SLOVO STAROSTY
Rád bych se tímto vrátil ke Dni železnice, který uspořádalo naše město ve spolupráci s
Českými drahami a sdružením Protivecké kříže. Základem úspěchu bylo skvělé, i když trochu
chladné počasí. Ale hlavně nasazení všech lidí, bez kterých by se vydařené dopoledne neobešlo.
Ať už se jednalo o perfektní úklid okolí nádraží ve Žluticích a Protivci, skvěle připravené
občerstvení, vystoupení dechové hudby Veselka a mažoretek nebo ukázku hasičů či vojenské
techniky. Děvčatům z kultury (a nejen jim) slušely historické oděvy a znovu byla příležitost
přivítat hosty ve žlutických krojích. Zájem diváků byl velký a snad se dopoledne líbilo. Díky všem
organizátorům.
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Policie ČR na závady na dopravním značení na místních komunikacích ve Žluticích (a zcela
oprávněném). Dopravní značení se v roce 2010 nacházelo v určitém stavu, podle mého názoru
nepříliš utěšeném. Vzhledem k povinnosti obce a případným sankcím bylo rozhodnuto, že se
pokusíme vytvořit nový ucelený projekt, který bude eliminovat výše popsané nedostatky. Předem
jsme si uvědomovali, že nelze najít ideální řešení, které bude vyhovovat všem. Stejně tak
chápeme, že každá změna přináší určitou míru nevole, neboť právě to, co vyhovovalo v minulosti,
může nově způsobovat komplikace nebo minimálně nepohodlí.
K připomínkování předchozího stavu i návrhu projektu byla vyzývána veřejnost. Nemohu
přijmout stížnosti některých zastupitelů, že o dopravním značení nic nevěděli. Buď to přešli bez
povšimnutí, nebo připomínkování podcenili. Ze zkušenosti firem vyplývá, že nejvíce poznámek se
vyrojí až v okamžiku, kdy je značení osazeno v reálu a není na tom nic neobvyklého. Některé
připomínky bylo možno zapracovat, jiné ne. Často proto, že byly zcela protichůdné. Realizací
některých připomínek by navíc vznikl nelegální stav. Ostatně ten jsme měli v našem městě na
mnoha místech. Otevřeně přiznávám, že se do projektu také dostaly některé chyby (např. řešení
ulice 5. května nebo Karlovarské ve vztahu k Velkému náměstí). Důvodem byla snaha o takové
dopravní značení, které bude korespondovat s budoucími úpravami náměstí. V tomto ohledu byla
úvaha velmi předčasná a na současném náměstí tato opatření život řidičům komplikují. Stejně tak

to, co se v papírovém plánu jeví jako bezproblémové, nemusí v reálu dobře fungovat. V centru
snad žádného českého města není dostatek parkovacích míst. Ve Žluticích je lze (kromě samotné
plochy náměstí) získat pouze zjednosměrněním ulic. Důvodem je zákonná povinnost nechat vedle
podélně parkujícího auta 3m pro průjezd ostatních vozidel. V obousměrné ulici je to metrů 6.
Pokud by tedy ulice zůstaly obousměrné, musely by mít s vyznačenými podélnými parkovacími
místy šířku 8 metrů a takové ulice v centru nemáme. Obec si sama nemůže rozhodnout o umístění
značky parkoviště, pokud parametr šířky není splněn. To se bohužel v minulosti dělo a na tento
nezákonný stav jsme si zvykli. Je třeba také zmínit, že mnohé komplikace způsobují sami řidiči
svým nezodpovědným přístupem.
Všechny připomínky a upozornění na chyby k novému značení, včetně podnětů ze zasedání
zastupitelstva, jsme zaevidovali a spolu s dopravním inženýrem opět projdeme. Stav bude
napraven a opatření pak znovu projdou schvalovacím procesem Magistrátu KV a dopravní policie.
Závěrem bych chtěl informovat o připravovaném zájezdu do partnerského Warmensteinachu
na vánoční trh dne 7. 12. 2013. Podrobné informace naleznete na stránkách příštího zpravodaje. V
infocentru jsou také k zakoupení žlutické stolní kalendáře na rok 2014.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Chtěla bych upozornit řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný mezi 1. 1. 2001 až
30. 4. 2004, že je nutná jejich výměna do 31. 12. 2013. Výměna je bezplatná a zažádat si musíte na
Magistrátu města Karlovy Vary - odbor dopravy (za Chebským mostem) nejpozději do
30. 11. 2013.
Hana Jančurová
matrikářka

***
Milí pejskaři, oznamujeme vám, že na radnici u paní Aleny Adámkové (kancelář správy
majetku města) je možné si zdarma vyzvednout sáčky na psí exkrementy pro všechny občany
města, kteří mají řádně zaplacen místní poplatek za psa.

Město Žlutice ve spolupráci s Technickými službami Žlutice, s.r.o.
oznamují termíny přistavení kontejnerů pro svoz velkoobjemového odpadu.
Žižkov, u sběrných nádob na separovaný odpad: víkend 9. - 10. 11. 2013
Zámecká, u bývalé kotelny: víkend 16. - 17. 11. 2013
Velké náměstí, naproti č. p. 156 (staré kino): víkend 23. - 24. 11. 2013
Vítězná, u č. p. 421 u plynojemu: víkend 30. 11. - 1. 12. 2013
Mlýnská, parkoviště u kotelny: víkend 7. - 8. 12. 2013
Pod Strání, u schodiště: víkend 14. - 15. 12. 2013

Žlutice - k dispozici sběrný dvůr v areálu Technických služeb Žlutice, s.r.o.,
každou sobotu od 8.00 - 10.00 hod.
Zároveň vás žádáme, abyste do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad,
pneumatiky, biologický odpad a součásti vozidel.

OZNÁMENÍ
Rehabilitace Žlutice oznamuje zahájení prodeje dárkových vánočních poukázek.

POZVÁNKA
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
Základní škola, střední škola a školní jídelna,
Žlutice, Jiráskova 344
vás srdečně zve
22. listopadu 2013, 11:00 – 16:00 hodin na

Den otevřených dveří
Možnost prohlídky celého zařízení, ochutnávka kulinářských výrobků našich žáků
Těšíme se na vaši návštěvu. Tým pedagogů a zaměstnanců

VZPOMÍNÁME
Dne 9. 11. 2013 uplyne rok, kdy od nás navždy odešla
naše sestra, maminka, babička a prababička
Marie Čermáková
Všem děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Hykšova a Čermákovi

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V období od 16. 9. 2013 do 20. 9. 2013 proběhl v rámci projektu Senioři komunikují v ZŠ
ve Žluticích vzdělávací kurz základního ovládání počítače. Kurz byl realizován za podpory
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, Nadace České spořitelny a Centra pro
zdravotně postižené Karlovarského kraje.
Účastníci kurzu měli možnost se v rámci 13 hodin seznámit se základní obsluhou počítače
(ovládání počítače, práce se složkami, psaní a úprava textů, tabulek, práce s internetem, e-mail,
apod.) a v rámci 1 hodiny se základní obsluhou platebních karet. Kurzem účastníky provázel
odborný lektor. Kurz absolvovalo 12 účastníků, kteří po ukončení kurzu obdrželi osvědčení o
absolvování vzdělávacího kurzu základního ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních
telefonů a platebních karet. S ohledem na omezenou kapacitu nemohlo být vyhověno všem
zájemcům.
Pro účastníky, kteří se setkali s počítačem poprvé, byl kurz dle jejich sdělení velice
přínosný, pro ostatní byl alespoň oživením již získaných znalostí.
V případě, že projekt Senioři komunikují bude probíhat i v příštím roce, oslovíme opět
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje se žádostí o zahrnutí naší obce pro realizaci
tohoto projektu, aby mohli kurz absolvovat i občané, na které letos místo nezbylo, případně další
zájemce.
Ti, kteří nemají osobní počítač doma a chtěli by si „zabrouzdat“ internetem, procvičit si
naučené dovednosti, apod. mohou využít internet veřejný. DPS Žlutice, p. o. nabízí pro klienty
pečovatelské služby ve svém sídle a v provozních hodinách jeden osobní počítač s připojením na
internet. Po předchozí domluvě můžeme se základní obsluhou pomoci. Ostatní občané mohou
využít veřejný počítač s připojením na internet v místní knihovně.
Veronika Janíčková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.

„KÉŽ, LAVIČKO, KÉŽ BYS PROMLUVILA.“
Jenže ty mluvit neumíš – takže to zůstává na mně. Ženy z domu č. 500 – 501 jsou stejného
názoru jako já, a tak sděluji RM či MZ, že ty lavičky (na které jsme čekaly víc než půl roku) jsou
naprosto k ničemu. Jsou na špatném místě, vedro, vítr, jsou nízké, špatně se na ně usedá, ještě hůře
vstává. Zkuste si to někdo! Tak při čekání na oběd stojíme opření o své hole a máme slzy v očích
od bolesti. Přitom si rádi alespoň chvíli chceme popovídat, daleko už nedojdeme… Všichni budete
jednou staří – pak pochopíte, ale to pro nás bude…
Poděkovat – ale komu?
S pozdravem Eliška Bachmannová, Věra Vinklbauerová, Anna Nepeřen, Marie Prchalová,
Marie Horváthová, Anežka Majerová, Stanislava Stočesová, Marie Jančarová

VAŠE NÁZORY
STALO SE: PŘED 35 LETY PŘIŠLY ŽLUTICE O SVŮJ KANCIONÁL
Zápis v kronice města Žlutice z roku 1978 uvádí: „Usnesením rady MěNV bylo schváleno
předání Žlutického kancionálu Památníku národního písemnictví v Praze jako dlouhodobého
depozita“.
Stalo se to na zasedání rady dne 23. března 1978. Kdo byl iniciátorem tohoto aktu? Byla to
samotná rada MěNV nebo to byl výsledek nátlaku stranických nebo státních orgánů, kterému se
disciplinovaní žlutičtí straníci v radě bez jakéhokoli protestování podřídili? Do dneška nám dluží
odpověď.
V té době v radě MěNV zasedali M. Šír /předseda/, ing. J. Havel /místopředseda/,
J. Svoboda /tajemník/, J. Koliha /člen rady/ a několik dalších členů.
Proč k tomu aktu vůbec došlo, jaké byly k němu důvody?
Teprve po 30 letech, v roce 2008 jeden z účastníků uvedl: „Vzlínáním vody z podzemí se
však stavební stav muzea a radnice prudce zhoršoval. Vznikla oprávněná obava, že se vzácná
kniha znehodnocuje. Koncem sedmdesátých let byl kancionál převezen do Prahy...“
Máme tomu rozumět tak, že vznikla jen obava z budoucího poškození, nebo skutečně k
poškození došlo? Radní tedy došli k rozhodnutí odevzdat kancionál PNP do Prahy. Argument jako
hrom. Předchozích 420 let /v roce 1558 byl pořízen/ žlutické počasí na jeho stav nemělo škodlivý
vliv. Tak jsme o kancionál prakticky přišli.
Je trpkou ironií, že žlutičtí Němci /době, kdy ve Žluticích naprosto převažovali/ se o
kancionál skutečně prali. I když jim jistě nešlo o českou kulturní památku ale spíše o vzácný kus
městského majetku. Stalo se tak v letech 1919 a později v období 1938-1939.
Ještě po letech se pokusme zhodnotit akt žlutických radních z roku 1978.
Šlo skutečně o záchranný akt, aby kancionál nebyl v budoucnu poškozen nebo fyzicky
zničen? Nebylo by mnohem lepší najít vhodné místo k uskladnění a instalaci - to byla v

příslušných budovách tak vysoká vlhkost? Nešlo spíš rozhodnutím rady MěNV o legalizaci
krádeže kancionálu po nátlaku státních orgánů? Měla vůbec rada MěNV právo takto rozhodnout o
městském majetku? Atd, atd... Jak to hodnotíte?
O tomto tématu jsem psal do Žlutického zpravodaje počátkem roku 2008. Snad i zde platí
české přísloví, že opakování je matkou moudrosti. Takže tato opakovaná připomínka nemusí být
zbytečná.
UKRADENÁ KRONIKA MĚSTA. ZASTUPITELE TO NEZAJÍMÁ…
V zářijovém čísle zpravodaje jsem vznesl dotaz, kam se poděla městská kronika za léta 1959
až 1974. V závěru článku jsem vyzval zastupitele a radní města, aby se touto problematikou
zabývali.
Do jisté míry jsem předpokládal, že už v zářijovém čísle mi dá určitou odpověď starosta,
který před několika měsíci tvrdil, že obsah každého čísla zpravodaje má k dispozici předem.
Reakce od něho nebyla žádná.
V říjnovém čísle zpravodaje na moji výzvu nereagoval ani starosta ve svém pravidelně
uveřejňovaném článku ani radní Janíček, který v každém čísle zpravodaje má velký počet
připomínek z jednání městské rady a z činnosti obce, a ani nikdo z ostatních členů městského
zastupitelstva. Možná, že se o záležitosti jednalo někde jinde, ale na stránky zpravodaje se to
nedostalo a ani ke mně.
Osobně považuji záležitost případné ztráty městské kroniky za velice závažnou. Jde o
důležitý doklad městské historie, nikoliv jen o málo významnou věc.
Jsem přesvědčen, že kronika za uvedená léta byla skutečně psána. Proto k zastupitelům
města opakuji svoji výzvu.
Pokud by však v nejbližší době nevzbudila výzva u oslovených žádnou pozornost, nezbude
mi nic jiného než hledat jiné cesty.
Pokud chybějící městskou kroniku má někdo neoprávněně ve svém držení, považuji to za
její krádež. Proto mi nezbývá než tuto krádež, tedy trestný čin neznámého pachatele, oznámit
příslušnému policejnímu orgánu. Ten by se snad měl chovat jinak než dosud nevšímavé
zastupitelstvo a městská rada.
Uvidíme.
Jaroslav Vosecký, Muzejní spolek Žluticka

***
KACHNY, KACHNY….
V poslední době jsem zaslechla ve Žluticích z několika stran poplašnou zprávu: „ Technické
služby se budou rušit, v jejich budově bude nová hasičárna a služby ve městě zajistí velká firma.“
Mohu ujistit všechny spoluobčany, že se jedná o fámu. Na posledním pracovním zastupitelstvu o
budoucnosti našich TSM sice padl i návrh na zrušení této organizace, ale výsledek jednání je
jednoznačný: TSM ve Žluticích je třeba postavit na nohy a zachovat je pro město jako službu, a to
i za cenu, že ne všechna odvětví podnikání budou výdělečná. Navíc je to jistota pracovní
příležitosti pro místní občany.

Jsme rádi, že tento názor prosazovaný hlavně opozicí nakonec přijalo i vedení města.
Starosta města Mgr. Bc. Václav Slavík přislíbil vyhlásit v nejbližších dnech řádné výběrové řízení
na ředitele TSM. Je pravda, že schopný ředitel je nezbytnou podmínkou pro fungování TSM.
To nám dosvědčil i experiment s panem Kroupou, který vedl TSM jeden rok. Přišel jako
auditor a stal se krizovým manažerem. Nebyl ani jedno ani druhé a přes veškerou osobní snahu
dovedl TSM ke krachu. Hlavní příčnou byla špatná strategie podnikání (např. výroba prodělečné
štěpky) a mizerná produktivita práce pracovníků získaných z Úřadu práce. Nelze však všechnu
zodpovědnost za špatné hospodaření házet na jednoho člověka. Je třeba si uvědomit, že město,
jako 100% vlastník TSM, jednoznačně zodpovídá za chod TSM. Město zadává práci, město ji pak
platí, město ji kontroluje. Takže ani sebelepší manažer nebude nic platný, pokud TSM nebudou
dostávat rozumné zakázky od vedení města.
Zadat služby pro město velké firmě má svoje úskalí. Víme dobře o případech, kdy radní
některých měst byli uplaceni a byly jim slíbené výhodné podmínky. Po zničení konkurence ale vše
bylo jinak a nakonec požadované služby (odvoz odpadů, zimní údržba, údržba zeleně atd.) byly
mnohem nákladnější než od vlastních TSM. Naštěstí, jak vyplývá z předešlého, něco takového
nám ve Žluticích nehrozí.
Z pracovního zasedání ZM jsem měla velmi dobrý pocit. Díky perfektní prezentaci pana
Mináře (dočasný ředitel TSM) mohlo být jednání jasné a konstruktivní. Je to pro mě důkazem, že
pokud lidé chtějí, lze se domluvit. Zejména když jde o to, aby bylo ve Žluticích líp.
Za opoziční klub MUDr. Hana Hnyková

***
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Již delší dobu se na stránkách zpravodaje zcela záměrně nevyjadřuji k dění ve městě a na
radnici. Teď si dovolím jen krátký článek jménem opozice.
V posledních dnech se na ulicích živě diskutuje o novém dopravním značení ve městě. Je
pravda, že někde se vyskytly chyby, ale to se stává a o těch vůbec psát nechci. Co mi ale leží na
srdci, je způsob vzniku nové dopravní koncepce ve městě. Někde na začátku rozhodla rada o jejím
vytvoření, o čemž informovala občany a vyzvala je k předložení podnětů a návrhů. Ty předala
vybranému projektantovi a zadala vypracování. Potud by bylo vše v pořádku a logické. Jenomže
následně se vše zvrtlo. Vypracovaný projekt již rada nedala k odsouhlasení zastupitelům a ani jej
neukázala občanům. Sama jej odsouhlasila a dala ke schválení příslušným orgánům. Jaký div, že
se v něm objevují chyby a občané (včetně nás, opozičních zastupitelů) jsou překvapeni!!??
O postupu vedení města jsem se rozhodl napsat jen proto, že velmi podobný způsob jednání
se objevuje stále častěji. V poslední době například v souvislosti s proinvestováním státního
příspěvku na regeneraci městské památkové zóny. O jeho směřování na kazatelnu v kostele jsme
se dozvěděli ve chvíli, kdy už nešel použít jinak.
Přeji nám všem krásný podzim a méně znásilňovanou demokracii na „hradě“ žlutickém i
pražském.
Ing. Jaroslav Vojta

NAŠE MALÉ PĚKNÉ DOPRAVNÍ HŘIŠŤÁTKO
V posledních dnech, myslím tím dny poté, co do našeho městečka konečně přišla nastolit
pořádek renomovaná soukromá dopravní firma SOMARO, spolu začali obyvatelé Žlutic zase víc
mluvit. Nadávají, hodnotí, kroutí hlavami... A ptají se: Kdo to namaloval a odsouhlasil? Kolik
nových značek je po městě rozmístěno? Kolik to všechno stálo? Jak je možné, že tři značky byly
hned druhý den po nainstalování zakryté igelitem, protože si nikdo nevšimnul, že tyhle značky
vedou řidiče do bludného kruhu? Proč je doprava vedena tak, že buď musíme kolem dokola objet
celé město nebo se projet po náměstí – někdy i dvakrát? Proč byly nainstalovány i nové patky a
sloupky v bezprostřední blízkosti stávajících značek? Proč je jednosměrka u PČR na přibližně
dvaceti metrech, nestačilo by zrcadlo?...
Nejdřív jsem se snažila najít informace na oficiálních stránkách Městského úřadu ve
Žluticích. Dozvěděla jsem se zde, že hlavní příčinou, proč Rada města přistoupila ke komplexnímu
řešení dopravní situace ve městě, byly stížnosti občanů na nedostatek parkování, podnět PČR a
nezákonný stav týkající se parkovacích míst v bývalé obytné zóně. Chce se mi dodat, že dnes
máme stav skoro zákonný. Podmínky ve městě totiž ani dnes nedovolují plně dodržet zákon – a
nic na tom nezmění ani množství dopravních značek v míře jinde nevídané.
Protože jsem ze zcela pochopitelných důvodů nemohla na stránkách města najít odpovědi na
otázky, které hýbají Žluticemi, vydala jsem se v pondělí 21. 10. 2013 na zasedání Městského
zastupitelstva. Zde jsem několik odpovědí získala: Pochopila jsem, že koordinací plánovaných
změn byl pověřen pan místostarosta Zeman. Projektant i realizátor byl stejný – soukromá firma
SOMARO. Po městě bylo rozmístěno cca 400 dopravních značek a cena je zatím 580.000Kč bez
DPH.
Na nedostatky ve stávajícím stavu se Město zaměří, protože "co funguje na papíře, nemusí
fungovat v reálu". Neměli by tohle ale odborníci renomované firmy rozpoznat??!!! Byli si jistě
prohlédnout reálný stav ve městě. Navíc ještě, pokud se nemýlím, celou situaci konzultovali s
našimi radními a ti snad ve Žluticích bydlí. Na některé otázky jsme uspokojivou odpověď
nedostali, např. ty týkající se instalování nových sloupků, nahrazování značek, které většinou byly
osazeny před několika lety a byly tudíž již reflexní. Nevíme, které z připomínek RM zohlední a
zda a jak dlouho mají občané možnost stávající situaci připomínkovat.
Napadají mě ještě další otázky: Jak se obyvatelé Hradební ulice dostanou v zimě domů?
Ponese firma SOMARO svůj díl na nákladech za špatně nainstalované značky, vždyť i práce něco
stojí? Dočkáme se opravdu nápravy v nejkritičtějších místech? Proč se o stávající situaci mluví až
poté, co byl projekt realizovaný a značky osazené? Proč se neřešila situace také z pohledu chodců,
ale pouze motoristů?
A nejvíc mě trápí poslední otázka: Kde jste byli vy všichni, kteří jste tak rozhořčeně
bědovali nad nelogičností momentálního dopravního značení?! Opravdu vám nevadí, že s vámi
někdo manipuluje za vaše peníze? A že si někdo pořádně namastil kapsu – nebyla snad např. ona
soukromá firma placená od kusu? Pokud se smíříme s názorem, že „já sám s tím nic nenadělám“,
budeme pořád jenom figurkami na hracím plánku našeho dopravního hřišťátka. Nebo snad radši
hrajete „Člověče, nezlob se?“
Miroslava Mutinská

PRVOK (PRVNÍ VODÁCKÝ KLUB VE ŽLUTICÍCH)
V ROCE 2013
Jako každoročně jsme se sešli v dubnu na brigádě. Po nezbytném úklidu loděnice a okolí
jsme vyčistili okapy a naplánovali cyklo-vodácké akce. Lubor Strejček s nadšením a bezchybně
zorganizoval cyklistický přejezd Českého lesa. Z vodáckých letních akcí pokračovala pouť po
vodě ze Žlutic do Prahy. V průběhu několika let jsme spluli Střelu do ústí Berounky nad Liblín.
Toho času pokračuje po Berounce s letošním dojezdem do Dobřichovic. V roce 2014 nás čeká ústí
Berounky do Vltavy a Praha. Hynek Týml i letos opakovaně zvládl jeden z nejobtížnějších
vodáckých terénů u nás – „Čertovy proudy“ Vltavy pod Lipnem.
Poněkud vázne výcvik mladé generace. Již druhým rokem se nepodařilo „přivést“ mladé ke
krásnému vodáckému sportu, přes snahy naše i vedení základní školy. Z kladných výsledků
hospodářské činnosti jsme pořídili další plastovou otevřenou loď. Honza Bouda se účastnil
oblíbeného splouvání Hamerského potoka a bez problémů se popral se všemi čtyřmi obtížně
sjízdnými kaskádami.
Po usilovné přípravě se Helena Brichtová zúčastnila dvou vrcholných soutěží v rychlostní
kanoistice ve své kategorii (veteránky E). V Račicích na mistrovství ČR veteránek na 5 km dojela
na 2. místě. V Týně nad Vltavou si, na MČR ve vytrvalostním závodě na 21,5 km včetně přeběhů
s lodí, dokázala dopádlovat pro zlato.
Náš oddíl Prvok se „přerodil v občanské sdružení“ již s právní subjektivitou. Členskou
základnou byl zvolen výbor ve složení: předseda H. Týml, hospodářka H. Brichtová a jednatel
L. Strejček .
Přeji výboru a celému oddílu hodně nadšení a sportovních úspěchů.
A někdy na vodě Ahoj !!!
Jiří Brichta

PIETA V NOVÉM
Pískovcové sousoší Piety, nazývané dříve rovněž Altrichterův
kříž (Altrichter-Kreuz), nechal zřídit v roce 1849 statkář Wenzel
Präger z bývalé usedlosti Altrichterův dvůr čp. 1 ve Vladořicích.
Umístil ji na okraji svého pole nad rozcestím bývalé pěší cesty z
Vladořic do Žlutic. Udělal tak k poctě Panny Marie Bolestné po
uzdravení z těžké nemoci.
Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo
Stephana Borowetze a Josefa Herschera v Manětíně, které během první poloviny 19. století
pracovaly pro široké okolí. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové
války přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Nepoužívaná a neudržovaná cesta

včetně bezprostředního okolí následně zcela zarostla náletovými dřevinami. Během let došlo k
poškození neudržované plastiky, biologickému znečištění a zčernání povrchu kamene,
způsobeným prachovými usazeninami a exhalačními vlivy. Sousoší bylo poškozeno kořeny
vzrostlého stromu rostoucího v bezprostřední blízkosti objektu. Nestabilní sousoší bylo nakloněno.
V 80. letech členové Muzejního spolku Žluticka vyřezali dřeviny v okolí sochy a zachránili
ji tak před zřícením. V roce 2011 provedl Spolek okrašlovací Vladař a jeho přátelé kompletní
vykácení náletových dřevin v okolí zchátralého sousoší a v prostoru bývalé cesty. Později zde byla
vyznačena turistická trasa spojující Vladař s Nevděkem (žlutá značka), a k soše se tak vrátil život.
V letošním roce SOVa iniciovala její rekonstrukci. Provedla ji akademická sochařka a
restaurátorka MgA. Helenka Štěrbová z Kozojed a celou akci ochotně financovaly a zajišťovaly
Lesy ČR. Okolí sochy a nově postavené odpočívky se zavázali udržovat členové našeho spolku.
Socha Piety se stala dvacátým objektem, na jehož opravě se podílel Spolek okrašlovací
Vladař ve spolupráci s Muzejním spolkem Žluticka a dalšími příznivci. Všechny objekty jsou
rozmístěny na turistických okruzích Cesty za pověstí nebo Stezce sovy Rozárky. Opravená díla se
tak opět stávají nedílnou součástí (a okrasou) naší krajiny.

Za Spolek okrašlovací Vladař (SOVa)
MUDr. Hana Hnyková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH
S příchodem podzimu skončila soutěžní sezóna našich dospěláků. Stejně jako v loňském
roce se obě naše kategorie zúčastnily druhého ročníku Vladařského poháru. Tato soutěž probíhá
pod záštitou sdružení MAS Vladař a starostů zúčastněných družstev. Nápad uspořádat Vladařský
pohár vznikl hlavně z důvodu větší účasti na pohárových soutěžích a samozřejmě také z důvodu
prohlubování vzájemné spolupráce nejen při měření sil na soutěžích, ale také z potřeby poznat
kolegy z okolních hasičských jednotek, se kterými se potkáváme u zásahů. Soutěž byla velice
vyrovnaná a do posledního kola, které proběhlo v Chyších, nebylo jasné, jak vše skončí.
A jak vše dopadlo?
Naše ženy skončily čtyřikrát na prvním a dvakrát na druhém místě. Oproti loňskému roku,
kdy skončily na celkově druhém místě, zaznamenaly posun, zaslouženě získaly první místo a
letošní ročník vyhrály!
Muži také bojovali „jako lvi“ a dá se říci, že měli vše ve vlastních rukou. Nutno konstatovat,
že někdy chybělo trošku pokory, jindy zase byla nervozita větší, sem tam chybějící soustředěnost
nevyjímaje. Vybojovali dvě první, dvě druhá, jedno třetí a čtvrté místo. Celkově obhájili loňské
druhé místo (pouze o jeden bod za vítězným Lubencem).
Na úplný závěr sezóny vyrazila obě družstva na Slovensko do dalekého Hurbanova. Tamní
mezinárodní soutěže se zúčastnilo na 30 družstev. Soutěžilo se ve dvou výkonnostních kategoriích,
ve kterých byl pouze jeden pokus. Naše ženy předvedly skvělý výkon, v kategorii SPORT
(upravený stroj, sportovní hadice) a získaly zaslouženě první místo. V kategorii KLASIKA (stroj
bez úprav, klasické hadice) vybojovaly druhé místo. Naši muži již tak úspěšní nebyli, díky
drobným chybičkám (spadlý košík, dvakrát ztracená proudnice, utržená páčka od plynu na stroji)
dosáhli v obou kategoriích na deváté místo.

Celkově hodnotíme letošní sezónu opět jako velice úspěšnou a děkuji nejen všem
„soutěžákům“, ale i členům našeho spolku, kteří byli nápomocni a neváhali obětovat svůj volný
čas pro dobrou reprezentaci spolku, ale i našeho města.
S příchodem podzimu začal také nový školní rok a s ním i kroužek našich mladých hasičů.
Dětí se přihlásilo na čtyřicet a naši vedoucí se s nimi ihned pustili do práce. Setkání probíhají v
hasičské zbrojnici, na hřišti a se zhoršujícím počasím venkovní prostory nahradí tělocvična.
První měření sil našich mládežníků proběhlo při setkání s přáteli z německého Vieselbachu.
Této soutěže se zúčastnili také mladí hasiči z Krásného Údolí. Nutno konstatovat, že naši borci to
neměli úplně jednoduché, vedoucí totiž zamíchali naše družstva bez ohledu na věk a umění
jednotlivých členů. Přesto skončili celkově na pěkném druhém místě. (Putovní pohár tentokrát
putoval do Německa).
Do „tuhého“ ovšem již šlo dne 13. října, kdy jsme vyrazili do Krásného Údolí k první části
Okresního kola hry PLAMEN, kde se soutěžilo ve dvou disciplínách (branný závod a štafeta
dvojic). Této soutěže se zúčastnilo celkem deset družstev mladší a osm družstev starší kategorie z
okresu Karlovy Vary. Konkurence byla veliká a vzhledem k absenci některých našich zkušených
mládežníků neměli vedoucí jednoduchý úkol sestavit ideální nominaci jednotlivých hlídek. Tato
situace ovšem všechny zúčastněné semkla a výsledek byl skvělý. Naše MLADŠÍ KATEGORIE
branný závod vyhrála a ve štafetě dvojic obsadila třetí místo. STARŠÍ KATEGORIE skončila v
obou disciplínách na třetím místě.
Sečteno podtrženo, jedná se opět o skvělý výsledek a dobrý vstup do soutěžního ročníku
2013-2014. Upřímně blahopřejeme a držíme palce do dalších jarních disciplín.
Alois Minář
jednatel a velitel SDH Žlutice

ŽLUTICKÉ HRADY ANEB
JAK HUSITÉ PROMĚNILI TVÁŘ EVROPSKÉ ARCHITEKTURY
Krátký rozhovor s Bc. Milanem Sýkorou, archeologem z Ústavu archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i., který přednese stejnojmennou přednášku 28. 11. 2013 ve
Žluticích.
Proč se zabýváte zrovna stavitelstvím husitského období?
Husitské války byly bezpochyby jednou z nejvýznamnějších událostí českých dějin, která ještě
dodnes vzbuzuje rozporuplné reakce. Ačkoliv můžeme mít pochybnosti o jejich smyslu a
významu, přesto zůstává nesporným faktem, že zcela proměnily středověké vojenství.
Proč se tak stalo?
V této době vedl masivní rozvoj palných zbraní ke stavbě mohutných hradních komplexů, které
byly schopné nejen odolat palbě těžkých děl, ale také jim účinně vzdorovat.
K jakým závěrům jste dospěli?
Nové průzkumy sídel doby husitské ukazují, že v tehdejších Čechách vznikají první předchůdci
novověkých pevností, které daleko předbíhají vývoj obranné architektury v Evropě. Je velkou
ironií dějin, že dnes si zásluhy na vznik bastionových fortifikací přisvojují Německo a Itálie,
ačkoliv jejich počátky jsou pevně spojeny s Čechami 1. pol. 15. století.
Jak jsme na tom ve Žluticích?
Na Žluticku najdeme hned několik staveb, které tento primát potvrzují. Poté, co město a panství
získal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, učinil z něj svoji rezidenci (městský hrad, pozdější
zámek; pozn. P. B.). Město důkladně opevnil novým okruhem opevnění a k jeho ochraně vystavěl
ještě dva nové hrady Nevděk a Mazanec. Obě dvě sídla patří k nejlépe opevněným objektům v
soudobých Čechách a poskytují vynikající představu a o jejich podobě.
Děkuji za rozhovor.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

Muzejní spolek Žluticka Vás zve na přednášku archeologa Milana Sýkory

Žlutické hrady
aneb
Jak husité proměnili tvář evropské architektury
která se uskuteční 28. 11. 2013 od 17:00 hod ve Žluticích v penzionu Harmonie.
Přednášející posluchače seznámí nejenom s unikátními fortifikacemi všech tří žlutických hradů,
ale zároveň představí i některé další hrady, dokládající hloubku a závažnost vojenských inovací,
které husité během neklidného 15. století vymysleli, a které postupně přejímaly i ostatní státy.

POZVÁNKA
V těchto dnech vyšla kniha spisovatele Josefa Formánka „Syn větru a Prsatý muž“. Autor
přislíbil v rámci svého turné autorské čtení, autogramiádu a povídání o ostrově Siberut. Akce se
bude konat během listopadu ve Žluticích. Protože v době uzávěrky zpravodaje ještě nebyl znám
přesný termín, sledujte plakátové plochy.
Dalibor Nesnídal
a Žlutice 2000 o.s.

INZERCE
PRONÁJEM
Nabízím k pronajmutí byt ve Žluticích 2+1+lodžie.
721 070 257

SLUŽBY
fa. Mazač Protivec - Úklidová firma
Odborně provádíme čištění koberců a sedacích souprav.
Specializujeme se na čištění interiérů automobilů všech značek.
775 306 064

***
Máte své vzpomínky na starých videokazetách, ale video vám dosloužilo?
Chcete si zážitky připomenout? Co takhle nechat si svatbu, narozeninovou oslavu či první Vánoce
vašeho dítěte přehrát na DVD?
723 976 234

PRODEJ
Prodáme rodinný dům se zahradou v Ratiboři u Žlutic.
Dům je v dobrém stavu, okamžitě k nastěhování.
Součástí je velká garáž a pozemek o výměře 1050 m2.
Cena 650.000 Kč, další informace na
604 948 256

Cena inzerce ve Žlutickém zpravodaji:
prvních pět řádků pro občany města zdarma, od šestého 50 Kč za
řádek, celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
LISTOPAD 2013
Kulturní dům
Pátek

8. 11. 20:00

Hubertská zábava – pořádají studenti SLŠ Žlutice

Úterý

26. 11. 14:00

Posezení + tanec pro seniory – hraje Duo Žákovec,
občerstvení, vystoupení pěveckého souboru žáků ZŠ
SPOZ Žlutice

Pátek

29. 11. 20:00

CODA – taneční zábava

Galerie
Výstava – výrobky z drátků Ladislava Lokajíčka

Infocentrum
Pokračování VU3V

Zámecká zahrada

Pátek

15. 11.

Lampionový průvod, disco, opékání buřtů
16:30 sraz účastníků u kostela sv. Petra a Pavla

NA TOMTO MÍSTĚ MŮŽE BÝT I VAŠE AKCE.
KONTAKTY: MARIE.FERENCOVA@ZLUTICE.CZ
725 958 978.
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