
 



SLOVO STAROSTY  
Nemohu svůj příspěvek začít jinak než prohlášením k "zaručené" informaci o tom, že se do 

našeho města chystá přestěhovat 3-12 rodin z Chánova. Vedení města v tomto nepodniklo a ani se 
nechystá podniknout žádné kroky. Za nesmyslnou považujeme i pouhou úvahu ve výše uvedených 
intencích. Přidělování bytů ve Žluticích se děje podle schválených zásad a platí pro všechny 
občany bez rozdílu. V tomto ohledu hodláme nadále držet nastavený trend. Rovněž prohlašuji, že 
stěhování kohokoliv do soukromých bytových domů nelze z pozice města nijak ovlivňovat. 
Nevím, co je přesným důvodem šíření podobných fám, které se objevily také například v Ostrově 
nebo Teplé.  Pokud je snad namířeno proti spolupráci a činnosti vládní Agentury pro sociální 
začleňování v našem městě, pak připomínám, že její činnost není zacílena výhradně na jednu 
etnickou skupinu osob. Naopak se společně snažíme být nápomocni všem, kteří jsou předlužení, 
nezaměstnaní, málo vzdělaní, pohybují se v sociálně nepodnětném prostředí atd. 

 
Druhá, z mého pohledu, zásadní informace se týká změny v koncepci Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje. Ta, podle slov svého ředitele, přistupuje k poslednímu 
kroku koncepční změny a přechodu na setkávací systém lékaře v osobním voze se sanitkami 
záchranářů. Tento systém spočívá v tom, že na místo zásahu se dostaví lékař s řidičem v rychlém 
osobním voze a sanitní vůz s kvalifikovanými záchranáři. Důvodem tohoto opatření je globální 
nedostatek lékařů, nevýhodné „připoutání“ lékaře ve velké sanitě při výjezdu k banalitě a 
podstatným důvodem je i potřeba lékaře u zhruba jen desetiny případů dle jejich závažnosti. Z 
tohoto pohledu se systém jeví jako moderní a logický. Ovšem pouze v ideálních podmínkách, tzn. 
sanitní vůz i lékař jsou na svém výjezdovém stanovišti, silnice jsou sjízdné a počasí příznivé. 
Navíc údajně mají být Žlutice a okolí pokryty lékařem z Karlových Varů, lékař z Toužimi se totiž 
přesune do Teplé. V tom případě si troufám tvrdit, že nelze dodržet dojezdový čas 20 minut. O této 
skutečnosti jsem se dozvěděl pouze z médií. Společně s panem starostou z Toužimi a okolních 
obcí jsme se ovšem dohodli, že si chceme nechat tento postup vysvětlit jak od ředitele ZZS, tak 
také od představitelů kraje. S navrženým opatřením samozřejmě nesouhlasíme, lékařská péče se 
nám všem opět tímto opatřením vzdaluje.  

 
Již dlouhodobě ve spolupráci s fotografem panem Boreckým pořizujeme a archivujeme 

fotografie ze všeho zajímavého, co se u nás děje. Vzniká tak pěkná sbírka fotografií, ze které 
bychom rádi vydali stolní kalendář. Bude k prodeji za cenu kolem 100 Kč v infocentru, 
pravděpodobně v měsíci říjnu.  

 
Na konci září je pořádána Protivecká pouť. Mše s vystoupením žlutického chrámového 

sboru se bude konat v sobotu 28. 9. 2012 v 11 hodin v kapli sv. Václava v Protivci. Poté bude 
následovat sousedské posezení při klobásce. Všechny vás srdečně společně s organizátory zvu. 

Na prahu nového školního roku přeji všem školákům a učitelům vše dobré. 
 

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 



NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORM ACE Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM,  RM) 

Po prázdninové odmlce je tu informace o činnosti RM a ZM, a to za období od 20. května 
do 15. července roku 2013. 

 
Bytové hospodářství a pronájmy 
Ve sledovaném období byl RM vyhlášen jeden záměr pronájmu městského bytu, a to bytu 

číslo 3 v domě Žlutice, Obránců míru čp. 261 na dobu určitou tj. 12 měsíců s možností dalšího 
prodloužení. V DPS Žlutice byl pronajat byt číslo 1, a to na dobu neurčitou za dodržení dalších 
podmínek stanovených Pravidly pro přidělování bytů v DPS Žlutice. Dále RM schválila nabídku 
pana Karla Sochora na zajištění dezinfekčních a deratizačních prací v objektech ve vlastnictví 
města v roce 2013 a pověřila starostu podpisem smlouvy. 

 
Městské společnosti 
V této oblasti se RM zabývala výsledky hospodaření v roce 2012 ve všech městských 

společnostech, a to Lesy Žlutice, Technické služby Žlutice a Žlutická teplárenská. Hned v úvodu 
je třeba sdělit, že RM ve všech případech výsledek hospodaření schválila. Společnost Technické 
služby Žlutice skončila v loňském roce v kladných číslech, kdy zisk činil 206.064,32 Kč, a to bez 
realizace prodeje zařízení apod. Ze zákona bylo ze zisku přiděleno 5%, tj. 10.303,21 Kč, do 
rezervního fondu a zbylých 195.761,11 Kč bylo použito na úhradu ztráty z hospodaření minulých 
období, která činí 1.828.843,07 Kč!!! Což je při výši základního kapitálu 3.083.000 Kč velice 
znepokojivé. Pokud by se posun do kladných čísel v roce 2012 nepodařilo udržet i v následujících 
letech, hrozí této městské společnosti insolvenční řízení a pravděpodobně i zánik. Z tohoto důvodu 
bude hospodaření této společnosti neustále v zorném poli RM a případné zjištěné problémy budou 
okamžitě řešeny. 

Společnost Lesy Žlutice si vedla při základním kapitálu společnosti ve výši 200.000 Kč o 
poznání lépe, což je dlouhodobý trend. Výsledek hospodaření v roce 2012 byl před zdaněním 
410.000 Kč, přičemž tato společnost mimo jiné vytvořila rezervu na pěstební činnost ve výši 
270.000 Kč, získala dotace od Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 297.471 Kč, od 
Karlovarského kraje na obnovu lesních porostů ve výši 447.926 Kč a od Státního zemědělského 
investičního fondu – dotace na investici (lesní cesta) ve výši 1.247.013 Kč. Výše uvedené bylo 
dosaženo i přes „zašetření“ lesního porostu, to znamená, že těžba nebyla tak intenzivní, jak by 
podle plánů měla být. Hospodaření společnosti Lesy Žlutice bylo v roce 2012 velmi dobré, jedinou 
„vadou na kráse“ je nulový přínos této společnosti do rozpočtu města – jednoduše řečeno, občané 
města z činnosti společnosti Lesy Žlutice nemají ani korunu, na druhou stranu společnost 
zaměstnává zhruba 14 lidí a pečuje o naše lesy, které pro každého občana skýtají prostor pro 
relaxaci, houbaření apod. Závěrem je třeba říci, že nový lesní hospodářský plán může být 
mezníkem vedoucím ke kompromisu, tedy získání několika set tisíc korun ročně do městského 
rozpočtu. 

RM ve funkci valné hromady schválila také výsledek hospodaření společnosti Žlutická 
teplárenská, která tradičně skončila v kladných číslech. 

Ve sledovaném období došlo také k odstoupení Petra Businského a Hynka Týmla z funkce 
členů dozorčí rady Lesů Žlutice, což vzala RM na vědomí a uložila jednateli společnosti zajistit 



provedení zápisu o změnách ve složení orgánů společnosti v obchodním rejstříku a dalších 
registrech. 

 
Příspěvkové organizace 
RM schválila rozpočtové opatření 1/2013 příspěvkové organizace Základní škola Žlutice a 

odložila rozhodnutí o žádosti o povolení nákupu investičního materiálu organizace Mateřská škola 
Žlutice s tím, že nejprve je třeba získat výsledek posouzení podané žádosti o dotaci na revitalizaci 
školní zahrady. 

 
Stížnosti, petice a jiná oznámení 
RM se zabývala také méně příjemnými záležitostmi, a to peticí obyvatel a chatařů ze 

Záhořic za opravu cesty Vladořice – Záhořice. RM vzala petici na vědomí a pověřila správu 
majetku města získáním nabídek na opravu komunikace s tím, že se oprava bude diskutovat při 
sestavování rozpočtu na rok 2014. 

 
Spolky a sdružení 
V rámci připomínkování studie rekonstrukce radničního bloku vzala RM na vědomí několik 

drobných připomínek Muzejního spolku Žluticka a postoupila je zpracovateli studie. 
Mimo to schválila RM zveřejnění záměru pronájmu běžecké dráhy na horním fotbalovém 

hřišti za roční nájemné 1 Kč s tím, že plocha bude využívána pro sportovní činnost mladých 
hasičů. 
Zároveň RM schválila smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje za 

účelem zajištění akceschopnosti Jednotky požární ochrany Žlutice a obnovy materiálového 
vybavení Jednotky požární ochrany Žlutice. 

 
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost 
RM na základě doporučení Výběrové komise schválila pro město nejvýhodnější nabídku od 

společnosti KV Realinvest na akci „Odvodnění Poděbradovy ulice“. Tato úprava bude stát 
městskou pokladnu 17.819 Kč bez DPH.  

Dále RM schválila pronájem nových reklamních ploch na dvou stožárech veřejného 
osvětlení společnosti W&P, reklamní agentura, a to na dobu určitou. V obou případech také 
pověřila starostu města podpisem příslušných smluv. 

I v tomto roce se RM rozhodla připojit další domy na centrální vytápění z kotelny na 
biomasu, konkrétně se jedná o domy čp. 195, 318, 361. Na základě doporučení Výběrové komise 
ze dne 17. 6. 2013 vybrala RM jako zhotovitele díla pana M. Hůlku. Celková výše za připojení tří 
domů je 1.132.171 Kč bez DPH. 

V rámci modernizace zázemí na horním fotbalovém hřišti schválila RM nabídku pana M. 
Kadery na rozšíření prací dle předloženého návrhu. 

V tomto období také RM vybrala, na doporučení výběrové komise, zhotovitele veřejné 
zakázky „Sociální zázemí v ZŠ Žlutice“, a to Technické služby Žlutice, jejichž nabídka byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 
 
 
 



Péče o památky a kultura 
RM uvítala a jednohlasně schválila nabídku společnosti Technické služby Žlutice na 

provedení zednické opravy Zámecké brány ve Žluticích za cenu ve výši 22.231 Kč bez DPH. 
Doufejme, že se tak již brzy vzhled brány, která se dříve nazývala pivovarská, výrazně zlepší.  

RM se na popud některých spoluobčanů rozhodla urychleně řešit kritickou situaci v 
souvislosti s dobovým nápisem na fasádě domu čp. 122 (pod trafikou), kterému hrozila totální 
destrukce, relikt nápisu odborně sejmul restaurátor z dílny MgA. Štochla, který prováděl 
restaurování sloupu Nejsvětější Trojice. Cílem je zajistit transfer na závěsnou desku a zachovat 
nápis jako exponát do nové žlutické expozice.  

Velice pozitivní zprávou je, že RM doporučila ZM schválit vstup města do Společenství 
měst s husitskou minulostí a tradicí.  

RM také schválila dvě nabídky, které vedly k dokončení opravy kaple sv. Kříže, první z 
nich byla na zhotovení mříže za cenu ve výši 65.000 Kč od pana V. Čermáka a druhá schválená 
nabídka byla na provedení malířské opravy fasády kaple za cenu ve výši 8.568 Kč od pana 
I. Skačana. Všechny proběhlé dokončovací práce snad konečně ukončí nepovedenou opravu kaple 
a sérii reklamací u původního zhotovitele. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravená kaple sv. Kříže 
(foto Tereza Bremová) 



Z jednání ZM 
Zatím poslední zasedání ZM proběhlo v pondělí 24. června 2013 od 18 hodin v sále 

Kulturního domu Žlutice. Na tomto zasedání bylo schváleno členství našeho města ve 
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. Dále pak poskytnutí finančního daru ve výši 
50.000 Kč pro obec Lubenec s tím, že poskytnutý dar bude poskytnut na odstranění povodňových 
škod v mateřské škole. Schválena byla také účetní uzávěrka města za účetní rok 2012, stejně tak i 
závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2012 v 
přiloženém znění včetně uložených nápravných opatření. Zároveň byla schválena i rozpočtová 
opatření 5/2013 a 6/2013 podle předloženého návrhu Městského úřadu Žlutice. 

 
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. 

 
Věřím, že jste si všichni užili kulturními akcemi našlapaný měsíc červen (ŽDL, dětský den, 

Žlutickou pouť nebo třeba jízdu veteránů) a stejně tak pohodu během prázdnin! 

Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice 

 

VZPOMÍNÁME  
Dne 6. 7. 2013 jsme se rozloučili s naší 

manželkou, maminkou, babičkou, sestrou, 
švagrovou a tetou paní Marií Rozhoňovou. Za 
účast na posledním rozloučení a projevy 
soustrasti všem děkujeme. 

 
Rozhoňovi 

 

*** 
 

Dne 27. 8. 2013 uplynul již rok od úmrtí 
našeho milovaného Pavla Palivce. Stále 
vzpomínají manželka Jiřina a celá rodina. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 



PODĚKOVÁNÍ  
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům a divákům nohejbalového turnaje, 

který se konal 6. 7. 2013 na horním fotbalovém hřišti. 
 
Poděkování patří také sponzorům:  
 

• Petr Sulek - zemní práce 
• Vodovody a kanalizace Karlovy Vary 
• TJ Sokol Žlutice 
• SDH Žlutice 
• Milan Kryl 
• Hana Slepičková 
• Marta Záluská  

 
Všem, za PNVK, ještě jednou děkuji a těším se na další, nejen nohejbalové setkání. 

S pozdravem za PNVK Vlastimil Jambor ml. 

 

 
 



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
DPS Žlutice, příspěvková organizace, nabízí osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

věku, osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby své služby.  

 
V rámci naší působnosti poskytujeme: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím 
 
Služby poskytujeme klientům žijícím v domě s pečovatelskou službou (žádosti o přidělení 

bytu v domě s pečovatelskou službou přijímá ředitelka pečovatelské služby) a dále klientům v 
terénu, v jejich domácnostech. Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o 
poskytování pečovatelské služby. 

 
Služby zajišťuje odborný personál v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.  
 
Máte-li  zájem o naše služby, můžete se informovat: 
- osobně v kanceláři ředitelky DPS Žlutice, p. o., Pod Strání 467, Žlutice, telefonicky na 

číslech 353 393 269, 725 958 988, e-mailem dpszlutice@seznam.cz. 
 
Na výše uvedených kontaktech předáme veškeré informace o naší službě a podmínkách 

poskytování služby.  
 
Naším posláním je poskytovat klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života 

v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Chceme tak uživatelům služby, i přes 
jejich nepříznivou zdravotní či sociální situaci, pomoci setrvávat v jejich domovech, zachovat 
vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké. 

Veronika Janíčková 
ředitelka DPS Žlutice, p. o. 



VÁŠ NÁZOR - REAKCE  
Následující řádky jsou reakcí na rubriku Váš názor ze zpravodaje č. 7-8/2013. Plně 

respektuji názor pisatele, chci jen některé uvedené skutečnosti velice stručně komentovat. Předně 
nesouhlasím s názorem na „opětovnou neschopnost“ spolupráce RM a ZM. Rada vychází ze 
zastupitelstva a má jeho podporu. Ne všichni zastupitelé mají stejné názory, ale v běžných 
záležitostech města (většina agendy) rozhoduje ZM naprosto standardně. Mým názorem dále je, že 
eliminovat třenice jakýmsi třetím subjektem je představa naivní. Pro mě je řešením vzájemný 
respekt a pokora, společná práce na společné věci. Nechtít město ovládat, ale vést.  

 
Pisatel dále konstatuje, že RM nenabídla občanům „starou studii“ k revitalizaci náměstí. 

Snad měl na mysli Projekt na úpravu zeleně, jehož autorem je Ing. Borusík. Tento materiál řeší 
pouze zeleň, oprav chodníků, komunikací, inženýrských sítí, archeologického průzkumu atd. se 
dotýká pouze náznakem nebo vůbec. Datum vzniku je rok 2005, a to by spíše mělo vzbuzovat jiné 
otázky. Je to komplexní řešení? Bylo vypsáno výběrové řízení na pořízení projektu a je jeho cena 
odpovídající? Kolik by stála jeho realizace? Jak byli s návrhem seznámeni občané? Jak dopadlo 
připomínkové řízení a kdo ho vedl? Byla realizace zastavena, odložena nebo jen zapomenuta…? 

 
Poslední poznámku mám k údajným předvolebním slibům. Jasně jsme formulovali a 

napsali, co chceme (na rozdíl od jiných). A když se často k tomuto konkrétnímu seznamu vracím, 
jsem si jist, že se z něj nic nerozplývá a věci tam uvedené jsou nebo budou viditelné. Revitalizace 
náměstí tam není, stejně jako není vykalkulovaným krokem k publicitě.  

Václav Slavík 

 

KAM SE PODĚLA ŽLUTICKÁ KRONIKA ? 
V letech1990 až 2000 jsem byl autorem zápisů do Žlutické kroniky. Měl jsem k disposici i 

dvě robustní knihy. Jedna obsahovala kronikářské záznamy v rozmezí let 1945 až 1958 a v druhé 
byl první kronikářský záznam z roku 1975. Proč mezidobí od roku 1959 do roku 1974 nebylo 
kronikářsky zaznamenáno? Že by se kronika v té době nepsala? Jistě se psala. V kronice z roku 
1975 je záznam, že 18. února 1975 zemřel žlutický kronikář J. Kraus. Když byl kronikář, musela 
být i kronika. Kam se tedy poděla? 

Chybějící kronika v letech 1959 až 1974 jistě měla zaznamenat řadu místních skutečností, 
ale i události v roce 1968 - Pražské jaro a okupaci republiky vojsky Varšavské smlouvy. V roce 
1968 mohlo být pravdivě zaznamenáno, že i žlutičtí občané podporovali snahy socialismu s 
lidskou tváří a rozhodně protestovali proti vojenské okupaci. Dodnes jsou o tom uchovány 
dokumenty. Nebo snad kronika z tohoto období byla psána později pod vlivem „Poučení z 
krizového vývoje“ a dle přání již deformované strany se místo okupace hovořilo „o bratrské 
pomoci“? Jak to mohlo být napsáno, dnes nevíme. Kronika není. 



Kdo mohl mít zájem, aby kronika zmizela? Nebo je snad uložena v okresním archivu? 
Nevím. Neptal jsem se. Mohli být i zájemci v pozdějších letech, kterým by „normalizační líčení 
roku 1968-9“ bylo ke škodě. 

Něco by o existenci této kroniky mohli vědět dosud žijící funkcionáři národního výboru z 
doby „normalizace“. Dosud se jich asi nikdo neptal, a tak mlčí. 

Kdo by se však i po tolika letech mohl o kroniku zajímat, je současné zastupitelstvo či radní 
města. Vyzývám je k tomu. 

Jaroslav Vosecký 
člen Muzejního spolku Žluticka 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
V měsíci září čekají naší hasičskou organizaci kromě klasické činnosti tři větší události. 

První je vyvrcholení soutěže dospěláků v požárním sportu.  Čeká nás poslední soutěž ve 
Vladařském poháru, která se koná v sobotu 14. září ve městě Chyše. Soutěž je velice vyrovnaná, a 
tak s napětím očekáváme, jak vše dopadne.  

 
Vzhledem k povodním, které postihly náš spřátelený hasičský sbor v německém 

Vieselbachu, bylo nutno červnové setkání zrušit. Náhradní termín byl domluven na víkend od  
20. - 22. září, kdy k nám zavítá cca 30 hasičů zastoupených třemi generacemi. Není divu, vždyť 
toto mezinárodní přátelství trvá již plných 36 let a je jedno z nejdelších v Karlovarském kraji. 

 
A ta třetí? Společně se začátkem školního roku startuje také sezóna Mladých hasičů. Ani 

letos tomu není jinak. Naším společným cílem je samozřejmě opět navázat na úspěchy minulých 
ročníků a hlavně naplnit očekávání, že z našich mládežníků vyroste další generace, která náš 
žlutický hasičský spolek postupně převezme a naváže tak na již 143 let trvající tradici.  

 
Hasičský kroužek bude opět organizován v souladu s pravidly hry Plamen, schválenými a 

vydanými Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, v aktualizovaném znění. 
 

Kategorie PŘÍPRAVKA : 
• Vedoucími kolektivu budou Lenka Hartová a Miriam Miná řová 
• kategorie je určena pro děti od 4 let věku až po žáky první třídy základní školy 
• kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 16:30 hodin (místo bude vždy operativně určeno) 

 



Kategorie MLADŠÍ a STARŠÍ: 
• vedoucími kolektivů budou Václav Slavík, Martin Pokorný, Aleš Horský a Lukáš Havel 
• kategorie jsou určeny pro mládežníky od druhé třídy základní školy do věku 15 let 
• mladší kategorie se bude scházet každý čtvrtek od 16:30 hodin a starší kategorie od 17:30 

hodin (místo bude vždy operativně určeno) 
 

První setkání všech kategorií, společně se zápisem, proběhne ve čtvrtek dne 5. září v 16:30 
hodin v hasičské zbrojnici. 
Krom ě stávajících členů samozřejmě velice rádi přivítáme i případné nové zájemce.  

 
Máte-li zájem získat další informace o naší organizaci, sledujte naše hasičské stránky. 
www.hasici-zlutice.cz 

Alois Minář 
Jednatel a velitel SDH Žlutice 

 
 



KARMELITÁNI V CHYŠI , RABŠTEJNĚ A TACHOVĚ 
Že je v Chyši chátrající karmelitánský klášter, je všeobecně známo, mimo jiné i z pořadu 

České televize Památky na prodej (odvysílaného 9. 11. 2008). Muzejní spolek Žluticka, jako 
sdružení občanů zabývajících se regionální historií, uspořádal ve čtvrtek 27. 6. 2013 přednášku 
P. Gorazda z řádu obutých karmelitánů (O. Carm.).  

 
Samotné přednášce však ještě 

bezprostředně předcházela mše svatá v 
kostele v Rabštejně nad Střelou. Tam přes 
dvacet účastníků mohlo prožít bohoslužbu v 
málo využívaném kostele Panny Marie 
Sedmibolestné. Nejen věřící si odnesli 
hluboké prožitky. 

 
Zaplněná konferenční místnost 

penzionu Harmonie ve Žluticích dala tušit, 
že zvolené téma je pro žlutické 
posluchačstvo lákavé. Otec Gorazd osvětlil 
vznik řádu karmelitánů ve Svaté zemi a pak 
pohovořil o zmíněných třech 
karmelitánských klášterech. Omezil se na 
období 14. – 16. století, pro které existují 
archivní prameny. Pozdější život 
karmelitánských klášterů je nám tak trošku 
skryt. I když například je přesně známo, kdo 
byl představeným chyšského kláštera, který 
posvětil žlutický sloup Nejsvětější Trojice v 
roce 1712 (viz ŽZ 3/2012). 

 
Pater Gorazd dokázal předat 

informace o klášterech v příjemné 
atmosféře, dokázal si najít cestu k 
přítomným posluchačům. Za obojí mu patří 
poděkování. 

 
 
 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka  



MEZINÁRODNÍ LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA VE ŽLUTICÍCH  
Dva týdny v červenci se obyvatelstvo Žlutic přechodně rozrostlo o patnáct studentů 

Mezinárodní letní školy etnografického filmu. Jednalo se o první ročník filmové školy pořádné 
Západočeskou univerzitou v Plzni. Frekventanti se snažili proniknout do tajů krátkého 
dokumentárního filmu zaměřeného na národopisná témata. Po krátké teoretické přípravě byli 
studenti rozděleni po třech do filmařských „štábů“. Vzniklo pět filmů, z nichž jeden zachycuje 
fenomén politického stěhování pomníků v Karlových Varech a čtyři jsou ze Žlutic. Pro příští 
žlutické generace tak zůstane zachycen příběh domu čp. 122 s Davidovou hvězdou – pozůstatkem 
po Křišťálové noci v r. 1938, svět dospívající sedmnáctileté dívky, příběh chovatelky koz a 
mapování místních pohádek a legend. 

 
Na závěr dvoutýdenní práce proběhlo v Městě Touškově veřejné promítání natočených 

filmů, které sledovali také profesionálové z oboru. Ti pak poskytli studentům zpětnou vazbu k 
jejich dílům. Profesionálové současně vybírali filmy do různých folklorních nebo 
antropologických filmových festivalů. Je tak možné, že letošní žlutickou realitu budou mít 
možnost příští rok zhlédnout diváci v Praze nebo ve Vídni. 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka¨ 

 

 

Slavnostní vytrubování 
 
Ve čtvrtek 15. srpna 2013 se v Muzeu ve Žluticích uskutečnil slavnostní závěrečný koncert 

hudebního tělesa SLŠ Žlutice Žluťásek. Koncert byl vyvrcholením třídenního náročného 
soustředění trubačů na Chlumu, které vedla paní Dana Herzigová a pan Otakar Štěpánek, který v 
letošním roce (přes svůj vyšší věk) vybojoval jako praktický trubač 2. místo v celonárodní soutěži. 

Vytrubování zorganizovala a odborným slovem ke každé skladbě provedla patronka našeho 
Žluťásku ing. Eva Hanušová. Soubor nacvičil a zatroubil i několik melodií z pohádek – zážitek! 
Koncertu byl přítomen i ředitel SLŠ Žlutice ing. Bohdan Koždoň, který na závěr účastníkům 
soustředění předal osvědčení o absolvovaném soustředění. A že trubači uměli, o tom jsme se 
přesvědčili na vlastní uši. 

Míla Špidrová 



 



„T ADY SE TO NEMŮŽE STÁT“ 
Při vyhlašování literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín koncem roku 2010 

organizátoři motivovali účastníky těmito slovy: Končí rok 2010, ve střední Evropě žijeme již 
pětašedesát let v hlubokém míru a v žádné České republice blízké zemi nevládne nelidský režim. 
Na rozdíl od předválečného Československa, jehož západním sousedem byl stát, jemuž od roku 
1933 vládli nacisté. Do Prahy tehdy přicházeli němečtí emigranti z řad odpůrců nacistického 
režimu i pronásledovaných židů a přinášeli zprávy o tamějších zhoršujících se podmínkách 
svobodného života. Ačkoliv situace v Německu mnohé nenechávala klidnými (za všechny 
jmenujme spisovatele Karla Čapka, či divadelníky Voskovce a Wericha, kteří ve své tvorbě 
upozorňovali na nacistické nebezpečí), málokdo si uvědomoval, jak velké zlo se skutečně blíží. 
Demokratický režim Československa se zdál jeho obyvatelům stabilní, chráněný jeho spojenci - 
Francií a Anglií. Až konec 30. let ukázal, o jakou iluzi se jednalo.  

Právě proto bylo zvoleno téma tehdejšího ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku 
Terezín pro mládež, které znělo Tady se to nemůže stát. Jedná se o větu, kterou si ve třicátých 
letech minulého století říkali mnozí, kteří i přes všechny varovné zprávy nevěřili, že demokratický 
systém prvorepublikového Československa zanikne a místo něj bude nacisty nastolen režim 
pronásledující všechny odpůrce i další, z jejich pohledu méněcenné skupiny obyvatel. 

Výstava ve Žluticích představí nejzajímavější z oceněných prací z 15. ročníku výtvarné 
soutěže Památníku Terezín pro žáky základních a studenty středních škol. 

 
Vernisáž proběhne 16. září 2013 v 16 hodin v areálu základní školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Stanislav Ertl 



MAGICKÁ MÍSTA KARLOVARSKÉHO KRAJE  
Muzejní spolek Žluticka ve čtvrtek dne 19. 9. 2013 od 17 hodin v penzionu Harmonie ve 

Žluticích pořádá přednášku PhDr. Stanislava Burachoviče 
 

„Magická místa Karlovarského kraje“ 
 
Po přednášce proběhne autogramiáda stejnojmenné knihy autorů Stanislava Burachoviče a 

Jana Boreckého. 

Jste srdečně zváni! 





VIVA  LA  MUSICA  
Každým rokem pořádá žlutický sbor ROSA COELI pro příznivce sborového zpěvu 

jednodenní festival, který nese jméno Viva la musica (Ať žije hudba). Letos se můžeme všichni 
společně setkat již na 14. ročníku. První tóny zazní opět v sobotu 21. 9. 2013 ve 14 hodin ve 
žlutickém chrámu sv. Petra a Pavla. 

Mnozí účastníci jsou ostřílenými bardy, kteří u nás nepějí poprvé. Mezi takovéto pravidelné 
sbory patří Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad, s nimi se již po několikáté střídá v popředí 
chrámového prostoru Ženský pěvecký sbor Smetana z Kladna.  

Ani loketští Cubitus nezapějí poprvé, s nimi se také setkáváme pravidelně, tento soubor se 
věnuje hudbě acapella doby renesanční a barokní, svým repertoárem jsou nám, Rose coeli, 
nejbližší.  

Z Nové Role také často přijíždí smíšený sbor Chorea Nova, který svým zaměřením inklinuje 
k hudbě „staré“, ale rádi si zazpívají spirituály či jinou klasickou sborovou tvorbu mladší doby. 
Letos se můžeme potkat s tělesem zcela novým, který existuje teprve krátce. Jmenují se Cantilo a 
přijedou z Mariánských Lázní. Nechme se překvapit, jak to Cantilu u nás bude znít a slušet. 

 
Všichni, kteří máte rádi zpěv, sborové zpěvy, příjemnou atmosféru ... jste srdečně vítáni. 

Za Rosa coeli sbormistryně Petra Vojtová 

 
 

Foto Jan Borecký 



INZERCE 
 

PRODEJ 
 

Prodám garáž ve Žluticích, ul. Mlýnská ���� 774 333 468 
 

*** 
Prodám garáž ve Žluticích, ul. Zámecká. Cena - nejvyšší nabídka. ���� 737 661 569 

 

*** 
Prodám pěkný, slunný byt 1+1 v Bochově v I. patře               

zatepleného panelového domu s novou fasádou. V bytě plastová okna s žaluziemi, v kuchyni a v 
předsíni PVC, v obýváku koberec. Jádro původní, nová šatní skříň v předsíni.  

Pěkné klidné prostředí. Cena: 385 000 Kč. ���� 607 105 368 
 

***  
Prodám družstevní byt 4+1 ve Žluticích, cena dohodou. 

����776 005 185 
 
 

KOUPĚ 
 

Koupím garáž ve Žluticích. 
���� 725 086 766 

 
 

PRONÁJEM 
 
 

Pronajmu byt 1+1 ve Žluticích. 
���� 607 966 897, 353 393 479 

 
 

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 

  

ZÁŘÍ 2013 
 
 

Kulturní d ům 
 
Středa 11. 9. 9:00 Pohádka Zvířátka a loupežníci – pro MŠ a I. st. ZŠ 
 
Sobota 14. 9. 20:00 Vodácká taneční zábava – hraje FERNETIC 
 
Čtvrtek 26. 9. 20:00 Divadlo Karlín  -  MAM´ZELLE NITOUCHE 

Slavná vaudevillová opereta, konfrontující tři rozdílné světy: klášter, 
divadlo a kasárna. Titulní hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve 
svatouškovském prostředí komedii, ale hraje ji i její učitel zpěvu, 
ctihodný klášterní varhaník, pan Célestin...  
V hlavní roli  Otakar Brousek ml. 

 
 
 

Galerie 
 

 
Středa 18. 9. 17:00 Zahájení výstavy – fotografie – Rudolf Roubal 
 
 
 

Kostel sv. Petra a Pavla 
 
Sobota 21. 9. 14:00 14. ročník festivalové přehlídky VIVA LA MUSICA 
 
 



 

Koupaliště - Dolánka 
 
Neděle 1. 9. 13:00 NECKYÁDA + Rozloučení s prázdninami 

Plavidla všeho druhu, fantazii plavidel se meze nekladou, 
soutěže pro děti, disco, opékání buřtů 

 
 
 

Protivec 
 
Sobota 28. 9.  SVATOVÁCLAVSKÁ POU Ť – Protivec 
 
 
 

Žlutice - nádraží 
 
Sobota 5. 10.  DEN ŽELEZNICE, ŽLUTICE PROTIVEC   

Parní vlak 
 
 

 

 
 
 
 

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

 
 



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 pěti řádků pro občany města zdarma,  

od šestého 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 18. 9. 2013 

 
 

 


