SLOVO STAROSTY
V dnešním svém příspěvku bych se rád nejprve věnoval prezentaci našeho města v
zahraničí. Jak jsem již předesílal, podařilo ve spolupráci s českou ambasádou ve Slovinsku a
Karlovarským muzeem uspořádat výstavu Žlutického kancionálu v Lublani. Stalo se tak dne 24.
října 2012 u příležitosti oslavy státního svátku ČR, pořádané českým velvyslancem Petrem
Voznicou. Hosty vernisáže byli členové téměř všech zahraničních zastoupení ve Slovinsku,
slovinský arcibiskup a také naši krajané. Výstavu tvořila kopie kancionálu ze žlutického muzea ve
zbrusu nové skleněné vitríně (zapůjčeno Karlovarským muzeem), dříve pořízené barevné
iluminace z tohoto díla a květinová výzdoba Mirky Vnoučkové. Výstava vzbudila okamžitě po
zhlédnutí velký zájem a kladné ohlasy. Mohu z úst pana velvyslance tlumočit díky našemu městu
za zajímavou prezentaci a ojedinělý přístup. Výstavou jsme propagovali nejen naše město, ale také
karlovarský region a Česko samotné.
Velice zdařilou akcí bylo také vystoupení Evy a Vaška pro seniory a lidi se zdravotním
postižením. S nápadem pozvat tuto populární dvojici přišel Sbor pro občanské záležitosti. Rád
bych poděkoval celé této komisi za zorganizování tohoto pořadu, a to i přes vyšší cenu za
vystoupení. Osobně jsem vydržel až do konce a mohl jsem tak sledovat spokojené tváře všech
účastníků.
Na předchozí akci také úzce spolupracovala naše městská kultura, jmenovitě Maruška
Ferencová a Míla Hlaváčková. Obě děvčata byla počátkem roku postavena před úkol spojit činnost
knihovny, infocentra a pořádání kulturních akcí. Ačkoliv ještě nemáme uzavřený „kulturní rok“,
musím s radostí konstatovat, že se této výzvy chopila skvěle. Velkou podporu a úsilí v tomto
směru také poskytuje Libor Janíček. Pozitivní rovněž je, že se kolem Marušky a Míly vytvořil
okruh ochotných lidí, kteří hodně pomáhají. Všichni mají můj respekt a utvrzují mě v tom, že
spojit výše zmíněné činnosti dohromady byl dobrý nápad.
Rád bych všechny občany také informoval o „úředních hodinách“ starosty a místostarosty,
které byly vymezeny na každé pondělí od 14:00 do 17:00. V této době budu já nebo pan
místostarosta na úřadě pro všechny k dispozici bez nutnosti předchozího sjednání schůzky. Jinak
samozřejmě zůstává možnost sjednat si setkání kdykoliv po domluvě.
Těším se na setkání se všemi u vánočního stromu nebo třeba při předávání Betlémského
světla, které proběhne v neděli 23. 12. 2012 v kostele sv. Petra a Pavla po mši, kolem 9:30.
Přeji vám, vážení spoluobčané, požehnané Vánoce, prožité v plnosti v kruhu svých
blízkých.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Po dvanácté v tomto roce vás informuji o jednání Rady města, která se od posledního vydání
zpravodaje sešla na svém jednání čtyřikrát. Jelikož jde o vánoční číslo, budu tentokrát stručný a
nechám shrnutí činnosti RM za rok 2012 a problematiku rozpočtu pro rok 2013 na lednové číslo.
Na posledním říjnovém jednání se RM rozhodla alespoň symbolicky přispět na činnost
Střediska výchovné péče v Karlových Varech, které využívají také žlutické děti. RM schválila
další pronájem zahrádek stávajícím uživatelům, kteří si řádně a včas plní své povinnosti vůči
městu. Jelikož rekonstrukce podlahy v Zámecké restauraci výrazně omezila jejímu nájemci
možnost podnikat, snížila RM pro daný měsíc nájemné o poměrnou část tak, aby alespoň částečně
kompenzovala ztráty. Na svém dosud posledním jednání RM souhlasila s pronájmem prostor tzv.
starého kina za účelem otevření bazaru s nábytkem.
V popisovaném období RM schválila navýšení počtu pracovníků městského úřadu o novou
investiční referentku. Jelikož je nová investiční referentka ze Sokolova a do našeho města se
rozhodla přistěhovat, schválila RM drobnou opravu a pronájem městského bytu nové pracovnici
úřadu. RM také jmenovala zástupci zřizovatele ve školské radě základní školy starostu Václava
Slavíka a paní Ivanu Strejčkovou.
Radní povolili uzavření mateřské školy po dobu vánočních prázdnin za podmínky, že budou
rodiče a děti včas informováni. Dále se ve spojitosti s dětmi RM zabývala žádostí pořadatelů dvou
turnusů letního tábora v Ratiboři o pronájem základny s tím, že potvrdila současný stav, kdy je
tábor svěřen do správy žlutické základní školy.
Co se týče údržby městského majetku, musela RM řešit havarijní stav dešťové kanalizace v
Sadové ulici, kde během dešťů dochází k poškozování soukromého majetku. Dále schválila první
skupinu oprav komunikací prostřednictvím technických služeb, ve kterých hodlá dále pokračovat,
v novém roce již v souladu s aktualizovaným programem regenerace městské památkové zóny. Na
základě žádosti o rozšíření veřejného osvětlení ve Veselově pověřila RM městský úřad zajištěním
cenové nabídky na generální rekonstrukci veřejného osvětlení ve Veselově a Knínicích.
Pokračovat by tak měly generální rekonstrukce, podobně jako ty dokončované ve Verušicích a
Ratiboři. Cenové nabídky je důležité mít připraveny už jen proto, abychom mohli pružně reagovat,
pokud by se v blízké budoucnosti objevily na obzoru vhodné dotační výzvy. Každopádně budou v
rozpočtu na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení. V
souvislosti s veřejným osvětlením musela RM urychleně reagovat na aktuální situaci na Žižkově u
penzionu Harmonie, kde bude v rámci jiné akce přeloženo vedení veřejného osvětlení z nově
oplocených soukromých pozemků do tělesa plánované komunikace. Jelikož výkopové práce byly
provedeny v rámci jiné akce, ušetřilo město finanční prostředky a vyřešilo situaci tak, aby se
předešlo případným problémům v budoucnosti. RM také s radostí vzala na vědomí výsledky z
provedené pravidelné kontroly prohlídkové části městského historického podzemí, na základě
kterých je možné konstatovat, že tyto prostory jsou i nadále pro turisty bezpečné.
Na žádost divadelního souboru Žlutičan RM města schválila změnu využití městského
grantu, neboť soubor zkoušel v jiných než původně zamýšlených prostorách. Rada také schválila
obřadní dny pro civilní svatby podle návrhu matriky.
V samém závěru bych rád poděkoval všem, kteří se zúčastnili výstavy „Velké náměstí ve
Žluticích – minulost, současnost a budoucnost“ a obzvláště těm, kteří své názory a připomínky

zapsali do speciální knihy, která bude předána architektům. Ti se pokusí všechny podněty
zapracovat do stávajícího konceptu tak, aby bylo náměstí místem, kde se budeme všichni rádi
setkávat nejen při kulturních akcích.
Pokud máte hlubší zájem o činnost RM či ZM, opět odkazuji na internetové stránky Města
Žlutice (www.zlutice.cz), kde jsou k dispozici všechna usnesení RM i ZM.
Všem čtenářům Žlutického zpravodaje přeji klidné a pohodové svátky a úspěšný vstup do
roku 2013!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že Městský úřad Žlutice bude v období
vánočních a novoročních svátků od 22. prosince 2012 do 1. ledna 2013 pro veřejnost uzavřen.
Prosíme, abyste si neodkladné záležitosti vyřídili včas, a budeme se těšit opět na viděnou v novém
roce. Od 2. ledna do 20. února 2013 bude také z provozních důvodů dočasně omezena agenda
stavebního úřadu a pokladny, prosíme tedy v tomto období o přednostní platby místních poplatků
bezhotovostním způsobem na účet nebo osobně během pondělí a středy. Přejeme vám pokojné
prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2013!
Ondřej Fábera
tajemník Městského úřadu Žlutice

OBŘADNÍ DNY PRO ROK 2013
Město Žlutice vyhlašuje
pro rok 2013 tyto termíny obřadních dnů:

4. 1., 4. 5., 21. 6., 16. 8., 20. 9.
Hana Jančurová

VZPOMÍNÁME
Dne 14. 11. 2012 jsme se rozloučili s naší
maminkou, babičkou, sestrou a přítelkyní paní
Marií Čermákovou.
Za účast na posledním rozloučení a projevy
soustrasti všem děkujeme. Čermákovi a
Hykšovi.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat paní Haničce Jančurové za uskutečnění koncertu Evy a Vaška
pro důchodce a zdravotně postižené ve Žluticích.
Byl to nádherný zážitek pro všechny přítomné.
Děkuji, Hana Malafová

PŘEDÁNÍ CENTRÁLNÍ VÝTOPNY
Centrální výtopnu předávám v dobrém technickém stavu. Dbala jsem na to, abychom ji
připravili na nadcházející zimu co nejlépe. Dostatečné množství slámy i štěpky je smluvně
zajištěno.
Výtopna má pevný, spolehlivě fungující kolektiv topičů, kteří se mohou opřít jeden o
druhého. Pevně věřím, že budou i nadále schopni společně zvládat všechny těžkosti, které před ně
provoz kotelny postaví. Všem, se kterými jsem spolupracovala, velmi děkuji. Obsluze výtopny a
také všem odběratelům přeji hezké Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

VÁNOČNÍ STROMKY
Opět se přibližuje konec roku, kterému předchází čas vánoční. V souvislosti s tímto časem
nás zaměstnává obstarávání dárků pro své nejbližší a zároveň i to nejdůležitější, co dělá Vánoce
Vánocemi, a to je obstarání vánočního stromku.
Abychom vám tuto starost ulehčili, zabezpečíme dostatek stromků, které budou v prodeji,
jak se již stalo tradicí, v prodejně Husqvarna p. Maška v sousedství vlakového nádraží ve
Žluticích. Prodej bude zahájen 3. prosince a potrvá až do soboty 22. prosince t. r. Vzhledem k
přírodním poměrům v naší oblasti, budou k dispozici převážně stromky smrkové, u nichž nedojde
ani k cenovým úpravám oproti předcházejícím létům, aby byly cenově dostupné pro každého
občana našeho města a okolních vesnic.
Chtěl bych vás touto cestou požádat, abyste obstarávání stromků nezabezpečovali vlastním
výběrem přímo v lese. Ten, kdo tak činí, způsobuje škody na porostech, které se pak těžko
napravují. Nejsme sice schopni ohlídat všechny porosty, budeme však hlídat i za pomoci moderní
techniky a případné nenechavce předáme k disciplinárnímu projednání.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál, jménem svým i jménem všech zaměstnanců
městských lesů, příjemné prožití vánočních svátků plné pohody a hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2013.
Ing. Václav Konopík
Správa městských lesů

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V měsíci prosinci 2012 proběhne v naší organizaci průzkum spokojenosti s kvalitou
poskytovaných služeb. Povinnost zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální
služby vychází ze standardu č. 15 o zvyšování kvality sociální služby (standardy jsou uvedeny v
příloze č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, v platném znění).
Klienti pečovatelské služby obdrží dotazník s žádostí o anonymní vyplnění. Po uplynutí
lhůty k odevzdání dojde k vyhodnocení dotazníkového šetření a posléze ke zpracování výsledku
šetření.
Zpráva o výsledku průzkumu spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb bude k
nahlédnutí v naší organizaci nebo na stránkách DPS Žlutice, p.o.: www.dpszlutice.websnadno.cz.
Průzkum spokojenosti bývá prováděn každý rok, i v minulosti tak tomu bylo.
Pečovatelská služba přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví.
Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p.o.

POZNÁMKA K „MLÉČNÝM VÝROBKŮM“ VYHOZENÝM
OPOZIČNÍM OKÉNKEM
Za každým svým konstatováním ve Žlutickém zpravodaji si stojím a stát budu, píši jej s
nejlepším vědomím i svědomím. Díky náročné práci a mnoha povinnostem vůči městu nemám
mnoho času ani chuť řešit žabomyší útoky a spekulace vůči mé osobě. Pokud se ze Žlutického
zpravodaje má stát bulvární plátek plný nepodložených, ne-li žalovatelných nařčení, nebudu toto
podporovat obhajováním svých činů, které bych znovu s čistým svědomím udělal.
A co se „kauzy“ Vladař týče, postupoval jsem v souladu s platnými zákony a pokusil se
zastavit nezákonné a neohlášené vykopávky na chráněné kulturní památce a ničení
archeologického dědictví. Na rozdíl od těch, kteří do médií vypustili lži a pomluvy vůči mé osobě,
jsem taktně poukázal na toto barbarství jen v odborných kruzích a do médií jsem vypustil pouze
informace o významu lokality (které byly „vhodně“ upraveny). Mé svědomí je čisté, v tomto
případě bohužel nezvítězila pravda nad lží a nenávistí.
Jakékoli konstruktivní připomínky s návrhem řešení jsem vždy ochoten řešit.
Všem zastupitelům, nejen opozičním, a žlutickým spoluobčanům přeji krásné Vánoce a
úspěšný vstup do roku 2013!
Mgr. Libor Janíček

JEŠTĚ KE KRAJSKÝM VOLBÁM VE ŽLUTICÍCH
K volbám do krajského zastupitelstva ve dnech 12. a 13. října přišlo ve Žluticích jen 28,6 %
oprávněných voličů. Bylo to kolem 600 občanů. Zbytek do 2100 (t. j. přibližný počet občanů
majících volební právo), t. j. asi 1500 občanů, se neobtěžovalo a k volbám nepřišlo. Horší volební
účast v nejbližším okolí Žlutic měli jen ve Pšově, a to 17%. Ve volbách zvítězila KSČM s 31,4%.
Mohlo ji volit kolem 190 žlutických občanů.
Možná, že nebude na škodu věnovat chvíli pozornost volbám ve Žluticích v posledních
desetiletích.
Po skončení druhé světové války byly první volby v ČSR, a tedy i ve Žluticích, v květnu
1946. Celostátně v nich zvítězili komunisté se ziskem necelých 38% odevzdaných hlasů. Ve
Žluticích komunisty volilo 382 občanů, což činilo 55,7% odevzdaných hlasů. Celkem se voleb ve
Žluticích účastnilo 682 voličů. Procento volební účasti se v záznamech nedochovalo.
V lednu 1947 vedení KSČ vyhlásilo záměr, aby komunisté v příštích volbách získali
nadpoloviční většinu (tedy nejméně 51% hlasů). Tento záměr se komunistům splnil v následujícím
roce po komunistickém puči – tedy po „Únorovém vítězství pracujícího lidu ČSR“. V květnu
1948 proběhly parlamentní volby. Již byla jen jednotná kandidátka (v ní měli komunisté 70%
zastoupení). Pro navržené kandidáty se vyslovilo 89,2% hlasů, zbytek (10,2%) tvořily bílé lístky.
O průběhu voleb ve Žluticích se zmiňuje městská kronika – neuvádí ale ani volební účast a ani
výsledek voleb. Asi to ještě nebylo 99,9% jako v letech následujících.
V dalším období a i v době socialismu od roku 1948 do roku 1989 probíhaly volby do
parlamentu a národních výborů v celkem pravidelných, zpravidla čtyřletých obdobích. Až do roku
1989 jich proběhlo celkem devět. Vždy byla jednotná a jediná kandidátka. Tu sestavovala Národní
fronta, tedy KSČ. Volební lístky se dávaly až ve volební místnosti, (aby si je doma nemohli voliči
upravit). Volební účast byla obvykle 99,9% a stejnou cifru vykazoval souhlas s kandidáty.
Málokdo si dovolil voleb se neúčastnit. Volby měly být tajné. Ve volební místnosti byla někde u
zdi plenta, kam volič mohl vstoupit a volební lístek upravit. Málokdo si to však dovolil. A pokud
se tak stalo, jistě byl ve volební komisi někdo, kdo si „odvážlivce“ poznamenal.
Změna pochopitelně nastala až v roce 1990. Květnových voleb do parlamentu (Sněmovna
lidu, Sněmovna národů, ČNR, SNR) se ve Žluticích účastnilo 95% oprávněných voličů.
Komunisté v nich získali 19% odevzdaných hlasů – mohlo to být od 360 žlutických občanů. V
témže roce byly i volby do obcí. Tam byla ve Žluticích volební účast 72,8%. K volbám přišlo 1393
voličů, doma zůstalo 524 voličů. Komunisté získali 31,9% odevzdaných hlasů. Volilo je asi 444
občanů.
Další volby byly v červnu 1992. Ve Žluticích bylo zapsáno 2028 voličů. Volební účast byla
81,8%. Komunisty volilo 17,8% účastníků voleb, t. j. asi 295 občanů. Komunálních voleb v
listopadu 1994 se ve Žluticích účastnilo 61,3% zapsaných voličů. Pro komunisty hlasovalo
16,9%, což bylo asi 216 občanů.
Další parlamentní volby byly v květnu 1996. Žlutických přišlo k urnám 68,6% zapsaných
voličů. Komunisty volilo 15,6%, tedy asi 214 občanů. V roce 1998 byly mimořádné parlamentní
volby. Ve Žluticích se jich účastnilo 64,5% voličů a pro KSČM se vyslovilo 15,2% voličů – asi
196 občanů.
V témže roce byly i volby do městského zastupitelstva. K volbám přišlo 42,2% občanů – pro
komunisty bylo 215 občanů. Ve stejném roce byly i volby do senátu. Volební účast byla
minimální – 29% a ve druhém kole jen 10,4%.

Údaje o volbách v letech 1998 až 2006 se mi již nepodařilo zjistit. A jak to dopadlo ve
zbytku sledovaného období?
V roce 2006 se voleb do parlamentu účastnilo v našem městě 50% občanů. Pro KSČM bylo
18,1% zúčastněných voličů, což představovalo 185 občanů. V komunálních volbách získali
komunisté skoro 20% při volební účasti 40,3%. Byly to hlasy asi od 170 občanů. V roce 2010 byla
v komunálních volbách účast 41,2%. Pro KSČM hlasovalo 20,1% účastněných voličů – asi 179
občanů. V témže roce byly i parlamentní volby. Účast ve Žluticích byla 47,6%. Pro komunisty
16,7% t. j. asi 170 občanů.
A poslední volby do krajského zastupitelstva 2012 ? K volbám přišlo jen 28,6%
oprávněných voličů. Komunistům dalo hlas 31,4% účastníků volebního aktu, t. j. asi 190 občanů.
Volební právo je jedním z nejdůležitějších nástrojů vlády v demokratických státech. Jak z
výše uvedeného plyne, hodně žlutických občanů si ho příliš neváží. Kdo však si ho váží, jsou
voliči KSČM. Ti na každé volby chodí, i když se počet jejich voličů snižuje. Jestliže se do
budoucna počet pohodlných občanů nechodících k volbám bude zvyšovat, máme se na co těšit!!!
Jaroslav Vosecký
člen Muzejního spolku Žluticka
Poznámka: Počet volících občanů KSČM byl zjišťován z % volební účasti a z celkového počtu
oprávněných voličů.

POČASÍ NA ŽLUTICKU
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V posledním článku o počasí jsem projevil obavy o prodloužené zimě, kdy jsem očekával,
že skončí až na konci března. Nestalo se tak vzhledem k předurčenému oteplení, a to od začátku
března až k +10°C v průměru. Sníh vydržel do 26. 2. 2012, kdy bylo zaznamenáno prudké tání.
Sám březen nepřinesl skoro žádné srážky. Množství srážek 19,5 l/m2 vlastně nic
neznamenalo. Spodní vody po odchodu sněhu byly znatelně prospěšné pro blížící se jaro. Duben
byl teplotně daleko nad průměr. Vyskytly se teploty od 18°C do 26°C. V neděli 29. 4. bylo
naměřeno +29°C. Zajímavostí byly tři vzdálené bouřky. I když 11x zapršelo, srážky byly pod
úrovní průměru, jen 41,2 l/m2. Avšak práce na zahrádkách a zatravněných plochách nenechaly
nikoho v klidu.
Květen byl ve znamení pokračování oteplování. V pátek 11. května vyskočila teplota
na neuvěřitelných 28-30°C. Měření vysokých denních teplot se provádí zhruba mezi 13. – 14.
hodinou.
Naproti tomuto teplému počasí se podle meteorologů a klimatologů přibližuje
ochlazení, a to v nejbližším čase. Vytvořila se studená fronta nad Britskými ostrovy, odkud
převážně zasahovala i k nám. Teploty v přepočtu klesly o 15 – 18°C. Denní průměr byl 12 – 14

°C. Na některých nižších lokalitách se objevily ranní mrazíky, které jsou na tento měsíc celkem
příznačné. Úhrn srážek za květen byl 62,9 l/m2.
Do poloviny června byly zaznamenány tři vzdálené a čtyři místní bouřky. Úhrny byly
slušné, ale teploty zatím neodpovídaly letnímu počasí. Až 16. 6. nastal příchod tlakové výše nad
naše území, která zasáhla i naši oblast. Teploty prudce stouply, v místech až ke +30°C, někde bylo
uvedeno až +32°C, a to i u nás.
Zlom opět nastal 20. 6. Večerní bouřky s vysokou intenzitou, doprovázeny průtržemi,
jako by se otáčely nad územím Žluticka. Původně to vypadalo na větší úhrny, ale napršelo pouze
67,6 l/m2. Teploty pochopitelně klesly, ale v posledním týdnu bylo opět +30 °C. V pátek 29.6.
bylo naměřeno +32°C, což odpovídalo tropickým vedrům.
Měsíc červenec, ze kterého byly obavy kvůli loňským chladným a mokrým dnům, byl
teplotně ustálený s průměrem +25°C. Byl to měsíc s neustálými nočními prudkými přeháňkami,
které přinesly při konečném měření nejvyšší úhrn, a to 109,5 l/m2.
Část měsíce srpna byla zajímavá tím, že večerní teploty měly charakter tropických
nocí. Pro zajímavost, teplota naměřená v 19 hodin činila až +25°C, další den kolem dvaadvacáté
hodiny až +24°C. Toto bylo podle klimatologů přičteno horkému proudění vzduchu až z tuniského
pobřeží přes Itálii směrem na naše území. Bylo zaznamenáno pět místních bouřek a za celý srpen
úhrn 59,2 l/m2.
Stejně tak jako každý rok tento měsíc nasvědčoval příchodu babího léta. Rána byla
sice chladnější, přes den kolem dvacítky. Ovšem na několika místech republiky byly naměřeny
teploty pod nulou, někde i -5°C. Poměrně chladný, i když mírný vítr stále udržoval slušné počasí.
Na konci měsíce září se začal projevovat počátek podzimu nezvyklým způsobem, a to
rychlým padáním listů ze stromů. Ovoce, kterého bylo letos nadbytek, však zůstávalo. Padání listí
bylo nejzřetelnější u jírovců, ze kterých opadaly i plody. Září bylo srážkově opět pod průměrem s
31,3 l/m2.
Tento, pro většinu zvláštní podzim, přesáhl i do měsíce října. Zajímavostí je i to, že
stanice zaznamenala dvě vzdálené bouřky. Ranní teploty se pohybovaly k nule nebo málo přes
jeden až dva stupně, začaly se objevovat podzimní mlhy, které v inverzní dny nepustily slunce na
oteplení povrchu země. Hlášené prudké ochlazení od severních sousedů jsme možná nebrali na
vědomí, až když nás od 26. října přesvědčilo šestnácti centimetry nového sněhu. Byla to
„příprava“ na nadcházející zimu, která však trvala pouhé tři dny, kdy vlivem jihozápadního
proudění teplejšího vzduchu sníh roztál. To vše až do konce října.
Prozatímní dlouhodobé předpovědi jsou opravdu jen předpověďmi, které mají jen
30% pravděpodobnost. Jistější jsou samozřejmě krátkodobé předpovědi s vyšším procentem
pravděpodobnosti, někdy až 70%. Vše se může přeci jen změnit během čtyřiadvaceti hodin.
Čtenáře mohu seznamovat pouze s tím, jaká byla půlroční minulost. Proto budu
pokračovat zase v dubnu 2013.
Jaroslav Janouškovec

A PAK, ŽE SE TU NIC NEDĚJE…
Blíží se konec roku 2012, infocentrum a galerie má za sebou 11 měsíců činnosti. Rádi
bychom tuto činnost pro naše čtenáře Žlutického zpravodaje a spoluobčany zrekapitulovali.
Začínali jsme v únoru výstavou fotografií Jana Kavaleho: „ Střela – řeka našich životů“.
Poté následoval „Masopust“, ve spolupráci s Hasičským sborem.
V březnu byla zahájena výstava výtvarných prací dětí ZUŠ, které svá dílka vytvořily pod
vedením paní učitelky Anny Vaňatové. Výstava byla pořádána pod názvem:
„Svět očima dětí II.“ Dále se konala brigáda na čištění řeky střely a derniéra kina ve
Žluticích filmem Sedmý den večer.
V dubnu jsme připravili ve spolupráci s panem ing. Břetislavem Jedličkou besedu o
starověkém skalním městě Petra v Jordánsku.
Konec dubna patřil čarodějnicím. Akce byla určena všem čarodějnicím, ale hlavně dětem.
Po odpoledním reji čarodějnic následoval koncert skupiny UDG pro starší mládež a dospělé
publikum, obě akce na sebe navazovaly a proběhly v Zámecké zahradě.
Začátkem května byla v galerii zahájena výstava fotografií studenta SLŠ Žlutice Ondřeje
Soukupa.
V Kulturním domě proběhla dne 25. - 26. května putovní výstava Divadla S+H, s názvem :
„Slovo má Hurvínek“.
Na konci května naši galerii poctila svou návštěvou na vernisáži svých obrazů paní Marie
Havlenová - Saudková, malířka a výtvarnice, která je dcerou světoznámého uměleckého fotografa
Jana Saudka.
Začátek června se nesl ve znamení konání již 41. ročníku Žlutického divadelního léta.
Tradiční soutěžní přehlídka amatérských divadel proběhla ve dnech 1.- 3. června, diváci a odborná
porota shlédli celkem pět divadelních představení.
Další velkou akcí, která se konala 23. června byla Žlutická pouť na Velkém náměstí s
pestrým programem v historickém rázu, který byl zahájen už v dopoledních hodinách
vystoupeními dětských aktérů. Vystoupení si připravily děti z mateřinky, ze základní školy a děti z
lidušky a na závěr vystoupily mažoretky. Odpolední program byl zahájen vystoupením taneční
skupiny historického tance v dobových středověkých kostýmech Srdcové eso. Poté se uskutečnil
příjezd vladaře a jeho poddaného Boreše z Rýzemburka a jejich družin, vystoupila skupina
historického šermu a historická hudební skupina Strašlivá podívaná. Program byl mezi
jednolivými vystoupeními prokládán soutěžemi pro děti i dospělé, loutkovým divadlem a podzemí
bylo naplněno živými čerty. Stánky s výrobky rukodělných řemesel a občerstvením byly přímo na
náměstí, pouťové atrakce byly v Zámecké zahradě. Celý program byl ukončen ohnivou show a
velkolepým ohňostrojem. Celodenní program uváděl známý moderátor Karel Hynek.
Na konci června došlo i na tolik očekávané vyhlášení výsledků čtenářské soutěže v sále
muzea ve Žluticích.
Další tradiční akcí, na které se Město Žlutice podílí, je Festival Mitte Europa. Koncert
proběhl dne 1. července v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích.
V galerii byla po celou dobu prázdnin ke shlédnutí výstava sbírek exotických motýlů a
hmyzu pana ing. J. Maška.
V červenci ve dnech 20. - 21. 7. se konal rockový festival YELLOW TOWN ROCK,
pořádaný místní mladou hudební skupinou Plevel a Alenou Vlkovou, na kterém se kulturní odbor

podílel organizační a finanční pomocí. Festival původně začal v Zámecké zahradě, ale nepřízeň
počasí přinutila účastníky přemístit se do sálu kulturního domu.
Počátkem srpna (3. 8.) proběhl závěrečný koncert trubačů ze střední lesnické školy a jejich
hostů. Koncert probíhal v sále muzea ve Žluticích a byl pro posluchače úžasným zážitkem, ke
kterému přispělo prostředí sálu a skvělá akustika.
Na závěr prázdnin, v duchu loučení s nimi, se na koupališti Dolánka konala malá
improvizovaná „Neckyáda“. Plavidla se podařilo opatřit jen tři, ale suchozemských soutěží pro
děti bylo dost, buřtů a hudební produkce také. Legrace nechyběla docela určitě. Ve spolupráci s
panem Pavlem Bílkem už plánujeme další Neckyádu, se kterou tentokrát budeme počítat na
začátek příštích prázdnin.
V galerii byla začátkem září zahájena výstava obrazů pana Karla Kroutila st., amatérského
malíře, fotografa a především žlutického občana. V galerii chceme prezentovat žlutické lidičky a
jejich šikovné ruce, ať profesionální nebo amatérské.
Další akce byla Svatováclavská pouť v Protivci, pořádaná o. s. Protivecké kříže, i na této
akci se Město Žlutice podílí svou spoluprací.
V říjnu byla v Galerii nádherná výstava Krajky a výšivky. Tato výstava se uskutečnila díky
naší spolupráci se žlutickými ženami. Lví podíl na realizaci měly paní M. Sýkorová, P.
Vodenková, L. Kolihová. A. Vaňatová a ostatní dámy, které poskytly výstavní exponáty ze svých
rodinných pokladů, součástí výstavy byl také jeden ze žlutických krojů.
V galerii také 23. října proběhla další z besed pana ing. Břetislava Jedličky, tentokrát nás ve
svém vyprávění pozval do Benátek a formou projekce nám přiblížil nejkrásnější pamětihodnosti
tohoto pohádkového města.
Další výstavou v galerii, jejíž zahájení proběhlo na konci října, byl Projekt Velkého náměstí.
K tomuto projektu měli občané možnost se písemně vyjádřit a své připomínky a dojmy zapsat na
místě do knihy k tomu určené.
Listopad byl zahájen akcí určenou žlutickým seniorům a zdravotně postiženým, kterou
pořádalo Město Žlutice a SPOZ, byl to koncert Evy a Vaška.
Samozřejmě jsme v listopadu nemohli naše malé i velké spoluobčany ošidit o tolik po celé
České republice oblíbený lampiónový průvod. Zatímco se v ostatních městech a obcích Čech a
Moravy konal vetšinou ke Dni vzniku samostatného československého státu 28. října, my jsme ho
ve Žluticích připravili v předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, který se
slavil v sobotu 17. listopadu. Dokonce se na náš průvod vypravili účastníci až z Karlových Varů.
Listopad byl akcemi přímo nabitý. Hned 20. listopadu proběhl v sále Kulturního domu
populární zábavný pořad „Na stojáka-live“, který je známý z České televize, kde je pravidelně
vysílán každý týden.
Na páteční odpoledne 23. listopadu připadlo posvěcení zrestaurovaného Sloupu Nejsvětější
Trojice, po kterém následovala přednáška MgA. Václava Štochla o restaurování této historické
památky v historickém sále muzea. Na závěr celé akce došlo k podpisu smlouvy o partnerství mezi
městy Žlutice a Warmensteinach.
Advent bude 2. prosince tradičně ve znamení zahájení vánoční výstavy, připravené
mateřskou školou, spojené s trhy na Velkém náměstí a na závěr proběhne rozsvícení Vánočního
stromu s programem, který zahájí trubači ze střední lesnické školy ve Žluticích pod vedením paní
profesorky Evy Hanušové a potom bude následovat vystoupení dětí z mateřské a základní školy a
dětí ze ZUŠ ve Žluticích.
Mikulášská akce pro děti, spojená s čertím rejem, připadne letos na 6. prosince.

Vánoční koncert v podání Rosa Coeli a Svobodného hudebního bratrstva z Prahy se bude
letos konat 8. prosince 2012 v sále muzea ve Žluticích.
Závěrem chceme všem občanům popřát krásné a klidné vánoční svátky. Doufáme, že nám
zachováte přízeň i v novém roce a podpoříte naši snahu svou účastí na nových akcích, které pro
vás chystáme a zároveň děkujeme všem, kteří nám při realizaci kulturních akcí podávají
pomocnou ruku.
Za IC a galerii a knihovnu ve Žluticích Marie Ferencová a Míla Hlaváčková

POJEĎTE NASÁT ATMOSFÉRU ADVENTU DO
BAVORSKÉHO MĚSTA WARMENSTEINACH
Na základě podepsané smlouvy má Město Žlutice možnost navštívit nyní již partnerské
město Warmensteinach v Bavorsku, které se nachází zhruba 15 km od Bayreuthu a asi 120 km od
Žlutic. Dostali jsme nabídku zúčastnit se druhý adventní víkend – 8. prosince 2012 vánočních trhů
ve Warmensteinachu včetně toho, že tam budeme mít vlastní stánek s výrobky našich dětí a
spoluobčanů.
Trhy začínají slavnostním zahájením starostou města ve 14 hodin a končí kolem 20 hodiny.
Vánoční trhy trvají dva dny a připraven je bohatý program.
Máte-li zájem městečko Warmensteinach navštívit, pojeďte s námi! Stačí se přihlásit v
infocentru u paní M. Ferencové. Vypraven bude jeden autobus s odjezdem 8. 12. 2012 v 10:30
s odjezdem z autobusových zastávek u vlakového nádraží, u Boudů a ze zastávky Zlaté hrábě.
Předpokládaný návrat kolem 22 hodiny.
Míla Špidrová

OBYČEJNÍ NEOBYČEJNÍ LIDÉ…
TENTOKRÁT PAN MILAN VESELÝ
Tento článek má za cíl poděkování panu Veselému za jeho dlouhodobou práci s dětmi. V
průběhu přípravy jsem se dozvěděla několik zajímavých věcí a rozhodla jsem se naše krátké
povídání zaznamenat.
Odkud a kdy jste přišel do Žlutic?
Přišel jsem z jižní Moravy v listopadu 1991. Na ZUŠ jsem začal učit hru na žesťové dechové
nástroje od 1. září 1992. Na škole jsem působil 21 let, z toho 17 let jako ředitel. Letos v červenci
jsem odešel do důchodu.
Máte představu, kolik dětí Vám „prošlo rukama“?
V individuální výuce asi 390, v různých orchestrech (Veselička, Veselka, komorní) minimálně
další stovka.
V živé paměti máme orchestr Veselka. Kdy vznikl?
V lednu 1993. Rád bych vzpomenul pana Herberta Guta, který byl u zrodu orchestru společně s
ing. Václavem Jiřincem a paní Věrou Novákovou. Pro děti byla společná hra velkou motivací.
Odměnou za jejich práci byly zájezdy kapely po krajích českých i moravských. Ty by nebyly
možné bez podpory města Žlutice a dalších sponzorů. Na oplátku jsme přispěli ke zviditelnění
našeho města po celé republice.
Bude hrát Veselka i nadále?
Bude a příští rok oslaví 20 let své činnosti. Od roku 2005 je zřizovatelem orchestru Fakulta
moravská strécovská. Tato společnost podporuje aktivity kapely a je garantem jejího dalšího
uměleckého růstu.
Nezbývá mi než Vám popřát hodně elánu a zdraví do dalších let. A přidávám velký dík za
sebe i ostatní rodiče dětí, které jste přivedl k hudbě. Myslím, že jste pro děti a Žlutice udělal
velký kus práce, a to si zasluhuje uznání. Takže ještě jednou – děkujeme!
Rádo se stalo. A chtěl bych popřát všem svým bývalým žákům hodně úspěchů v osobním životě a
pevně věřím, že si rádi vzpomenou na naše společné muzicírování.
S MUStr. Milanem Veselým rozmlouvala MUDr. Hana Hnyková

ADVENTNÍ …
Než jsme se stačili ohlédnout, opět se nám přiblížil konec roku. Pro mnohé z nás je právě
toto období jedním z nejhektičtějších období v roce. Lidé se snaží dohnat čas nejen v práci, ale i
doma. Každý rok si říkám, že nic už nenechám na poslední chvíli a vychutnám si adventní čas v
klidu a v pohodě, která by k Adventu měla patřit. Bohužel, opak je pravdou. A letos už zase
nestíhám! Je to chyba, člověk by si měl udělat chvilku času na to, aby mohl vstřebat předvánoční
atmosféru. Už se strašně těším na světýlka v oknech, i když mám pocit, že je jich každý rok míň a
míň, na truhlíčky s chvojím, na „jesličky“ s Ježíškem, na vůni jehličí, a vůbec, na všechny ty
předvánoční vůně. Nevím, jestli se to zdá jenom mně, ale připadá mi, že všechno v prosinci voní
jinak, i nové knihy. A právě jedna taková nádherná inspirační kniha se stala součástí fondu naší
městské Knihovny. Jmenuje se prostě –
„Betlémy“. Je plná úžasného vyprávění o českých a moravských betlémech i o jejich
tvůrcích. Najdeme v ní historii nejen našeho světově proslulého Třebechovického betlému, ale
seznámíme se s dalšími místy, která jsou spojena s tradicí výroby a vzniku betlémářské tradice. Je
přímo k podivení, že nejkrásnější dílka vznikala v těch nejchudších oblastech, kde lidé skutečně
neměli lehký život, a snad právě proto bylo pro ně únikem z tvrdé každodenní reality tvoření
něčeho tak krásného. Krušnohorsko, Krkonoše, Orlické hory, Orlickoústecko, Šumava,
Českomoravská Vysočina, Příbramsko, to jsou místa, která právě blahobytem neoplývala.
Dovolím si citovat z úvodu knihy: „Betlémy se snažily být útočištěm naděje, dobroty a vzájemné
lásky od nejstarších dob své existence. Jejich vyřezávání a malování bylo útěchou po těžké
manuální práci, potěšením pro tvůrce, jeho rodinu, sousedy. Vždyť betlemář nic jiného na mysli
neměl.“
Na zadní straně jedné z figur si v roce 1856 orlickoústecký betlemář Josef Fišer napsal: „Ke
cti a chvále Boží a pro potěšení srdce. „Lidové betlémy se až do konce 19. století neprodávaly, ale
dědily se jako drahocenná památka. Pouze na Kralicku a Příbramsku sloužila výroba figurek jako
obživa pro celé rodiny.
Torzo Kralického Betlémku jsem jako dítě měla doma po babičce a se starší sestrou jsme ho
vždy na Štědrý den směly postavit pod stromeček, dřív se nesměl vybalit z krabice. Je to už víc
než padesát let, ale ty vzpomínky z dětství mám v sobě stále živé a posvátnost toho okamžiku ve
mně zůstane už navždycky. A kniha, o které se zmiňuji, mi mé dětské prožitky oživila. Pokud
máte podobné vzpomínky, přijďte si je k nám do Knihovny oživit a knihu si prohlédnout. Možná,
že v ní najdete i ten svůj betlém z dětství, protože je to skutečně průvodce světem betlémků od 17.
do 20. století. Jsou tu fotografie a informace o betlémech vyřezávaných ze dřeva, vystřihovaných z
papíru nebo vsazených do skořápky vlašského ořechu.
Přes 2000 let už žije příběh o narození dítěte zvěstujícího naději a lásku, a ne náhodou je
zasazený do doby slunovratu.
Milí čtenáři, zkusme se aspoň v předvánočním čase povznést nad každodenní realitu,
zapomenout na sváry, spory a politiku. Najděme si chvilku v spěchu a shonu, a jak se říká na
Trutnovsku: „ Přijďte pobejt…“
Krásné vánoční svátky, klídek a pohodu a pod stromeček hodně dárků (i knižních) přeje
všem spoluobčanům jejich knihovnice!
M. Hlaváčková

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
Blíží se čas Vánoc a s ním i provedení Rybovy České mše vánoční, která již tradičně
každým rokem pod mým vedením zaznívá v našem žlutickém kostele. Myslím, alespoň soudě
podle kladných ohlasů, je toto provedení vnímáno nejen jako součást půlnoční liturgie, ale také
jako obohacující kulturní akce, která oblaží srdce nás všech a na kterou se vždy zase všichni
těšíme.
Každým rokem se v souvislosti s tímto provedením potýkám s problémem sehnat všechny
účinkující, které je třeba pro tuto skladbu mít. Pochopitelně, vždyť termín po štědrovečerní večeři
je náročný především pro přespolní, o jejichž účast se musím nutně opřít a pro něž je jejich cesta
do Žlutic i značnou obětí, nehledě na to, že to vše stojí pak i více peněz. Jistě - některé
instrumentalisty pozvat musím vždycky, protože je tady prostě nemáme, ale jsem přesvědčen, že je
ve Žluticích jistý potenciál schopných amatérských zpěváků, kteří by nám mohli výrazně pomoci a
sami sebe tím zároveň potěšit. Myslím si, že výhoda “Rybovky” je v tom, že si ji místní lidé
mohou dávat dohromady sami bez nutnosti zvát hudební profesionály. Její nevelká náročnost to
umožňuje. A právě v tomto muzicírování je to největší kouzlo.
Rád bych v této věci do budoucna něco změnil, a proto se na vás obracím s výzvou:
Přátelé, přijďte si s námi “Rybovku” zazpívat či zahrát! Uspořádal bych 22. 12. večer
v místní ZUŠ zkoušku, kde bychom si skladbu důkladněji prošli. Nebojte se a přijďte,
pomůžete nám a i pro vás to bude přínos. Můžete se obrátit v této věci buď přímo na
mě nebo na paní Petru Vojtovou nebo Zdeňku Ščecinovou.
Děkuji a těším se.
Miloš Bok

INZERCE
Prodám byt 2+1 ve Vítězné ulici ve Žluticích. Cena 270 tisíc.
728 471 006

***
Pronajmu zděný byt 2+1 v Nádražní ul. ve Žluticích.
775 293 118

***
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 65m2 v Mlýnské ulici čp. 466 ve Žluticích.
721 635 065, 736 454 047

INZERCE
Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v zatepleném panelovém domě ve Vítězné ulici ve
Žluticích. Kvalitní plastová okna. Cena 550 tisíc. Při rychlém jednání sleva 50 tisíc.
777 847 209

***
2

Prodám byt 61 m 2+1 s balkonem s úpravou na 3+1.
Byt je v osobním vlastnictví. Nádražní ulice, Žlutice.
607 551 114

***
GALERIE ŽLUTICE
Prodej drobných dárků a dekoračních předmětů
Náramky, řetízky
Přívěsky z polodrahokamů
Náušnice
Mýdlové růžičky
Kožené šňůrky
Obrázky – decoupage
…a další…

***
PRODEJ ZVĚŘINY
v areálu firmy REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
od 1. 12. 2012
Zvěřina pochází pouze z naší honitby a maso prošlo
veterinární kontrolou.
Nabízíme balíčky masa v rozmezí 0,5-2,0kg.
•
•
•
•

Muflon
Prase divoké
Daněk
Jelen sika

Dále je možné zakoupit jehněčí maso (na objednání).
PO – PÁ 7,00 - 15,30hod
Bližší info u p. Myslivcové
353 393 331
602 626 929
(administrativní budova)
REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o., Žižkov 13, 364 52 Žlutice

JAK NEJLÉPE V ZIMĚ KRMIT PTÁČKY?
Čím krmit?
Ptákům můžete předkládat jakákoliv semena: slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko i
řepku. Zvláště tučná slunečnicová semena jsou spolehlivým zdrojem energie.
Uvítají drcená jádra vlašských a lískových ořechů.
Pro zpestření můžete přidat i ovesné vločky, maličké kousky syrového masa, strouhanou mrkev, a
samozřejmě přírodní, neslané a neškvařené sádlo nebo lůj.
Z loje můžete vyrobit i vlastní směs, pokud jej opatrně rozehřejete a smícháte se semínky:
Směs lze nalít do skořápky kokosového ořechu či do květináče.
Můžete v ní namočit i suché borové či smrkové šišky.
Při rozvěšování opět dbejte na bezpečnost, a také na to, aby sluneční paprsky směs nerozpustily a
ta nevytekla.
V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro zimní krmení ptáků, sypké či v
podobě praktických lojových koulí, které lze zavěsit i jinam, nežli do krmítka.
Na co koho nalákáte?
Olejnatá semena, jako je slunečnice, lůj a tukové směsi milují sýkory - koňadra, modřinka, babka,
uhelníček, parukářka i mlynařík, a také brhlík, šoupálek a strakapoud.
Semena plevelů a obilovin svědčí zrnožravým pěnkavám, zvonkům, strnadům, dlaskům, vrabcům
a kosům.
Plody nejrůznějších bobulovin i na kousky nakrájená jablka velmi ocení kosi a drozdi kvíčaly,
vrabec.
Co nesmí přijít na krmítko
Nevhodnou potravou můžete ptákům přivodit vážné
zažívací obtíže až smrt!
Proto je nikdy nekrmte:
• kuchyňským odpadem
• těstovinami
• slanými kořeněnými a uzenými potravinami
• jakoukoli zkaženou a nekvalitní potravou.
Obyčejné pečivo, suché a nastrouhané, lidé ptákům docela
často předkládají. Je menším zlem, než pečivo čerstvé, ale
stále je příliš slané, obsahuje i další pro ptáky nežádoucí
složky. Surové obilí je pro ptáky rozhodně vhodnější!
Převzato z www.readersdigest.cz

NĚCO PRO VÁS, DĚTI, ZKUSTE NAJÍT 10 ROZDÍLŮ

VELKÉ NÁMĚSTÍ NA DVOU DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH

Pohlednice zapůjčila paní Eva Hovorková

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
PROSINEC 2012
Galerie
Neděle

2. 12. 15:00

Vernisáž vánoční výstavy - MŠ

Velké náměstí
Neděle

2. 12. 15:00
17:00

Vánoční trhy – vystoupení mažoretek
Vystoupení trubačů SLŠ Žlutice,
dětí z MŠ
dětí ze ZŠ
dětí ze ZUŠ

Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní dům
Čtvrtek

6. 12. 16:30

Mikulášská - pro děti

Muzeum - sál
Sobota

8. 12. 19:00

Vánoční koncert
Rosa Coeli a Svobodné hudební bratrstvo z Prahy

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 XLII.
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