
 



SLOVO STAROSTY  
Poslední dubnový den patřil slavnosti stavění máje. Děkuji touto cestou všem, kteří 

připravovali program pro naše nejmenší, stejně jako hasičům za přípravu a postavení májky na 
náměstí. 

Prvního května byl uspořádán zájezd do partnerského Warmensteinachu, kde byla 
slavnostně podepsána partnerská dohoda (tentokrát na německé straně). Všech 47 našich účastníků 
bylo velice vřele přijato na radnici představiteli obce i zástupci spolků. Při podpisu smlouvy jsem 
převzal od pana starosty Andrease Voita symbolický klíč od obce s česky psaným nápisem „Náš 
dům je i váš dům“. Slavnostní fanfáru provedl Josef Johan – student Střední lesnické školy 
Žlutice. Poté jsme byli všichni pozváni do místní hasičské zbrojnice na zábavné odpoledne spojené 
se stavěním májky. Při tomto ceremoniálu vystoupili naše mažoretky ve žlutických barvách. Celé 
odpoledne bylo příležitostí lépe poznat partnerské spolky a dohodnout konkrétní spolupráci (např. 
fotbalisté). Poděkování patří také všem překladatelům. 

 

 
 

Jak bylo předesíláno, rozhodli se zastupitelé města převzít zřizovatelské funkce Základní 
umělecké školy a Základní školy praktické od Karlovarského kraje. Obě zastupitelstva schválila 
potřebné dokumenty a spojení těchto škol tak už nic nebrání. Dovolte mi vysvětlit, jak vše bude 
probíhat. Předně zřizovatelem všech škol bude Město Žlutice, formálně vznikne název nové školy 
Základní škola a Základní umělecká škola Žlutice. O všechny stávající zaměstnance bude 
postaráno. ZUŠ prozatím zůstane ve svých prostorech na náměstí, ZŠP opustí budovu v areálu 
Mateřské školy a přestěhuje se do hlavní budovy školy. Zde vzniknou 2 speciální třídy. 



Organizačně se v duchu inkluze předpokládá propojení obou výukových procesů. Myslím, že to 
nebude obtížné, děti se vzájemně znají z družiny, z autobusu nebo ze společných projektových 
dnů. Veškerý majetek obou škol přejde do vlastnictví města a bude předán Základní škole do 
užívání. Obě sloučené školy povedou nově vzniklí zástupci současného ředitele ZŠ pana Luďka 
Svobody. Peníze na platy poplynou jako doposud od státu.  

 
V souvislosti se školou ještě jedna informace, která se týká školní jídelny. Byl jsem se 

spolu se zástupci ZŠ a školní jídelny podívat v ZŠ Dalovice na provoz školní jídelny, kterou 
vede firma Skolarest (www.skoly.scolarest.cz). Celý provoz převzala, kuchyň 
zmodernizovala a výrazně rozšířila pro žáky nabídku ve stravování (např. připravují také 
svačiny). Firma má propracovaný systém nabídky jídel, který motivuje konzumovat také 
zdravější jídla plná zeleniny. Na základě této informativní návštěvy a místního šetření 
zástupců firmy byla p ředložena konkrétní nabídka, která zároveň řeší stravování v MŠ i ZŠ. 
Nyní se budeme nabídkou zabývat.  To, že se podle některých „zasvěcených“ bude jídlo do 
Žlutic odněkud dovážet, je naprostým nesmyslem. Z vlastní zkušenosti vím, že naše jídelna 
funguje ke spokojenosti všech. Nicméně otázka její modernizace, zatraktivnění prostředí, 
možnosti odběru jídla bez objednání a hlavně stávajících cen je také zajímavá. 

 
V minulém čísle zpravodaje jsme byli informováni o výměně kříže na Nevděku. Po opravě 

skutečně volal a je dobře, že se jí někdo chopil. Osobně bych si představoval, udělat z takové 
příležitosti trochu společenskou událost pro všechny žlutické. Jako necitlivé mi osobně připadá 
sejmutí kříže v době velikonoční. Úplně jsme také zapomněli na posvěcení tohoto symbolu. Vždyť 
všechny tyto sakrální drobnosti v našem okolí neoslavují své tvůrce nebo restaurátory, ale někoho 
úplně jiného. Předběžné datum posvěcení kříže na Nevděku bylo s P. Řezáčem stanoveno na 5. 7. 
v 18:00. Zájemci jsou samozřejmě vítáni.   

Poslední informace se týká sboru zastupitelů. V dubnu se vzdal svého mandátu zastupitele 
pan Jaroslav Novák a na jeho místo nově nastoupil pan Luboš Pilný.    

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 

 

NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ 

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

Ani v posledním předprázdninovém čísle ŽZ nebude chybět krátká informace o jednání 
Rady města (dále jen RM), která se v tomto období sešla třikrát, a také o jednání Zastupitelstva 
města (dále jen ZM), které se konalo 13. 5. 2013 v městském kulturním domě. Informace o jednání 
ZM jsou uvedeny v závěru tohoto příspěvku. 

 



Bytové hospodářství a pronájmy 
Ve sledovaném období nebyl RM vyhlášen žádný záměr pronájmu městských bytů, stejně 

tak RM neschválila zveřejnění záměru pronájmu parcely p. č. 3961/2 v k. ú. Žlutice, tedy prostoru 
bývalé sběrny kovů naproti točně autobusů pod vlakovým nádražím.  

RM naopak schválila zveřejnění záměru pronájmu celé řady parcel na dobu neurčitou za 
účelem provozování zemědělské činnosti za roční nájemné ve výši 2% z průměrné ceny pozemků 
v daném katastrálním území (více informací případní zájemci získají na www.zlutice.cz). 

 

Péče o památky a kultura 
RM stejně jako každý rok schválila uzavření smlouvy o organizačním zajištění Žlutického 

divadelního léta 2013 a pověřila starostu města podpisem návrhu smlouvy v předloženém znění. 
Příznivci tohoto divadelního svátku v našem městě se tedy mohou i letos těšit na spoustu 
zajímavých představení a zábavy. 

 

Příspěvkové organizace 
RM v popisovaném období schválila rozpočtové opatření 1/2013 příspěvkové organizace 

DPS Žlutice ve znění podle předloženého návrhu. Toto rozpočtové opatření bylo formalitou, 
jelikož dne 6. 2. byl ZM schválen DPS neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 1.454.000 Kč 
oproti plánovanému 1.453.496 Kč, proto bylo 554 Kč (rozdíl) nasměrováno na náklady spojené s 
cestovným.  

 

Rozvoj města, projekty 
Jak jistě víte, v první polovině tohoto roku probíhaly práce na rekonstrukci sociálního 

zázemí na horním hřišti, které budou zpětně financované z dotace. Jak se během nich ukázalo, 
bylo potřeba navýšit původní smluvní cenu o 138.302 Kč bez DPH v důsledku zvýšení rozsahu 
dodávaného zařízení a prací (kotel, radiátory a bojlery). Z tohoto důvodu RM schválila dodatek 
číslo 1 k původní smlouvě se zhotovitelem akce. 

Dále RM ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice schválila podání žádosti o 
dotaci a přijetí dotace v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Lesní cesta Mostecká II“ a 
pověřila jednatele společnosti podpisem dokumentů a provedením dalších kroků nezbytných k 
získání a administraci uvedené dotace. Tato akce jednak zhodnotí majetek města, ale zajisté potěší 
i cyklisty, protože zlepší turistické spojení mezi Dolánkou a Mostcem. 

RM také schválila podání žádosti o dotaci a přijetí dotace v rámci programu Podpora 
rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji na akci „Střelská stezka“ a pověřila 
starostu města podpisem dokumentů a provedením dalších kroků nezbytných k získání a 
administraci uvedené dotace. Plánováno je pokračování projekční přípravy obnovy cest v úseku 
Dolánka – Verušice – Ratiboř – Polom – Skoky. 

 

Spolky a sdružení 
Tak jako v předchozích letech i letos jednohlasně schválila RM zabezpečení činnosti 

hasičské zásahové jednotky kategorie JPO II a přijetí dotace od Hasičského záchranného sboru ČR 
s tím, že v roce 2014 předpokládá zaměstnání dvou osob v hlavním pracovním poměru.  

Vyřešena byla i otázka žlutických krojů. RM schválila uzavření smlouvy o bezplatné 
výpůjčce 3 kusů žlutického kroje městem od Českého zahrádkářského svazu Žlutice na dobu 
neurčitou a pověřila starostu města podpisem smluvního dokumentu ve znění podle předloženého 
návrhu. Věřím, že žlutické kroje uvidíme nejen v důstojných vitrínách, ale také na městských 



akcích a při prezentaci města v rámci partnerství s obcí Warmensteinach či na veletrzích 
cestovního ruchu. 

 

Zhodnocení městského majetku a stavební činnost 
RM schválila nabídku Technických služeb Žlutice na provedení lokálních oprav místních 

komunikací v lokalitě Na Výsluní za cenu ve výši 17.819 Kč bez DPH. Jedná se o provizorní 
řešení, avšak věříme, že i tak zlepší stávající situaci. 

 

Vybrané body z jednání ZM ze dne 13. 5. 2013 
Z hlediska rozpočtu města bylo důležité schválení rozpočtových opatření 3/2013 a 4/2013 

podle předloženého návrhu Městského úřadu Žlutice. Jelikož je jasné, že se projekční práce v 
projektu „Revitalizace Velkého náměstí ve Žluticích“ budou s největší pravděpodobností 
realizovat až v roce 2014, bylo přesunuto 500.000 Kč na pokrytí a předfinancování oprav 
sociálního zázemí na horním hřišti (opatření 4/2013). Rozpočtové opatření č. 3 řešilo neočekávané 
výdaje, které nebyly rozpočtovány. Město např. platilo za lesní hospodářský plán, soudní poplatky 
za vydání lesů ve vojenském prostoru v Doupovských horách, opravy rozhlasu, rozšíření pojištění 
majetku atd. celkem ve výši 289.300 Kč. 

Dále byl schválen zápis do městské kroniky za 1. čtvrtletí letošního roku a nové znění 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Žlutice. 

 

Přeji vám všem mnoho skvělých kulturních zážitků při ŽDL, dětském dni 8. června anebo 
třeba během Žlutické pouti v husitském duchu 22. června! 

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

 

OZNÁMENÍ  
Chtěla bych touto cestou oznámit, že klíček od skříňky SPOZu, kde se vyvěšují parte našich 

zemřelých spoluobčanů, je uložen v kanceláři č. 209 (matrika) na Městském úřadu ve Žluticích.  
Pokud budete potřebovat vyvěsit oznámení o úmrtí, přijďte na matriku a zde se o vše 

postaráme. 
 

Hana Jančurová 
matrikářka 



WARMENSTEINACH  
1. MÁJ V BAVORSKU  

Prvého května 2013 odstartoval autobus s účastníky zájezdu ze Žlutic do bavorského města 
Warmensteinachu. Účelem zájezdu bylo podepsat partnerskou dohodu mezi oběma městy o 
spolupráci a přátelství a také umožnit dalším žlutickým občanům poznat partnerské město a lidi. 
Poprvé byla dohoda podepsána u nás 23. 11. 2012 při vysvěcení restaurované sochy Nejsvětější 
trojice na žlutickém náměstí.  

Přihlásil jsem se s manželkou na zájezd do Warmensteinachu  ze zvědavosti:  
 
1. Jak vypadá město Warmensteinach a jací tam žijí lidé? 
2. Jak budou Bavoráci slavit 1. máj? 
 
Čtenáři Žlutického zpravodaje mi doufám prominou, že se nebudu věnovat popisu jídla a 

dalšího pohoštění. Jídlo bylo skvělé, pivo dobré, káva a zákusky domácí výroby chutné. 
 
K otázce první:  
Město Warmensteinach je polohou odlišné od města Žlutic. Nemá svůj historický střed 

(náměstí), nemá historickou radnici (ta dnes sídlí ve zrušené, ale vhodně upravené nádražní 
budově). Domnívám se, že před druhou světovou válkou byl Warmensteinach jen větší vesnicí a 
rozvoj nastal až po válce s příchodem vystěhovalců z Čech (z Jablonecka), kteří založili sklárnu a 
postavili penziony ve stráních nad městem.  

Město se rozkládá kolem hlavní ulice a potoka, který protéká městem. Ulice vede směrem  
do města Bayreuth. Potok nese název Teplý kamenný potok. Kolem silnice se rozkládají budovy 
jako škola (jen do 4. tř.), malé obchůdky, pekařství, zavřený hotel (jako u nás). Centrem dění byla 
toho dne budova a prostor hasičárny, kde naše výprava obědvala. V den 1. máje zde bylo několik 
stánků s bavorskými klobásami apod. 

Městečko leží ve výšce 800 m. n. m. A prosperuje hlavně v zimě, kdy se zde lyžuje. Živo je 
tu ale i v ostatních ročních obdobích – jsou tu turistické stezky (nejoblíbenější na Ochsenkopf, 
kam se dá pohodlně vyjet i lanovkou), sjezdové trasy pro biky... 

 
K otázce druhé: 
Do popsaných míst byli po roce 1945 vystěhování z Jablonecka v Čechách němečtí 

obyvatelé – převážně skláři. Škoda, že neumím německy, abych si s těmito lidmi mohl pohovořit. 
Dnes samozřejmě žijí v obci hlavně jejich potomci a historii připomíná sklářské muzeum vedené 
manželským párem právě z Jablonecka.  

U stolu v kavárně jsem seděl se dvěma starými pamětníky. Jeden byl rodilý Čech, který do 
Bavorska prostě od nás utekl, a druhý bývalý starosta. Žádnou nenávist vůči Čechům jsem po celý 
krátký pobyt nezaznamenal, naopak se k nám Bavoráci chovali ochotně a vlídně, všude vládla 
pohostinnost a ochota vyhovět. 

Po obědě došlo na stavění májky, kterou vztyčili místní hasiči. Místní zvyk se liší od našich 
venkovských zvyků. Májka byla vyzdobena plechovými tabulemi místních řemesel, byla z 
pevného napuštěného dřeva a používá se každým rokem stejná. Vztyčení májky doprovázela 



místní hasičská kutálka, která doprovázela hudbou i slavnostní oběd v hasičárně. Samozřejmě 
došlo i na „Škoda lásky“.... 

 
 
 
Závěrem nás pan starosta Andreas Voit (který se po celý den o zájezd ze Žlutic staral) 

nechal vyvézt úzkými serpentinami až téměř na vrchol jedné strany hor, které obklopují údolí 
města.  

Zájezd se určitě vydařil a můžeme jen doufat, že podepsání partnerské dohody mezi našimi 
obcemi vydrží déle než do příštích voleb. 

Kronikář města Mgr. J. Sýkora  



VZPOMÍNÁME  
 
Dne 18. 6. 2013 uplyne již 

10 let, kdy se navždy zavřely oči 
milovaného manžela, tatínka a 
dědečka, pana Josefa Weigla.  

Stále vzpomínají manželka 
Jiřina, dcery Ivana a Markéta s 
rodinami a syn Petr s rodinou.  

Kdo jste ho znali, věnujte tichou 
vzpomínku. Děkujeme. 

 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
Míra pot řebné podpory při poskytování pečovatelské služby 
 
V předešlém čísle jsem se stručně věnovala výčtu úkonů, které pečovatelská služba 

zajišťuje. Nyní bych ráda uvedla několik informací k míře podpory při poskytování pečovatelské 
služby.  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném změní, upravuje v § 2 základní 
zásady při poskytování sociálních služeb. Zásady hovoří o tom, že rozsah a forma pomoci a 
podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. 
Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, 
podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k 
dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.  

Z toho vyplývá, že úkolem pečovatelské služby je zajištění potřebné míry podpory podle 
individuálních potřeb uživatelů. Míra potřebné podpory je u každého uživatele specifická (s 
ohledem na jeho zdravotní stav, věk, chronické onemocnění, zdravotní postižení, apod.). Uživatel 
by se měl do té míry, do které je schopen, podílet vlastními silami na plnění jeho cílů při 
poskytování služby. Například u běžného úklidu domácnosti by se tak měl uživatel na této činnosti 
podle jeho schopností a možností podílet (uživatel utírá prach na dostupném místě, pečovatelka 
pak na méně dostupném místě, apod. – pokud uživatel může, podílí se na úklidu – tím dochází k 
naplnění zásad § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – uživatel je 
veden k aktivitě, je podpořen rozvoj jeho samostatnosti, atd.). 

Veronika Janíčková 
ředitelka DPS Žlutice, p. o. 



 

 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU  
ŠANCE NA ZM ĚNU 

 
Od května 2012 probíhá na Karlovarsku projekt pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let, 

který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.  
Projekt realizuje společnost JOB ASISTENT s.r.o., kancelář projektu naleznete v obci Valeč 

v Čechách v Domě zámeckých kaplanů (místní fara) na adrese Karlovarská 6, 364 53 Valeč. 
V rámci projektu bylo podpořeno celkem 37 účastníků. Již 23 účastníků získalo zaměstnání 

a 13 účastníků zatím úspěšně absolvovalo zvolený rekvalifikační kurz a další kurzy jsou pro 
účastníky plánovány. Někteří z účastníků absolvovali krátkodobou ochutnávku práce, jiní se 
zúčastnili zajímavé exkurze u zaměstnavatelů v regionu, například jsme společně navštívili OZT - 
OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s. 

Projekt je realizován ve spolupráci s KoP ÚP v Toužimi a Karlových Varech. Máte-li  
zájem o vstup do projektu, kontaktujte nás na telefonním čísle 734 586 029 nebo  
e-mailu info@job-asistent.cz, případně osobně ve Valči. 

Bližší informace o projektu naleznete také na webu společnosti www.job-asistent.cz v sekci 
Projekty EU ESF pod názvem Šance na změnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky  

 



REVITALIZACE VELKÉHO NÁM ĚSTÍ  
INFORMACE PRO OBČANY O DALŠÍM POSTUPU  

Jak bezpochyby většina obyvatel Žlutic zaregistrovala, rozhodlo se vedení města pro 
přípravu studie revitalizace Velkého náměstí, jejíž přípravou pověřila Rada města Atelier Soukup 
z Plzně. Výběr tohoto atelieru byl záměrný, na jedné straně stála více než čtyřicetiletá praxe, silné 
zázemí a hlavně úspěšné realizace veřejných prostranství i historických budov výrazně přesahující 
náročnost revitalizace Velkého náměstí a radničního bloku s muzeem (např. náměstí Republiky v 
Plzni, Měšťanská beseda v Plzni a řada dalších), na druhé straně pak doporučení odborníků z 
oblasti památkové péče, zastupitelů různých měst a dokonce i starší návrhy a doporučení tohoto 
atelieru místním Muzejním spolkem bývalému vedení města.  

Pokud připočítáme velice nízkou cenovou nabídku za zpracování studie, 174.000 Kč (bez 
DPH), a odborný zájem architekta Soukupa o naše město, bylo logické, že se Rada města rozhodla 
pro navázání spolupráce se špičkou v daném oboru. Výsledkem společné práce byly dvě varianty: 
A (tzv. architektonicky čistá) a B (tzv. zelená varianta), za kterými si rada města stála a stojí jako 
za velice kvalitními návrhy, které by dále po připomínkování a diskuzi se zastupiteli a občany ráda 
rozvíjela. 

 
Obě výše popsané varianty byly představeny ve ŽZ, na internetu, první z nich pak při besedě 

v kulturním domě i při výstavě v městské galerii, kde byla připravena kniha pro připomínky a 
návrhy občanů. Ve ŽZ pak proběhla anketa, která měla prozradit, zda čtenáři zpravodaje chtějí, 
stejně jako vedení města, něco s náměstím dělat a zda se jim více líbí varianta A nebo B. Výsledky 
ankety ukázaly, že většina aktivních čtenářů chce s náměstím i městským jádrem něco dělat a že 
pokud by vybírali z nabízených variant, většinově by se přiklonili k tzv. zelené variantě. Z 
výsledků ankety bylo také zřejmé, že se minimálně 26% respondentů neztotožňuje ani s jednou z 
představených variant, což byl jasný signál pro Radu města k další činnosti. Podobného názoru 
jako zhruba čtvrtina čtenářů tohoto zpravodaje bylo i 7 z 15 zastupitelů, kteří požadovali vytvoření 
dalších variant od různých architektů.  

 
Jelikož budoucí podoba nejdůležitějšího veřejného prostoru ve městě by neměla být závislá 

pouze na rozhodnutí několika málo jedinců, ale je třeba najít shodu napříč politickým spektrem a 
hlavně podporu většiny obyvatel, rozhodla se Rada města v příštích měsících postupovat v 
maximální součinnosti s pozičními i opozičními zastupiteli a s občany, kteří se chtějí 
konstruktivně podílet (ne se zviditelňovat ať už jakýmkoli způsobem), a to tak, že Rada města 
uspořádá v rámci Žlutické pouti malý workshop, při kterém budou moci lidé ze Žlutic, ale i 
turisté, navrhnout svou vlastní podobu náměstí. Tu budou „kreslit“ na jednoduché plány 
náměstí ve formátu A3 (prostor, psací potřeby atd. budou zajištěny). Zároveň budou tyto plány 
zmenšeny do příštího ŽZ a lidé si budou moci navrhnout své náměstí i v klidu doma, druhá 
strana plánku pak bude sloužit pro komentáře. Tentokrát se návrhy ze ŽZ budou odevzdávat přímo 
na radnici tak, aby nemohlo dojít ke zmanipulování. Všechny návrhy náměstí budou shromážděny 
a poslouží jako inspirace pro jednoho z architektů, kterého doporučí pracovníci Národního 
památkového ústavu a bude nejúspěšnější v poptávkovém řízení. Takto vznikne druhá variantní 
studie, která doplní již hotovou tzv. zelenou variantu ze studie Atelieru Soukup. 



Třetí studie vznikne z iniciativy v současnosti opozičních zastupitelů. Ti se rozhodli oslovit 
vysoké školy v Praze a Liberci, kde bude vypsána architektonická soutěž, z níž vyjde celá řada 
návrhů, z nichž nejpovedenější budou zpracovány jako studie a jejich autoři budou finančně 
odměněni. Vznik třetí a možná i dalších studií bude v kompetenci výše zmíněných zastupitelů. 
Finanční náklady v obou případech ponese Město Žlutice a ani jeden nesmí nákladem přesáhnout 
cenu 174.000 Kč (bez DPH). Veškerá zaměření, výzkumy a rešerše, které bylo potřeba realizovat 
při tvorbě studie Atelieru Soukup, budou vedením města bezplatně poskytnuty z důvodu snížení 
finanční i časové náročnosti. 

 
Nové dvě studie musí být hotové do konce roku 2013. Jednak proto, aby mohly být řádně 

prezentovány obyvatelům Žlutic, a zejména proto, aby se při parlamentních volbách v roce 
2014 mohli voliči zároveň rozhodnout, ve které z variant se bude dále pokračovat, tzn. 
investovat nemalé finanční prostředky do prováděcích a realizačních projektů. Mimo tři 
varianty/studie bude připravena i možnost nepouštět se do revitalizace Velkého náměstí. 
Obyvatelé Žlutic a přilehlých obcí si tak sami rozhodnou o budoucí podobě svého náměstí. 

Na tomto místě bych ještě jednou rád poděkoval těm, kteří se do dnešních dnů chovali 
slušně, profesionálně a přispěli konstruktivními připomínkami a návrhy k zlepšení stávající 
varianty Ateliéru Soukup. Tomuto atelieru patří dík za profesionální přístup.  
 

Na druhou stranu bych zde chtěl vyjádřit i politování nad tím, jak k problematice 
„Revitalizace Velkého náměstí“ přistoupila celá řada opozičních politiků (i na stránkách tohoto 
zpravodaje), ale také někteří obyvatelé (např. na Facebooku), kteří záměrně šířili k řivá obvinění, 
nepravdivé a poplašné informace mezi obyvatele města, vytvářeli nepřátelské, tedy netvůrčí 
prostředí a snažili se bojkotovat jakékoli snahy o vytvoření konstruktivní diskuze vedoucí k 
nalezení řešení. Dle mého názoru šlo o zbytečně vynaložené úsilí a boj proti něčemu a někomu, 
kdo bojovat nezamýšlel a ani nebojoval. Navíc ve věci obnovy města ani bojovat nebude, pokud 
za boj není považována věcná diskuze vedoucí ke zlepšení návrhů, projektů atd. Ještě připomenu, 
že argumenty typu: „Mně se to nelíbí.“ nebo „To si zase někdo namastí kapsy.“, skutečně nejsou 
konstruktivní, smysluplnější je přijít s konkrétním argumentem typu: „Čtrnáct stromů je dle mého 
názoru málo, navrhuji přidat stromy i po kratších stranách náměstí.“ atd. 

 
I přesto nepřestávám věřit, že společným cílem nás všech je jen to dobré pro obyvatele 

Žlutic a systematická obnova a údržba našeho města. Pro ty, kteří právě teď začali pociťovat 
zrychlení tepu a v hlavě si rovnat další ostrý příspěvek do ŽZ, mám jeden vzkaz: „Nechte 
zbytečného obviňování, hledání osobních nedostatků, překonejte svá ega a raději pojďte tvořit 
projekty a dělat rozhodnutí, která budou prospěšná vám všem ve Žluticích i těm, kteří do nich 
zavítají!“. 

Mgr. Libor Janíček 



JEŠTĚ K NÁM ĚSTÍ 
JINÁ VARIANTA JIŽ EXISTOVALA A EXISTUJE  

 
V minulém čísle ŽZ  jsem zůstal dlužen občanům své stanovisko k rekonstrukci Velkého 

náměstí, a to z důvodu projednávání na pracovní schůzce zastupitelů. Zde bylo dohodnuto, že 
prozatím další stupeň projektové dokumentace nebude u firmy Ateliér Soukup zadán. K tomuto 
odložení přispěl, dle mého vnímání, nejednoznačný výsledek ankety, která v podstatě nabízela jen 
jednu variantu, přesto vyvolala  rozruch.  

 
Studii od Ateliéru Soukup jsem měl možnost podrobně pročíst a myslím, že projektanti 

odvedli dobrou práci a z jejich pohledu jim není moc co vytknout. Dostali zadání, že mají udělat to 
nejlepší, tak si to užili a udělali to nejhonosnější a dle jejich názoru nejlepší provedení, hodné pěší 
zóny v Karlových Varech či Václavského náměstí. 

 
Starosta Mgr. Slavík se ve svém komentáři k náměstí odvolává na neaktualizovaný 

Strategický plán města. Bohužel již nezmiňuje, že v té samé době již  byla jedna studie 
zpracována, a to v roce 2005 firmou  Ing. Borusíka. Neřekl bych, že tato studie je na koleni 
vyrobená malůvka. Co se týče objemu odpracovaných hodin, tak na tom bude obdobně jako studie 
Ateliéru Soukup. Samozřejmě, grafické zpracování i úroveň projektu je o poznání nižší než studie 
Ateliéru Soukup, ale stejně tak  i cena byla o řád nižší, ale to v této fázi hledání koncepce není  
podstatné. 

 
Otázkou zůstává, proč rada města ve své anketě jako druhou variantu nepoužila  tento 

projekt na úpravu povrchů a zeleně Velkého náměstí. Já osobně jsem zastáncem obnovy současné 
podoby náměstí včetně dopravního řešení, na které jsem stejně jako všichni občané zvyklý.  

 
V příloze (viz následující strana) přikládám uvedenou podobu od Ing. Borusíka.  
 
Již na první pohled je patrné, že finanční náročnost je úplně někde jinde a obnovu by bylo 

možné provádět po jednotlivých blocích, či chodnících. Samozřejmě i zde by bylo nutné 
diskutovat o potřebě a rozsahu obnovy inženýrských sítí.  

Věřím však, že vzhledem k zachování současného dopravního řešení by se nemuselo 
zasahovat do podzemí, čímž by odpadla potřeba archeologických prací. U těchto prací nikdo 
nedokáže dopředu specifikovat cenovou  ani časovou náročnost a jsem přesvědčen, že v 
předpokládané částce 76 miliónů (vč. DPH) dle studie Ateliéru Soukup nejsou tyto práce 
dostatečně započteny. 

Zastupitel  
Ing. Jaroslav Růžek 



 



VÁŠ NÁZOR 
(O) HLASY  MLADÝCH  II. 

V minulém čísle Žlutického zpravodaje chtěla paní Hnyková uveřejnit mé a Tomášovy 
názory na provedení ankety o revitalizaci náměstí, které jsme vyjádřili na FaceBookových 
stránkách města Žlutice. Bohužel prý kvůli nedostatku místa ve ZŽ byl redakční radou příspěvek 
zkrácen a zůstal z něj pouze nicneříkající úvod. (Pravděpodobně obrázek koně na téže stránce 
vypovídá o názoru občanů víc.) 

Lidé že Žlutic, kteří nemají k dispozici Facebook, se nás často ptali, co mělo být ve 
zkráceném článku paní Hnykové. Proto naše příspěvky, třebaže po dvou měsících už trochu 
neaktuální, chci ve ŽZ zveřejnit znovu. 

Pavla Mutinská 

Tomáš Ries: 
Z výsledků ankety je vidět, že hodně lidí nechce variantu A, a ani B. Nebylo na výběr, tak 

napsali C -  jinou. Tím se ukázalo, že celá anketa byla  dost nedokonalá. Sice hrála radním do 
karet, ale  moc neuspěla. Byl bych rád, kdyby se udělala anketa pořádná, kde bude mít člověk na 
výběr. Tato anketa tlačila občany do toho, co chtějí radní. 

 
Pavla Mutinská: 
Mám dotaz - jak to bylo s anketními lístky? Ve Žlutickém zpravodaji byl jeden přiložený. 

Ne všichni z jedné rodiny mohli mít stejný názor, proto bylo dovoleno anketní lístky množit. Je to 
pravda? Pokud ano, logicky z toho vyplývá, že nelze s daty zacházet pod klíčem 1 lístek = 2 lidé. 
Pokud se nemýlím, byla to anketa. Ta se používá ke kvalitativnímu zkoumání, nikoliv 
kvantitativnímu. Nereprezentativní vzorek respondentů u takovýchto anket není homogenní, 
vyjadřování výsledků v procentech, potažmo grafech, je tedy naprosto zcestné! Po jednom 
semestru základů statistiky nás naučili, že ankety (dotazníky apod.) mají svůj řád, podle kterého se 
sestavují. Proč tedy nebylo alespoň poznamenáno, že pokud respondent nesouhlasí ani s jednou 
nabízenou variantou, může doplnit vlastní stanovisko? Opět nemohu než souhlasit s Tomášem 
Riesem, že ten, kdo lístek sestavoval, chtěl respondenta dotlačit k vyjádření souhlasu s tzv. 
menším zlem, variantou B. 

Já jsem například chtěla původně dát svůj hlas variantě B, ovšem jen proto, abych se 
vyhnula variantě A. Jestliže bylo hlavním cílem zjistit, cituji: „... zda je obecná chuť veřejné 
prostory revitalizovat a zda se ze dvou variant líbí více A nebo B", proč bylo posléze doplněno, že 
se může vepsat jiná varianta? Proč toto nebylo předtištěné na lístku? Hodně lidí to nevědělo a 
volilo "radši B, než A". Tak se zdá, že tuto variantu podporuje celých 26% obyvatel, kteří o této 
modifikaci hlasovacího lístku věděli. Kolik by jich asi bylo, kdyby "jiná varianta C" byla v lístku 
zmíněna? Asi víc, že? Byl tedy anketní lístek zpracován bez chyby? Proč bylo dovoleno vepsat 
variantu C, když to, jak říkáte, nebylo cílem zjišťování? Jsou výsledky relevantní, když jsou 
ovlivněny nedostatečnou informovaností o vyplňování?  



VESELÉ KRÁLOVSTVÍ ŽLUTICKÉ ? 

SEN: Bylo nebylo jedno malé šťastné městečko vklíněné v údolíčku zurčící říčky Střely, 
kde všichni byli jenom šťastní, neexistovaly tu žádné problémy, lidé se na sebe vzájemně usmívali 
a bavili se pouze o počasí... 

 

REALITA: Žijeme na malém městě, které již delší dobu v podmínkách nastavených vládou 
ČR nemá právě na růžích ustláno. Udělat tu něco s sebou přináší mnohé problémy. Někdo si je 
uvědomuje, jiný je tuší, někdo nemá ani tušení. 

 

MŮJ POHLED: Kdysi jsem do komunální politiky vstupovala s názorem, že toto město je 
příliš malé na to, aby se rozštěpilo na příznivce radnice a opozici. Tehdy přebíral starostenský úřad 
pan Vojta od pana Guta. V průběhu mého posledního mandátu, který skončil před dvěma a půl 
lety, jsem opozici vnímala jako pojistku. Byla ostražitá a nedala nám pokoj. Ukazovala nám, jak 
také mohou naše snažení vnímat druzí. Nikdy se ale nestalo, abychom se snažili tehdejší opozici 
(jak já to slovo nemám ráda!) umlčet, i když jsme často s jejími názory nesouhlasili. 

 

ÚŽAS: V posledním měsíci nevycházím z úžasu. Poprvé jsem žasla nad tím, co se dá udělat 
z příspěvku do zpravodaje. Paní Hnyková vybrala z facebooku města z mnoha dalších dva 
příspěvky, které se vyjadřovaly k problematické anketě týkající se rekonstrukce náměstí. Udělala 
to, domnívám se, protože ne všichni obyvatelé města mají internet, potažmo jsou přihlášeni na 
facebook. Kdo do jejího článku zasáhl způsobem, že z něj zbylo nic neříkající plácnutí do vody, 
nemám tušení. 

 

Podruhé jsem užasla, když jsem se šla podívat na městský facebook, který spravují pan 
tajemník Fábera a pan radní Janíček.  Proč byly smazány všechny příspěvky Tomáše Riese a s tím 
komentáře dalších občanů Žlutic i mimožlutických, které reagovaly na dotaz Tomáše Riese?  
Např. velmi pěkný příspěvek F. Lebedy mladšího, který se vyjadřoval z pozice architekta k 
plánované rekonstrukci náměstí, nebo příspěvek pana V. Malafy? Proč byly smazány všechny 
dotazy na pana L. Janíčka a příspěvky týkající se např. rekonstrukce náměstí, ankety, organizace a 
financování prvního městského plesu, kotelny a jiné? Celkem přibližně 121 názorů občanů. 
Všechny si nepamatuji (a o to asi šlo...). 

Potřetí jsem už byla pobouřená. To když jsem se dozvěděla, že byl Tomáši Riesovi 
znemožněn přístup na facebook města!!! Zmizelo vše, u čeho byla Tomášova profilová fotka. 
Zmizí problémy, zmizí-li "šťouralové"? Domnívala jsem se, že žijeme v demokracii, kde občan 
má právo, pokud to nečiní vulgárním a urážlivým způsobem, vyjádřit svůj názor. V době sametové 
revoluce byly po Praze vylepovány různé trefné bonmoty. Jeden nadčasový mi uvíznul v paměti: 
Kdo se bojí o pozice, ten se bojí opozice. Proč jsem si na něj vzpomněla? 

 

RADA: Takže chcete-li přispívat do Žlutického zpravodaje nebo komentovat dění ve městě 
na facebookových stránkách města, nezapomeňte: ÚSMĚV, PALEČEK NAHORU A CHVÁLIT, 
CHVÁLIT, CHVÁLIT! 

 

P.S. Čtete-li ale tyto řádky, není to určitě se svobodou projevu u nás ještě tak špatné... 

Miroslava Mutinská 



POZNÁMKA K P ŘÍSPĚVKU PHDR. MUTINSKÉ V MINULÉM ČÍSLE ŽZ 

V minulém čísle ŽZ se paní doktorka Mutinská v závěru svého příspěvku adresovanému 
panu starostovi zmínila o „Facebooku“ jako o médiu, které je v mém držení a kde opoziční 
zastupitelé nemají možnost sdělit své názory.  Dovolte mi osvětlit, jak je to s Facebookem, což je 
sociální síť na internetu, kde mají lidé, organizace další možnost prezentovat se celou řadou 
způsobů. 

1. Nespravuji Facebook (ačkoli bych se tomu za ty miliardové zisky nebránil), nýbrž 
(NE)oficiální profil Města Žlutice na Facebooku společně s panem Ondřejem Fáberou (tajemník 
úřadu). 

2. Tento profil neslouží k prezentaci politicky podbarvených názorů jednotlivých zastupitelů 
(pozičních či opozičních), prezentaci politických stran a už vůbec není diskuzním fórem 
bulvárního typu, kdy je napadán jakýkoli ze zastupitelů (ať poziční, tak opoziční). Pokud se 
některý z „fanoušků“ profilu rozhodne jedno z těchto výše uvedených pravidel porušit, je 
upozorněn, v případě, že ve svém chování pokračuje, je zablokován (což není cenzura, jak by 
mohlo být někým interpretováno, ale snaha držet se zaměření a pro důstojnost tohoto profilu, viz 
níže). V žádném případě také profil nenahrazuje oficiální stránky města, úřední desku a žádný z 
oficiálních informačních kanálů, kterým musí Město Žlutice ze zákona informovat své obyvatele. 

3. K čemu tedy profil slouží? Je určen pro pozvánky na kulturní, společenské a sportovní 
akce a zveřejnění fotoreportáží a videí z nich tak, aby si je mohli zájemci prohlédnout, „stáhnout“ 
pro svou potřebu či je okomentovat (např. rodiče získají zdarma fotky svých dětí z besídky apod.). 
Dále slouží k prezentaci projektů města a ke zveřejnění vybraných sdělení úřadu, a to z důvodu, 
aby se i mladší obyvatelé, kteří zrovna nečtou ŽZ či úřední desku, dozvěděli o dění ve městě a 
okolí.  

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že (ne)oficiální profil města, který před lety založil 
Michael Bok (mimochodem obyvatel Močidlece, ne Žlutic) a požádal mě (ještě před volbami v 
roce 2010) o jeho správu, není prostor pro politickou diskuzi, kritiku, laciné a nepodložené 
spekulace či útoky na kohokoli.  

Doporučuji tedy všem případným „diskuzechtivým“ zastupitelům i občanům, ať si založí 
svůj nebo společný profil na Facebooku, který svým názvem i příspěvky bude jasně ukazovat, že 
se jedná o diskuzní fórum, např. kritika dění ve Žluticích. Bude pak na každém, zda se stane 
fanouškem tohoto profilu a zda se bude zapojovat do diskuzí. Naopak Ti, kteří mají zájem o 
pozvánky na akce, fotografie z nich atd., nebudou číst dohady, spekulace a zbytečně vyhrocené 
diskuze. Navíc, jednoduše řečeno, Žlutice mohou mít libovolný počet profilů na Facebooku s 
libovolným počtem správců a fanoušků, v tomto má každý stejné možnosti a svobodnou vůli. 

Věřím, že jsem vám, vážení čtenáři, alespoň stručně objasnil, jak je to se Žluticemi na 
Facebooku, pokud ještě nejste fanoušky (ne)oficiálního profilu města 
https://www.facebook.com/zlutice, který společně s panem Fáberou dobrovolně a bezúplatně 
spravujeme z důvodu dobré informovanosti obyvatel města a okolí, budeme rádi za váš „LIKE“. 
Naopak s těmi, kteří se rozhodli tento profil využít ke svému zviditelnění a šíření spekulací a 
agrese, se na profilu již nesetkáte. Věřím, že tito lidé či skupina založí svůj vlastní „žlutický“ 
profil. 

S úctou 
Mgr. Libor Janíček 



POČASÍ LISTOPAD 2012 – DUBEN 2013 
 
Listopadové mlhy byly nadprůměrné. Z celého měsíce bylo jen 12 dnů bez tohoto jevu. 

Srážky činily 42,5 l/m2, což byl mírný podprůměr. Zapršelo 7x, byl zaznamenán slabý mráz (- 
2°C). Padal také sníh ve formě přeháněk (k 7.11. 4 cm). Toto počasí trvalo do přechodu na měsíc 
prosinec, přesněji do 9.12., kdy napadlo 9 cm. Celkově tedy 13 cm sněhu. Úvahy nad tím, zda 
budou Vánoce na sněhu nebo na blátě, se různily. Vidina „bílých Vánoc“ byla ještě i tři dny před 
těmito svátky, kdy stále leželo 8 cm sněhu. Počasí nad střední Evropou bylo různorodé. V Polsku a 
na Ukrajině vládla kalamita. K nám se rychle přiblížila fronta od Británie ve formě deště, takže 
Vánoce byly nakonec „na blátě“. Nic se nezměnilo ani na Silvestra. 

 
Za celý rok 2012 spadlo celkem 632,2 l/m2plochy, což bylo o 60 l více než v roce 2011. 

Zapršelo 84x, v zimním období 29x sněžilo. Průměrná teplota byla 11,7°, bouřek bylo 
zaznamenáno 15. 

 
Leden 2013 byl až do své poloviny pod vlivem inverzního podmračeného počasí. 

Nepříjemný studený vítr nahrával poruchám i v lidském organismu. Lidé se hůře přizpůsobovali 
neustálým proměnám klimatu. Napadlo 8 cm sněhu, nejnižší teplota byla 13°C pod bodem mrazu. 
Srážky byly tentokrát nadprůměrné – 71,9 l/m2. Sněhovou nadílku přinesl konec ledna a skoro celý 
únor. Přeháňky zesilovaly a 9. února napadlo 9 cm sněhu. Teploty nepřekročily -12 °C. Kolem 
19. 2. začal do naší republiky proudit studený vzduch ze Skandinávie, který se střídal s  proudící 
frontou od jihovýchodu se sněžením, které zasáhlo celou republiku. Celkem bylo naměřeno 50 cm 
sněhu. V naší oblasti to bylo 27 cm (24. února). Sníh však postupně ubýval až na 6 cm. Tento stav 
přecházel do března. Milovníci zimních sportů byli spokojeni, řidiči měli problémy.  

 
Místo očekávaného jara došlo k neobvyklému ochlazení se studeným větrem. Lidé 

netrpělivě očekávali změnu k lepšímu. Ta však nepřicházela. Naopak, na velikonoční svátky 
napadly 4 cm sněhu. To byla ale tečka za sněžením. Začátek dubna byl teplotně podprůměrný, jaro 
bylo stále v nedohlednu. Ke změně došlo v rozmezí 9. - 13. dubna, kdy se teplota pohybovala 
kolem 13°C. Postupně se teploty zvyšovaly na 18 – 20 °C. 25. dubna bylo naměřeno dokonce 
28°C, což nasvědčovalo tomu, že jaro je opravdu tady, i když s téměř měsíčním zpožděním. 
Příroda si ale poradila a tento skluz dohnala. Mohlo se tedy naplno začít pracovat na zahrádkách. 
Měsíc duben byl ale nejsušším za posledních 7 let. Podle statistiky se letošní jaro srážkově rovnalo 
jaru v roce 1958. 

 
Přehled počasí od května do října si budete moct přečíst v listopadovém, případně 

prosincovém vydání Žlutického zpravodaje. 

Jaroslav Janouškovec   



KRÁTKÁ VZPOMÍNKA NA P ŘEDNÁŠKU  
ŽLUTICKÉ KARTY A NEJEN O NICH  

Dovolte mi, abych alespoň v krátkosti vzpomněl na akci, která se pořádala ve žlutické škole 
ve slunném odpoledni dne 18. 4. 2013 pod názvem „Žlutické karty a nejen o nich“. 

Na počátku byla, jak už se stává, šťastná náhoda, že se sešli zástupci Muzejního spolu 
Žluticka a Clubu sběratelů hracích karet. Obě strany měly stejný zájem propagovat zajímavé a širší 
veřejnosti neznámé hrací karty, které vznikly ve žlutickém regionu cca v polovině 19. století a 
poukázat na dílo místního výrobce karet Josefa Janiczka, který je známější ve světových 
sběratelských kruzích než ve své vlasti. Na toto téma připravili členové Clubu sběratelů hracích 
karet přednášku, jejímž obsahem byla nejen postava Josefa Janiczka, ale i širší pohled do karetní 
historie všeobecně, zvláště pak do nedalekého okolí Žlutic – do Rabštejna n. Střelou a do Chebu.  

Přednáška byla doplněna o výstavu karet a předmětů s karetní tematikou souvisejících (k 
vidění byly nejen staré tarokové karty s motivy panovníků, české vlastenecké karty, ale i 
nestandardní současná produkce, karetní lisy, popelníky, zápalkové nálepky stylizované jako karty 
a mnoho dalšího). Na výstavu přispěli předměty ze svých domácností a sbírek i občané Žlutic.  

 

 
 
Vrcholem výstavy byla prezentace unikátních předmětů ze sbírek chebského muzea – 

nátisku netradičních tarokových karet a tiskové desky kartáře Josefa Wilhelma z Chebu, o kterých 
bylo přednášeno. Muzejní spolek Žluticka k této akci vydal i Bulletin, který si mohli návštěvníci 



zakoupit. Celá akce byla završena workshopem, na kterém si návštěvníci mohli vyzkoušet 
kolorování karet tradičním postupem a jako další suvenýr si z akce odnést vlastnoručně 
kolorovaný tisk se žlutickým žaludským esem. Organizátoři nezapomněli ani na pohoštění, zvláště 
milé bylo, že nabízené cukroví bylo vyrobeno ve tvaru hracích karet. Přes to, že na přípravu měli 
„muzejníci“ i „kartáři“ necelé 2 měsíce a na samotnou instalaci výstavy 2 hodiny, podařilo se, 
vytvořit pro návštěvníky příjemné prostředí a zajímavou akci, která svým obsahem, jenž zahrnoval 
přednášku, výstavu i možnost vyzkoušet si samotný výrobní postup stoprocentně naplnila pojem 
osvěta. Mimořádná byla i účast, počet připravených židlí v přednáškové místnosti nestačil a bylo 
nutné nosit stále další a další. 

Zdárnému průběhu napomohla i pomoc z okolních obcí (Manětín) a společnosti Piatnik 
Praha, s.r.o., dceřiné společnosti výrobce hracích karet z Rakouska, která je s českou historií 
hracích karet pevně spojena. 

Za náš Club sběratelů hracích karet, o.s. bych touto cestou rád poděkoval Muzejnímu spolku 
Žluticka za přípravu a pomoc při realizaci výstavy a přednášky a obyvatelům Žlutic za jejich 
zájem a srdečnou atmosféru, kterou vytvořili. Pokud objevíme něco nového, rádi se do Žlutic 
vrátíme s nějakým novým příspěvkem. 

 

Za Club sběratelů hracích karet, o.s. 
Petr Bílý, předseda 

 

ŽLUTICE A JEJICH MÍSTNÍ DRÁHA  
 
Dne 18. 5. 2013 v podvečerních hodinách uspořádal Muzejní spolek Žluticka přednášku 

železničního historika - amatéra RNDr. Karla Breitera, věnovanou místní dráze Rakovník – 
Bečov.  

Poutavou, přes hodinu trvající přednášku, vhodně doplněnou bohatým obrazovým 
materiálem, vyslechlo v sále penzionu Harmonie téměř 50 posluchačů. Následovalo zodpovězení 
otázek z publika. Bývalí pracovníci dráhy v řadách posluchačů poskytli přítomným některé 
doplňující informace, např. o několika málo zkušebních jízdách rychlíku z Prahy do lázeňského 
trojúhelníku přes Žlutice v 90. letech. Pro dlouhý čas jízdy, a tím pádem i malý zájem cestujících, 
zůstalo pouze u nich. Účastníci měli možnost si prohlédnout několik předmětů ze železniční 
stanice Žlutice, která byla zrušena v prosinci 2012. 

Na přednášce též zazněla prosba přednášejícího o získání kopií jakýchkoliv dokumentů 
týkajících se naší dráhy. Ochotní vlastníci je mohou nabídnout Dr. Breiterovi prostřednictvím 
našeho spolku. 

 
Pro zájemce odkazujeme na článek přednášejícího v prvním letošním čísle časopisu Svět 

železnice. 
 



Celá akce byla podkreslena 
obavami ze zrušení celé trati (viz 
například současný záměr na bourání 
protiveckého nádraží versus snaha 
prohlásit jej za kulturní památku). 
Zatím však vlaky po naší místní 
dráze jezdí! 

 
 
 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 

 

BAZÉN A KINO KARLOVY VARY  
Dne 27. 4. 2013 jsme my, někteří žáci ZŠ a občané Žlutic vyrazili do Karlových Varů. 
Ve 12 hodin jsme vyjížděli ze Žlutic, bylo nás asi dvacet. Jeli jsme asi tak hodinu 

autobusem s panem Vrbíkem. Jako první jsme jeli do bazénu u KV Arény. U kasy jsme nahlásili, 
co kdo chceme, bazén, saunu, rodinné vstupné, každý dle svého uvážení. Poté jsme se přemístili 
do šatny. Zděšení nastalo, když jsme zjistili, že šatny jsou společné. Samozřejmě tam byly kabinky 
na převlečení. Jakmile jsme se převlékli do plavek, šli jsme do sprch (oddělených) a pak hurá do 
bazénu. Většina byla často na tobogánu nebo ve vířivce. 

Tři slečny si koupily vstupenku i se saunou a z té měly opravdu zážitek na celý život. 
Pokaždé, když chtěly do sauny, byli tam nahatí muži a ony se styděly tam jít. Takže vyčkávaly na 
vhodný okamžik. Nakonec v sauně byly jen pár minut, než tam vlezl opět nahatý muž. Velice jsme 
se nasmáli. 

Po bazénu jsme se autobusem přemístili ke kinu Čas. Měli jsme čas, tak jsme zamířili skoro 
všichni do McDonalda.  

Do kina jsme šli na film Zambezie. Před vstupem jsme si koupili popcorn a pití, také jsme 
dostali brýle, film byl v 3D. Seděli jsme v předních řadách. Film trval asi hodinu a půl. Byl to 
kreslený film, příběh o ptácích. Když to skončilo, tak jsme odevzdali brýle a šli k autobusu. Při 
cestě zpátky si všichni vyprávěli svoje zážitky ze dne a myslíme, že to byla krásně prožitá sobota.  

Tento „den“ vznikl za podpory městského grantu, z kterého byla zaplacena doprava a 
vstup do kina. Tímto děkujeme.  

Zdeňka Ptáčková, Soňa Vojíková 



Mateřská škola „U lesa“ ve Žluticích 
pořádá v neděli 2. 6. 2013 

 

 
 
 

Program je určen pro předškolní děti 
a žáky 1. třídy ZŠ. 

 
Start bude v lesíku za MŠ 

od 13.00 do 14.30 hodin, 
vstupné dobrovolné. 

 
Opět probudíme z celoročního spánku pohádkové bytosti,  

děti jim pomohou splnit nejrůznější úkoly, 
za které potom budou sladce odměněny. 

 
Na konci této pohádkové cesty si budete moci opéct na ohníčku vuřty 

(musíte si je vzít s sebou), povozit se na lodičce po řece  
nebo se svézt na koníkovi.  

 
V cíli bude také možno zakoupit si občerstvení. 

 
 
 



 

DEN ZEMĚ NA LESÁRNĚ 
Na 24. dubna 2013 připravili studenti a studentky Den Země pro děti z I. stupně Základní 

školy ve Žluticích přímo v prostorách naší střední školy. Šest skupin dětí se svým pedagogickým 
doprovodem přivítalo slavnostní vytrubování Pavlíny Volákové, Petra Peška a Pepči Johana, který 
zároveň děti ze základky přivítal.  

Celkem jsme společně nachystali tři stanoviště: poznávačku lesní zvěře a ptáků s malým 
testem, na druhém stanovišti se skupiny učily správně třídit odpad. Následoval opět testík z toho, 
co se děti naučily. Na stanovišti totiž třídily odpad do pomyslných kontejnerů s tím, že jim studenti 
vysvětlili, co je správně, co ne a jak je důležité recyklovatelný odpad správně ukládat do 
kontejnerů. A protože malí žáčci třídili téměř bezchybně, věřím, že to tak dělají i doma. Třetím 
stanovištěm byla pak ukázka práce s motorovou pilou Martina Cigánka a Matěje Jaroše, který 
během dopoledne z kmene břízy vyřezal parádní veverku.  

 

 

POZOR! Už jsou tady… 

Matěj Jaroš a jeho veverka Standa Jaroš při  
prohlídce psích kotců 



Jednotlivé skupiny si prohlédly také budovu školy zevnitř a zavítali i do naší „kulturky“, kde 
právě probíhala výstava paroží Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary. Vyšlo nám počasí, 
panovala dobrá nálada, a tak věřím, že se dětem ze základky mezi lesáky líbilo a studentíci že si 
uvědomili, že práce s „mládeží“ není žádný „prča“ příběh, ale že je hóóóódně náročná. :-D  

 (Děkují také paní učitelce Milušce Sýkorové za doping v podobě výborné buchty, po které 
se jen zaprášilo.)  

A tak zbývá už jen poděkovat již zmíněným trubačům, Věrce Zmekové, Petře Pospíchalové, 
Kláře Štaifové z prvního stanoviště, Míše Salákové, Martině Sodomkové a Veronice Šolcové z 
druhého stanoviště, Matěji, Martinovi a paní Hovorkové z třetího stanoviště, fotografce Janě 
Georgievové a dvěma vtipálkům a průvodcům školou Standovi Jarošovi a Tomáši Kokoškovi. 
Díky, bylo to prima. 

Za organizátory Míla a Míla 

*** 
 

Ještě v ten samý den  - tedy ve středu 24. 4. 2013 - uklidili žáci z prvního a druhého ročníku 
mechanizátorů černou skládku „počítačových komponentů“ a pneumatik a sebrali několik pytlů 
odpadků na cestě „K lípě“. O pytle a odvoz se ochotně postaraly TS Žlutice. 

 
P. S. Celý prostor pod vysílačem jsme ale neuklidili, mezi plastovými lahvemi a jinými 

odpadky se totiž nacházely i injekční stříkačky. 
 

 

Míla Špidrová 



MLADÍ LIDÉ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH  
Pořádali jsme regionální kolo. 

V mladší kategorii zvítězilo tříčlenné 
družstvo ZŠ Manětín, ve starší 
kategorii družstvo SLŠ Žlutice. 
Národní kolo bylo 23. 5. v Kostelci 
nad Černými lesy - v sídle ČZU 
Praha, mezinárodní kolo v září v 
Portugasku. Výsledky národního kola 
se dozvíte v příštím čísle ŽZ. 

 
 
 
 
 
Zleva: Pavlína Voláková, Antonín 
Seman, Miroslav Luzar 

 

*** 
VÝSTAVA TROFEJÍ OMS KARLOVY VARY V BUDOVĚ NAŠÍ ALMA MATER  

 
 

Všechny fotografie pořídila studentka Jana Georgievová 



SOUTĚŽ "O  POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽLUTICE " 
 

Naši soutěžící se zúčastnili první letošní soutěže, která se konala ve Žluticích na náměstí. 
Žlutické ženy zvítězily s přehledem. V kategorii mužů trvalo napětí až do samého konce, nakonec 
zvítězili muži ze Žlutic o 3 desetiny vteřiny před borci z Chyše. 

Soutěž jako taková se podařila, přišlo na čtyři sta diváků a všem, co podali ruku k dílu ještě 
jednou velký DÍK. 

Více v příštím čísle Žlutického zpravodaje. 
 

 
 

Vítězné družstvo žen. 

Alois Minář 



DĚTSKÝ DEN VE ŽLUTICÍCH  
TENTOKRÁT P ŘIPADL NA 8. ČERVNA  

Město Žlutice srdečně zve na dětský den s Dádou Patrasovou a žížalou Julií, který proběhne 
v Zámecké zahradě v sobotu 8. června od 13 hodin do minimálně 18 hodin. Děti se mohou těšit na 
obří nafukovací skluzavku, skákací hrad, trampolíny a malé kolotoče, řadu soutěží o sladké 
odměny, dětskou diskotéku, malování obličejů a spoustu další zábavy. Chybět nebude ani pěna od 
našich hasičů a pořádný táborák. Akci moderuje Libor Janíček.  

Těšíme se na vás i vaše děti! 

 

 
 
 
 
Občanské sdružení Žluticko ve spolupráci s Městem Žlutice a Agenturou P&P Chyše si vás 

dovoluje pozvat v sobotu 15. 6. 2013 od 14 hodin do sálu KD ve Žluticích na DĚTSKÉ DISKO. 
Jako smluvní partner sdružení Život dětem budeme na akci nabízet předměty s logem 

OSŽD., které si budete moci zakoupit. Připravili jsme pro vás i tombolu o zajímavé ceny. Vstupné 
na akci je 20 Kč. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za o. s. Žluticko 
Michálek Tomáš 

 

POZVÁNKA  
Sokol Žlutice vás zve ve dnech 28. - 30. 6 2013 na fotbalový stadion, kde se v tu 
dobu uskuteční setkání přátel kopané. Pozvání přijali i fotbalisté ze spřáteleného 
klubu Fortuna Frienstedt a partnerského města Warmensteinachu. Stěžejním dnem 
je sobota 29. 6. 2013, kdy proběhne turnaj  všech zúčastněných mužstev a večer 
na všechny čeká posezení s hudbou a případně i tancem. Přijďte fandit. 

Srdečně zvou organizátoři Sokola Žlutice 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzejní spolek Žluticka 
 

pořádá ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 18:00 hod. 
 

v penzionu Harmonie ve Žluticích 
 

 

přednášku P. Gorazda, O. Carm.,  
 

 

„Karmelitánský řád  
a jeho působení v západních Čechách  

ve 14. - 16. století.“ 
 

Přednáška bude pojednávat o řádu karmelitánů a zejména o jejich působení 
v klášterech v Chyších a na Rabštejně. 

 
 
 

Předtím, od 16 hodin, P. Gorazd, O. Carm., bude sloužit mši svatou 
v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. 



ŽLUTICKÁ POU Ť TENTOKRÁT V HUSITSKÉM DUCHU  
Město Žlutice srdečně zve na Žlutickou pouť, která i letos proběhne na Velkém náměstí v 

historickém duchu dne 22. června od 10 hodin do 22 hodin. Tentokrát bude připravena v duchu 
husitství, takže do našeho města zavítá sám Jakoubek z Vřesovic a možná se objeví i Jan Žižka z 
Trocnova se svou armádou. Věřme, že tentokrát Žlutice nevyplení.  

Program bude stejně jako loni bohatý. Těšit se můžete na vystoupení skupiny historického 
šermu, tance, středověkou hudbu, historický trh a ukázky historických řemesel, loutkové divadlo 
nebo třeba rokovou hudební skupinu. Stejně jako loni se bude soutěžit o pohár Boreše z 
Rýzmburka (zakladatele města), takže nejen pánové předvedou své dovednosti s pilou a se 
zlatavým pivním mokem. Připraven bude program v historickém podzemí, galerii a muzeu, stejně 
tak workshop o budoucí podobě Velkého náměstí. Akce bude zakončena ohnivou show a velkým 
ohňostrojem. 

Ještě připomenu, že stěžejní bude historický průvod městem, který tentokrát povede 
Jakoubek z Vřesovic, a to nejen ve dne, ale i v noci s pochodněmi. Ten si rozhodně nenechte ujít a 
ještě lépe, připojte se k němu! 

Věříme, že se máte na co těšit! 

 

CHORVATSKO – VODICE  
21. 6. – 30. 6. 2013 

 
Pojeďte s námi autobusem do Chorvatska. V termínu od 21. 6. do 30. 6.2013 zamíříme na 

týdenní pobyt do letoviska Vodice za příznivou cenu.  
Nástupní místa v Karlových Varech, Sokolově a Chebu zajistí bezproblémové odbavení 

účastníků a cesta rychle plyne.  
Nabídku jistě uvítají především senioři, ale i rodiny s dětmi. Přihlásit se můžete v Centru pro 

zdravotně postižené Karlovarského kraje na adrese Sokolovská 54, Karlovy Vary (Rybáře) nebo 
na �602 340 549, 353 234 666, kde Vám také rádi poskytneme podrobnější informace. 

 
CENA: 5 300,- Kč/dospělý, 4 900,- Kč /děti do 15-ti let/  
Cena zahrnuje:  

• dopravu autobusem s WC a klimatizací  
• 7x ubytování v apartmánovém domě LAGUNA  
• služby delegáta v místě pobytu  
• pobytovou taxu  
• kompletní pojištění a pojištění CK proti úpadku  

 
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje www.sluzbypostizenym.cz 



42. Žlutické divadelní léto 2013 
31. 5. – 2. 6. 2013 Kulturní dům Žlutice 

 
PROGRAM: 

 

Pátek 31. 5. 
 

20:00 ZÁRUKA TOUHY 
Autor: Silke Hassler, překlad: Michal Kotrouš 

Divadelní soubor Žlutičan, Žlutice 
 

Sobota 1. 6. 
 

9:30 MONSIEUR AMÉDEÉ 
Autor: Alain Reynaud Fourton, překladatel: Jiří Žák 

DS OSADA Horní Bříza 
 

13:00 ŠTĚSTÍ PRO FELIXE 
Autor: Johann Nepomuk Nestroy, překladatel: nezjištěn 

DS při MKIS Poběžovice 
 
 

16:30 PŘIJĎTE K NÁM ZASE, MY K VÁM TAKÉ NECHODÍME 
Autor: Martin Volf 

Divadelní soubor KOLOFANTI o. s., Koloveč 
 

20:00 ROZMARNÝ DUCH 
Autor: Noel Coward, překladatel: Kateřina Benešová 

DS J. K. TYL Mýto 
 

Po ukočení posledního divadelního představení následuje společenský večer. 
 

Neděle 2. 6. 
 

10:00 DALSKABÁTY H ŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT 
Autor: Jan Drda 

Spolek divadelních ochotníků RADNICE 
 

13:00 POVĚSTI Z POŠUMAVÍ 
Autor: Vladimír Kábrt 

Divadlo RYNEK, Újezd 
 

16:30 Vyhlášení výsledk ů, závěr přehlídky 



 
 

Vážení přátelé, 
 
rádi bychom prostřednictvím vašeho listu informovali občany vašeho města, že už rok si 

mohou naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na 
regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci v 
cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi sebou, 
dávající prostor všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či 
tipy na výlety.  Jak nás občané naladí?  

 
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 
27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link.  
 

2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde nemají náš program zařazen, jej rádi na 
základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma) 
 

3. Ve vybraných regionech vysíláme v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, 
Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha a střední Čechy) 
 

4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě YouTube live 
 

Regionální televize CZ s.r.o., Navrátilova 666/7,  Praha 1,  110 00,   Tel.:  +420  602 458 217 
e-mail.: stejskalova@regionalnitelevize.cz     www.regionalnitelevize.cz    

 

 

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. WEILGUNY – OPRAVA 

Po 7:00 – 9:00  

Út 7:00 – 8:00 
odběry krve 13:30 – 15:00 

St 7:00 – 10:00 10:30 – 12:30 
Valeč, Verušičky 

Čt 7:00 – 10:00 
Chyše 

16:00 – 17:00 

Pá 7:00 – 8:00 
odběry krve 

12:00 – 14:30 

 Objednání na tel.: 353 230 989 



INZERCE 

 

PRODEJ 
 

Prodám byt 3+1, 82 m2, první patro, balkon. Ve Žluticích, v osobním vlastnictví.  
Cena na � 723 004 272 

 

*** 
Dívčí horské kolo pro děti od 10 let. Cena: 800,- Kč 

Pánskou bundu na motorku. Cena: 800,- Kč 
� 608 329 242 

 

***  
Prodám nebo pronajmu družstevní byt 4+1, cena dohodou. 

�776 005 185 
 

***  
P r o d e j   s l e p i č e k  

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a   

Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček 14 - 18. týdnů cena 149 – 170 Kč/ks, v začátku snůšky 178 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: v úterý 18. června 2013 v 15:20 u kina ve Žluticích. 

Další informace � 728 605 840, 728165166, 415740719 
Výkup králi čích kožek – cena 15-22 Kč/ks 

 
 
 

KOUPĚ 
 

Koupím garáž ve Žluticích. 
� 725 086 766 

 



 

PRONÁJEM 
 
 

Pronajmu garsonieru ve Žluticích v Purkyňově ulici. 
� 777 259 607 

 

*** 
PRONÁJEM RÁMOVÉHO FASÁDNÍHO LEŠENÍ 

� 776 51 73 50, e-mail: sekerou@email.cz 
 

*** 
Nabízím k pronajmutí byt  2 + 1  ve Žluticích ve Vítězné ulici. 

� 774 150 134 
 

*** 
Pronajmu garsoniéru a byt 4+1 v Hradební ulici.  

Pouze nekuřákům.  
� 602 602 210 

 
 

SLUŽBY 
 
 

KOSMETICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO 
Zámecká 403, Žlutice 

Soňa Cibulková, � 773 000 858 
OPĚT V PROVOZU 

 
 
 

 
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 

  

ČERVEN 2013 
 

Kulturní d ům 
 
Pátek – neděle  Žlutické divadelní léto 
31. 5. – 2. 6. 
 
Čtvrtek 13. 6. 8:00 Jak víla Modrovláska splnila tři přání 

Pohádka pro děti MŠ, ZŠ – I. st. 
 
 

Zámecká zahrada 
 
Sobota 8. 6. 13:00 DĚTSKÝ DEN 

Pestrý program, vystoupení dětí ze ZŠ, ZUŠ,  
soutěže, tombola, atrakce  

 
  14.00 JuliDáda show -  Dáda Patrasová a žížala Julie 
 
 

Velké náměstí 
 
Sobota 22. 6. 10:00 POUŤ – bohatý program, středověká hudba, umělecká 

řemesla, šermíři, historické, tance, soutěže 
 
Sobota 29. 6. 12:00-15:30 SRAZ VETERÁNŮ – auta, motocykly 
 
 

Galerie 
 
 
Čtvrtek 13. 6. 18:00 Zahájení výstavy fotografií „Naše příroda“  Ivany 

Pečimúthové a studentky SLŠ Žlutice Jany Georgievové 
 

 
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. 6. 2013 

 
 

 


