SLOVO STAROSTY
Ve svém příspěvku bych rád připomenul slavnostní akt 95. výročí založení našeho státu,
který se konal 28. 10. 2013, tedy po uzávěrce minulého čísla zpravodaje. Stejně jako vloni byl
vypraven autobus do Protivce, kde proběhla malá slavnost u busty TGM. O kulturní vystoupení se
postarali žáci žlutické základní školy pod vedením paní učitelky Smyslové. Zajímavostí byla účast
paní Líby Novákové - Hazmukové, která se v roce 1948 jako mladé děvče účastnila odhalení
pomníku. Historická fotografie z této doby byla opravdovým zpestřením. Akce se zúčastnili
zástupci města Chyše a Toužim a dalších cca 60 občanů, bohužel i letos bez většího zájmu
oficiálních představitelů našeho města. Přesto myslím, že stojí za to vynakládat úsilí na
připomínání jednoho z pilířů naší státnosti.
Zastupitelé, rada i starosta byli v minulých číslech našeho plátku opakovaně vyzýváni k
pátrání po chybějící kronice. Přiznám se, že jsem o zmizelé kronice vůbec netušil. Dále ručím za
to, že v tomto volebním období nebyla při generálním úklidu radnice ani nalezena a ani mi nebyla
nikým předána. Bez toho, abych záležitost zlehčoval, považuji výzvu svým způsobem za absurdní.
Od kdy se vůbec ví, že kronika z let 1959 – 1974 chybí? A proč v této věci nebylo konáno ihned?
Nicméně dotazuji se pamětníků a záležitostí se budou zabývat také členové komise pro regeneraci
MPZ. Jistě chápu, že je to věc veřejná, ovšem způsob hledání řešení prostřednictvím zpravodaje
nepovažuji za šťastný.
Rád bych také všechny zájemce pozval na vánoční trh do partnerské bavorské obce
Warmensteinach, kam jsme byli pozváni panem starostou Andreasem Voitem. Město Žlutice
uspořádá pro své občany zájezd, který se koná v sobotu 7. prosince 2013 a autobus bude odjíždět z
obvyklých autobusových zastávek v 10:30. Cena zájezdu bude činit 100 Kč za osobu a přihlášky
se přijímají v Infocentru u Marušky Ferencové. Všichni, kteří jeli vloni, určitě nelitovali.
Ačkoliv jsme teprve na začátku prosince, bývá poslední měsíc v roce příležitostí k ohlédnutí
se za uplynulým rokem. Není cílem těchto pár řádků bilancovat. Spíše bych rád s velkým
respektem poděkoval všem spolkům i jednotlivcům, kteří věnovali své úsilí ve prospěch našeho
města nebo ho v roce 2013 úspěšně reprezentovali. Dík patří také všem pracovníkům úřadu,
obchodních společností a organizací města za odváděnou práci.
Těším se na společné setkání na našem vánočním trhu a u vánočního stromu, který bude mít
úplně nový „kabát“. Betlémské světlo se bude letos předávat v neděli 22. 12. 2013 v kostele
sv. Petra a Pavla po mši, kolem 9:30.
V nastávajícím Adventu a s blížícím se časem Vánoc vám přeji, vážení spoluobčané, abyste
prožili tuto dobu klidně a šťastně, v plnosti ducha a v kruhu svých blízkých.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Po měsíční odmlce přináším informace o činnosti RM a nejpodstatnější body z jednání ZM.
RM se v tomto období sešla celkem sedmkrát, ZM pak dvakrát oficiálně (16. 9. a 21. 10.), stejně
tak dvakrát na pracovním zastupitelstvu, kde prvním byla A. Minářem představena stávající
situace ve společnosti Technické služby Žlutice a nastíněny možnosti řešení, druhá pracovní
schůzka se týkala sestavování rozpočtu města pro rok 2014.
Bytové hospodářství a pronájmy
Jako již tradičně řešila RM v oblasti bytového hospodářství, konkrétně pronájmů a oprav
městských bytů či pronájmu pozemků, řadu žádostí. V souvislosti s připojením městských bytů v
domě Žlutice, Nádražní čp. 318 a čp. 195 na CZT, postupně od nájemníků dorazily žádosti o slevu
50% na nájemném z důvodu omezení užívání bytu spojeného se stavebními pracemi. Všem těmto
žádostem RM vyhověla.
Dále RM schválila pronájem bytu číslo 2 v domě Žlutice, Obránců míru čp. 261 na dobu
určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení v souladu se Zásadami pro pronajímání
bytů ve vlastnictví města. Dále radní schválili předčasné ukončení nájemní smlouvy k městskému
bytu číslo 1 v domě Žlutice, Nádražní čp. 195, tento byt byl po té pronajat na dobu určitou v délce
12 měsíců s možností dalšího prodloužení v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve
vlastnictví města. Mimo to RM schválila převod nájemní smlouvy k bytu číslo 1 v domě Žlutice,
Smetanova čp. 6, smlouva byla uzavřena na dobu
určitou v délce 3 měsíce s možností dalšího prodloužení při dodržení smluvních podmínek a
výše zmíněných zásad.
U nebytových prostor RM schválila zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v
přízemí domu Žlutice, Velké náměstí čp. 249 o výměře 120 m2 na dobu neurčitou za základní
roční nájemné ve výši minimálně 250 Kč/m2.
U třech částí pozemků v k. ú. Žlutice RM schválila zveřejnění záměru pronájmu. Jednalo se
o pozemky p. č. 330/26, p. č. 280 a p. č. 3662. V jediném případě RM zveřejnění záměru pronájmu
neschválila. Jednalo se o pozemek p. č. 4567/1 v k. ú. Žlutice, kdy je podle názoru radních
vhodnější uvažovat o prodeji celého domovního dvora, proto byl majetkový úsek Městského úřadu
Žlutice pověřen jednáním o prodeji s vlastníky a uživateli přilehlých objektů.
Městské společnosti
V souvislosti s městskými společnostmi, mimo permanentní intervenci v Technických
službách Žlutice, jmenovala RM nové členy dozorčí rady společnosti Lesy Žlutice, konkrétně
B. Koždoně a starostu V. Slavíka s účinností ke dni 30. 9. 2013. Současně pověřila jednatele
společnosti zajistit provedení zápisu o změnách ve složení orgánů společnosti v obchodním
rejstříku a dalších registrech. Stejně tak RM ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice
schválila přijetí úvěru ve výši 2.286.000 Kč pro společnost Lesy Žlutice za účelem
předfinancování stavby lesní cesty Mostecká II.

Příspěvkové organizace města
V příspěvkových organizacích města se odehrálo také několik podstatných změn. RM
schválila přijetí nepeněžitého daru od Karlovarského kraje ve formě movitého majetku zaniklé
organizace Základní umělecká škola Žlutice, čímž proběhlo vypořádání movitého majetku po
převedení krajské organizace na město. Dále RM nařídila odvod ve výši 326.372 Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, a to z důvodu
úhrady ceny realizace akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Žlutice“. RM vzala na vědomí
i informaci o úpravě cen stravného ve školní jídelně Základní školy a Základní umělecké školy
Žlutice, kdy došlo k jejich nepatrnému navýšení.
V případě MŠ schválila RM pořízení sušičky prádla a převod prostředků z rezervního do
investičního fondu za účelem nákupu interaktivní tabule. V obou případech je toto rozhodnutí RM
podmíněno tím, že proběhne řádné poptávkové řízení a oslovení více potenciálních dodavatelů
(minimálně 3 subjekty).
Na návrh ředitelky DPS Žlutice schválila RM aktualizaci pravidel pro pronajímání bytů v
tomto zařízení s účinností k 1. 11. 2013.
Spolky a sdružení
V popisovaném období RM schválila přijetí účelové finanční dotace od Karlovarského kraje
ve formě navýšení poskytnutého příspěvku na zajištění akceschopnosti JPO SDH Žlutice. Jedná se
o navýšení dříve poskytnutého příspěvku pro výjezdovou jednotku o částku 21.000 Kč.
Granty města Žlutice
Radní ve sledovaném období provedli kontrolu vyúčtování řady grantů poskytnutých v
rámci městského grantového programu pro rok 2013. Veškeré kontrolované granty a jejich
vyúčtování bylo RM schváleno a jsou považovány za řádně vypořádané, jednalo se o tyto: „Liga
licitovaného mariáše“, „Živé Skoky 2013 – koncertní cyklus“, „Týden čtení dětem“, „Festival
Mitte Europa“, „Rozvoj mezinárodní spolupráce pěveckých sborů“, „Partnerství s hasiči z
Německa“, „Festival komorních sborů VIVA LA MUSICA“. RM děkuje všem aktivním
subjektům, které svůj záměr dokázaly řádně realizovat a podpořit tak kulturní, sportovní či jiné
dění ve Žluticích.
Zároveň byl vyhlášen další ročník Grantového programu města pro rok 2014, do kterého se
lze přihlásit až do 31. 1. 2014. Zároveň je pro všechny uchazeče jistě vítanou informací, že částka,
která se bude mezi uchazeče dělit, se bude pohybovat mezi 250.000 až 300.000 Kč. Již tradičně je
tento program určen na podporu spolkového a společenského života, dále pak i sportu. Velkou
šanci získat podporu mají i tentokrát aktivity podílející se na propagaci města nebo třeba spolková
činnost se zaměřením na děti, mládež a seniory. Zjednodušené podání žádosti i vyúčtování grantu
zůstává stejné jako v loňském roce, tudíž se do programu může přihlásit téměř každý obyvatel
města Žlutice. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Městský úřad Žlutice.
Stížnosti, petice a jiná oznámení
Během popisovaného období RM dorazil dopis od České komory architektů ve věci ideové
soutěže „Architektonicko-urbanistické řešení centra města Žlutice, který mimo jiné obsahoval
výtky na zadání studentské soutěže (více níže v oddílu ZM). V rámci pracovního ZM proběhla
schůzka se zástupcem ČAK, kde došlo k vysvětlení vzniklé situace a zastupitelé obdrželi
doporučení, jak dále správně postupovat.

Mimo to RM obdržela stížnost na neutěšenou dopravní situaci na křižovatce „Pod
kostelem“. RM tuto stížnost vzala na vědomí s tím, že bude prověřena možnost zřízení
provizorního vodorovného dopravního značení a definitivně bude situace řešena v rámci
probíhajícího projektu stavební úpravy křižovatky.
Žádosti občanů
RM vzala na vědomí dopis od Muzejního spolku Žluticka ve věci výskytu dřevokazné
houby a zatékání do objektu muzea a pověřila Městský úřad Žlutice (majetkový úsek) zajištěním
mykologického rozboru dřeva a zajištěním opravy střechy.
Péče o památky a kultura
Co se památek ve Žlutících týče, schválila RM podání žádosti města o poskytnutí finančních
prostředků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ) ČR na rok 2014. Získané finance budou použity na dokončení
restaurování kazatelny v kostele sv. Petra a Pavla. Zároveň RM schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 8.500 Kč bez DPH pro Římskokatolickou farnost Žlutice za účelem dokončení restaurování
kovového kříže v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Tato akce byla již dokončena a věřím, že
se zvídaví spoluobčané alespoň během „půlnoční“ podívají na tento skvost a stejně tak na průběh
restaurátorských prací na kazatelně (měla by již být instalována, ovšem bez výzdoby). Upozorňuji
také, že 31. 10. 2013 proběhlo obnovení pomníku tzv. Jahnsteinu na úpatí vrchu Nevděk (více
informací naleznete v článku v tomto čísle ŽZ).
Rozvoj města, projekty
Jak se ukazuje ze zpráv v médiích, není vyloučeno, že se v dohledné době započne s
modernizací silnice R6 i na našem katastrálním území. Z tohoto důvodu vyvíjí RM, zejména
starosta, aktivity v přípravných pracích pro úspěšné zahájení výstavby obchvatu Veselova, který
musí být realizován dříve, než proběhnou stavební práce na R6. V současnosti se tedy jedná s
vlastníky pozemků, ale smluvně se upravují podmínky spolupráce s Karlovarským krajem. Z
tohoto důvodu schválila RM smlouvu o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Veselov
Karlovarskému kraji ve znění podle předloženého návrhu a pověřila starostu jejím podpisem. Tato
výpůjčka je nezbytná pro realizaci stavby.
Ve sledovaném období byla také uzavřena smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje za účelem společného postupu při realizaci projektu „Rozvoj dopravní
infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa“ a stavby „II/226 Modernizace
silnice Žlutice – Chyše“. Tímto krokem se město Žlutice stane partnerem při podání žádosti o
dotaci na předmětné akce, ale nezavazuje se k žádnému finančnímu plnění.
Jelikož projekt na zateplení MŠ, který byl součástí dříve podané žádosti o dotaci, nebyl
svým rozsahem kompletní, schválila RM zpracování energetického auditu a prováděcí projektové
dokumentace v rámci akce „Zateplení objektů v areálu MŠ Žlutice (1. etapa)“ za cenu 73.600 Kč
bez DPH a „Zateplení objektů v areálu MŠ Žlutice (2. etapa)“ za cenu 73.000 Kč bez DPH. Toto
zpracování provedla společnost Energetická agentura, tak jako u ostatních objektů. Zároveň
schválila RM nabídku M. Kadery na zajištění technického dozoru investora v rámci akce
„Zateplení objektů v areálu MŠ Žlutice (1. etapa)“ za cenu 39.064 Kč bez DPH. A do třetice MŠ,
RM schválila nabídku společnosti Olivius na zpracování dotačního managementu v rámci akce

„Ekoškolka Žlutice“ za cenu 64.000 Kč bez DPH. V případě, že se podaří realizovat všechny tyto
aktivity, mohou se občané Žlutic a okolí těšit na komplexní proměnu školky i jejího okolí.
RM města vyvíjí aktivitu i na poli dotací na sociální služby pro své občany, a proto schválila
podání žádosti o dotaci na projekt „Jdeme do terénu 2014!“. Tato dotace byla městu přidělena a i
díky ní se nyní ve městě pohybuje nová terénní sociální pracovnice, která pomáhá jak mladým, tak
rodinám. Její kancelář naleznete v budově městského úřadu.
Poslední zprávou v tomto oddílu je schválení nabídky společnosti ČEZ Distribuce na
zajištění dodávek elektrické energie pro město, jeho příspěvkové organizace a obchodní
společnosti v období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014. Díky spolupráci s expertem bylo provedeno
poptávkové řízení a dosáhlo se výrazné finanční úspory pro město a jeho organizace v řádu desítek
tisíc korun, přičemž nebylo nutné měnit dodavatele energie, což bylo cílem RM. Po revizi
pojistných smluv a mobilního operátora se jedná o dosažení další úspory v rozpočtu města, které
dříve nebyly realizovány.
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost
Koncem září RM schválila dva dodatky smlouvy o dílo se společností Somaro, která ve
městě instalovala dopravní značení. Dodatky upravovaly změnu termínu dokončení a rozvržení
plateb za dílo. S následnou instalací dopravního značení souvisela mimo jiné i změna stávajících
nevhodných parkovacích míst u MŠ, která byla přesunuta na horní fotbalové hřiště, což vyvolalo
rozšíření osvětlení u bočního vstupu do areálu MŠ. Vybudována byla celkem 4 nová svítidla za
cenu 72.114 Kč bez DPH. Tímto krokem byla zvýšena bezpečnost chodců v okolí MŠ, přesto ale
apeluji na řidiče, aby dodržovali zejména povolenou rychlost a pohybovali se nejen kolem MŠ s
maximální opatrností.
Další schválenou a realizovanou akcí je stavba „Odvodňovací příkop Protivec“ za cenu
64.818 Kč bez DPH, kterou na základě podané nabídky provedly Technické služby Žlutice.
Naopak nabídka této společnosti na realizaci stavby „Oprava objektu TESKO“ nebyla RM
schválena, jelikož se do budoucna s využíváním tohoto objektu nepočítá a mladí lidé, kteří zde
zkouší, získají vhodnější a hlavně bezpečnější prostory.
Jednou z posledních letošních stavebních aktivit ve městě je rekonstrukce sociálního zázemí
v KD Žlutice. RM vybrala jako jejího zhotovitele na základě doporučení Výběrové komise
společnost Dozorstav, jejíž nabídka byla vyhodnocena pro město jako nejvýhodnější. Tato
rekonstrukce vyjde město maximálně na 332.685 Kč bez DPH, a to i z důvodu redukce objemu
prací oproti původnímu zadání.
Z jednání ZM
Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu tohoto článku, proběhla dvě řádná zasedání ZM s
pořadovými čísly 21 a 22. Obě zasedání znamenala další změny v personálním obsazení RM i ZM
(již dříve rezignoval J. Novák, nahrazen L. Pilným). Způsobeno to bylo jednak úmrtím pana V.
Kyprého, ale také tím, že radní L. Strejček uspěl ve výběrovém řízení a stal se zaměstnancem
Městského úřadu Žlutice. Od 21. 10. 2013 tak své voliče nově v ZM zastupují V. Svoboda a V.
Syrovátka. Na základě rezignace L. Strejčka byl zastupiteli zvolen také nový radní, kterým se stal
M. Sýkora. Ačkoli se jedná o můj subjektivní pohled, příchodem nových zastupitelů se alespoň
nepatrně daří „obrušovat“ hrany mezi tzv. opozičními a pozičními zastupiteli, což je ku prospěchu
města a jeho obyvatel. Poslední personální změnou je jmenování L. Pospíchalové tajemnicí
Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice.

Nyní již k hlavním z projednávaných bodů. ZM schválilo sjednání úvěru ve výši 2.286.000
Kč od České spořitelny a ručení pro společnost Lesy Žlutice na předfinancování stavby lesní cesty
Mostecká II a pověřilo starostu podpisem příslušných smluv.
Dalším důležitým bodem bylo schválení řádného příspěvku z Programu regenerace MPR a
MPZ ve výši 400.000 Kč, navíc i mimořádného příspěvku ve výši 300.000 Kč z rezerv tohoto
programu a poskytnutí příspěvku ve stejné výši, tedy 700.000 Kč, Římskokatolické farnosti
Žlutice za účelem restaurování unikátní kazatelny v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Žádost o
dotaci připravila Komise pro regeneraci MPZ Žlutice a na získání prostředků z rezerv programu
měl zásadní vliv její člen a tajemník městského úřadu O. Fábera. S přijetím finančního příspěvku,
který zaručuje opravu další památky bez nutnosti investovat peníze z městského rozpočtu, volně
souvisí i následné přijetí nového Programu regenerace Městské památkové zóny Žlutice s platností
od 2013-2020, na kterém Komise pro regeneraci MPZ Žlutice ve spolupráci s Atelierem Soukup
více než rok intenzivně pracovala a je důležitým strategickým dokumentem pro získávání finanční
podpory od státu. Pro schválení nového programu hlasovalo 11 z 12 přítomných zastupitelů.
Další zásadní rozhodnutí, které učinilo ZM ve sledovaném období, bylo vyhlášení ideové
soutěže o architektonicko-urbanistické řešení Velkého náměstí a jeho okolí ve znění podle návrhu
předloženého opozičními zastupiteli. I přes upozornění na nešťastné převzetí identického zadání
soutěže realizovaného v obci Příbor a následné negativní reakce České komory architektů (ČAK),
stejně tak na nepříliš použitelné výstupy soutěže (lze nalézt na internetových stránkách obce
Příbor) byla soutěž vyhlášena tak, jak bylo dohodnuto při jednáních mezi zastupiteli již dříve. V
současnosti je přihlášeno zhruba 10 studentských týmů, vedení města má za sebou jednání a
vysvětlení tohoto postupu zástupci ČAK, předání podkladů studentům a je připraveno poskytnout
studentům maximální součinnost (vč. exkurze městem apod.).
Pro větší akceschopnost RM pověřilo ZM RM provádět rozpočtová opatření v rozsahu do
výše 1.000.000 Kč v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů. Jedná se zejména o dotace a účelové transfery, zde docházelo k zbytečným
časovým prodlevám, kdy se čekalo na zasedání ZM. Tímto krokem dojde k urychlení zapojování
přiznaných financí.
Poslední informací z jednání ZM je zároveň poděkováním občanům, ti se 21. 10. 2013 sešli
v rekordním počtu 29 osob, aby s vedením města diskutovali nově instalované dopravní značení ve
městě a pomohli tento systém „vyladit“. Dík patří zejména těm, kteří přišli s konstruktivními
podněty, které byly nebo budou zapracovány. Zároveň vyzývám i další občany k aktivní účasti na
jednání ZM. Je to jeden ze způsobů, jak může občan v našem městě zasáhnout a případně pomoci
měnit věci k lepšímu.
Pokud máte hlubší zájem o činnost RM či ZM, jako vždy odkazuji na internetové stránky
Města Žlutice (www.zlutice.cz), kde jsou k dispozici všechna usnesení RM i ZM.
Za RM vám přeji pohodové svátky, hodně dárků pod stromečkem, zdraví pro celou rodinu a
úspěšný vstup do roku 2014!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

OBECNÉ OKRUHY GRANTOVÉHO PROGRAMU MĚSTA
ŽLUTICE PRO ROK 2014
schválené Radou města Žlutice dne 11. 11. 2013 usnesením RM/2013/123/1
•
•
•
•
•

•

•

Aktivity, které se budou podílet na propagaci města Žlutice
Tradiční a významné sportovní akce a akce k významným dnům
Spolková činnost dětí, mládeže a seniorů
Mimoškolní akce pro děti a mládež
Celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských spolků a sdružení, které
vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního
života ve městě
Aktivity, které vedou k navázání a udržování zahraniční partnerské spolupráce, a to
především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o
děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.
Aktivity vedoucí ke zlepšení vzhledu města a zvýšení jeho atraktivity

Uzávěrka podání žádostí o grant pro rok 2014 je 7. února 2014 do 11:30. U osobního podání
je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č.p. 144,
364 52 Žlutice.
Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že Městský úřad Žlutice bude v období
vánočních a novoročních svátků od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 pro veřejnost uzavřen.
Prosíme, abyste si neodkladné záležitosti vyřídili včas, a budeme se těšit opět na viděnou v novém
roce. Od 6. ledna do 21. února 2014 bude také z provozních důvodů dočasně omezena agenda
stavebního úřadu a pokladny, prosíme tedy v tomto období o přednostní platby místních poplatků
bezhotovostním způsobem na účet nebo osobně během pondělí a středy. Přejeme vám pokojné
prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2014!
Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Z důvodu mého nástupu na mateřskou dovolenou dojde u pečovatelské služby s platností od
1. 12. 2013 ke změně osoby vykonávající funkci vedoucí organizace a sociální pracovnice. Po
dobu mé nepřítomnosti mě bude zastupovat bývalá ředitelka pečovatelské služby, paní Marie
Balintová. Kontaktní údaje zůstávají nezměněné.
Všem čtenářům přeji za naši organizaci příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2014
mnoho zdraví!
Adresa: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice
Email: dpszlutice@seznam.cz
Web: www.dpszlutice.websnadno.cz
Tel.: 353 393 269 / 725 958 988
Veronika Janíčková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.

CHVÁLÍME
ráda bych touto cestou pochválila TS Žlutice a poděkovala zejména panu Olahovi a jeho
spolupracovníkům za kvalitní úklid a úpravu hřbitova ve Verušicích.
Ludmila Provázková

PODĚKOVÁNÍ
všem pečovatelkám DPS Žlutice za ochotu a péči, s jakou se starají o našeho dědečka Václava
Bobka, a za vstřícný přístup paní ředitelky Veroniky Janíčkové.
Dcera Vlasta a vnučky Vlastička a Vendulka

PODĚKOVÁNÍ LIDEM, KTEŘÍ SE V ROCE 2013 AKTIVNĚ
PODÍLELI NA KULTURNÍM DĚNÍ VE ŽLUTICÍCH
Na sklonku roku 2013 bych rád, nejen jménem Rady města, poděkoval těm, kteří se podíleli
na realizaci kulturních akcí ve Žluticích a přilehlých obcích, a to bez jakéhokoli finančního
ohodnocení, jako dobrovolníci anebo přátelé naší kulturní referentky Marušky Ferencové a
knihovnice Míly Hlaváčkové.
Za parádní spolupráci tedy děkujeme těmto:
Vendulce Schreckové, Štěpánce Vopatové, Dagmar Vargové, Hance Sudové, Marušce
Minářové, Zdence Maškové, Karlovi Kroutilovi st., Hance Malafové, Zdenkovi Hanketovi,
Janě Švarcové, Evě Hovorkové, Denise Slavíkové, Evě Adamčíkové, Marušce Šenkýřové,
Mirce Vnoučkové, Katce Jurisové, Dominice a Nelce Zemanovým, Zuzaně Hoťkové, Vlastovi
Kvasničkovi, Fandovi Skalošovi a Vildovi Hlaváčkovi.
Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na kulturním životě města ať už na
základě spolupráce s městskou kulturou (např. Alena Vlková, akce Yellow town rock), díky
podpoře z Grantového programu města Žlutice (např. MŠ, ZŠ, TJ Sokol Žlutice atd.) anebo z
vlastní iniciativy a s vynaložením vlastních prostředků (např. p. Bílek, správce koupaliště). Vám
všem bude radnice a Rada města otevřená při plánování akcí i v příštím roce.
Speciální dík patří také SDH Žlutice včetně pánů Václava Slavíka a Aloise Mináře za
podporu při všech akcích města a Jaroslavovi Zemanovi za dostatek el. energie a krocení jističů na
akcích. V neposlední řadě i Ondřeji Fáberovi za nápady a iniciativu!
Děkuji také Janu Štípkovi z Technických služeb Žlutice, Václavu Konopíkovi a Josefu
Hájkovi ze společnosti Lesy Žlutice a všem dalším sponzorům.
V neposlední řadě J. Boreckému za fotodokumentaci významných akcí v našem městě s
téměř nulovou absencí. Poděkovat musím i Vendule Bízkové a Milošovi Šlaufovi za „vytažení
trnu z paty“ – bleskurychlé zajištění koní na akci.
S vámi i dalšími z vás, kteří se k nám chcete připojit, se těšíme na spolupráci při pořádání
akcí v roce 2014!
Libor Janíček

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PŠOVÁČEK POŘÁDÁ
v neděli 15. 12. 2013 od 13 hodin ve Pšově u kostela:

1. Vánoční trhy
Hudba, občerstvení, prodejní stánky…

„ŠESTINA DOMÁCNOSTÍ NA ŽLUTICKU POBÍRÁ DÁVKY,
PĚTINA LIDÍ NEMÁ PRÁCI“
Výzkumníci obecně prospěšné společnosti SPOT v listopadu představili výsledky
analýzy, kterou připravili pro potřeby Lokálního partnerství Žlutice vedeného vládní
Agenturou pro sociální začleňování. Popisují v ní situaci v oblastech zaměstnanosti,
vzdělávání, bydlení na Žluticku a upozorňují na hlavní problémy.
Zajímavé je, že analýza upozorňuje na to, že na Žluticku nejsou problémy koncentrované u
určité skupiny obyvatel na jednom konkrétním místě. Přesto zde existuje velká skupina obyvatel,
která se potýká s problémy spojenými s nezaměstnaností, zadlužením nebo nízkým vzděláním. Ve
městě je téměř každý pátý občan nezaměstnaný, každá šestá domácnost pobírá některou ze
sociálních dávek. Mezi obyvatele s tíživou sociální situací nepatří ve Žluticích jenom Romové.
Naopak velkou část lidí na Žluticku, kteří se potýkají s různými sociálními a existenčními
problémy, tvoří členové majoritní společnosti. Ti mohou mít díky celkovému charakteru tohoto
periferního regionu omezené možnosti zaměstnání nebo omezenou dostupnost vzdělání kvůli
špatné dopravní obslužnosti.
Analýza uvádí, že ve Žluticích se nenacházejí domy nebo ulice, ve kterých by převažovali
nájemníci se sociálními problémy. To lze zčásti považovat za úspěch dosavadní politiky města,
zčásti za důsledek omezené nabídky nízkonákladového bydlení, zejména pro mladé rodiny s
dětmi. Městu se daří díky vlastnímu bytovému fondu předcházet sestěhování „problémových“
rodin z okolí do soukromých bytů. Výzkumníci doporučují městu aktivní spolupráci s majiteli
potenciálně problémových objektů, podporovat získání trvalého bydliště, což umožní díky
doplatkům na bydlení stabilizovat situaci zadlužených rodin, a rozvoj sociálního bydlení.
Mezi pozitiva veřejně prospěšných prací uvedli, že se jedná o práci v místě bydliště a
zapojení dlouhodobě nezaměstnaných. Limitem je však chybějící další pracovní uplatnění a nižší
ochota zaměstnávat mladé lidi s omezenými pracovními návyky, kteří však představují
nejohroženější skupinu na trhu práce. Úspěchem spolupráce Města Žlutice s vládní agenturou je
zaměstnání 4 nezaměstnaných osob ze Žlutic na zakázce Mýcení invazivních rostlin z
Karlovarského kraje, kterou realizuje společnost KHL-EKO. Jeden z pracovníků k tomu uvádí: „I
přes fyzickou náročnost práce jsem vděčný za dobré zkušenosti a možnost dlouhodobějšího
uplatnění“.
Od října mohou občané Žlutic zdarma kontaktovat novou terénní pracovnici Michaelu
Černou, která přímo na ulici nebo v kanceláři Městského úřadu poskytuje základní orientaci a
zprostředkování dalších služeb pro lidi v náročných životních situacích. Výše zmíněný plán pro
celkové zlepšení situace v oblastech bydlení, bezpečnosti, zaměstnanosti a vzdělávání navržený
členy lokálního partnerství na období 3 let ve Žluticích bude představen občanům a vedení města
na příštím jednání zastupitelstva v pondělí 16. 12. od 18 hodin.
Situační analýzu zpracovala SPOT, o.p.s. z prostředků Evropského sociálního fondu, bude
zveřejněna na webových stránkách Města Žlutice a Agentury pro sociální začleňování
www.socialni-zaclenovani.cz. Lokálního konzultanta Michala Kandlera můžete kontaktovat na
telefonu 725 818 430 nebo na e-mailové adrese: kandler.michal@vlada.cz.
Michael Kandler

POHLED NA TECHNICKÉ SLUŽBY TROCHU JINAK …
Původně jsem nechtěl téma Technických služeb v místním zpravodaji nijak komentovat.
Ovšem článek v jedenáctém čísle mé rozhodnutí změnil a rozhodl jsem se tedy uvést některá
zmíněná fakta na správnou míru.
Jednak jmenování mé osoby na funkci ředitele prostřednictvím Rady města se nezakládá na
pravdě, musel bych totiž obdržet pracovní smlouvu a veškeré věci s ní související. Byl jsem
dočasně jmenován prostřednictvím Valné hromady (Radou města) jednatelem společnosti. Funkci
jednatele jsem přijal po konzultaci s mým zaměstnavatelem jako provizorní řešení na základě
vzniklé situace a konám ji bezplatně.
Společnost Technické služby s.r.o. byla založena v roce 2002. Firma dlouhodobě
hospodařila v záporných číslech a já jsem jako člen dozorčí rady a předseda kontrolního výboru
(záměrně neuvádím opozice) na tuto situaci vedení města neustále upozorňoval (veškeré písemné
podklady jsou k dispozici). Nechci čtenáře zatěžovat čísly, jen pro informaci, v letech 2002- 2011
hospodařila společnost se ztrátou v hospodaření ve výši -1,8 miliónu Kč, což při celkovém
majetku firmy 3 milióny Kč je více než alarmující! (vše je snadno k nalezení na patřičných
internetových stránkách).
Není tedy divu, že ihned po volbách v roce 2010 byla revize činnosti této firmy jedním z
plánovaných úkolů nového vedení města během následujícího volebního období, zvláště pak, když
součástí již zmiňovaného schodku bylo další záporné hospodaření firmy ve výši -437 tisíc Kč za
rok 2011. Rada města několikrát hovořila s ředitelem, bohužel ne zcela k vzájemné spokojenosti a
s očekávanými výsledky. Prostřednictvím p. Kroupy byl proveden audit firmy a poté byl dosazen
jako krizový manažer společnosti. Nepřísluší mi zcela hodnotit jeho činnost, nicméně pracoval ve
firmě cca. 11 měsíců a nutno konstatovat, že pokud by nedošlo v pohledávkách firmy k nárůstu,
bylo by hospodaření firmy během jeho vedení vyrovnané. To, že nebylo vše ideální a dle našich
představ, dospělo ke vzájemnému ukončení naší spolupráce. Spousta věcí se změnila, slíbilo se,
nedokončilo se, ale i se podařilo. Když se vrátím k již zmiňovanému článku, musím rezolutně
odmítnout konstatování, že například výroba štěpky byla špatnou strategií, naopak si myslím, že
jako činnost v úzké spolupráci s úřadem práce by mohla být do budoucna jednou z pracovních
náplní společnosti. Samozřejmě by musela být trochu jinak nastavena.
Dále musím odmítnout nedostatek zakázek pro společnost ze strany města, není tomu tak a
naopak omezené kapacity společnosti vedou představitele města k tomu, že si na některé činnosti
najímají externí firmy. Zde je také nutno konstatovat, že by město bylo špatným hospodářem,
kdyby v rámci udržitelnosti společnosti platilo za služby několikanásobek ceny v porovnání s
konkurencí. Proto jednou z aktivit města je „naučit TSM“ pracovat v konkurenčním prostředí, jako
příklad uvádím platbu sekání zeleně za posečenou plochu (nikoliv v hodinové sazbě), zimní
údržba za provedený výkon (opět nikoliv za hodinovou sazbu), účast společnosti v soutěžích,
nutnost předkládat pevné návrhové rozpočty pro požadovanou činnost a tak dále (zde bych také
mohl zmínit, že do roku 2010 tomu tak zcela nebylo).

Po přečtení výše uvedených výsledků hospodaření společnosti mi jistě dáte za pravdu, že
cituji: „postavit TSM na nohy a zachovat je pro město jako službu, a to i za cenu, že ne všechna
odvětví podnikání budou výdělečná“, je mýtem a hazardem s budoucností společnosti.
K vlastnímu pracovnímu zastupitelstvu. Z článku vyplývá, že opozice téměř zachránila
Technické služby. Samozřejmě, že tomu tak není. Zasedání probíhalo formou diskuse co dále s
„nemocnou“ společností. Jistě tomu nebylo tak, že „pozice“ chtěla společnost zrušit a opozici se
podařilo vše zachránit. Jednak by budoucnost společností města měla být dle mého názoru
společným zájmem všech zastupitelů napříč všemi stranami a uskupeními a nemohu se již dočkat
konečně situace, kdy všech patnáct zastupitelů potáhne za jeden provaz, což by město a jeho
obyvatelé ihned jistě dokázali rozpoznat. Ale zpět ke společnosti. Kdyby tedy „pozice“, jak je
zmiňováno, chtěla podnik likvidovat, jistě by se její představitelé nesnažili maximálně využít
dotačních titulů, aby firma mohla nadále fungovat. Škoda jen, že ani jeden z ředitelů a bývalého
představenstva (Rady města) se tímto směrem neubírali. I v tak nelehké situaci, co se týče
získávání dotačních titulů v dnešní době, se stávajícímu vedení v čele se starostou města podařilo
získat třímiliónovou dotaci na vybavení sběrného dvora, včetně štěpkovače, techniky (další náplň
pro společnost), která je již ve fázi vlastního výběrového řízení, dále pak dotaci ve výši 675 tisíc
Kč na kontejnerové vybavení okolních obcí, z toho pro město Žlutice ve výši 165 tisíc Kč na
bioodpad. Veškerá tato činnost by také měla být pracovní náplní pro TSM. Ještě si dovolím zmínit
další dotační titul, který je ve fázi podání žádosti a pokud bude schválena, obdrží TSM ke konci
příštího roku nové svozové vozidlo, včetně dalšího kontejnerového vozidla a sběrných nádob na
tříděný odpad. Zde se opět nabízí možnost zpracovávat tříděný odpad prostřednictvím této
společnosti, což by do budoucna mohlo být další její nezanedbatelnou pracovní náplní. Zdá se
vám, že touto činností se stávající vedení města snaží společnost ničit? Mně ne.
Závěrem, mým úkolem je firmu dostatečně zmapovat (což jsem již provedl na zmíněném
pracovním zastupitelstvu a zájemci mohou do prezentace na úřadě bez problému nahlédnout),
konsolidovat, navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení stavu firmy a dohlédnout na
povinnosti společnosti, které vyplývají z uzavřených smluv. Jednou z činností, které bude pro
město provádět, je zimní údržba. Byly přehodnoceny priority zimní údržby, připravena technika a
proškolen personál. Nejen vzhledem k novému dopravnímu značení, ale i stavu komunikací, jejich
rozměrů, bych chtěl tímto požádat všechny občany (hlavně řidiče), aby se chovali jeden k druhému
ohleduplně a také umožnili průjezd techniky určené k zimní údržbě. Jedná se hlavně o parkování v
jednosměrných ulicích. Vzhledem k tomu, že shrnujeme sníh k pravé krajnici, bylo by dobré
parkovat na straně levé, s dodržením volného prostoru v šířce třech metrů. Předejdeme tím
zbytečným problémům.
V pracovní době funguje společnost pod vedením techniků p. Štípka a Hladkého a pokud by
bylo třeba, můžete využít i kontakt na mne (v pracovní den po 17:30. hodině) 606 956 866.
A na úplný závěr přeji všem požehnané svátky a pevné zdraví nejen do roku 2014.
Alois Minář
dočasně jmenovaný jednatel společnosti

PROSINEC – MĚSÍC V DUCHU VÁNOC
Opět je tu období příprav na oslavu vánočních svátků. Období opatřování vánočních dárků a
příprav, radostných překvapení pro své nejbližší. Neodmyslitelnou součástí Vánoc musí být v
každé rodině vánoční stromek. Abychom vám usnadnili jeho zajištění, připravíme dostatek
stromků, které budou v prodeji tradičně v prodejně Husquarna pana Maška od 2. do 23. prosince
t. r.. Tak jako každoročně budou stromky vyřezány z prořezávek převážně ze smrkových porostů.
U těchto stromků nebudeme upravovat cenu oproti předcházejícím letům s ohledem na dostupnost
pro každého zájemce z našeho města a okolí. Pokud se nám podaří vybrat i nějaké jiné dřeviny
(smrk pichlavý, borovice apod.), bude u nich cena korespondovat s běžnými tržními cenami. Tak
jako každoročně bych vás rád požádal, abyste výběr stromku nezabezpečovali sami vlastním
výběrem přímo v lese. Tímto konáním za sebou zanecháváte těžko napravitelné škody. Ten, kdo se
k tomu přece jen odhodlá, riskuje, že bude chycen při činu pracovníky správy nebo záznamovým
zařízením. To pak znamená prodražení Vánoc a zbytečnou ostudu při projednávání přestupku.
Závěrem bych rád popřál, jménem svým i všech zaměstnanců správy městských lesů,
spoluobčanům města a přilehlých obcí příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a
hlavně zdraví do nového roku 2014.
Ing. Václav Konopík
Správa městských lesů

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
Jak je vám jistě všeobecně známo, ve Verušicích již 19 let funguje jezdecký oddíl, který
sdružuje nejen příznivce koní a jezdeckého sportu, ale také všechny, kteří mají zájem o vše, co
souvisí s přírodou a ekologií. Také, a to především, nám záleží na udržení klasických lidských
hodnot, jako je přátelství, kolegialita. Tedy o to, o čem se sice všude hovoří, ovšem jaksi bez
obsahu. Přesto se však občas najde skupina zapálených pro věc, kteří jsou ochotni jen tak pro
dobrý pocit pomáhat při pořádání společenských akcí. Škoda jen, že je mezi námi tak poskromnu
žlutických dobrovolníků, že celá ta léta spíše jezdí různí lidé různých oborů z celé České republiky
i ze zahraničí, aby při našich akcích vytvářeli milé a kamarádské prostředí, což jsou ony
nezpeněžitelné lidské hodnoty.
Proto tímto děkujeme všem vám, kteří jste nás podpořili, ať už šlo o náš tradiční
Biojarmark, přátelské závody pro děti a poníky, či třeba Hubertovu jízdu. Dokonce ve spolupráci s
Městským úřadem Žlutice, konkrétně přímo s panem starostou Slavíkem, u příležitosti
Svatováclavské pouti v Protivci, nám pánové faráři vysvětili jednoho z našich velmi známých
koní – Václava. Celkem 7 víkendů v uplynulém roce jsme strávili buďto pořádáním akcí vlastních
či aktivní účastí na akcích v okolí, jako třeba jarmarku v Rabštejně, kdy jsme jen tak neseděli a
nemeditovali, jak je všechno zbytečné a jak to či ono nepůjde. Proto před vstupem do nového roku
2014 se zkuste zamyslet, kdy jste někomu – třeba i jedinkrát v tomto roce- darovali něco bez
zištných úmyslů, protože takto obdarováváte především sebe.
Ivana Pánková

NEDESTRUKTIVNÍ VÝZKUM ŽLUTICKÝCH HRADŮ
MAZANEC A NEVDĚK – DALŠÍ KROK K JEJICH
REHABILITACI A PŘEMĚNĚ V HODNOTNÝ TURISTICKÝ CÍL
Je to už 1 rok a 14 dní od první schůzky zástupců měst s unikátními hrady doby husitské,
které jsou němými svědky proměny středověkých hradů v pevnosti, jež nastala s příchodem
palných zbraní v období husitských válek. Tato schůzka proběhla 5. 11. 2012 v Chotilsku, na
jehož katastru se nachází hrad Ostromeč, tyčící se nad vodní nádrží Slapy. Tehdy u jednoho stolu
na místní radnici usedli zástupci obcí Úštěk, Chlístovice, Lipník nad Bečvou, Chotilsko a Žlutice,
aby na popud H. Veselého z občanského sdružení Hrady Českého středohoří jednali o podobě a
podpisu memoranda „O SPOLUPRÁCI NA VÝZKUMU, PREZENTACI A PROPAGACI
VYBRANÝCH HRADŮ DOBY HUSITSKÉ“. Za naše město se této schůzky zúčastnili L.
Janíček a O. Fábera.
Pro naše dva hrady Mazanec a Nevděk, oba podle badatelského týmu kolem H. Veselého,
unikátní fortifikační struktury, které mají v Evropě minimum konkurentů, tato schůzka znamenala

impulz k odstartování pozitivní motivace zbylých
členů Rady města k finanční podpoře jejich
nedestruktivního výzkumu, který by poskytnul kvalitní
informace a zaměření jako podkladů pro další
badatelskou práci, vytvoření věrohodných modelů,
zejména
však
pro
vhodnou
památkovou
obnovu/konzervaci
těchto
významných
archeologických lokalit a jejich atraktivní prezentaci
místním i turistům. Toto se oběma žlutickým
účastníkům jednání v Chotilsku nakonec podařilo, a
proto vedení města schválilo na jaře tohoto roku
podpis smlouvy o dílo s občanským sdružením Hrady
Českého středohoří.
(Možná podoba hradu Mazanec, z prezentace H. Veselého)

Smlouva městu zajistí ještě do konce tohoto roku získání polohopisných a výškopisných
plánu hradů Mazanec a Nevděk, ale i samotného města Žlutice, vyhotovených metodou letecké
fotogrammetrie a leteckého laserscanu (LIDAR) kombinovanou se zaměřením totální stanicí, z
nichž vyjdou digitální modely terénu obou výše uvedených hradů, z těch bude následně možné
vytvořit hmotovou rekonstrukci obou hradů (modely). Tyto plány budou doplněny závěrečnou
zprávou zahrnující popis metod měření a celkové zhodnocení obou výše uvedených hradů. Běžná
komerční cena za tento typ průzkumu se blíží až ke 200.000 Kč, avšak cena vyjednaná s
občanským sdružením Hrady Českého středohoří v podepsané smlouvě činí 35.000 Kč. Terénní
fáze – vizuální průzkum a zaměřování totální stanicí – proběhlo v druhé polovině července tohoto
roku (2 dny).
Současně s probíhajícími pracemi pokračovala i jednání s H. Veselým o následném využití
výsledků a zkušeností občanského sdružení Hrady Českého středohoří k smysluplné konzervaci a
prezentaci obou žlutických hradů veřejnosti. L. Janíček také poukázal na důležitou souvislost mezi
hrady a městským opevněním, které pravděpodobně tvořily jeden rozsáhlý a na svou dobu
nevídaný fortifikační systém, jež ve Žluticích vybudoval v 15. století Jakoubek z Vřesovic, a proto
je potřeba z památkového hlediska zajistit také poslední dochované zbytky zdiva i příkopů a
prezentovat je.
Jako klíčové se při jednáních ukázaly majetkoprávní vztahy, konkrétně to, že ani jeden z
hradů není v majetku města či alespoň v dlouhodobém pronájmu, což značně komplikuje zahájení
památkové obnovy.
Dalším strategickým krokem, který vyplynul z řady diskuzí vedených mezi L. Janíčkem, O.
Fáberou a H. Veselým, je zahájení řádné památkové obnovy – konzervace hradů a jejich šetrné
zpřístupnění veřejnosti. Bylo by vhodné zajistit instalaci lávek, posezení, ideálně by mohla
vzniknout naučná stezka a být aktualizována část expozice muzea týkající se doby husitských
válek, v neposlední řadě by pomohly vhodné propagační materiály. Při památkové obnově bude
ovšem nutná všeobecná podpora veřejnosti a pomoc dobrovolníků (např. aktivizace mladých ve
městě).
S výše uvedeným souvisí i koncepčně vedená propagace a medializace aktivit. Z tohoto
důvodu bylo po odevzdání výstupů od občanského sdružení Hrady Českého středohoří

naplánováno uspořádat výstavu v muzeu, cyklus přednášek, toto doplnit tiskovými zprávami a
diskuzí s veřejností. Veškeré aktivity by měly vést k získání pozornosti Karlovarského kraje, ale i
potenciálních dobrovolníků, kteří fyzicky pomohou s obnovou obou hradů.
Jelikož byla podepsaným memorandem stanovena snaha o maximální podporu výzkumu,
prezentaci a propagaci vybraných hradů doby husitské, proběhla 14. listopadu tohoto roku další
schůzka zástupců obcí s unikátními hrady v Ploskovicích, tentokrát šlo o schůzku s Místními
akčními skupinami (MAS) a jednání o možnostech podpory památkové obnovy a propagace
hradů. Za město Žlutice se opět účastnili O. Fábera a L. Janíček, setkání znovu organizoval a řídil
H. Veselý z občanského sdružení Hrady Českého středohoří. Výsledkem tohoto jednání je dohoda
o založení sdružení obcí s právní subjektivitou, tvorba internetových stránek s tématikou
husitských hradů a také základních propagačních materiálů. Tyto kroky povedou k zvýšení
možností získat finanční prostředky na obnovu hradů nejen ve Žluticích, ale také k promyšlené
vzájemné propagaci hradů jako turistických cílů. Pokud vše dopadne podle očekávání, vznikne
toto sdružení v první polovině roku 2014 na hradě Sion a předsednictví bude putovní, s tím, že
zastoupení Žlutic je od počátku vnímáno jako velmi aktivní. V roce 2014 se mimo výše uvedené
Žlutice stanou členy Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, což je česko-německý
spolek měst s momentálně 17 členskými městy (například Tábor, Slaný, Písek, Domažlice, Stříbro
a Tachov), založený v roce 1998. Přijetí Žlutic bylo opět iniciováno L. Janíčkem a O. Fáberou.
Mimo zatraktivnění Žlutic na turistické mapě a podpory obnovy památek, jsou výše uvedené
aktivity spojeny s nadcházejícím výročím 600 let husitství v ČR.
V tomto příspěvku jsou shrnuty realizované a plánované aktivity spojené s našimi hrady
Mazanec a Nevděk. Věříme, že se mezi čtenáři naleznou budoucí partneři a dobrovolníci pro
obnovu hradů. Ta nejtěžší práce nás teprve čeká a budeme rádi za jakoukoli formu podpory.
Libor Janíček

OBNOVA POMNÍKU FRIEDRICHA LUDWIGA JAHNA
NA ÚPATÍ VRCHU NEVDĚK
„Péčí místního Turnvereinu byl postaven a 16. 9.
1928 slavnostně odhalen v hájku starého lomečku na
úpatí Zámeckého vrchu (naproti nádraží) Jáhnův
památník. Památník nesl na kamenném podstavci
turnérský symbol Jáhnův kříž, v zásadách podobný
pozdějšímu hitlerovskému hakenkrajci. Památník byl
koncem roku 1945 neznámo kým poražen a demolován.“
(J. K. Kraus, Žlutické letopisy)

(Stav do 31. 10. 2013, foto J. Borecký)

Stál pouhých 17 let a dnes je to zhruba 68 let od vandalského počinu, který způsobil zásadní
poškození pomníku Fridricha Ludwiga Jahna na úpatí vrchu Nevděk. Od 31. října roku 2013 opět
stojí a je další obnovenou památkou na katastru Žlutic. Stalo se tak díky rozhodnutí Rady města
Žlutice, která iniciovala odbornou obnovu pomníku, tu provedl M. Stoklasa z Nečtin. Celkové
náklady na restaurování památníku se pohybovaly okolo 30.000 Kč.
Jak píše bývalý žlutický kronikář, byl pomník
poničen díky tomu, že znak na něm vytesaný připomínal
hákový kříž. Co je ale na pomníku doopravdy? Jedná se
o tzv. gymnastický kříž tvořený čtyřmi písmeny F, která
jsou zkratkou sloganu/zásady: „Frisch, Fromm, Fröhlich,
Frei“ (vytrvalý, zbožný, veselý, svobodný). Dále nese
pomník jméno německého (pruského) pedagoga a
vlastence „F. L. Jahn“, známého pod přezdívkou
„Turnvater Jahn“, což v překladu znamená "otec
gymnastiky" Jahn. Posledním údajem na pomníku jsou
dva letopočty „1778 – 1928“, z nichž první je rok
narození německého otce gymnastiky a druhý je letopočet, kdy byl pomník vztyčen, a to k 150.
výročí narození F. L. Jahna. Jen připomenu, že tato výjimečná osobnost zemřela 15. října 1852,
což znamená, že neměla nic společného s nacismem.
Na jaro příštího roku plánujeme brigádu na zvelebení okolí pomníku, přičemž bychom rádi
využili spolupráce se SLŠ Žlutice, jejíž studenti by mohli navrhnout úpravy a společně s
dobrovolníky bychom je pak realizovali. Nemělo by chybět posezení, informační tabule atd.
Věřím, že obnovený pomník bude zajímavou zastávkou při výletu na Nevděk nebo sám o
sobě zajímavým turistickým cílem. Díky všem, kteří se na obnově pomníku podíleli!
Libor Janíček

VÁŽENÍ A MILÍ HUDBYMILOVNÍ PŘÁTELÉ
Ozývám se opět po roce, který utekl jako voda. Když jsem před rokem přišel s myšlenkou
zainteresovat do naší vánoční Rybovky co nejvíce hudebně aktivních Žlutičanů, netušil jsem, jaký
skvělý ohlas to bude mít. Skutečně – naše půlnoční Rybovka zazněla nebývale mohutně a
majestátně. Mě samotného to mile překvapilo, takový úspěch jsem nečekal a rád jsem konstatoval,
že má původní myšlenka padla na úrodnou půdu. Myslím si, že je také velmi pěkné a prospěšné,
že dokážeme právě ve Žluticích v muzice zatáhnout za jeden provaz a jsem rád, že k tomu mohu
sám přispět. A tak mi opět dovolte vás všechny – účinkující i posluchače - pozvat na půlnoční
provedení Rybovky ve Žluticích a další provedení, která budou 26. 12. v 16 hodin v klášteře
Teplá a pak v obci Krsy a 28. 12. v 17 hodin v Manětíně. Za vaši účast předem děkuji a muzikanty
a zpěváky zvu na zkoušku, která se bude konat v místní ZUŠ 22. 12. od 18 hodin. Těším se na vás.
Miloš Bok

INZERCE
SLUŽBY
Přerostly Vám Vaše dluhy přes hlavu? Nezvládáte už splácet?
Nevěšte hlavu a svěřte se do naší péče. Ceny již od 5 000 Kč.
WWW.ODDLUZENIKV.CZ
731 417 941
oddluzeni.kv@email.cz

***
Hledám spolucestující na ranní cesty do Karlových Varů

736 402 955

PRODEJ
Prodám družstevní byt o velikosti 3+1 v přízemí v Zámecké ulici ve Žluticích
/možno jako bezbariérový/. Byt je po celkové rekonstrukci a bude ponechána
kuchyň s novými spotřebiči. Cena 390.000 Kč.
607 828 049

***
Prodám byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví, v panelovém domě v ulici Obránců míru
/nad Zámeckou restaurací/. Byt je po rekonstrukci, cena 350.000 Kč.
724 557 900

***
Prodám garáž ve Žluticích v Mlýnské ulici. Kontakt na

723 028 182

***
Prodej kvalitního lesního medu.
Vladimír Čermák,
606 610 170

***
Levně prodám myslivecké ošacení na postavu 180/90
Daruji pletací stroj zn. Moda
602 970 221

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 ve Žluticích s balkonem, částečně zařízený.

607 966 897.

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
PROSINEC 2013
Velké náměstí
Neděle

1. 12. 14:00

17:00

Vánoční trhy – rukodělné stánky, zdobení vánočních ozdob,
perníčků, výroba svíček, kovář, koželuh, cínař, koláčky,
medovina, koření trdelníky, občerstvení, prodej drobných
předmětů, sušeného ovoce aj.
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení dětí z MŠ, SLŠ, ZŠ a ZUŠ

Mikulášská nadílka
Pátek

6. 12. 17:00

Žlutické podzemí – peklo
Kulturní dům – nadílka

Muzeum
Pátek

13. 12. 19:30

Vánoční koncert - spirituální a folkové písně, koledy

Kulturní dům
Čtvrtek

19. 12. 17:00

Školní akademie - prezentace ZŠ a ZUŠ

Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle

22. 12.

9:30

Betlémské světlo - zhruba v 9.30 (po Mši svaté)

Úterý

24. 12. 24:00

Rybova Česká mše vánoční - provede Miloš Bok

Středa

25. 12. 10:30

Mše sv. na Boží Hod - vystoupí místní Chrámový sbor

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
PROSINEC 2013 - POKRAČOVÁNÍ
Galerie
Úterý

3. 12. 16:30

Zahájení vánoční výstavy žáků SLŠ Žlutice

Další adventní akce
Sobota

7. 12.

Zájezd na vánoční trhy do partnerského
Warmensteinachu - odjezd z obvyklých autobusových
zastávek v 10:30

Neděle

8. 12. 14:00

Adventní pouť, Kostel Navštívení Panny Marie, Skoky

Úterý

24. 12. 14:00

Memoriál MUDr. Morávka – setkání otužilců v loděnici,
pořádá vodácký oddíl Prvok

Infocentrum
Probíhá zimní semestr Virtuální výuky U3V

Nicola Hebertová
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