Letos se rádi
těchto úloh ujali naši přátelé muzikanti. Jsou to členové bigbandu Červení
panteři se svou dirigentkou: paní Květa Teturová ( ţlutická rodačka ), pánové Karel Tetur a Milan Zachariáš.
Předčítat se bude opět na třech místech muzea: vnitřní dvorek, mázhaus
a štukový sál v patře. Aby se krásná
literatura dobře poslouchala, nebude
chybět kvalitní vinný mok.
Přijďte si poslechnout.
Za pořádající Spolek Ţlutice 2000
Petra Vojtová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Zprávy z poţárního sportu
Léto je v poţárním sportu vrcholem sezóny, a tak se
od půlky června do poloviny srpna odehrálo mnoho
sportovních akcí, kde měl náš sbor své zástupce. A naši
sportovci bojovali a přivezli do Ţlutic výborné výsledky.
Posuďte sami:
18. června se dorostenka Kristýna Švecová účastnila
2. kola Českého poháru v běhu na 100 metrů. Časem
19,60 sekund si doběhla pro vynikající 5. místo, které se
stalo jejím nejlepším umístěním v této republikové soutěţi.

1. července se pětice našich dorostenek, doplněná o tři
děvčata z SDH Dalovice, účastnila Mistrovství České
republiky dorostu v poţárním sportu v Ústí nad Labem.
Do elitní soutěţe se děvčata dostala podruhé v řadě
a v letošním roce obsadila 11. místo. Celá soutěţ se
skládá ze štafety 4 x 100 metrů, běhu na 100 metrů
a z královské disciplíny, poţárního útoku. Závod probíhal velmi dobře, bohuţel před poslední disciplínou došlo
ke zranění v našem týmu. Chybělo i trochu toho sportovního štěstí, a tak celkový čas za poţární útok zůstal
za očekáváním.

16. července se druţstvo
muţů a ţen účastnilo první
soutěţe ze série závodů Vladařského poháru, kterou organizovalo SDH Touţim.
Muţi i ţeny vybojovali shodně druhé místo. První místa
zaslouţeně obsadili soutěţáci
z Bochova. Domácí Touţim
skončila na třetím místě.

Závodní víkend 30. a 31. července si uţila Kristýna Švecová,
která v sobotním závodě Českého poháru v Bludově skončila
na 9. místě v kategorii mladších dorostenek. Skvělý výkon
podala za velmi deštivého počasí. A v neděli Týna odjela
na Mistrovství České republiky ve výstupu na cvičnou věţ
do Širokého dolu. Při druhém pokusu se s časem 9,09 sekundy probojovala na stupně vítězů a získala zaslouţeně bronzovou medaili.
6. srpna se konala další soutěţ Vladařského poháru, tentokrát
v Bochově. Celkem se soutěţe zúčastnilo 6 týmů. Za ţeny
druţstva z Bochova a ze Ţlutic, které doplnily částečně bo-

chovské borkyně. Za muţe pak druţstva z Bochova, Ţlutic,
Touţimi a Plesné. Nejdříve proběhly dva pokusy podle pravidel Vladařského poháru a pak běţeli muţi ještě jeden útok
na 3B a na společnou poţární stříkačku. Druţstva ze Ţlutic
předvedla dobré výkony a ve všech disciplínách obsadila
shodně druhá místa. Zlato získala opět druţstva z Bochova.
Tento den odjela na noční závod v rámci Českého poháru
v běhu na 100 metrů také Kristýna Švecová. Tentokrát se závod konal v Kamenci u Poličky a naše reprezentantka vybojovala časem 19,58 sekundy krásné 7. místo.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
Činnost SDH v letních měsících.
18. června byla vyslána delegace našich členů na oslavy 125. výročí zaloţení SDH
Štědrá.
22. června proběhla v hasičské zbrojnici
další schůze výkonného výboru SDH Ţlutice.
23. června nám bylo ctí popřát panu Josefu
Kuřátku, který je členem našeho sboru jiţ 57
let, k jeho 95. narozeninám. Moc děkujeme
rodině pana Kuřátka za pozvání na malou
oslavu a oslavenci za milé setkání. Josef
Kuřátko je další člen našeho sboru, který
obdrţí tento rok od SH ČMS titul Zaslouţilý
hasič.

23. června nás navštívily na ţlutickém hřišti děti z mateřské
školy ve Valči, pro které jsme
připravili odborný výklad o práci hasičů, včetně ukázky naší
techniky. Děti se také seznámily
s hasičským sportem a vyzkoušeli si štafetu dvojic a stříkání
na terč z ruční stříkačky.

25.
června
jsme se vypravili na oslavy
150. let výročí
zaloţení SDH
Touţim. Děkujeme kamarádům z Touţimi za pozvání, slavnost se
vám povedla.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE
5. července proběhla v hasičské zbrojnici města Ţlutice
brigáda. Byla provedena údrţba a úklid interiéru a exteriéru hasičárny. Všem účastníkům děkuji za odvedenou
práci.
23. července jsme vyrazili na další hasičskou slávu, ten-

13. srpna jsme vyrazili podpořit SDH Březovou
u Karlových Varů. Zde proběhla oslava 150. let
vzniku SDH a kromě průvodu a ukázek práce
hasičů byl při slavnostním nástupu před hasičskou zbrojnicí vysvěcen také nový sborový prapor v krásném provedení.
Pozvánka na soutěţ
Váţení spoluobčané a příznivci hasičského sportu, dovolte mi, abych vás srdečně pozval na další
ročník soutěţe O pohár starosty města Ţlutice,
který se koná v rámci Vladařského poháru. Soutěţ proběhne v sobotu 10. září od 14 hodin jiţ
tradičně na Velkém náměstí ve Ţluticích. Budeme rádi, kdyţ po soutěţi s námi chvilku zůstanete, protoţe večer bude teprve začínat….
Jaromír Fejt
Jednatel SDH Žlutice

tokrát do obce Otročín. Místní sbor slavil 140. výročí
svého zaloţení a k této příleţitosti byl slavnostně předán
do uţívání a vysvěcen nový nádherný prapor. Nutno podotknout, ţe pořízení tohoto symbolu hasičů je velmi
nákladná věc a cena se pohybuje v nízkých řádech stovek tisíc.

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŢE VE ŢLUTICÍCH
Liturgický svátek Povýšení svatého Kříţe připadá tradičně na 14. září. Ve Ţluticích jsme letos udělali malou, originální „výjimku“. O co vlastně šlo? V rámci revitalizace
farní zahrady jsme uvaţovali, ţe najdeme nové, čestné
místo pro kříţ, který stál dlouhá léta na dnes jiţ zrušeném
hřbitově. Myšlenka dozrála. Našel se sponzor, který práce na obnově kříţe uhradil. Děkuji za pomoc starostovi
města panu Václavu Slavíkovi, zvlášť naším sousedům,
Lesům Ţlutice za technickou pomoc. Restaurátor pan Ivo

Rudolf do připraveného pískovce pozlacený litinový kříţ
instaloval. Nádhera! Máme z toho velikou radost. Poţehnání kříţe proběhlo v neděli 26. června 2022 na Slavnost
sv. Petra a Pavla, patronů našeho farního chrámu. Po mši
svaté jsme se přesunuli na farní zahradu, kde po obřadu
poţehnaní připravili místní farníci agapé.
P. Pavel Kavec, administrátor

LIŠKA NA STŘEŠE
Paní liška na střeše Kokořovského dvora dělá ranní kontrolu. Pokud by měla a uměla pracovat s motorovou pilou, jistě by vyřezala nálety a obrovské stromy uvnitř

dvora, které mám nedělají radost, ale spíš problémy.
Foto a text Jan Borecký

PTACTVO ŢLUTICKA
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Je pták velikosti holuba z čeledi krkavcovití. Sameček
a samička se od sebe příliš neliší.
Sojka obecná je středně velký pták, délka jejího těla dosahuje 32–35 cm a její hmotnost je 150–180 g. Je celkově oranţovohnědá s černým ocasem a zobákem, růţovooranţovými končetinami, hnědýma očima a bílým
kostřecem, který je zvlášť nápadný při letu. Na černobílých křídlech má sojka známá modrá pírka s černými
příčnými prouţky, která slouţila jako častá ozdoba mysliveckých klobouků. Na hlavě má malou chocholku, jejíţ pera zpravidla mají černé špičky. Vztyčuje ji při rozčílení. Sojka létá těţce, vlnovitě a třepotavě, na zemi
poskakuje.
Obvykle se jako varování ozývá chraptivým „kšréé“,
mňoukavým „pijé. Zpěv je tišší, často nečekané zvuky,
vrzání, praskání, mečení. Sojka obecná se celoročně vyskytuje
ve smíšených, listnatých i jehličnatých
lesích, parcích, zahradách, sadech a v poslední době řidčeji i ve městech. Ztrácí svou přirozenou plachost a navštěvuje městské parky a zahrady. Hnízdí od konce května do počátku června. V případě ztráty první
snůšky hnízdí obvykle během června ještě jednou. Hnízdo z
větviček
a
vystlané mechem nebo trávou si staví na větvích stromů nebo
vysokých keřích poměrně nízko nad zemí.
Krmení mláďat se zúčastňují oba rodiče. V přírodě se
můţe sojka obecná doţít i více neţ 15 let.

Potravu si vyhledává jak na stromech, tak na zemi. Ţiví
se
především
rostlinnou
stravou,
zvláště
pak ţaludy a bukvicemi, které si uschovává do svých
skrýší na zimní období, ale téţ lískovými ořechy, obilím, různými bobulemi a semeny, ostruţinami, jeřabinami aj. Ţivočišnou stravu tvoří především větší bezobratlí (hmyz, jeho larvy, červi, plţi, slimáci), částečně i malí obratlovci jako ptačí mláďata a vejce, myši,
různí plazi,
např. ještěrky nebo
malí
nejedovatí hadi a také mršiny.
Stává se častou kořistí větších dravců, např. jestřábů
lesních, puštíků obecných nebo sokolů stěhovavých. Její
hnízdo mohou vyloupit například kuny a kočky.
V minulosti byla na českém území běţně lovena jako
údajný škůdce drobného ptactva a někdy i pojídána, jak
o tom svědčí i lidová písnička Chytil táta sojku. Z této
doby pochází i zvyk zdobení mysliveckých klobouků
sojčím pírkem. Nyní je celoročně hájená.

Zvonek zelený (Chloris chloris)
Historický název zvonka zeleného je zvonek. Vznikl
patrně podle charakteru zpěvu, jenţ je zvučný, zvonivý.
Je to jméno české, předobrozenecké.
Je velký přibliţně jako vrabec. Má podsadité tělo, velkou hlavu a silný kuţelovitý zobák. Sameček je olivově
zelený, silný kuţelovitý zobák je slonovinově zbarvený
a díky pokleslým koutkům a tmavšímu opeření okolo
kořene zobáku a očí budí výraz věčné nakvašenosti.
Stejně napruděný výraz má i samička.
V jarních měsících se ozývá téměř neustále a pokud
nezpívá, je slyšet alespoň jeho vábení. Na zpěvu jsou
nápadné měkce znějící zvonivé motivy. Typickým znakem jsou řady tónů, v nichţ znějí slabiky „lilili. Jestliţe
se rozezpívá, zpívá vytrvale, někdy aţ do soumraku.
Občas připomíná cvrčení kanárka.
Hnízdí jednou aţ dvakrát ročně od března do června.
Hnízdo dobře ukrývá v křoví a houští nebo nevysoko
v hustých větvích stromů.
Ţiví se především semeny, která obratně drtí v silném
zobáku, a bobulemi; poţírá také pupeny a poupata, vybírá ze šípků zrníčka. Mladé krmí převáţně rostlinnou
potravou změkčenou ve voleti, občas hmyzem či jeho
larvami. Zejména v zimě přilétá na krmítka, přičemţ
preferuje slunečnicová semena nebo arašídy.
V zimních měsících se zvonci sdruţují do různě velkých hejn a rádi navštěvují krmítka, kde si pochutnávají
na slunečnicových i jiných semenech. Během těchto
návštěv lze sledovat časté boje, při nichţ jeden zvonek
krmítko obsadí a jiným jedincům svého druhu vytrvale
brání v zobání. Sám se sice také nenaţere, protoţe na to

při stálém odhánění ostatních
zvonků nemá čas, ale „zábava“
je to asi přenáramná. Po chvilce je to přejde a krmítko je
v obleţení celé hordy zelenošedých tělíček.
Ornitologové vyhlásili zvonka
zeleného Ptákem roku 2022.
Rozhodnutí České společnosti
ornitologické má upozornit
na to, ţe ptáci, kteří jsou povaţováni za všudypřítomné, nemusí být běţní nastálo.
Jaromír Břehový
Foto Jan Borecký

Prázdninová fotoohlédnutí (foto Jan Borecký)
Kája a Bambuláček - akce pro děti, koncert Vojty Nedvěda

Prázdninová fotoohlédnutí (foto Jan Borecký)
Výstava Aleše Sitka a Jana Boreckého o historii ţlutického fotbalu

Prázdninová fotoohlédnutí (foto Jan Borecký)
Ţlutická pouť

Toulky krajem s Jean de Carrem
Zdravím všechny, koho lákají zajímavá místa a kdo
se rádi nechávají unést jejich mystikou. Právě pro vás
jsem připravil setkání, na kterých zazní pověsti z Karlovarského kraje. Uslyšíte i balady upravené pro elektrickou kytaru.
Návštěvníky pořadu v areálu zámeckého parku ve Valči čeká v neděli 18. 9. od 14:00 hod. pořad s baladami
v neobvyklých aranţích. Mezi skladbami zazní humorně
laděné pověsti v duchu slam poetry, ovšem z dávných
časů v Karlovarském kraji. Uslyšíte třeba O smlouvě
s čertem v ostrovské kapli Panny Marie Einsiedelnské, O rybářce a loketském purkrabím Půtovi nebo O cválajících koních v Podhradí. V případě nepříznivého počasí se pořad uskuteční přímo na zámku. A pozor, hostem bude chebský kronikář a malíř Jindřich Turek, který představí své obrazy z Valče, kterou si zamiloval. Vstup je zdarma. Akci podpořil Karlovarský kraj.

Návštěvníky pozůstatků kostela sv. Blaţeje u Neţichova
čeká v sobotu 1. 10. od 14:00 hod. stejný pořad s baladami v neobvyklých aranţích. Chybět nebude ani pověst
o svatém Blaţejovi. V případě nepříznivého počasí
se pořad uskuteční v Baru u tetřeva v Neţichově. A pozor, hostem bude hudební skladatel Miloš Bok. Vstup je
zdarma. I tuto akci podpořil Karlovarský kraj.
Toulky krajem s Jean de Carrem - podzim 2022
3.9. 14 - 15:00 hod. u věţe v areálu zříceniny hradu v
Podhradí
17.9. 10 - 10:00 hod. Letohrádek v Ostrově
18.9. 14 - 15:00 hod. areál parku ve Valči
1.10. 14 - 15:00 hod. u pozůstatků barokního poutního
kostela sv. Blaţeje u Neţichova
15.10. 14 - 15:00 hod. pod rozhlednou v Krásnu
16.10. 14 - 15:00 hod. Galerie na hradbách v Lokti

Viva la musica rozezní žlutický kostel 17. 9. 2022
Blíţí se září a s ním i tradiční pěvecký festival
komorních sborů VIVA LA MUSICA. Letošní
ročník má pořadové číslo 23. Doufáme, ţe se
v kostele Sv. Petra a Pavla opět po roce potká
pěkná řádka sboristů. Mnohé sbory k nám jezdí
pravidelně nebo velmi často, za coţ jsem
nesmírně ráda. Pochvalují si atmosféru festivalu
a překrásné prostředí našeho svatostánku,
ve kterém je naprosto úţasná akustika. Nás těší,
ţe všechno úsilí spojené s přípravou a organizací
Viva la musica u kolegů zpěváků a sbormistrů
nachází velkou odezvu.
Letos se tedy vydejte v sobotu 17. 9. 2022
ve 14 hodin do ţlutického kostela a potěší vás
sbory: Komorní ženský sbor Jirkov, po dlouhé
době uslyšíme staré známé – Vox cantabilis
z Jirkova a Chomutova, letošní nováčci z Noci
muzeí Lubenky z Lubů a my, Rosa coeli,
si zazpíváme také.
Hezké září a v sobotu 17. 9. 2022 na viděnou !
Za sbor Rosa coeli srdečně zve Petra Vojtová

VZPOMÍNÁME
14. 9. 2022 uplyne 25 let od úmrtí paní Anny Zemanové. Vzpomínají synové s rodinami.
10. 9. 2022 uplyne 20 let od úmrtí pana Josefa Vodenky. Vzpomíná manţelka a děti
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní J. Debilisové, J. Vaněčkové, F. Jančurovi a P. Kubínkovi za pomoc při péči o
moji maminku P. Svobodovou.
Moc děkuji J. Zajíčková

INZERCE
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska - 16 - 20 týdnů, 220 - 269,- Kč/ ks.
Ţlutice - 13. 9. 2022 - u kina -12.30 hod. , tel.: 601 576 270, 728 605 8.40 - 9.00 -16.00
hod. ,www.drubezcervenyhradek.cz

Koupím garáţ ve Ţluticích kdekoliv. Nabídněte, cenu respektuji. Tel. 737 014 854
Prodám letošní morčata, andulky, korely, pap. zpěvavé, rozely pestré. Cena dohodou,
moţnost vidět rodiče a sestavení nepříbuzných párů. Informace na tel. 737 014 854
Nabízím k pronájmu byt ve Ţluticích o velikosti 75 m² s balkonem . Topení vlastní , vhodné
pro rodinu s dětmi i pro studenty . Dohoda jistá . Prohlídka bytu po dohodě . 731 166 991

Prodej koňského hnoje od zdravých, silných
a veselých ţlutických koníků!
Cena: 80,-Kč / pytel, rozvoz po katastrálním území
Ţlutic zdarma.
Objednávky přijímáme na e-mailu
Frost293@seznam.cz, uvádějte vţdy počet pytlů, adresu místa dovozu a telefonní kontakt. Rozvoz bude
probíhat v září, říjnu, v případě zájmu i v listopadu.

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ
TENISOVÉ KURTY ŢLUTICE
4. 9. 15.00 – 18.00 hod. SWAP POKOJOVEK
VELKÉ NÁMĚSTÍ
10. 9. 14.00 hod. O POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽLUTICE
Memoriál Fandy Jirana - Sbor dobrovolných hasičů Žlutice
KOSTEL SV.PETRA A PAVLA
17. 9. 14.00 hod. VIVA LA MUSICA
Festival vokální hudby
MUZEUM ŢLUTICE
21. 9. 18.00 hod. NOC LITERATURY
PROTIVEC
28. 9. 11.00 hod. PROTIVECKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Tradiční posezení sousedů a poutníků
GALERIE
Do 16 .9. VÝSTAVA ALEŠE SITKA A JANA BORECKÉHO
O HISTORII ŽLUTICKÉHO FOTBALU

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 zářijového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Pavel Kavec,
Petra Vojtová, Jaromír Břehový, Jaromír Fejt, Zuzana Týřová, Soňa Podlahová, Jan Borecký, Lucie
Hanzlíčková a Martina Bártová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do říjnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. září 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

