SLOVO STAROSTY
Úvodem mi dovolte poděkovat Občanskému sdružení Protivecké kříže a všem aktivním
občanům z Protivce, kteří se zasloužili o uspořádání Svatováclavské pouti. Toto setkání se tak
stává tradičním příjemným zážitkem posilujícím komunitní, ale i duchovní život.
Po administrativních zádrhelech se konečně v měsíci říjnu bude realizovat modernizace
městského rozhlasu, vč. systému varování před povodní. Nový bezdrátový rozhlas by měl zlepšit
pokrytí nejen v ulicích města, ale také např. v chatové oblasti Dolánka. Velice rád informuji o tom,
že jsme pro Žlutice získali dotaci přesahující 3 mil Kč na vybavení sběrného dvora. Jedná se o
kontejnerový způsob sběru všech druhů odpadů a bude zřízen v areálu technických služeb.
Podrobnosti o podmínkách sběru a otevírací době se samozřejmě občané včas dozvědí. Na tento
systém navazuje další úspěšná žádost o dotaci, která se týká nákupu 5 ks kontejnerů čistě na
bioodpad (zejména tráva). Tyto kontejnery budou rozmístěny po městě i našich obcích a bude
možno do nich ukládat posečenou trávu. Tento odpad pak bude končit v kompostárně. U obou
zmíněných dotací se bude město podílet 10% finanční spoluúčastí. V poslední době jsme věnovali
hodně snahy pro získání dotací na zateplení městských veřejných budov. Znovu se rozběhl
program Zelená úsporám, kam byla již v minulosti podána žádost na zateplení a výměnu oken v
mateřské škole. Tuto žádost bylo třeba obnovit a dopracovat, výsledkem je přiznaná dotace a
zateplení MŠ chceme řešit co nejdříve. Dalšími budovami, na které byly zpracovány energetické
audity, projekty na zateplení a podány žádosti o peníze do Operačního programu životního
prostředí jsou: hlavní budova základní školy, školní dílny, školní družina a dům s pečovatelskou
službou. Na výsledek si ještě musíme počkat.
V měsíci říjnu nás čekají 2 větší akce. Hned v sobotu 5. října přijede do našeho města
parní vlak v rámci oslav Dne železnice a 115. výročí trati Žlutice – Bečov nad Teplou. V každé
obci nebo městě je připraven doprovodný program. Ve Žluticích zahraje Veselka, hasiči doplní
vodu do lokomotivy historickým Mercedesem, bude možnost vyzkoušet šlapací drezínu, shlédnout
modelové kolejiště, občerstvit se nebo si koupit nějaký suvenýr. Kromě historického vlaku bude
možno také zhlédnout moderní soupravu Regioshark. Program dále pokračuje v Protivci.
Neméně významná je také oslava státního svátku ČR v Protivci u busty TGM. V pondělí
28. října v 11 hodin zde proběhne slavnostní akt, na kterém vystoupí žáci ZŠ. Odjezd autobusu
bude v 10:45 od bývalého kina. Na obě akce jsou všichni srdečně zváni.
Poslední informace je o změně ve složení Rady města Žlutice. Na své místo radního
rezignoval z pracovních důvodů pan Lubor Strejček a nahradil ho pan Miloslav Sýkora. Ke změně
došlo také ve složení Zastupitelstva města, tentokrát bohužel za velmi smutných okolností. Zemřel
totiž pan Václav Kyprý. Zastupitelstvo projevilo na svém zasedání úctu svému kolegovi minutou
ticha. Za vedení města a všechny zastupitele bych rád tomuto dlouholetému zastupiteli a řediteli
Technických služeb poděkoval za práci a volný čas, který neváhal věnovat našemu městu.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
I v tomto čísle ŽZ vám přináším vybrané informace o činnosti RM v druhé polovině
prázdnin a na počátku září. Ačkoli by si řada bodů žádala podrobné vysvětlení, není to vzhledem k
rozsahu článku možné, proto všechny občany jménem RM zvu na pravidelná zasedání ZM,
internetové stránky města anebo třeba Facebook, kde je možné (mimo získání podrobnějších
informací) s radními popřípadě zastupiteli diskutovat.
Bytové hospodářství a pronájmy
V oblasti bytového hospodářství, konkrétně pronájmů a oprav městských bytů, řešila RM
řadu žádostí. Co se oprav týče, neschválila RM opravy v těchto bytech: byt číslo 1 a 3 v domě
Žlutice, Nádražní čp. 318 s tím, že uvedený dům je určen k prodeji; naopak RM schválila
odstranění havarijního stavu pavlače v bytě číslo 4 v domě Žlutice, Smetanova čp. 6. Radní
neschválili proplacení nákladů na opravu bytu číslo 4 v domě Žlutice, Obránců míru čp. 261.
Žádostí týkajících se pronájmů bytů bylo též několik, a proto RM schválila předčasné ukončení
nájemní smlouvy na byt číslo 2 v domě Žlutice, Nádražní čp. 297, naopak neschválila žádost o
pronájem bytů číslo 2 a 4 v domě Žlutice, Obránců míru čp. 261 s tím, že uvedené byty jsou
určeny k privatizaci. U dvou bytů RM schválila převod nájmu bytu, konkrétně se jednalo o byt
číslo 1 v domě Žlutice, Smetanova čp. 6 a byt číslo 3 v domě Žlutice, Hradební čp. 296 s tím, že
pronájem bude poskytnut na dobu určitou 3 měsíce s možností dalšího prodloužení a za dalších
podmínek uvedených ve vzorové nájemní smlouvě. Stejně tak u dvou bytů RM schválila
pronájem, jednalo se o byt číslo 5 v domě Žlutice, Hradební čp. 46 a byt číslo 4 v domě Žlutice,
Nádražní čp. 297, a to za stejných podmínek jako u převodů bytů (viz výše).
U nebytových prostor byl RM vyhlášen záměr 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.
RM schválila také jeden pronájem pozemku, a to v Ratiboři, jednalo se o část pozemku p. č.
1054/2 o výměře 135 m2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic, na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1
Kč/m2.
Městské společnosti
Ve sledovaném období se nejzásadnější změny odehrály v Technických službách Žlutice,
kde došlo ke změně jednatele. RM ve funkci valné hromady společnosti Technické služby
Žlutice vzala na vědomí odstoupení pana Martina Kroupy z funkce jednatele společnosti a
jmenovala jednatelem společnosti pana Aloise Mináře, který působil v dozorčí radě této
společnosti a nyní má za úkol i její provizorní vedení. Díky vzniklé situaci radní Alois Minář
odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti, což vzala RM na vědomí a zároveň nově
jmenovala do dozorčí rady mou osobu (Libor Janíčka).
RM ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice také rozhodla o nákupu nového
vozidla pro tuto společnost za cenu do výše 600.000 Kč bez DPH. Toto rozhodnutí bylo učiněno
na základě žádosti jednatele společnosti, který současně informoval o velice špatném stavu
vozového parku společnosti Lesy Žlutice. RM proto pověřila V. Konopíka dalším jednáním ve
věci nákupu nového terénního vozidla.

Péče o památky a kultura
Jak jsem předesílal v minulém čísle ŽZ, rozhodla se RM řešit kritickou situaci s dobovým
antisemitským nápisem na fasádě domu čp. 122 (pod trafikou), kterému hrozila totální destrukce.
Proto RM schválila nabídku restaurátora MgA. Štochla na transfer a odborné restaurování
historického nápisu za cenu 39.200 Kč bez DPH. Práce na záchraně momentálně probíhají v jeho
ateliéru. Na tomto místě vyzývám všechny uvědomělé občany o zapůjčení dobových fotografií
nebo písemných zpráv. Materiály, prosím, noste na městský úřad, kde je pan tajemník za vaší
přítomnosti naskenuje a vrátí. Předem děkuji za pomoc při vzniku jednoho z nových exponátů
muzea ve Žluticích.
Opraven bude další kříž, tentokrát Seeligův v Protivci. RM vybrala jako zhotovitele
restaurování Seeligova kříže v Protivci pana Petra Záleského, jehož nabídka 25.000 Kč byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Jistě zajímavou zprávou pro občany je rozhodnutí RM o vydání kalendáře pro rok 2014,
který bude obsahovat fotografie z kulturních akcí, které proběhly v letech 2012-2013. Z tohoto
důvodu schválila RM nabídku společnosti AZUS Březová na výrobu kalendářů za cenu 34.000 Kč
včetně DPH. Věřím, že si řada z vás žlutický kalendář zakoupí v infocentru nebo na radnici.
Stížnosti, petice a jiná oznámení
V minulém čísle ŽZ jsem informoval o petici obyvatel a chatařů ze Záhořic za opravu cesty
Vladořice – Záhořice. RM obdržela nabídku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje na
provedení opravy místní komunikace Vladořice – Záhořice, přičemž cena není zrovna nízká a činí
531.900 Kč bez DPH. Jak bylo uvedeno v minulém čísle ŽZ, bude se oprava diskutovat při
sestavování rozpočtu na rok 2014, jelikož v rozpočtu města pro tento rok nejsou vyčleněny
potřebné finanční prostředky.
RM také obdržela stížnost na rušení nočního klidu v domě čp. 361v Nádražní ulici a vzala ji
na vědomí s tím, že nájemník, který se rušení nočního klidu dopustil, bude upozorněn na
porušování domovního řádu a další postup bude konzultován s Advokátní kanceláří Krondl.
Žádosti občanů
RM vzala na vědomí žádost od občanů, konkrétně prosbu o zavedení autobusové linky na
hřbitov u kostela sv. Mikuláše. RM považuje tento nápad za podnětný a pověřila starostu města
dalším jednáním v této věci.
Rozvoj města, projekty
Jak již bylo několikrát ve ŽZ, na internetových stránkách města, během výstavy a besedy s
občany deklarováno, vedení města bude pokračovat v činnosti vedoucí k dokončení projektu
„Rekonstrukce radnice a muzea Žlutice“, a proto schválila nabídku společnosti RAVAL projekt
v.o.s. na zajištění výběrového řízení pro získání dodavatele projektových a inženýrských činností
při akci „Rekonstrukce radnice a muzea Žlutice“ za cenu ve výši 20.000 Kč bez DPH a pověřila
starostu města podpisem příslušných smluvních dokumentů. Stejně tak neustanou aktivity
související s revitalizací Velkého náměstí ve Žluticích, v současnosti vedení město vypsalo
„Ideovou soutěž na řešení centra města“, a to na základě aktivity a zadání opozičních zastupitelů
města. Výsledky soutěže budou vyhodnoceny ve dnech 27. - 31. 1. 2014, po té bude diskuze nad
budoucí podobou žlutického náměstí opět pokračovat a občané si budou moci vybrat z návrhů v
hlasování, které bude spojeno s komunálními volbami.

Naše město uspělo, a zejména díky starostovi města, získalo dotaci v rámci OP Životní
prostředí na projekt „Protipovodňová opatření města Žlutice“. RM proto schválila její přijetí a
pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) ve znění podle předloženého návrhu. Díky této dotaci se město konečně
dočká nového rozhlasu.
Jelikož jsou ve finále i přípravy na zateplení MŠ ve Žluticích, schválila RM nabídku
společnosti Tendra na administraci této veřejné zakázky a dalších aktivit v rámci akce „Zateplení
MŠ Žlutice“ za cenu ve výši 1% z uznatelných nákladů získané dotace bez DPH. Tato odměna
bude vyplacena až po schválení dokumentů ze strany SFŽP.
Jelikož Karlovarský kraj opět podpořil pokračování přípravných prací na tzv. Střelské
stezce“, což je systém cyklistických tras v okolí Střely a města Žlutice, rozhodlo se město vytvořit
podrobnou dokumentaci pro první úsek, a to Dolánka – Verušice – Ratiboř. Jako zhotovitele této
veřejné zakázky vybrala RM společnost BPO, jejíž nabídka za zhotovení díla byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější. Dokumentace bude stát 164.000 Kč bez DPH a bude hrazena z prostředků
získaných od Karlovarského kraje.
Stejně jako v případě pojištění města a jeho organizací, kdy RM díky své aktivitě zkvalitnila
pojištění a ušetřila městu na pojistném přes 100.000 Kč za rok, bude pokračovat v další
optimalizaci, tentokrát ve věci nákupu elektřiny. Z tohoto důvodu RM schválila uzavření mandátní
smlouvy s panem Jiřím Jirglem na poskytování odborných služeb při nákupu elektřiny, výběru
dodavatele elektřiny a zajištění smluvních vztahů na dodávku elektřiny. Již při prvních jednáních
se ukazují možnosti velkých úspor, o výsledcích optimalizace bude RM spoluobčany informovat.
Jako poslední v tomto oddílu zmíním schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Jdeme
do terénu“, která v září také uspěla, i když se na ní podepsala situace v parlamentu (vláda v
demisi), každopádně město získalo prostředky od Úřadu vlády České republiky na obsazení pozice
„Terénní sociální pracovník". Město tak vytvoří novou pracovní pozici a občanům zajistí
specialistu působícího v terénu a v přirozeném prostředí klientů ohrožených sociálním
vyloučením.
Spolky a sdružení
V popisovaném období se RM zabývala dvěma žádostmi, které se týkaly žlutického fotbalu.
Jednak schválila předčasné poskytnutí dotace na činnost klubu TJ Sokol Žlutice v ročníku
2013/2014, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace na sportovní činnost, a to z
důvodu předfinancování přeshraničního projektu „Fotbalové setkání Žlutice 2013/Fussballtreffen
Luditz 2013“, které proběhlo tento rok, ovšem finance ze zdrojů OP Bavorsko – Česko do kasy
klubu „připlují“ až v prvním pololetí příštího roku. Dále RM povolila instalaci záchytných sítí za
brankami na horním fotbalovém hřišti.
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: „Cesta
pohádkovým lesem“, „Školková olympiáda“, „Sokolovská mateřinka“, „Družební setkání SV
Fortuna Frienstedt, SSV Warmensteinach“, „Poznávací zájezd“, „Dětský maškarní karneval“,
„Biojarmark Verušice“, „Ošacení pro dětský pěvecký sbor“. RM děkuje všem aktivním subjektů,

které svůj záměr dokázaly řádně realizovat a podpořit tak kulturní, sportovní či jiné dění ve
Žluticích.
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost
Jak již bylo v minulém čísle uvedeno, RM na základě doporučení Výběrové komise
schválila pro město nejvýhodnější nabídku od společnosti KV Realinvest na akci „Odvodnění
Poděbradovy ulice“. Na svém 111. zasedání RM souhlasila se změnou realizace stavby, která
spočívá v novém umístění potrubí a jeho zaústění na pozemku p. č. 3643/4 v k. ú. Žlutice s tím, že
předmětný pozemek bude po dokončení stavby uveden do původního stavu (tato akce již byla
řádně provedena – v době podání příspěvku do ŽZ).
Během připojování domu čp. 195 v Nádražní ulici na centrální zásobování teplem bylo RM
schváleno rozšíření realizovaných prací o rozvody studené vody, proto byl schválen dodatek
smlouvy o dílo a smluvní cena navýšena o 79.473 Kč bez DPH.
Dále RM schválila tři nabídky Technických služeb Žlutice, a to na opravu kanalizace na
Žižkově za cenu 62.870 Kč bez DPH, kde půjde o vyčištění ucpané a částečně zasypané
kanalizace, která svou nefunkčností ohrožuje a znehodnocuje majetek některých spoluobčanů.
Druhou schválenou nabídkou byla celková oprava veřejného osvětlení na Velkém náměstí za cenu
103.554 Kč bez DPH, a to z důvodu nevyhovujícího stavu veřejného osvětlení a prodloužení
jednání o revitalizaci Velkého náměstí (během které má dojít k celkové výměně veřejného
osvětlení) s tím, že při budoucí revitalizaci náměstí budou lampy použity na jiných místech ve
městě (i tato akce byla již provedena). Poslední schválená nabídka se týká opravy schodiště v ulici
Obránců míru za cenu 37.592,50 Kč bez DPH, zde je potřeba připomenout, že město Žlutice
uhradí pouze provedené práce a Bytové družstvo Žlutice uhradí část ceny za materiál nezbytný pro
provedení stavby.
RM se chystá zhodnocovat majetek města a zlepšit život obyvatel i v přilehlých obcích, ve
sledovaném období proto schválila nabídku na zpracování hydrologického výpočtu a studie na
opravu vodní nádrže ve Verušicích a propustku v Protivci za cenu 15.000 Kč bez DPH. Na základě
tohoto materiálu pak budou pokračovat další práce.
Z jednání ZM
O zářijovém zasedání ZM bude podrobně referováno v následujícím čísle ŽZ.
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 klid na důkladnou rozvahu a šťastnou volbu při předčasných
parlamentních volbách a těším se na setkání u příležitosti zastavení historického parního vlaku ve
Žluticích!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

PROGRAM REGENERACE V LETECH 2010 - 2013
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás jako předseda Komise pro regeneraci městské
památkové zóny ve Žluticích stručně informoval o naší činnosti a naplňování programu regenerace.
Asi není potřeba připomínat, že podpora Ministerstva kultury na obnovu městských
památkových zón a rezervací započala po roce 1992. Žlutice od té doby využily finanční prostředky z
tohoto programu zejména na kompletní rekonstrukci kašny na Velkém náměstí (1996, celkové
náklady zhruba 660.000 Kč, z toho 300.000 Kč z programu regenerace) a restaurování Nolliho varhan
v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích (1997 až 2000, celkové náklady zhruba 615.000 Kč, z toho
473.000 Kč z programu regenerace), a to v době starostování jednoho z nejoblíbenějších starostů H.
Guta, za nějž započala i rekonstrukce budovy muzea. Nastupující starosta J. Vojta a vedení města
pokračovalo v restaurování unikátních varhan v kostele sv. Petra a Pavla (do roku 2000) a zejména v
rekonstrukci vnějšího pláště a střechy budovy muzea (do roku 2010, celkové náklady zhruba
6.530.000 Kč, z toho 4.000.000 Kč z programu regenerace). Tým kolem J. Vojty také zahájil práce na
studiích k budoucí rekonstrukci sloupu Nejsvětější Trojice. Co se týče kvality a aktualizací městského
programu regenerace (dokumentu), stejně tak aktivity pracovní skupiny, byly Žlutice v roce 2010
oproti dalším zhruba 200 městům s MPZ a MPR nejen předposlední v abecedě ale právě i v tomto
směru.
S mým nástupem do funkce předsedy Komise pro RMPZ zhruba v polovině roku 2011
započaly práce na vytvoření kvalitního programu regenerace, který by vzešel ze spolupráce
erudovaných odborníků a členů Komise pro RMPZ, bohužel někteří z nich Komisi pro RMPZ na svou
žádost opustili (např. Brodský, Hnyková, Vojta), i z toho důvodu byla pracovní skupina doplněna
novými posilami. V druhé polovině roku 2011 tedy započala náročná práce na tvorbě strategického
dokumentu, která byla ukončena až v září tohoto roku. Žlutice se nyní mohou pochlubit jedním z
nejkvalitnějších programů regenerace, který v příštím roce přihlásí do soutěže o nejlepší program
regenerace. V případě výhry by město získalo odměnu 1.000.000 Kč, což by nejen vrátilo investici do
programu regenerace (zhruba 150.000 Kč, čas a úsilí aktivních členů Komise pro RMPZ není v částce
zahrnut, jelikož pracovali pro město a jeho občany zdarma), ale umožnilo by to zintenzivnění obnovy
MPZ ve Žluticích.
Co se vlastní obnovy týče, v roce 2010 byly dokončeny přípravné práce na kompletní
restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, následovalo výběrové řízení, kde z původní odborníky
odhadované částky za obnovu sloupu 5.000.000 Kč, dokázalo město ušetřit téměř 3.400.000 Kč, a v
roce 2011 odstartovala obnova jedné z nejunikátnějších památek v regionu. Dokončena byla v roce
2012 MgA. Štochlem a kompletní náklady, tj. 1.590.000 Kč, byly kompletně pokryty z programu
regenerace, nezatížily tedy nikterak městskou pokladnu. V průběhu restaurování započaly přípravné
práce na dvou pro město zásadních projektech, a to revitalizaci Velkého náměstí a rekonstrukci
radničního bloku a budovy muzea tak, aby po dokončení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice mělo
město připravené projekty s rozpočty a mohlo žádat o větší podporu.
Jen pro upřesnění, v průměru město Žlutice ročně získává 400.000 Kč z programu regenerace a
tato částka se odvíjí od celkové výše rozpočtu připravených akcí, v menší míře pak od kvality
programu regenerace a aktivity Komise pro RMPZ. Aby byla výše rozpočtu co nejvyšší, je potřeba
mít připraveny k drobným investičním záměrům i „megalomanské“ projekty. V minulosti byla
dobrým partnerem pro navyšování rozpočtu i Římskokatolická farnost ve Žluticích, která již od roku
2005 „nabízela“ hotový projekt na kompletní obnovu unikátní kazatelny z kostela sv. Petra a Pavla za
zhruba 1.000.000 Kč, stejně tak další drobné projekty, díky nimž minulé vedení města získávalo více
prostředků na opravy muzea a nová Komise pro RMPZ na obnovu sloupu Nejsvětější Trojice.

Zjednodušeně řečeno, každoročně navyšovala dotaci o zhruba 100.000 Kč (obecně platí nepsané
pravidlo: z každého miliónu je zpravidla dotace 100.000 Kč, ačkoliv výše příspěvků klesá).
V roce 2012 však došlo k ostrému napadání dvou připravovaných projektů revitalizace Velkého
náměstí a rekonstrukce radničního bloku a budovy muzea ze strany současné opozice a jejích
sympatizantů, čímž byla výrazně narušena strategie a zejména kontinuita obnovy MPZ ve Žluticích,
přesto se podařilo vytvořit projekt na obnovu historického krovu (střechy) radnice za téměř 4.000.000
Kč (cena realizace díla nikoli cena projektu!), která společně s kazatelnou „zaokrouhlila“ částku na
zhruba 5.000.000 Kč. Díky aktivitě Komise pro RMPZ, zejména pana O. Fábery, se pak podařilo
získat k běžně přidělené částce 400.000 Kč ještě 300.000 Kč z rezerv Ministerstva kultury. Na základě
doporučení Komise pro RMPZ (poradní orgán Rady města Žlutice), faktu, že se jedná o unikátní
památku, dále pak akci realizovatelnou v krátkodobém horizontu (2 let), navíc bez přispění jediné
koruny z městské pokladny a také jako jisté „poděkování“ za 7 let podpory při získávání dotací,
vybrala RM na tento a příští rok jako prioritu kompletní restaurování kazatelny v kostele sv. Petra a
Pavla. Posledním důvodem byla i neexistence celkového projektu na obnovu radničního bloku a
budovy muzea, která měla vzniknout na základě kvalitní studie Atelieru Soukup. Výběrové řízení na
realizaci celkového projektu proběhne snad do konce tohoto roku, což by znamenalo, že v roce 2014
budeme moci žádat Ministerstvo kultury o podstatně vyšší podporu. V roce 2014 se také dočkáme
dokončení restaurátorských prací na kazatelně, kterou budou moci návštěvníci kostela obdivovat nejen
během pravidelných mší včetně půlnoční o Vánocích, ale třeba i při koncertech atd. Na argumenty,
které zazněly na zářijovém zasedání Zastupitelstva města z úst současné opozice, o morálním a
systémovém pochybení RM vůči spoluobčanům v souvislosti s podporou restaurování významné
památky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti, je poněkud úsměvný, když uvážíme, že již za
minulého vedení město zcela shodným způsobem podpořilo restaurování kostelních Nolliho varhan
(též ve vlastnictví farnosti), o brždění projekčních prací na rekonstrukci radničního bloku a budovy
muzea ani nemluvě.
Závěrem bych ještě zmínil plány Komise pro RMPZ, mimo dohledu nad naplňováním nového
programu regenerace a přípravou žádostí na Ministerstvo kultury, případně Karlovarský kraj, bude
tato pracovní skupina pracovat na vytvoření kvalitních popisků památkově hodnotných objektů v
MPZ, přípravě restaurátorských záměrů a rozpočtů na sochy sv. Apoleny a Josefa II., doporučí RM
zprůchodnění „katovské“ uličky na západní straně Velkého náměstí atd. Největším úkolem však bude
přesvědčit radní, aby v rozpočtu na rok 2014 připravili finance na podporu oprav fasád a střech v
souladu s programem regenerace a s návrhy od Ing. J. Anderleho, už jen proto, že nová Komise pro
RMPZ za 4 roky fungování aktivně pomohla k obnově 2 unikátních památek zcela bez zapojení
financí z městského rozpočtu a ve spolupráci s Atelierem Soukup připravila kvalitní program
regenerace za minimální náklady, které mohou být navíc několikanásobně vráceny v následujících
letech (soutěž o nejlepší program regenerace). Stejně tak bude Komise pro RMPZ reagovat na aktuální
potřeby, jako byla nedávná záchrana antisemitského nápisu na čp. 122.
Vážení spoluobčané, nenechte se, prosím, manipulovat zavádějícími a nekoncepčními
sděleními, mimo výše uvedené myslete na to, že peníze od Ministerstva kultury lze investovat jen do
kulturních památek (u domů víceméně jen do vnějšího pláště, s výjimkou fresek apod. ne do interiérů)
a navíc jen těch, které se nacházejí v MPZ (např. řada soch není kulturními památkami, křížky a
kapličky se vyskytují mimo MPZ – město je opravuje z vlastních prostředků apod.). Navíc není možná
investice bez kvalitního záměru, rozpočtu atd.
Věřím, že naši snahu, která vychází nikoli z finanční motivace či osobního prospěchu, ale z
nadšení, lásky k historii a k našemu městu, oceníte, když ne nyní, tak v příštích letech.

Mgr. Libor Janíček, radní, předseda Komise pro RMPZ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Oznamujeme všem voličům s trvalým pobytem na území města, že volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku 1 je Infocentrum a galerie Žlutice, Velké
náměstí 137 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech města Knínice, Protivec, Ratiboř,
Skoky, Verušice, Veselov, Vladořice a Záhořice a v části města Žlutice v ulicích Dukelských
hrdinů, Smetanova, Příkopy, Pod Příkopy, 5. května, 28.října, Purkyňova, Malé náměstí, Velké
náměstí, Žižkov, Sadová, Lipová, Karlovarská, Hradební, Obránců míru, Zámecká, Čechova,
Husova, Jiráskova, Pod Strání (č. p. 500 a 501).
Místem konání voleb ve volebním okrsku 2 je Školní družina ZŠ Žlutice, Poděbradova
416 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Žlutice v ulicích Nádražní, Vítězná,
Poděbradova, Na Výsluní, Mlýnská, Chýšská, Hradský dvůr, Lomnice, Pod Strání (č. p. 467, 468,
502, 503, 504, 505, 506).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V
případě nedodání, poškození nebo ztráty hlasovacích lístků může volič obdržet nové
hlasovací lístky v den voleb také přímo ve volební místnosti.
Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

„ŽLUTICE – MÍSTO, KDE SE CÍTÍM DOBŘE“
Tak by měly vypadat Žlutice po třech letech spolupráce zástupců místních institucí a
občanů. Vyplývá to z ankety, kterou mezi místními obyvateli provedla Agentura pro sociální
začleňování.
Kromě toho, jaké by měly být Žlutice za tři roky, mohli Žlutičtí v anketě uvést místa, kde se
necítí bezpečně. Na ty se nyní zaměří činnost asistentů prevence kriminality. Mezi nejčastěji
uváděné lokality patřily autobusové zastávky a náměstí. Anketa se zajímala i o témata, kterým by
město mělo věnovat pozornost. Odpovídající uvedli například preventivní práci s mládeží,
snižování dopadů závislostí a pomoc lidem v obtížné sociální situaci kvůli dluhům a
nezaměstnanosti. Další návrhy na zlepšení života ve Žluticích zněly: vznik klubu pro děti a
mládež, kde by mladí mohli trávit smysluplně volný čas, podporu základní školy ve společném
vzdělávání dětí s různými potřebami a poradenství lidem, kteří řeší finanční problémy.
Celkem osm lidí projevilo zájem aktivně spolupracovat na omezení výtržností, drog,
nezaměstnanosti a rasismu ve městě. K výsledkům ankety a situační analýzy, která podrobněji
mapovala problémy na Žluticku, mohou přijít občané vyjádřit svůj názor na veřejné

zastupitelstvo Města Žlutice, které se bude konat v pondělí 21. 10. od 18 hodin v kulturním domě
na Velkém náměstí.
Využijte pracovní a finanční poradenství pro obyvatele Žlutic
Od úterý 1. října mohou občané využívat poradny dluhového poradenství, které bude každé
úterý od 13 do 15 hodin poskytovat zdarma JUDr. Romana Filková, DiS. ze společnosti Člověk v
tísni, o.p.s. Romana Filková vysvětluje: „Pracovní a finanční poradenství je vzdělávací a
poradenskou službou pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní či sociální situace spojené s
finančními problémy a problémy se zaměstnáním. V rámci této služby poskytujeme informace a
praktickou vzdělávací podporu.“
Mezi situace, které pracovní a finanční poradce pomáhá řešit, patří například ztráta
zaměstnání a hledání nového zaměstnání, nástup do zaměstnání po mateřské dovolené, volba
vhodného zaměstnání či rekvalifikace, problémy se zaměstnavatelem čí pracovní agenturou jako
zaměstnavatelem, jednání s Úřadem práce, problémy se zadlužením, nesplácení finančních
závazků, neefektivní hospodaření s rodinnými financemi, využívání nabídek pochybných či
nevhodných finančních produktů.
Více informací o činnosti Agentury pro sociální začleňování naleznete na stránkách
www.socialni-zaclenovani.cz, lokálního konzultanta Michala Kandlera můžete kontaktovat na
telefonu 725 818 430 nebo na e-mailové adrese: kandler.michal@vlada.cz.

VZPOMÍNÁME
Dne 21. října 2013 tomu bude 20 let, co nás
navždy opustila naše drahá, milovaná maminka a
babička paní Hilda Vilingerová. Byla nám vždy
oporou a ona zas věděla, jak moc ji máme rádi.
Děkujeme jí za rady, které nám dala, budeme se jimi
řídit, ať životem můžeme jít zase dál.
Dcera Jarmila s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
všem kuchařkám školní jídelny Základní školy ve Žluticích za to, že tak skvěle vaří a Domu
s pečovatelskou službou ve Žluticích za vstřícnost, ochotu a péči, se kterou se o mě starají.
Moc děkuji.
Libuše Krausová

MĚSTO ŽLUTICE VE SPOLUPRÁCI S
TECHNICKÝMI SLUŽBAMI ŽLUTICE, S.R.O.
oznamují termíny přistavení kontejnerů pro svoz velkoobjemového odpadu:
Verušice: víkend 5. - 6.10.2013
Ratiboř: víkend 12. - 13.10.2013
Veselov: víkend 19. - 20.10.2013
Knínice: víkend 26. - 27.10.2013
Protivec: víkend 2. - 3.11.2013
Žlutice - k dispozici je 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.
O dalších termínech přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad budete průběžně
informováni prostřednictvím Žlutického zpravodaje a místního rozhlasu.
Děkujeme Technické služby Žlutice, s.r.o.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
asistenty prevence kriminality, kteří od 1. července 2013 působí v našem městě.
Jsou jimi Lenka Skačanová a Martin Oláh, oba Žlutičáci.
Proč jste se přihlásili do výběrového řízení a šli dělat tuto práci?
Lenka: „Brala jsem to jako výzvu, měla jsem velkou motivaci zkusit něco nového a ve Žluticích
nevyzkoušeného.“
Martin: „Chtěl jsem být něčím prospěšný žlutické romské komunitě, fungovat třeba i jako příklad
pro ostatní. Myslím, že mě respektují a stojí za mnou.“
Lenka a Martin: „Prošli jsme si také školením, které bylo velmi prakticky zaměřené třeba na řešení
krizových a jiných stresových situací a hodně nám dalo. Není to tak, že bychom si pouze oblékli
uniformu a vyrazili do ulic. Jsme na práci asistentů prevence kriminality pyšní a chceme ji dělat co
nejlépe.“

Co vás na této práci nejvíce baví?
Martin: „Do práce se každé ráno těšíme, baví nás pracovat s dětmi, komunikovat s lidmi.“
Lenka: „Líbí se mi třeba i to, že mě na přechodu pro chodce u školy respektují řidiči, děti nás
zdraví a povídají si s námi o svých problémech.“
Jaké máte první úspěchy?
Martin: „Zajistili jsme otevření hřiště u školy pro děti i v čase mimo vyučování, zmapovali jsme
autovraky ve žlutických ulicích.“
Lenka: „Zastávky ve městě zůstávají uklizené a čisté už tři měsíce.“
Co se vám naopak zatím nedaří?
Lenka a Martin: „Stále musíme zlepšovat vztahy a spolupráci s místními policisty. Myslím, že u
některých už jsme překonali počáteční nedůvěru, nejvíce s námi spolupracují pánové Štěrba, Tymr
a Fico. Když jsme třeba šli poprvé na společnou kontrolu zahrádek a chatových osad, bavili jsme
se o počasí, dnes už je vzájemná diskuse mnohem otevřenější. Někteří lidé ve Žluticích si také
myslí, že naše práce nemá smysl a jedná se o zbytečné vyhazování peněz. Budeme se je snažit
přesvědčit, že to tak není.“
Co tedy můžete nabídnout lidem? Jak jim můžete být užiteční?
Martin: „Jsme tu pro lidi, kteří se nám mohou svěřit se svými problémy a starostmi, ale i třeba
nápady na zlepšení života ve městě. Určitě se vším budeme zabývat.“
Lenka: „Naše spolupráce spočívá zejména v komunikaci s lidmi. A tak mluvíme, mluvíme,
mluvíme. Dohlížíme na veřejný pořádek, venčení psů, zastávky a vandalismus, nevhodné chování,
snažíme se pomáhat seniorům. Ve školním roce nám přibyla ještě práce s dětmi – budeme řešit
případné záškoláctví, šikanu, chystáme se i na nějaké besedy.“
Lenka a Martin: „Pokud zrovna nejsme na obchůzce, sídlíme přímo na radnici v kanceláři
bývalých městských lesů, vchod je z přízemí budovy č. p. 145 (bývalá prodejna JAS). Máme také
služební telefony, budeme rádi za každý osobní rozhovor nebo telefonát.“
Jaká je vaše pozice a vaše pravomoci?
Lenka: „Oproti běžnému občanovi nemáme žádné pravomoci navíc, nemůžeme vyšetřovat
trestnou činnost ani třeba zasahovat proti výtržníkům za pomoci donucovacích prostředků.
Snažíme se věci řešit domluvou a především případným problémům včas předcházet.“
Jak vypadá váš obyčejný den?
Martin: „Ráno doprovodíme děti do školy, potom vyrazíme na obchůzku po městě. Zkontrolujeme
zastávky a dětská pískoviště, zda je vše čisté a v pořádku.“
Lenka: „Obejdeme sídliště, zastavíme se také na problémových místech, například za garážemi a
jinde. Často napomínáme pejskaře, kteří neuklízí po svých psech. Když město organizuje nějakou
večerní nebo víkendovou akci, pomáháme s udržením bezpečnosti a veřejného pořádku. Byli jsme
třeba i na poutích ve Skokách a Protivci, na letním festivalu, chystáme se na Den železnice.“
Martin: „Dokud bylo lepší počasí, byl velký zájem o využívání víceúčelového hřiště za školou.“
Lenka: „Teď domlouváme s paní ředitelkou výchovného ústavu, že by děti v případě zájmu mohly
případně využívat také jejich tělocvičnu.“

Jak byste si představovali svou práci do budoucna?
Lenka a Martin: „Rádi bychom se do práce těšili stále tak jako teď. Chceme si také doplnit
vzdělání, abychom se mohli ucházet o práci, kdyby město třeba jednou zřídilo městskou policii. Ta
by totiž měla větší pravomoc než asistenti prevence kriminality.“
Martina a Lenku vyzpovídal Ondřej Fábera
Připomínky a nápady související s prací asistentů prevence kriminality můžete sdělit tajemníkovi
Městského úřadu Žlutice Ondřeji Fáberovi (telefon 724 770 169, e-mail ondrej.fabera@zlutice.cz).
Zatím budou asistenti prevence kriminality Lenka s Martinem působit na území města do konce
roku, pak budou rozhodovat finance. Asistenti totiž nejsou placeni z rozpočtu města, ale z dotace v
rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Zřízení funkce asistentů prevence
kriminality je jedním z výsledků spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování. Na území
ČR působí celkově 124 asistentů prevence kriminality ve 41 obcích, v našem okolí například v
Aši, Kadani, Karlových Varech, Rotavě a Sokolově.
Telefony na asistenty: 607 055 638 (Lenka) a 607 055 639 (Martin)

Foto: Jan Borecký

VÁŠ NÁZOR
Tak kolik nás zůstane sedět doma ?
Tipněte si.
Ale teď vážně. Koncem října letošního roku - jak je nám všeobecně známo - proběhnou u
nás mimořádné parlamentní volby. Mohou do budoucna rozhodnout o závažných věcech. I ty
předchozí mohly říci, kam bude naše společnost směřovat. Bohužel pro poloviční část
potencionálních voličů v našem městě - ale nejen u nás - neznamenaly vůbec nic. K volbám lidé
prostě nepřišli. K parlamentním volbám v roce 2006 jich ve Žluticích nepřišlo 50 % a v roce 2010
skoro 53 %. Zůstali sedět doma? Ne všichni jsou tak liknaví a pohodlní. Zastánci jistého světového
a mocenského pořádku si volby nenechají ujít. Jistě to u nich bude i letos v říjnu stejné.
Minulé volební výsledky v našem městě ukázaly, že líbivá předvolební hesla mají svoji
nemalou odezvu. I když povolební realita je často úplně jiná. Například jisté politické uskupení
slibovalo voličům důchodcům, že jim zaručí po volbách navíc 13. důchod. Žádný důchod navíc
pochopitelně nedostali. Peníze ve státní kase nebyly.
Stejně to dopadlo se slibem o zrušení poplatků u lékaře a v nemocnicích. Navíc jeden z
hlučných hlasatelů a prosazovatelů této myšlenky skončil jako zloděj přistižený policií s několika
miliony korun uložených v krabici od vína.
V současné době jiné politické souručenstí - potomek nechvalně zapsaný v nedávné
československé historii jako samovládné mocenské soudružství vyzývá, aby bylo uspořádáno
celostátní referendum a aby již dříve ukradený církevní majetek se nevracel oprávněnému
vlastníkovi. Možná, že i toto téma najde své příznivce a ti mu dají svůj hlas ve volbách.
Jistě se v tomto předvolebním období setkáme s dalšími líbivými náměty,jak nám hlavně ze
státní kasy zpříjemnit život. Pokud si myslíme, že státní kasa je bezedná studna, dejme těmto
hlasatelům svůj hlas.
Jak volební klání dopadne? Počkejme si na sobotu 26. října 2013, večer to budeme vědět.
Pamětník předchozích voleb
Jaroslav Vosecký

OZNÁMENÍ
Ivana Pečimútová, tajemnice OMS Karlovy Vary bude 21. 11. 2013 (čtvrtek) v době
od 17 do 19 hodin v budově SLŠ Žlutice vybírat členské příspěvky ČMMS.

NOVÉ PROJEKTY MOHOU POMOCI
SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI
Jak co nejlépe pomoci našemu regionu v rozvoji a možnosti
vytvářet pracovních příležitostí? Tato otázka trápí i mě a mé nejbližší
kolegy z ČSSD.
Prací politiků a vůlí státu můžeme dospět k tomu, aby stát splnil
svou povinnost vůči našemu kraji. Karlovarský kraj byl opomíjen v
prioritách státu, proto mu dodnes chybí taková infrastruktura, která by
měla mít v dlouhodobém horizontu nejenom ekonomický přínos pro nás,
ale do budoucnosti i pro naše děti.
Dostavba silnice R6, kterou stát zatím nepovažoval za nutnou, se snad díky úsilí řady politiků
nakonec přece jen dostane do sféry zájmu ministerstva dopravy.
Náš pohled jde ale ještě dál. Chceme prosadit s politickou a odbornou reprezentací investici do
našeho kraje nadregionálního významu, která by se stala významnou součástí zajištění našich životních
potřeb.
Při vzniku našeho záměru jsme vycházeli ze studií klimatických změn, které potvrzují, že v
budoucnu nebude dostatek pitné vody a „čisté“ energie nezatěžující životní prostředí a finance občanů a
podnikatelů. Dále jsme čerpali z materiálů Ministerstva zemědělství „Plán hlavních povodí České
republiky“, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí “ Generel území chráněných pro
akumulaci povrchových vod“.
Lokalizovali jsme, že v nadcházejícím období je nezbytné se připravit na budoucnost a zároveň
důsledně bojovat za rozvoj Karlovarského kraje. Výsledkem je projekt, který budeme prosazovat pro náš
kraj.
Jedná se o výstavbu vodní nádrže, vodní elektrárny, a přečerpávací vodní elektrárny.
Vytipovali jsme vhodnou lokalitu, která takovouto výstavbou nenaruší životy občanů, zájmy
ochrany přírody či ochrany kulturních památek. Regionálně nejvhodnějším územím pro stavbu je lokalita
Hlubocká Pila nacházející se ve vojenském újezdu Hradiště. Vodní nádrž, vodní elektrárna a přečerpávací
vodní elektrárna, by vznikla podle vzoru již existujícího vodního díla v Jeseníkách, Dlouhé stráně.
Tímto projektem bychom mohli dát práci 4 tisícům lidí na dobu zhruba 8 let. Po zprovoznění
nádrže by vznikly sádky pro chov sladkovodních ryb s vědeckým pracovištěm pro zpracování
sladkovodních ryb, což znamená asi 100 dlouhodobě udržitelných pracovních míst.
V kraji by zároveň vzniklo další velmi atraktivní turistické místo, protože takováto vodní díla lákají
návštěvníky po celém světě. Ekologicky šetrné dílo, které by bylo nesporný přínosem pro náš region, by
bylo užitečné i v mnoha dalších směrech. Evropská unie mohutně podporuje tyto stavby, protože zmírňují
hrozbu energetického „blackoutu“. Nezapomeňme také na to, že voda patří mezi strategické suroviny,
protože vzhledem ke globálnímu oteplování je jisté, že jednou bude v Evropě pitná voda scházet.
Financování tohoto projektu není nereálné. Za prvé - stát, který počítá s výstavbou více vodních
přehrad, za druhé - ČEZ, který se zavázal investovat do ekologických energetických projektů, za třetí –
EU, z jejíchž fondů jsou podporována jak ekologická vodní díla, tak rozvoj zaměstnanosti v sociálně
vyloučených lokalitách. Přispívá ale také na vytváření rybích sádek pro chov ryb, kterých je nedostatek.
Za čtvrté, pokud by se Karlovarský kraj a jeho obce zapojily do projektu, mohl by jim zajistit vysokou
míru ekonomické soběstačnosti.

Markéta Wernerová

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
OPĚT SE BUDE KONAT V KERAMICKÉ DÍLNĚ MŠ VE ŽLUTICÍCH
Poprvé 24. září 2013 (pak každé úterý) od 17:30 do 19:30 hodin
40Kč na 1 hodinu
Vstupné: 80 Kč na 2 hodiny

Do keramické dílny můžete přijít kdykoliv, vyrobit si něco pěkného, originální dárek.
Možností vyrábění je mnoho - ručně, z plátu, na hrnčířském kruhu, výlitky z forem. Výrobky
můžete zdobit glazurami, engobami, oxidy. Hotové výrobky vypalujeme ve vlastní peci.
Všem rádi poradíme, pomůžeme.
Na vaši návštěvu se těší
Jitka Rottová a Alena Kratochvílová

Bavorsko – Wunsiedel Luisenburg
V rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Lázeňskými lesy v Karlových Varech, SLŠ
Žlutice a Lesním domem v Mehlmeiselu jsme již podruhé navštívili Bavorsko. Lesní dům je
střediskem malých i velkých objevitelů uprostřed lesů ve Smrčinách (Fichtelgebirge) se zájmem o
přírodu a les. Poprvé jsme vyjeli společně s vedením lázeňských lesů jen ve třech. V sobotu
14. 9. 2013 nás již bylo devatenáct. Zúčastnili jsme se výstavního veletrhu ve Wunsiedel Luisenburg nazvaného Dřevařské dny. Lesnickou a zemědělskou techniku firem i jednotlivců jsme
mohli vidět přímo v „akci“.
Zajímalo nás i ekologické a zároveň úsporné vytápění domů a bytů (kotle, krbová kamna) i
různé druhy spalované biomasy. Dále pak zahradnictví, tvořivá práce se dřevem – soutěž ve
vyřezávání zadaných objektů motorovou pilou (letos to byl jelen). Měli jsme možnost hovořit i se
zástupci státních i soukromých lesů v Bavorsku, kteří nám vysvětlili systém lesního hospodářství.
Všude bylo množství nejrůznějších prodejních stánků s lesnickou i zahradnickou technikou,
s rukodělnými výrobky i všelijakými dobrotami. Nechyběly pravé bavorské klobásky ani výborné
německé dorty a jiné pamlsky. Po společném obědě jsme se prošplhali největším evropským

skalním labyrintem až na nejvyšší bod a stihli jsme zhlédnout i výcvik dravců v tzv.
Greifvogelparku (park dravých ptáků).

Parkem nás potom provedl sám majitel, pan Mikeš. Příjmení má české, ale narodil se již v
Německu a česky se naučil proto, aby mohl spolupracovat s českými partnery. Po celou dobu
jednodenní návštěvy se nám věnoval Ronald Ledermüller, pracovník Lesního domu v Mehlmeisel
a přírodního parku Fichtelgebirge (Smrčiny). Nic neponechal náhodě, mněl obrovské znalosti,
zaujal žáky i dospělé svým poutavým výkladem. Dostal od nás jedničku s hvězdičkou.
Dopravu nám hradila obec Mehlmeisel a zdarma jsme měli i vstupy včetně jídla a pití.
Nejaktivnějším žákem jsme vyhlásili Vaška Kubísku, který svojí lámanou němčinou „diskutoval“ i
s ředitelem státních lesů Bavorska!
Přivezli jsme si spoustu nápadů a propagačních materiálů k dalšímu využití a těšíme na další
návštěvu, kdy už by měla být otevřena rozšířená obora kolem Lesního domu s pozorovacími
chodníky a věžemi (černá i vysoká zvěř, rys, tetřevi) a rádi bychom i na bizoní farmu, která je
nedaleko Wunsiedelu.
P. S. Obec Mehlmeisel i město Wunsiedel leží nedaleko našeho partnerského městečka
Warmensteinach.
Míla Špidrová
šéfredaktorka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
JE PO TÉMĚŘ 50 LETECH MINULOSTÍ
Zprávu o spojení výše zmíněné školy s naší „základkou“ patrně všichni
zaregistrovali. Tímto aktem došlo fakticky k zániku ZŠP. Měl jsem tu
čest stát v čele této školy a skoro 10 let jí řídit. Školu jsem převzal
perfektně zavedenou od Mirka Štěchy a mě tedy „jenom stačilo“ jí
rozvíjet. Mohl jsem také stavět na výborném kolektivu všech
zaměstnanců školy. Díky tomu jsme se nikdy nestyděli za původní
název Zvláštní škola. Byli jsme zvláštní školním klimatem, přístupem
k „našim dětem“ i dobrou partou. Děkuji všem, kteří jste se mnou tu školu chvíli dělali. Ať se vám
daří.
Václav Slavík – bývalý ředitel ZŠP

VESELKA SLAVÍ 20 ROKŮ
Víte, že v lednu 1993 byla založena dechová kapela „VESELKA“? Přijďte s námi toto
kulaté výročí oslavit dne 19. října 2013 do Kulturního domu ve Žluticích.
Program oslav:
• 17:00 sraz všech bývalých a současných členů kapely k malému posezení a zavzpomínání
• 19:00 pozdraví a zahájí naše setkání „ROSA COELI“ a Vědecká rada Fakulty Strécovské
Moravské
• Po tomto slavnostním úvodu následuje velká taneční zábava
Za všechny stréce, tetiny a účinkující vás srdečně zve
kapelník „ STRÉCOVSKÉ VESELKY“ Milan Veselý

ZŠ A ZUŠ ŽLUTICE

NABÍZÍ RODIČŮM A VEŘEJNOSTI

KURZ ANGLIČTINY – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
pro začátečníky i pokročilé (podle zájmu možnost skupin).
Předpokládaná cena 100 Kč/hod, konání v ZŠ 1x týdně v odpoledních nebo večerních hodinách
dle domluvy účastníků, bližší informace ZŠ, Tereza Bremová.

OPĚT KŘÍŽKY – A NEJEN O NICH ...
Ani v letošním roce Spolek okrašlovací Vladař (SOVa) nezahálel a pracoval na svých dvou
hlavních úkolech - na opravě křížků ve volné přírodě a na údržbě turistických stezek v okolí
Žlutic.
Do rodiny již opravených křížků nám přibyly další dva: Spinkův a Melcherův. Ten první se
nachází asi 1 km za Žluticemi směrem na Borek a nechali ho postavit v r. 1893 manželé Spinkovi
ze Žlutic. Ten druhý stojí na křižovatce u Vladořic a vznikl díky panu Melcherovi v r. 1911. Oba
křížky jsme našli zahrabané v zemi a upozornili nás na ně místní občané. Rekonstrukci provedl
pan Marcel Stoklasa z Nečtin. Polovinu nákladů jsme získali z dotace Karlovarského kraje (30
000,- Kč), zbytek doplatili členové spolku. Zůstali jsme tak věrní zásadě nežádat o peníze z
rozpočtu města. To proto, aby se mohlo co nejvíce peněz investovat do opravy památek ve městě,
které jsou daleko víc na očích než křížky v polích.
O to víc mě šokoval výsledek hlasování na posledním zastupitelstvu města. Jednalo se o
využití dotace Ministerstva kultury na opravu městských památek. ZM rozhodlo celou částku 700
000,- Kč věnovat katolické církvi na rekonstrukci kazatelny. Jedním z důvodů mého nesouhlasu
byl i fakt, že kostel je pro veřejnost často zavřený. Jeho dveře se neotvírají ani při celoevropské
akci Noc kostelů. Argument starosty Bc. Mgr. Slavíka, že kostel není turistickou galerií a že kdo
chce, cestu do kostela si najde, mě nepřesvědčil o opaku. I nadále tvrdím, že toto rozhodnutí ZM je
jen další hrubou chybou ve vedení města. Peníze z této dotace měly být použity na opravu jiných
městských památek. Těch, které to nutně potřebují, je ještě celá řada.
MUDr. Hana Hnyková

DOBROČINNÝ KONCERT PRO NOLLIHO VARHANY
V krásném sobotním odpoledni 7. 9. 2013 uspořádal Muzejní spolek Žluticka a
Římskokatolická farnost Žlutice dobročinný koncert, z jehož výtěžku bude podpořena běžná
údržba unikátních varhan z roku 1774 z dílny Franze Prokopa Nolliho z Úterý, které jsou ve
zdejším chrámu sv. Petra a Pavla. Tam také koncert proběhl a sólistku Národního divadla Janu
Sýkorovou mimo jiné na Nolliho varhany doprovodil Jaroslav Šaroun.
Pro
situaci
neznalé
podotýkám, že Jana Sýkorová
je žlutickou rodačkou a její
rodiče zde stále žijí.
Jana Sýkorová už na
základní škole, ve školním
sboru, začala sbírat první
pěvecké
zkušenosti.
Profesionálně studovala zpěv
na pražské konzervatoři. Již
během studia získala řadu
soutěžních
ocenění
a
prestižních
cen.
Jana
pravidelně spolupracuje s
Českou filharmonií a dalšími
našimi předními orchestry.
Také ztvárnila řadu rolí nejen
na českých operních pódiích,
ale hostovala také v řadě
evropských operních domů.
Jako jeden z největších zahraničních úspěchů stojí za zmínku opakované hostování v londýnské
Královské opeře.
Janu Sýkorovou na varhany doprovodil profesor Akademie múzických umění Jaroslav
Šaroun, český klavírista, skladatel, pedagog, dlouholetý člen České filharmonie, obětavý
organizátor hudebního života a včelař. Profesor Šaroun spolupracuje i s řadou dalších předních
českých orchestrů a s řadou českých pěvců.
Na programu byla Vivaldiho Stabat Mater a Dvořákovy Biblické písně. Obě díla, zpěvačkou
s plným nasazením citlivě podaná, byla pro posluchače velkým zážitkem. Druhý přídavek,
Gounodova Ave Maria, vyvolala v přítomných hluboké dojetí. Kostel zaplněný stovkou
posluchačů aplaudoval ve stoje.
V kostele, který pěkně květinami vyzdobila Mirka Vnoučková, se jednalo o velmi hodnotný
zážitek. Stejně tak i oba umělci si odnesli její květiny do svých domovů.
Na údržbu varhan se díky skvělému výkonu Jany Sýkorové podařilo vybrat částku
12.359 Kč, za což jí patří obrovské poděkování. Poděkování patří také všem štědrým
posluchačům.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

MAGICKÁ MÍSTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Na pozvání Muzejního spolku Žluticka přijel ve čtvrtek 19. září 2013 do Žlutic karlovarský
historik PhDr. Stanislav Burachovič a pro sál zaplněný téměř sedmdesáti posluchači v penzionu
Harmonie přednesl přednášku o magických místech na Karlovarsku. Své vystoupení historik
proložil osobními zážitky. Sám o sobě říká, že se hodně zabývá skrytou stránkou karlovarské
krajiny.
V druhé části podvečera proběhla autogramiáda stejnojmenné knihy od autorů
Stanislava Burachoviče a našeho žlutického fotografa Jana Boreckého. Výpravná publikace
sklízí čtenářský úspěch. Zájem o ni předčil předpoklady pořadatelů a na některé zájemce o
zakoupení a podpisy se nedostalo. Ti si mohou knihu dodatečně zakoupit v městské galerii.

Jako tradičně ke zdaru celé akce přispěly členky a příznivkyně muzejního spolku
občerstvením a Mirka Vnoučková pěknou květinovou výzdobou.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

INZERCE
PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 ve Vítězné ulici ve Žluticích
774 150 134

SLUŽBY
NĚMČINA, RUŠTINA & ČEŠTINA PRO CIZINCE
Levná výuka pro děti i dospělé,
příprava k maturitě, seminární práce, překlady
608 329 242
mailucka@centrum.cz

PRODEJ
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15 - 19. týdnů cena 149 – 175 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 17. října 2013 v 15:20 u bývalého kina ve Žluticích.
Další informace (po-pá 9-16hod)
728 605 840, 728165166, 415740719
Výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks

***
Prodám byt v osobním vlastnictví o velikosti 2 + 1 v ulici Obránců míru.
Byt je po rekonstrukci.
724 557 900

***
Prodám automobil VAZ 2101 rok 1973 + ND
776 659 227

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ŘÍJEN 2013
Nádraží Žlutice
Sobota

5. 10.

Den Železnice

Kulturní dům
Sobota

19. 10. 20:00

Strécové a tetiny – hraje Strécovská VESELKA

Galerie
Pátek

18. 10. 15:30
19.00

Tvůrčí dílna – Drátkování
Účastníci dílny si vyrobí mnoho hezkých suvenýrů
Zahájení výstavy – Výrobky z drátků – L. Lokajíček

Infocentrum
Pokračování VU3V
Neděle

27. 10. 17:00

Lampionový průvod Sraz účastníků u kostela sv. Petra a Pavla

Pondělí

28. 10. 11:00

Protivec – T. G. Masaryk
Pietní akt (odjezd autobusu v 10:45 od bývalého kina)

Zámecká zahrada
12. – 13. 10.

Ballotrie

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIII.
Nákladem 1050 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktorka: Míla Špidrová
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Redakce je oprávněna příspěvky krátit a upravovat.
Inzerci přijímá sekretariát MěÚ.
Cena inzerce: prvních 5 řádků pro občany města zdarma,
od 6-tého 50 Kč za řádek,
celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu zpravodaj@zlutice.cz

Uzávěrka příštího čísla bude 22. 10. 2013

