
 



SLOVO STAROSTY  
Vážení čtenáři zpravodaje.  
Tento prostor v městském měsíčníku byl vyhrazen pro komentář starosty města. Protože se 

v poslední době posunuje obsah některých článků do roviny spekulací, osobních invektiv a 
„vy řizování“ si účtů, rozhodl jsem se na svůj příspěvek v tomto čísle rezignovat. Když nemají 
někteří pisatelé odvahu sdělit svůj názor přímo do očí, neměli by, podle mého, k tomuto účelu 
zneužívat zpravodaj. Svoji povinnost informovat občany si splním jinou formou. Užijte si obsahu i 
bez mých pár řádků. 

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

STANOVISKO REDAKCE ŽLUTICKÉHO ZPRAVODAJE K  ČLÁNK ŮM 
UVEŘEJNĚNÝM V  TOMTO ČÍSLE  

Měsíčník ŽZ by určitě neměl sloužit k vyřizování účtů mezi znesvářenými stranami. 
Myslíme si, že naši čtenáři už mohou být unaveni neustálými spory, které jsou na stránkách ŽZ 
„řešeny“. Chceme, aby Žlutický zpravodaj sloužil ke zveřejňování zásadních informací a fakt o 
dění v našem městě a okolí. 



NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORM ACE Z JEDNÁNÍ 

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

V referovaném období se radní sešli třikrát a projednali 25 bodů, mimo to intenzivně řešili 
situaci ve dvou městských společnostech - Žlutické teplárenské a.s. a Technických službách 
Žlutice s.r.o. 

A právě u Technických služeb (dále jen TS) se v následujících řádcích zastavíme. RM od 
počátku své činnosti mapovala situaci v TS a navrhovala bývalému řediteli řešení, která by 
zefektivnila fungování společnosti nejen z hlediska ekonomického (zastavení nárůstu hospodářské 
ztráty, která v těchto dnech činí cca 1 900 000 Kč), ale i produktivity a kvality služeb vůči městu a 
jeho občanům. Jen některé návrhy byly postupně zapracovány, jiné bohužel ne. I když se situací v 
TS částečně zabývali dva z pěti radních (pánové Strejček a Minář), nedařilo se na jedné straně 
optimalizovat chod TS tak, aby město společně s bytovým fondem bylo vzorně spravováno a byly 
zajištěny služby pro jeho obyvatele v nejvyšší možné kvalitě, na straně druhé nebyly vedením 
společnosti podniknuty účinné kroky k zastavení nárůstu hospodářské ztráty (zisk byl generován 
jen při prodeji majetku TS či neřízeným snižováním počtu zaměstnanců). Tato situace postupně 
vedla k výraznému útlumu v komunikaci a plánování mezi vedením města a vedením TS. Po dvou 
letech marné snahy a s vědomím dílčích chyb na obou stranách se RM rozhodla celou situaci řešit 
razantně pohledem specialisty zvenčí, a to realizací interního auditu společnosti, o kterém jsem se 
zmínil již v minulém ŽZ. Audit byl zadán zkušenému krizovému manažerovi, který dostal za úkol 
získat informace o aktuálním stavu hospodaření s důrazem na popsání systému a produktivity 
společnosti a jejích jednotlivých středisek, stejně tak bylo jeho úkolem navrhnout řešení stávající 
situace.  

Tohoto nelehkého úkolu se ujal pan Martin Kroupa, který od 17. 9. 2012 do 5. 10. 2012 
bedlivě sledoval a analyzoval chod TS a průběžně informoval RM o svých zjištěních. Tato 
spolupráce se od začátku jevila jako krok správným směrem a navrhovaná řešení se radním zdála 
být účelná a realizovatelná za předpokladu, že se vedení společnosti ujme schopný manažer zdatný 
v ekonomii a vedení společností technického zaměření. Celkem logickým krokem po skončení 
auditu pak bylo oslovení samotného specialisty, zda by se neměl zájem ujmout vedení společnosti 
a uvést v život navrhované změny. Tak se i stalo a RM ve funkci valné hromady společnosti 
Technické služby Žlutice jmenovala s účinností od 9. 10. 2012 do funkce jednatele společnosti 
právě pana Martina Kroupu. Tento akt proběhl po domluvě a odstoupení pana Miloše Hladkého z 
funkce jednatele společnosti. Pan Hladký v nově navržené struktuře TS převzal vedení pracovní 
skupiny zabývající se stavební činností.  

O tom, že se v nové pozici cítí jako ryba ve vodě a vzájemná spolupráce s novým vedením 
TS funguje na jedničku, se můžete přesvědčit sami, jak na náměstí, kde probíhají drobné opravy 
městských budov, tak i v městských bytech nebo momentálně ve Verušicích či Ratiboři při opravě 
osvětlení. A právě pro poslední zmiňovanou akci vybrala mezi nabídkami dalších uchazečů RM 
TS, které se zavázaly provést rekonstrukci a doplnění osvětlení v obou obcích a také v Karlovarské 
ulici ve Žluticích do konce listopadu, a to za cenu maximálně 155 000 Kč vč. DPH. Připomínám 
jen, že RM plní další ze slibů, který dala na loňských výjezdních zasedáních v přilehlých obcích. 



Celá RM věří, že se v nejbližších dnech budou více a více projevovat změny ve vedení TS, 
které budou vidět přímo ve městě a přilehlých obcích. Nový ředitel TS se jistě představí nejen ve 
ŽZ, ale i osobně a mluvit za něj i celé TS bude dobře zvládnutá práce a vedení společnosti. 

Od TS se přesuneme k avizovanému vyhlášení záměru pronájmu 13 městských bytů, které 
proběhlo dle nových zásad pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. Ty výrazně zpřísnily 
přidělování městských bytů. Nejen z tohoto důvodu, ale také pro dezolátní stav některých 
nabízených bytů byly nakonec pronajaty jen 3: číslo 4 v domě 5. května čp. 15, číslo 3 v domě 
Hradební čp. 46, číslo 4 v domě Dukelských hrdinů čp. 98 (sociální byt). Pronájem byl stanoven 
na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení v případě dodržování všech 
podmínek. Další žádosti buď nevyhověly stanoveným podmínkám, nebo nebyly RM schváleny. 
Zároveň RM schválila na základě mandátní smlouvy s TS provedení opravy havarijního stavu bytu 
číslo 3 v domě Hradební čp. 46 za cenu maximálně do výše 50 000 Kč včetně DPH. U nebytových 
prostor byl zveřejněn pronájem sálu v domě Velké náměstí čp. 156 na dobu neurčitou za roční 
základní nájemné ve výši 18 000 Kč včetně DPH. 

U městského majetku ještě zůstaneme. Řada z vás se jistě zúčastnila představení návrhu na 
revitalizaci Velkého náměstí ve Žluticích a také radničního bloku včetně muzea, které proběhlo 
15. října od 18:00 v Kulturním domě. Tímto bych jménem RM rád poděkoval všem účastníkům. V 
souvislosti s přípravou studie a následně projektu revitalizace náměstí je potřeba provést 
předstihový archeologický výzkum, který bude v této fázi znamenat otevření 4 kopaných sond na 
náměstí. Tento výzkum by neměl trvat déle než 14 dní a realizovat jej ještě v tomto roce bude 
společnost Zip o.p.s., jejíž nabídka 46 320 vč. DPH byla vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější. 
Tímto výzkumem získají zhotovitelé studie, archeologové, ale i město a jeho obyvatelé cenné 
informace o podobě historického nadloží, na jejichž základě budou architekti schopni připravit 
řešení inženýrských sítí a nezbytných terénních úprav, stejně tak zpřesní odhad nákladů na 
revitalizaci celého náměstí. Dalším přínosem výzkumu je možnost s předstihem připravit strategii 
záchranného archeologického výzkumu a jasný odhad jeho nákladů. Ideálním stavem je pak 
navržení zemních prací v projektu tak, aby bylo minimálně poškozeno archeologické dědictví, a 
tím zároveň minimalizovány náklady na archeologický výzkum. V této souvislosti také 
připomínám, že od 31. října do konce listopadu probíhá v městské galerii výstava k historii a 
zamýšlené podobě Velkého náměstí, kde je mimo jiné k dispozici návštěvní kniha, do které 
můžete zapsat (i anonymně) své připomínky a náměty. 

Závěrem ještě zmíním, že RM schválila žádost o příspěvek ve výši 15 000 Kč na pořízení 
kostýmů v barvách města žlutickým mažoretkám a také 5 000 na činnost tohoto spolku. Stejně tak 
připomenu, že koncem měsíce října byla zahájena výstava ve Slovinsku, na kterou byla zapůjčena 
kopie Žlutického kancionálu a soubor jeho reprodukcí, k čemuž RM dala souhlas a pověřila 
starostu podpisem příslušných smluvních dokumentů. O vernisáži ve Slovinsku podá starosta 
města občanům zprávu.  

Pokud máte hlubší zájem o činnost RM či ZM, jako vždy odkazuji na internetové stránky 
Města Žlutice (www.zlutice.cz), kde jsou k dispozici všechna usnesení RM i ZM. 

Za RM přeji všem obyvatelům města krásný podzim a těším se na setkání na výstavě o 
Velkém náměstí ve Žluticích, při slavnostním odhalení restaurovaného sloupu Nejsvětější Trojice 
a dalších kulturních akcích! 

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



VÁŠ NÁZOR 
Kdo má máslo na hlavě… 
V minulém čísle ŽZ jsem si opět přečetla Nejdůležitější informace z jednání Zastupitelstva 

města a Rady města, které pravidelně sepisuje Mgr. Libor Janíček. Ve svém obsáhlém článku na 4. 
straně uštědřil opozičním zastupitelům morální políček, když nepřišli hlasovat pro zákaz 
provozování loterií a jiných podobných her ve Žluticích, k čemuž nepotřebují: … „kvanta 
materiálů, ale zdravý rozum a morální vědomí“. Chce-li pan radní takto apelovat, měl by sám být 
příkladný, mít takzvaně zameteno před vlastním prahem. To bohužel nemá.  Připomínám páně 
Janíčkův morální exces, který je dokonce mediálně znám. V knize „VLADA Ř, Tajemství 
minulosti II “ se lze na straně 43 v kapitole nazvané Útok Libora Janíčka na naše sdružení a 
mediální podraz dočíst o chování, které zrovna morální vskutku není. Dotčeným sdružením je 
Občanské sdružení Vladař, v jehož čele mimo jiných stojí současný karlovarský náměstek 
primátora, Mgr. Jiří Klsák, a Mgr. Petr Zahradníček, místostarosta Lokte. 

Příště tedy, pane radní, važte slova i morální políčky. 

Mgr. Petra Vojtová 

 

V KRAJSKÝCH VOLBÁCH VE M ĚSTĚ A OKOLÍ  
ZVÍT ĚZILA KSČM 

V pátek a sobotu 12. a 13. října 2012 se konaly volby 
do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje. Hlasování se 
ve městě zúčastnilo necelých 29 procent oprávněných voličů. 
Vítězství ve volbách si ve Žluticích i okolních obcích s 
velkým náskokem připsala kandidátka KSČM, která získala 
přes 31 procent hlasů a těsně zvítězila také v celokrajském 
měřítku. Na dalších místech se umístili kandidáti ČSSD (přes 
22 procent hlasů), ODS (téměř 11 procent), Hnutí za 
harmonický rozvoj obcí a měst (přes 10 procent) a TOP09 a 
Starostů pro Karlovarský kraj (přes 7 procent). Komunisté 
dosáhli v celokrajském měřítku nejlepších výsledků právě na 
Žluticku, ve Štědré ovšem zvítězilo Hnutí za harmonický 
rozvoj obcí a měst a ve Valči zazářili také Piráti. Žádný 
kandidát s bydlištěm ve Žluticích v novém krajském 
zastupitelstvu nezasedne. Děkujeme také všem členům a 
zapisovatelům volebních komisí za spolupráci a zajištění 
bezproblémového průběhu hlasování. 

Ondřej Fábera, tajemník MěÚ Žlutice 



OPOZIČNÍ OKÉNKO  
Jak nám všem v minulém čísle zpravodaje připomněl svým článkem pan Lacina, právě se 

nacházíme v polovině probíhajícího volebního období městského zastupitelstva.  
Domníváme se, že je vždy třeba dát šanci nově vzniklým subjektům, ale „doba hájení“ 

nového vedení radnice je pryč a přišel čas, kdy je potřeba občanům sdělit a opět připomenout naše 
názory a stanoviska. 

Vraťme se k povolebnímu uspořádání. Všechny strany a skupiny kandidující v komunálních 
volbách ve Žluticích hovořily o nutnosti spojit své síly a odstranit rozdělení zastupitelstva na dva 
tábory. Současné vedení města neučinilo vůbec nic pro zlepšení spolupráce všech zastupitelů na 
rozvoji města. Rada města je složena pouze z členů jednoho tábora a ostatním zastupitelům byl 
podíl na vedení města odepřen. Dostalo se nám pouze nabídky práce ve výborech a komisích 
města, přičemž ne ve všech. Například do výběrové komise jsme zvoleni nebyli, přestože jsme 
projevili zájem. Těmito kroky vedení města pomyslný příkop jen prohloubilo. To, že naše názory 
přehlíží, můžeme doložit naprostou ignorací článku v jednom z předešlých zpravodajů, ve kterém 
jsme upozorňovali například na větve v rybníce ve Veselově a na zastaralý a neaktualizovaný plán 
rozvoje města na internetu. U obou věcí nedošlo k žádné změně, o čemž se můžete sami 
přesvědčit. Bez odezvy jsme kritizovali i další naprosto nekvalitně provedené akce: 

• oprava ulice na Žižkově  
• úprava rybníka v Knínicích 
• výstavba haly na štěpku 
• rekonstrukce kaple sv. Kříže v Poděbradově ulici   
 
Marně upozorňujeme i na absenci výběrových řízení při důležitých rozhodnutích města, kdy 

se jedná o vysoké, až stotisícové částky (např. zadání studie na rekonstrukci centra). 
V našem článku jsme psali, že současná radnice zavádí do Žlutic principy vyšší politiky. 

Vadí nám, že pro opozici se svolávají pracovní sezení výjimečně a materiály jsou nám zasílány 
zásadně pozdě. Například na minulé zastupitelstvo jsme se proto nemohli dostatečně připravit. Za 
svou neúčast jsme se následně prostřednictvím Žlutického zpravodaje občanům omluvili.  

Další prvek vyšší politiky lze vysledovat v likvidaci všeho a všech spojených s minulostí. 
Pokud budete pozorně sledovat dění na úřadech vlády a ministerstvech, pak zjistíte, že po každých 
volbách dojde k výměně téměř všech důležitých lidí bez ohledu na kvalitu odváděné práce. Přesně 
stejná situace se po dvou letech ukazuje ve Žluticích. Po výrazných změnách na úřadu došlo k 
rozpadu vedení Žlutické teplárenské, změně v dozorčích orgánech Lesů Žlutice a v současnosti se 
odehrávají zásadní změny ve vedení Technických služeb.  

Povedou tyto všechny změny k lepšímu? Budeme lépe a včas informováni? Nebo nám 
nezbude nic jiného, než na chyby současného vedení města upozorňovat jen ve Žlutickém 
zpravodaji.? 

Zastupitelé: 
Štěrba Jaroslav, ing. Vojta Jaroslav,  

ing. Novák Jaroslav, Kyprý Václav, Mgr. Plitzová , 
 ing. Růžek Jaroslav, MUDr. Hnyková Hana 



VZPOMÍNÁME  
 

Dne 6. 10. 2012 uplynul jeden smutný rok, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dědeček a pradědeček pan František Schöpp.  
S vděčností vzpomínají manželka, synové s 

rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

 

***  
Dne 3. 11. 2012 by se dožila 70 let paní  

Bohumila Kynzlová ze Žlutic. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají manžel, děti s rodinami a bratr s 
rodinou. 

 

***  
Dne 17. 11. 2012 uplyne již 15 let, co nás 

navždy opustil pan Bohumil Zeman.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Synové s rodinami 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
Vážení čtenáři, 
v listopadovém vydání Žlutického zpravodaje bych se ráda věnovala dotačnímu řízení v 

oblasti poskytování sociálních služeb.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, stejně jako každý rok, vyhlásilo i pro rok 2013 dotační 

řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. O tuto dotaci mohou žádat právnické a fyzické 
osoby poskytující sociální služby, které mají oprávnění k poskytování těchto služeb (tzv. 
registraci). Poskytovatelé jsou povinni žádost o dotaci na rok 2013 zpracovat a podat pouze 
prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel. Žádost o dotaci posuzuje a 
návrh výše dotace stanoví zaměstnanci krajských úřadů (pro naši organizaci se jedná o Krajský 
úřad Karlovarského kraje). Krajské úřady provádí po projednání žádostí souhrnný návrh výše 
dotace pro svůj kraj, který předkládají Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pak předá požadavky souhrnných žádostí k projednání dotační komisi, která 
doporučí/nedoporučí ke schválení návrhy částek dotací ministrovi. Žádost o dotaci pro rok 2013 



bylo možné podat v termínu od 20. 9. 2012 až 20. 10. 2012. Výsledky dotačního řízení budou 
zveřejněny přibližně v březnu 2013. I my jsme žádost o dotaci podali a budeme věřit, že nám 
nějaké ty finanční prostředky na provoz naší pečovatelské služby budou přiznány. 

Bližší informace o dotačním řízení (dotační výzva, metodiky, apod.) jsou zveřejněny na 
www.mpsv.cz (záložka sociální služby). Taktéž můžete kontaktovat ředitelku pečovatelské služby 
���� 353 393 269, 725 958 988, e-mail: dpszlutice@seznam.cz. 

Veronika Zahálková 
ředitelka DPS Žlutice, p. o. 

 

ZÁJEZD DO WEIDENU  
Již tradičně pořádá Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje autobusový 

zájezd do Weidenu dne 29. 11. 2012. Zájezd umožňuje účastníkům nákupy v městečku 
WALDSASSENU a WEIDENU. Dále je možné navštívit bezbariérový aquapark v již 
zmiňovaném WEIDENU. Vstup do aquaparku je na 3 hodiny. Zde můžete relaxovat ve vířivkách, 
zaplavat si v divoké řece, najdete zde i tobogán a skokanské můstky. Samozřejmě si můžete 
zaplavat i v klasickém plaveckém bazénu. Doporučujeme připojistit se. Zdravotní a úrazové 
pojištění není v ceně zájezdu. Nástupní místa jsou v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Pro 
více informací nás neváhejte kontaktovat na ���� 602 340 549, 353 234 666 nebo přímo v Centru 
pro zdravotně postižené na adrese Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary 

 



OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITEL ŮM MĚSTA ŽLUTICE  
Vážení zastupitelé,   
dovolte mi, abych Vám prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu vysvětlila, co mne vedlo 

k podání výpovědi z pracovního poměru ředitelky městské výtopny. 
Kotelnu a akciovou společnost jsem 11 let vedla s plnou podporou odvolaného 

představenstva a minulého vedení Města tak, aby byla stále možnost ji do budoucna modernizovat 
a rozvíjet. Naším největším zájmem bylo rozšířit ji o možnost výroby elektřiny. Dbali jsme o to, 
abychom byli na špičce se znalostmi a zkušenostmi s výrobou energie z biomasy. Mezi odbornou 
veřejností jsme si vytvořili dobré jméno a žlutická výtopna se stala příkladným projektem 
komunální biomasové výtopny. Projekt žlutické výtopny byl a je dodnes v celé republice unikátní.  

Od 1. srpna 2012 bylo jmenováno současným vedením města nové představenstvo. 
Skutečně s neuvěřitelnou chutí se pustilo do analýzy společnosti.  Po odborné stránce 
zkonstatovalo, že celý koncept kotelny, teplovodů a výměníkových stanic je špatný. Město by 
mělo začít využívat solární kolektory, na domy by měla být osazena tepelná čerpadla, kotle by 
měly spalovat celá polena dřeva, jelikož toto palivo je logicky levnější než dřevo ještě dále 
naštěpkované. Provozní stránka kotelny byla také zkritizována. Z pohledu nového představenstva 
je prováděno zbytečně moc drahých revizí, každou opravu je potřeba dle jeho názoru zvážit, je-li 
vůbec nutná. Náhradní díly je potřeba nakupovat jen v nejkrajnějších případech. Po ekonomické 
stránce je potřeba upravit hospodaření. Ve snaze dostát slibům o výrazném snížení ceny tepla je 
dle nového představenstva nutné začít umořovat náklady z toho, co má společnost za minulá léta 
našetřeno.  

Po dvouměsíční prezentaci těchto a spousty dalších nápadů nově jmenovaného 
představenstva jsem usoudila, že mé další působení ve žlutické výtopně je zbytečné. Za pravdu mi 
dal i obsah posledního žlutického zpravodaje. Nové představenstvo společnosti se cítí plně  
kompetentní celý provoz kotelny a vedení společnosti převzít samo.  

Vážení zastupitelé, z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla podat ke dni 30. září 
výpověď a ve funkci ředitelky městské výtopny končím ke dni 30. listopadu 2012. 

Pavlína Voláková 

 

ZPRÁVA O STAVU ŽLUTICKÉ TEPLÁRENSKÉ A . S. 
Představenstvo Žlutické teplárenské a. s. 

Ve funkci od 1. 8. 2012 
Ing. Václav Přech, Jaroslava Voglová, Jaroslav Zeman 

 
Zpráva vychází pouze z údajů, které byly představenstvu zpřístupněné. Z důvodu rozsahu a 

časového omezení se soustředí přednostně na hospodárnost vedení podniku. 
 



Úvod 
Hlavním cílem teplárny je snížení emise oxidů uhlíku z fosilních paliv, především z hnědého uhlí. 
V zájmu obyvatel města však není jen snížení škodlivé zátěže životního prostředí, ale i zlepšení 
hospodárnosti a komfortu otopu a přípravy teplé vody. 
 

Pro posouzení úspěšnosti teplárny jsou proto stanovena tato kritéria: 
1. Vývoj zátěže životního prostředí 
2. Cena za teplo 
 
Palivo a kotle 
Biomasa, která se spaluje v kotlech teplárny, je v podstatě dvojího druhu. Sláma a dřevitá štěpka. 
Ke spalování kusového dřeva a válcových balíků slámy není zařízení uzpůsobeno. Spalování 
obilné slámy vede ke tvorbě sklovité strusky, a tím k náročnějšímu čistění kotlů. V oblasti čistění 
trubkovnic kotlů se jeví jako přínosné řešení podle návrhu průmyslového vzoru firmy Verner a.s., 
podle kterého bude možné čistění i za provozu. Žlutická teplárenská a.s. se na tomto průmyslovém 
vzoru nepodílí. 
 
Vynálezecká činnost 
Žlutická teplárenská a. s. se účastní na třech patentových spisech, které mají podle slov ředitele 
Vernera spíš význam pro získání dotačních titulů než pro snížení zátěže životního prostředí a ceny 
za teplo. Prostřednictvím ředitelky ing. Pavlíny Volákové PhD. se účastní Žlutická teplárenská a.s. 
na těchto spisech neurčeným podílem. 
Jedná se o elektrické stanovení tavících teplot vzorků popelů, přidávání vápenného substrátu do 
paliva s cílem ovlivnit strukturu popela a podestýlání písečné vrstvy na dno spalovací komory s 
cílem usnadnit následné vyhrabávání popela. 
Příspěvky z vynálezecké činnosti nevedou ke snížení zátěže životního prostředí a ani ke snížení 
ceny za teplo. Komerční přínosnost se zde těžko dá předpokládat. V případě udělení patentů hrozí 
patentové udržovací platby, které by zatížily cenu za teplo. Doporučujeme proto snížit podíl a.s. 
na možné minimum. 
 
Tepelná účinnost 
V průběhu roku se poměr prodaného k vyrobenému teplu výrazně mění. V topném období se 
prodá až kolem 85 % vyrobeného tepla, v letním období se ho prodá i méně než 15 %. Neprodané 
vyrobené teplo jsou tepelné ztráty v městské rozvodné síti. 
Účinnost rozvodu tepla od kotelny až k zákazníkovi leží v přibližném rozsahu 15 až 85 %. 
Účinnost výroby tepla v kotelně vyjadřuje pak poměr vyrobeného tepla k výhřevné energii 
spáleného paliva. 
Celková účinnost teplárny zahrne vedle účinnosti kotelny a rozvodu i všechny energetické 
provozní výdaje, transporty, pohony, osvětlení… Podle hrubého odhadu se celková účinnost může 
pohybovat v rozsahu několika málo % v létě a až 50 % v zimě. 
Tepelné ztráty v domech zákazníků, na předávacích stanicích tepla, zde nejsou zahrnuty. 
 
Spotřeba elektrické energie 
Náklady na spotřebu el. proudu jsou významnou položkou při tvorbě ceny za teplo. Hlavním 
spotřebičem el. proudu jsou pohony oběhových čerpadel. Příklad možné úspory vyplývá ze 



zvýšení využití teplotního spádu na předávacích stanicích tepla. Při zachování dodávky tepla a 
zvýšení využitého teplotního spádu 2 x by se snížil příkon čerpadel 8 x. Je s podivem, že vedení na 
tuto okolnost nepoukázalo a nevyvodilo opravná opatření. 
 
Předávací stanice tepla 
Za nevýhodné je nutno označit volbu a řešení instalovaných předávacích stanic tepla. Jejich 
zásadní slabina vyplývá z akumulace tepla do užitkové místo do otopné vody. Zanášení vodním 
kamenem a kalem, krátká životnost, množení nebezpečné bakterie Legionella a omezené využití 
akumulace jsou charakteristické vlastnosti bojlerů. 
 
Personál 
Se stálým měsíčním příjmem: 1 vedoucí (podíl cca. 42%), 6 topičů a 1 účetní. 
Vedoucí. Pracovní vytížení dovolilo ředitelce podniku zahrnout do pracovní náplně i 
postgraduální doktorandské studium. Osobní automobil je jen jednou třetinou využíván k 
provozním potřebám. Pořizovací nákladnost je zbytečně vysoká. Dozorčí radě i minulému 
představenstvu tato skutečnost uniká. 
Topiči. Zde je zřejmá potřeba rozšíření pracovní náplně i na přípravu paliva. 
Odměny. Vyplácení odměn za samozřejmou pracovní činnost je nesmyslné. Úspěchy, které by 
vedly ke snížení zátěže životního prostředí a snížení ceny za teplo, nejsou dosud signifikantní. 
Proto bylo jejich vyplácení neopodstatněné. 
 
Hodnocení 
Dotující státní a unijní společenství přirozeně očekává impulzy, které by přispěly k pokroku na 
cestě vývoje tepelné energetiky. Ze zkušeností provozu teplárny je zřejmé, že v oblasti koncepce a 
konstrukce zařízení je skryt ještě značný vývojový potenciál. Výsledky dosavadní zlepšovatelské 
činnosti nejsou ve smyslu hodnocení znatelné. Za očekávaný pokrok lze označit činnost v oblasti 
čištění kotlů. Z pohledu majitele, města Žlutice, které zastupuje žlutické obyvatelstvo, je činnost 
teplárny z důvodu neustálého růstu ceny za teplo negativní. 
Zpráva neobsahuje podrobnosti o utajování informací ředitelkou Volákovou především v oblastech 
dotačních titulů, služebních cest a využívání pracovní doby. Byly zjištěny nedostatky v obchodní 
činnosti a v oboru tepelného inženýrství. Hodnocení vedení podniku je z uvedených důvodů 
výsledně neuspokojivé. 
Dosavadní vedení podniku snížilo atraktivitu teplárny do té míry, že mnozí zákazníci uvažují o 
možnosti odpojení. Představenstvo proto považuje za nezbytné zprávu uveřejnit. 
 
Radě města 
Žádáme o podporu při realizaci nutných změn v a. s. Z důvodu nedostatečné činnosti dozorčí rady 
žádáme o její výměnu s akcentem na řádné hospodaření s prostředky podniku. Žádáme o podporu 
při pořizování paliva z místních zdrojů. Doporučujeme založení nové městské skládky na dřevité 
biopalivo v blízkosti kotelny. Žádáme o právní podporu při nutných změnách ve společnosti a při 
změnách pracovních smluv a patentů. Navrhujeme, aby bylo smluvně zakotveno, že všechny 
majetkové změny ve Žlutické teplárenské a. s. budou podmíněny souhlasem v referendu 
žlutického občanstva a aby se tato podmínka dala upravit pouze dalším jeho referendem. 

Ve Žluticích 15. 10. 2012, Ing. Václav Přech 



PÁR SLOV O KOTELN Ě JINAK  
Jak již jistě všichni víte, jmenovala valná hromada a. s. Žlutická teplárenská nové 

představenstvo. Valná hromada vložila do nového představenstva nejen důvěru, ale především 
očekává revizi chodu celé společnosti, provedení důkladné analýzy a návrh příslušných opatření. 

Byly stanoveny priority v práci představenstva – seznámit se s provozem po stránce 
organizační, personální, mzdové i technické, vytipovat základní problémy v chodu celé výtopny a 
pokusit se najít spolu s vedením a valnou hromadou optimální kroky, které by následně mohly vést 
ke snížení nákladových položek, a tím i ceny za GJ pro další období, což by jistě uvítala nemalá 
část občanů odebírajících teplo a TUV z tohoto zdroje. 

Nutno říci, že ředitelka projevila malou ochotu vycházet vstříc těmto krokům, její přístup se 
jevil jako laxní až odmítavý, vycházející především z glorioly odborníka, kterou si sama ve 
Žluticích přisoudila. 

Neochota se projevila zvláště při účetní kontrole dokladů v jednotlivých oblastech činnosti, 
zejména týkající se zúčtování poskytnutých grantů, nebyly doloženy vůbec, a tak představenstvu 
nezbývá nic jiného, než si je dohledat osobně. 

I přes počáteční problémy a těžkosti se všichni členové představenstva pustili do své práce s 
chutí a velkým nasazením, často až do pozdních večerních hodin. Je proto s podivem, proč se ve 
městě a zvláště pak v některých kruzích začalo povídat o tom, že představenstvo jde ředitelce „po 
krku“ a chce navrhnout valné hromadě její odvolání. Mohu zodpovědně a se vší vážností prohlásit, 
že takový to úmysl zde nikdy nebyl. S podivem je i to, že někteří „odborníci“ ve svých 
prohlášeních kritizují rozhodnutí představenstva, ačkoliv žádné rozhodnutí nebylo dosud učiněno. 

O to větším překvapením pro nás bylo, když ředitelka dne 27. 9. 2012 bezdůvodně 
předložila představenstvu a. s. výpověď s ukončením pracovního poměru k 30. 11. 2012 a 
následně zrušila u ERU i svou licenci odpovědného zástupce pro ŽT již ke dni 1. 10. 2012, která 
jako taková je i předpokladem pro výkon dané funkce. K tomu chci dodat jen jediné. Tímto 
krokem ohrozila nejen provoz celé výtopny, která bez zodpovědného zástupce nemůže svou 
činnost provozovat, ale především dodávku tepla a teplé vody vám, občanům, do vašich 
domácností. Provoz kotelny by byl pozastaven! 

Představenstvo se dále velice intenzivně zabývá otázkami technologie celého provozu 
výtopny, řešením technických otázek spalování biomasy i balíkované slámy, nákup ND v 
návaznosti na některé již zastaralé komponenty, jednáním s dodavateli stávajícími i novými. Tuto 
problematiku řeší kolegové pan Václav Přech a pan Jaroslav Zeman za účinné pomoci valné 
hromady. Do budoucna věříme v dobrou spolupráci s novým vedením ŽT. 

Závěrem mi dovolte, abych ujistila všechny občany Žlutic, že představenstvo Žlutické 
teplárenské a. s. bude se stejným nasazením a intenzitou práce jako dosud pokračovat ve své 

práci. Naší snahou je především zprůhlednit chod celé společnosti, najít takové cesty, aby i cena 
tepla, která zajímá nás všechny nejvíce, byla co nejnižší.  

Za představenstvo 
Jaroslava Voglová 



VÁŠ NÁZOR 
Také jste to slyšeli... 
Patřím k místním starousedlíkům a Žlutice mám ráda. Mám tu své spolužáky, žáky, pár 

dobrých kamarádek a především rodinu. Zvykla jsem si na to, že se mi občas někdo koukne do 
soukromí a zjistí i to, co já sama nevím. No a co. „Dokud tě lidé pomlouvají, je ti hej, až tě budou 
litovat, bude ti ouvej“, říkávala babička.  

Nevím, čím to je, ale řeči, které jdou městem, o mé bývalé kolegyni, inženýrce Volákové, 
mi připadají jiné – zlé a účelové. Zejména ty o tom, že po ní zbylo v teplárenské manko a že 
obecní peníze rozházela na své zahraniční cesty. Jak Pavlínu znám, určitě po ní nezůstala prázdná 
kasa, natož manko. 

Mgr. Jana Vaněčková 
 
Nepovedená oprava střechy kaple sv. Kříže. 
Ve Žlutickém zpravodaji č. 10, ročník 2012 v článku „Slovo starosty“ autor uvádí jako 

dokončenou dotovanou investici - opravenou střechu kaple sv. Kříže v Poděbradově ulici, údajně 
„Za přísného dohledu památkářů“. Z těch slov se dá dovodit, že oprava měla přesně a historicky 
věrně dodržet původní konstrukci a vzhled střechy kaple. 

Opravu jsem se zájmem sledoval po celou dobu jejího trvání, majíce docela dobrý výhled na 
objekt ze své zahrady. Podobně ji ale mohli sledovat všichni, kteří kolem kaple procházeli. 

Za sebe mohu konstatovat, že nový krov je konstrukčně i tvarově odlišný od původního, že 
opravou nedošlo k zachování historického vzhledu kaple. 

Původní krov měl jednoduché, přímé krokve dosahující od hřebene až po podezdívku. Nově 
dodaný krov byl zřejmě špatně zaměřený, a tudíž i posléze vyrobený, takže jeho krokve svírají u 
hřebene jiný - ostřejší vrcholový úhel (zřetelně odchylný od tvaru štítu) než byl původní a také 
nedosahují na podezdívku. Pokrývač tento evidentní nedostatek nové konstrukce krovu „vyřešil“ 
přidáním námětků. Tím sice nějak zastřešil kapličku, ale určitě neprovedl historicky přesnou 
rekonstrukci, kterou bych v tomto případě očekával a ke které nejspíš mělo dojít. Nezdá se mi, že 
by památkáři lpěli pouze na zachování několika nepoškozených kusů původních tašek. 

Střecha tak proti původní, má hřeben o něco níže, má jiný sklon krokví a přidanými 
námětky získala lomený profil odchylující se zřetelně od tvaru štítu i od linie původní krytiny. 
Tento fakt je možné si snadno ověřit jak pohledem zevně, tak i inspekcí vlastní konstrukce a 
rovněž je viditelný i na přiložené fotografii mnou pořízené 30. 8. 2012. 

Vzhledem k těmto skutečnostem se domnívám, že onen zmíněný „přísný dohled...“ nebyl u 
dodaného díla fakticky nakonec žádný ani od památkářů, ani od obecního úřadu a že nejspíš 
nebylo dosaženo cílů plátce dotace. Pokud to ovšem nebyl záměr. To nemohu posoudit, neboť 
nejsem seznámen s výkresovou dokumentací této akce - pokud nějaká existuje. Subjektivně se mi 
jeví tato oprava jako nepovedená a vynaložené prostředky a výsledné dílo jako nedostatečně 
kontrolované jak při průběhu rekonstrukce, tak při jeho předání. 

Ing. František Opička 



Dokončená investiční akce? 
Za přísného dohledu památkářů? 
Několik poznámek k rekonstrukci kaple sv. Kříže ve Žluticích. 

 
Oprava kaple sv. Kříže, stojící na začátku Poděbradovy ulice, se uskutečnila v průběhu 

srpna a září 2012. Protože se zajímám o památky, pořídil jsem si pár fotografií z průběhu opravy. 
Když jsem si dal dohromady další veřejně dostupné informace (znění veřejné zakázky na opravu 
kaple a prohlášení starosty o dokončení akce ve Žlutickém zpravodaji č. 10/2012), přimělo mne to 
k hlubšímu zamyšlení. 

 
Zadávací dokumentace k vyhlášené veřejné zakázce na opravu ze dne 19. 6. 2012 hovořila 

jasně a po uchazečích o zakázku požadovala do nabídky zahrnout: 
• Demontáž a odvoz původní střešní krytiny a krovu 
• Provedení montáže a nátěru nového krovu 
• Provedení montáže nové střešní krytiny 
• Zednická oprava římsy 

 
Vycházím z logického předpokladu, že s vítězem měla být uzavřena smlouva o dílo přesně 

podle znění vyhlášeného výběrového řízení. (Pominu tu skutečnost, že neúspěšní uchazeči o tuto 
zakázku by mohli za porušení rovné soutěže považovat skutečnost, že v zadávací dokumentaci 
bylo jasně dáno použít na celou kapli novou krytinu, avšak ze ŽZ 10/2012 jsem se dozvěděl, že 
toto bylo v průběhu akce změněno.) 

 
Opravu kaple sv. Kříže považuji za problematickou zejména: 

1. sklon obou střešních ploch je „lomený“ – neodpovídá původnímu provedení 
2. střešní plocha je oproti původnímu provedení „utopená“ – je to vidět na štítových 

zdech 
3. střešní plochy nejsou provedeny symetricky (východní má pod hřebenem dvě 

zdvojené řady tašek, zatímco západní pouze jednu řadu) 
4. obě okapní hrany jsou provedeny odlišně oproti původnímu stavu – nad úrovní římsy 

obíhající kapli ze tří stran 
5. zednická oprava římsy není provedena 
6. hřebenáč na jihovýchodním nároží římsy je vysunutý – tzn. neplní svou funkci 
7. poškozená, neopravená, výmalba kaple – během oprav do kaple několikrát zateklo 

 
Pokud byla stavba v tomto stavu městem převzata, a podle vyjádření starosty ve ŽZ 10/2012 

pravděpodobně byla, tak se asi někde stala chyba. Pochybuji, že by podobně nedokončené dílo 
někdo převzal na rekonstrukci svého rodinného domu. Nehledě na mezinárodní rozměr akce, kdy 
je deklarováno, jak se o stav kaple sv. Kříže doposud zajímali němečtí rodáci. 

Pro městské finance je škoda, že takto opravená střecha nevydrží předpokládaných 50 – 80 
let a město bude muset zbytečně vydat peníze na její opravu nepoměrně dříve. 

Ve světle této akce „za pár tisícovek“ se bojím domyslet třeba výsledky rekonstrukce 
radničního bloku, nebo Velkého náměstí v řádu desítek milionů korun. 

Petr Brodský 



 
Tradice oboru lesnictví započala na naší škole v roce 1988. Jde o čtyřleté studium 

zakončené maturitou. Od roku 2008 přibyl tříletý obor lesní mechanizátor, zakončený závěrečnou 
zkouškou s výučním listem. 

 Aktuálně škola rozšířila nabídku oborů ještě o dva, které budou v případě zájmu vyučovány 
od 1. 9. 2013, tedy v den 25. výročí zahájení výuky lesnictví. Novými obory jsou zahradnictví se 
zaměřením na krajinářství a obor včelař. Krajinářství je obor čtyřletý s maturitou a včelař je 
tříletý s výučním listem.  

Ve všech oborech má velký rozsah praktická výuka, tedy výuka v lese, v krajin ě, prostě 
v přírodě. Pro tento účel máme školní polesí, které tvoří přírodní skvost Chlumská hora o rozloze 
500 ha, která je u městečka Manětín na hranici Karlovarského a Plzeňského kraje v regionu říčky 
Střely. Region je nazýván „Horní Střela“.  

Studium je vhodné pro žáky, kteří mají rádi přírodu, ale i pro technicky založené žáky, 
neboť součástí výuky jsou předměty jako stroje a zařízení, geodézie, lesnické a zahradní stavby.  

Žákům, kteří nastoupí na naší školu, nabízíme mnoho bonusů a výhod, které jsou při dobrém 
prospěchu zcela zdarma a při horším za čtvrtinové, resp. poloviční ceny. Nabídka začíná 
prázdninovým pobytem v areálu školního polesí na Chlumské hoře, o prázdninách mezi devátou 
třídou ZŠ a nástupem na naši školu. Dále nabízíme možnost získání řidičského oprávnění na 
osobní auto, traktor i nákladní auto. Žáci budou mít po celou dobu studia k dispozici osobní 
notebook a další.  

Škola má svůj domov mládeže, kde jsme započali s postupnou renovací se zásadou, že noví 
žáci budou ubytováni v nově zrekonstruovaných pokojích. Ke škole patří i nově zrekonstruovaná 
kuchyně se školní jídelnou.  

Jsme si plně vědomi relativní odlehlosti malebného městečka Žlutice, kde se naše škola 
nachází, a tak nabízíme mnoho aktivit pro volný čas, řadu kroužků. Škola má vlastní, nově 
zrekonstruovanou, nadstandardně velkou tělocvičnu.  

Více informací o škole, uplatnění v praxi a o dalších výhodách studia na: www.slszlutice.cz 
 
Pojďte k nám studovat, pojďte si užít domácí atmosféry a přírody.  
Těšíme se na vás. 

Ing. Bohdan Koždoň 



ZA ŽLUTICKÝM KINEM 3/3 
(dokončení) 

 
Relativně krátce po kolaudaci již byla zamýšlena přestavba kina, když už v I. Q. roku 1962 

byl Ústřední půjčovnou filmů zpracován projekt na přestavbu kina na širokoúhlé promítání. K té 
však došlo až o pár let později, když na podzim 1966 byla podána MěstNV Žlutice žádost o 
přípustnosti stavby: „Přestavba kina“ na širokoúhlé a přístavby agitačního střediska.  

Stavba se však protahovala, mimo jiné i pro zastaralost projektu z r. 1962. Oficiální 
ukončení přestavby kina a předání do trvalého užívání (stavba v rámci Akce Z) proběhlo dne 17. 
10. 1968 pod názvem „Přestavba kina a společenské zařízení kina akce Z č. 1“. Jak je vidět z 
názvů stavby v oficiálních dokumentech, změnil se mezi roky 1966 a 1968 náhled na věc a z 
„agitačního střediska“ se stalo „společenské zařízení“. Faktem je, že například v 70. letech XX. 
století sloužilo „společenské zařízení“ k oslavám MDŽ. 

Po přestavbě mělo kino promítací plátno již na západní straně sálu a technologie promítání 
byla změněna na širokoúhlé filmy. Kapacita kina od přestavby v r. 1968 až do zrušení k 31. 3. 
2012 byla 237 sedadel (+ jedno služební sedadlo) v 18 řadách. K další technické modernizaci 
došlo někdy mezi lety 1985 – 1989, kdy proběhla výměna promítacích strojů na 35 mm filmy s 
xenonovým zdrojem světla MEO 5 XB od firmy MEOPTA. Poslední modernizace proběhla někdy 
krátce po roce 2000, kdy byla technologie promítání doplněna o azurovou stopu a instalováno 
nové promítací plátno zakoupené v Německu. To je, dle vyjádření posledního vedoucího kina, 

pana Miroslava Košnáře, nyní 
nejcennější součástí zrušeného kina.  

Vybavení hlediště od přestavby v 
r. 1968 zůstalo až do současného zrušení 
stejné – sklápěcí dřevěná sedadla v 
řadách na skloněné rovině směrem k 
promítacímu plátnu.  Během vlny rušení 
okolních kin mělo žlutické kino možnost 
získat např. čalouněné sedačky ze 
zrušeného kina v Teplé, jejich nabídka 
nebyla akceptována kvůli snadnějšímu 
udržování čistoty a hygieny stávajících 
„tvrdých“ dřevěných sedadel.  

Zrušení kina v letošním roce není 
prvním uzavřením žlutického kina. Kino 
nefungovalo přibližně jeden a půl roku v 

období let 1995-1997. K znovuobnovení provozu kina došlo pod hlavičkou města k 1. 4. 1997, 
když předtím 17. 3. 1997 byl Městu Žlutice vydán živnostenský list na „Pořadatelství 
audiovizuálních produkcí a představení“. O obnovení provozu žlutického kina se osobně zasloužil 
tehdejší starosta, pan Herbert Gut.   

V poválečné historii byli vedoucími kina pp. Miloslav Šír, Zdeněk Lepší, Viktor Karásek a 
Miroslav Košnář. Bez nároku na úplnost seznamu pracovníků kina jimi byli: Šírová, Novotný, 
Novotná, Chalupský, Hrnčíř, Karásková, Červenka, Businský, ...  V poslední době se na provozu 
kina podíleli i pracovníci odboru správy majetku Městského úřadu Žlutice.  



Poslední období provozu kina mezi lety 1997 – 2012 bylo pod vedením již zmíněného pana 
Miroslava Košnáře, tehdejšího zaměstnance MěÚ. Vstupenky prodávala jeho žena, paní Eva 
Košnářová. Před obnovou provozu rok a půl zavřeného kina bylo nutné provést revize všech 
zařízení, uzavřít smlouvy s distributory filmů, atd. Tehdy pracovníci MěÚ objeli na „zkušenou“ 
okolní, tehdy ještě funkční kina, jako např. v Manětíně. Při rozjezdu kina v roce 1997 bylo vstupné 
stanoveno tak, aby se rovnalo ceně půjčení videokazety pro domácí přehrání – největšího 
„konkurenta“ kina. Při padesáti platících divácích se tak zaplatilo půjčovné filmu od distributora. 
Výše vstupného byla před zrušením ve Žlutickém kině (např. 28. 2. 2012 od 17:00 hod., film ČR 
Perfect days, 8 platících diváků)  35 Kč (z toho 1 Kč příplatku do Fondu na rozvoj české 
kinematografie). Pro srovnání cena vstupného na český film v kině v Mariánských Lázních byla v 
té době 110 Kč.  

Z dostupných informací je důvody zrušení provozu žlutického kina možné vidět v 
dlouhodobé nerentabilnosti provozu kina. Za druhé v nástupu digitalizace filmů a z toho plynoucí 
případné nutné investici do změny technologie promítání ve žlutickém kinu. A za třetí v 
komplikacích s distribucí „klasických“ filmů – filmy k přepravě od roku 2008 není možné podávat 
na železniční stanici ve Žluticích, ale až v K. Varech, nebo je posílat poštou. 

A budoucí využití kina? Bývalé „agitační středisko“ již od první poloviny 90. let XX. stol. 
slouží jako obchod (nejprve ovoce a zelenina, nyní drogerie, květiny a zahrádkářské a chovatelské 
potřeby) a do budoucna může fungovat i nadále. Jaké využití najde prostor kinosálu se stavebně 
pevně řešenou svažitou podlahou je otázka pro budoucnost.  

Dne 31. 3. 2012 od 20:00 hod. promítáním filmu Sedmého dne večer, částečně natáčeného v 
roce 1974 ve Žluticích a okolí, plným hledištěm happeningového představení, skončila po 85 a půl 
roce historie „oživlých obrazů“ ve Žluticích. 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 
Na fotografiích v článku: Interiér a exteriér kina v době jeho uzavření. Foto autor. 
 
Poznámka redakce: v minulém čísle ŽZ nám v článku „Za žlutickým kinem“ vypadla popiska 
k fotografii: Vzhled nového kina mezi lety 1953-1966. Fotoarchiv města Žlutic. Omlouváme se. 



PŘEDSTAVUJEME  
SKUPINU PLEWEL , KTEROU ZPOVÍDALA ALENA VLKOVÁ  

  
 
Kdy a za jakých okolností vaše kapela vznikla? 
Vznikli jsme v roce 2001. S nápadem přišel Josef Šlauf a Pavel Pánek. Pak kluci oslovili Luboše 
Štědronského na bicí a po čase jsme přibrali Daniela Adamčíka jako druhou kytaru. 
 
Jaké máte plány do budoucna? Kam chcete, aby kapela směřovala? 
Samozřejmě, že bychom rádi stoupali kvalitativně i v oblíbenosti. Naším cílem je, aby se o nás 
vědělo, hrát na festivalech i menších koncertech. V dnešní době to není snadné. Musíte se pořád 
někam „cpát“, posílat CD a doufat, že si vás organizátoři vyberou. 
 
Kde nejraději hrajete a máte nějakou vysněnou kapelu, se kterou byste si chtěli zahrát? 
Tak ze všeho nejlepší koncerty jsou tady ve Žluticích. Lidé nás mají rádi a vždy dokážou udělat 
nezaměnitelnou atmosféru a koncert si užít. Potom si to užíváme i my a za to bychom velice rádi 
poděkovali. Co se té vysněné kapely týče, tak v České republice žádná taková není a s těmi 
zahraničními je to nejspíše opravdu jen sen. 



Loni jste oslavili desáté narozeniny vaší kapely. Myslíte si, že se kapela za těch deset let nějak 
posunula? 
Na tuto otázku neradi odpovídáme. Ale zkrátka, kdyby nás neopustil Josef Šlauf, tak jsme teď již 
někde úplně jinde. S ním kvalita naší hudby stoupala každým dnem a po jeho smrti jsme nebyli asi 
rok schopní na hraní vůbec pomyslet. Nakonec jsme si uvědomili, že to nesmíme nechat zemřít s 
ním a v jeho odkazu dále pokračovat. Takhle na něj nikdy nezapomenou ani ti, kteří ho příliš 
neznali, a dozví se o něm i ti, kteří ho neznali vůbec. Snažíme se skládat dále, ale už není tak 
jednoduché najít si čas, který by byl potřeba. Přichází rodiny, práce, povinnosti. Jde to pomaleji.  
 
Hledáte někde inspiraci nebo skládání písniček přichází samo? 
Inspirací je sám život. Bohužel nám prozatím z velké části nepřinesl mnoho veselých zážitků, ale 
věříme, že v budoucnu se budou moci naše texty opřít i o ty krásné zážitky. I to je asi vysvětlením 
našich „depresivních“ textů. 
 
Máte nějaký hudební vzor? 
Nemáme vyhrazený styl nebo kapelu. Rádi si poslechneme dobrou hudbu. Pokud chcete, tak pro 
nás největšími vzory jsou asi Nirvana, Alice in chains, Amplifier, Queens of the stone age a takhle 
bych mohl pokračovat dál a dál. 
 
Jakých největších úspěchů vaše kapela dosáhla? 
Myslíme, že tím největším úspěchem by bylo hrát před několika tisíci lidmi. Za prozatímní 
úspěchy považujeme výhru diváckého finále v Divadle Pod Lampou (Plzeň), díky které jsme si 
mohli nahrát naše poslední CD, a také vítězství v anketě muzikanta regionu v Karlovarském 
deníku, díky kterému nám otiskli celostránkový rozhovor.  
 
Můžeme si někde poslechnout vaši tvorbu? 
Samozřejmě, můžete přijít na koncert :), anebo navštívit www.bandzone.cz\plewel. 
 
Kdy a jak jste se k hudbě dostali? Proč jste se rozhodli právě pro kytaru, baskytaru a bicí? 
Navštěvoval někdo z Vás ZUŠ ve Žluticích? 
Všichni již v raném věku. To prostě cítíte v „kostech“. Rozhodování bylo jednoduché, díky těmto 
nástrojům jsme mohli hrát tu hudbu, která nás oslovuje. Ano, ZUŠ navštěvoval postupně každý z 
nás. Asi nejdéle vydržel Daniel Adamčík a Josef Šlauf, kteří patřili i do její dechové kapely 
Veselka.    
 
To, že pocházíte z malého města, berete jako výhodu nebo díky tomu máte menší šance se 
prosadit? 
Nedá se říci, jestli je to výhoda či nevýhoda. Prosadit se musíme svou pílí. Vždyť nás znají už v 
Karlových Varech, v Plzni a párkrát jsme hráli i v Praze. Odevšad máme kontakty na kapely. My 
zveme na koncerty je a oni zase nás. Snad bude koncertů a kontaktů přibývat. Musíme se 
vzájemně podporovat. 

Alena Vlková 



POZVÁNKA NA VÝSTAVU  
Manželé Stoklasovi se podíleli na opravě křížků a soch v okolí Žlutic a výstava je v pěkně 

opraveném regionálním muzeu v Nečtinech. Doporučujeme. 
 

 
 



REHABILITACE TOUŽIM A ŽLUTICE  
PRODEJ DÁRKOVÝCH VÁNO ČNÍCH POUKÁZEK  

Těmito poukázkami jistě potěšíte své nejbližší, ale i přátele a známé. Vánoční poukázky 
jsou v hodnotě od 500 Kč výše. Ke každé poukázce od nás dostane obdarovaný také malý dárek, 
např. zdarma rašelinový zábal, částečnou masáž atd., dle výše ceny poukázky. 

Např. poukázka za 500 Kč – obdarovaný si vybere procedury dle vlastního výběru v této 
hodnotě a od nás navíc dostane jako dárek rašelinový zábal. 

Poukázku lze vybrat vždy do konce dalšího roku. Můžete si za ně vybrat např. vyšetření 
diplomovaným fyzioterapeutem s poradenstvím, masáže sportovní, reflexní, klasické 
částečné i celotělové. Provádíme též masáž lávovými kameny, medovou masáž, aroma masáž, 
lymfodrenáže ruční i přístrojové, čokoládovou masáž, atd. Velmi příjemné jsou také tepelné 
zábaly rašelinové, parafínové, senné, čokoládové i medové. 

Ultrazvuková liposukce, která zajímá převážně ženy, je do konce roku za akční cenu. 
Jedna procedura, která trvá 2hodiny, nyní stojí 1000 Kč.Předplatné čtyř procedur 

stojí nyní 3000 Kč.V ceně je ultrazvuková liposukce a také přístrojová lymfodrenáž. 
 
Všechny procedury si budete moci vybrat na rehabilitaci v Toužimi a nebo na pobočce ve 

Žluticích. 
Ceník jednotlivých procedur naleznete na internetu na našich stránkách rehabilitace Toužim, 

též na pobočce v Toužimi  a  ve Žluticích.. 
 
Prodej poukázek: Rehabilitace Toužim ���� 353 311 290 
   Ungrová Alena DiS. ���� 607 688 467 
   Slabá Marie   ���� 724 971 916 
   Kabešová Blanka  ���� 732 943 266 
 

Ungrová Alena 
Diplomovaný fyzioterapeut 

 

INZERCE 
Pronajmu byt 2+1, 60 m2 ve Žluticích. ���� 777 861 367 

 

*** 
Prodám byt 3+1, 75m2 v Poděbradově ulice čp. 380 ve Žluticích. 

���� 725 576 694 



INZERCE 
 

Prodáme družstevní byt 2+1, 60 m2 po rekonstrukci kuchyň, koupelna. 
Mlýnská ulice 464, Žlutice. 
� 721 565 588, 721 480 720 

 

*** 
 

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

 

*** 
 

Prodám byt 4+1 ve Žluticích 
� 776 005 185 

 

*** 
 

Nabízíme k pronájmu garáž za zdravotním střediskem.  
Informace:  MUDr. Jiří Havlásek � 353 393 188 nebo MUDr. Hana Hnyková � 353 393 550 

 

***  

 

Prodám byt 4+1 ve Vítězné ulici ve Žluticích. 
� 777 847 209 

 

*** 
 

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

 

*** 
Pronajmu byt 2+1, 60 m2 ve Žluticích. ���� 777 861 367 

 

*** 
 

Prodám byt 3+1, 75m2 v Poděbradově ulice čp. 380 ve Žluticích. 
���� 725 576 694 



INZERCE 
 

fa. Mazač Protivec 
Hledá zručné brigádníky na výpomoc při montáži modelů aut. 

Po zaučení možnost práce na doma. 
� 775 306 064 

 

*** 
 

fa.Mazač Protivec  
Úklidová firma 

Odborně provádíme čištění koberců a sedacích souprav. 
Specializujeme se na čištění interiérů automobilů všech značek. 

� 775 306 064 

 

PRODUKTY ZE SRÍ LANKY  

Tropický ostrov Srí Lanka, mnohým možná 
známější pod bývalým britským jménem Ceylon, připomíná 
svým tvarem slzu padající z jižního konce Indie. Již Marco 
Polo ji považoval mezi ostrovy podobné velikosti za 
nejkrásnější. Srí Lanka skýtá spousty rozmanitých potěšení, 
stačí si jen vybrat. Překrásné palmové pláže, procesí slonů, 
ďábelské tance v maskách, starobylá a polorozpadlá města 
Polonnaruva a Anuradhapura. Hory, kde horko z rovin 
ustoupí, jsou velmi často pokryté čajovými plantážemi. 
Divoká příroda se hemží ptáky, opicemi, přírodní rezervace 

jsou domovem slonů, levhartů, a jelenů. To vše jde ruku v ruce s přátelskými lidmi, příjemným 
ubytováním i výbornou kuchyní. 

Až si uděláte výlet do Chebu, určitě navštivte prodejnu SERENDIB s produkty tohoto 
ostrova. Nachází se jen kousek od náměstí na Růžovém kopečku 10. My jsme byly nadšeny jeho 
úžasnou atmosférou, vůní exotického koření a příjemnou obsluhou.  

Viz též e-shop www.serendib.cz 

Míla Špidrová 



VIZUALIZACE VELKÉHO NÁM ĚSTÍ 
Podívejte se na jednu z vizualizací Velkého náměstí ve Žluticích a přijměte ji jako pozvánku 

na výstavu k žlutickému náměstí, která odstartovala vernisáží 31. října v městské galerii a potrvá 
celý listopad. 

 

 

 
http://www.facebook.com/zlutice 



PROGRAM  KULTURNÍCH 

POŘADŮ 
  

LISTOPAD 2012 
 

Kostel sv. Petra a Pavla 
 
Sobota 3. 11. 15:00 W. A. Mozart Requiem d-moll - dirigent Miloš Bok 
 
 

Kulturní d ům 
 
Pátek 2. 11. 20:00 Hubertská taneční zábava – SLŠ Žlutice 
 
Pátek 9. 11. 14:00 Koncert - Eva a Vašek  

pořádá Město Žlutice a SPOZ pro žlutické seniory 
 
Úterý 20. 11. 20:00 Na stojáka - sólové výstupy známých bavičů 
 
 

Velké náměstí 
 
Pátek 16. 11. 16:30 Lampionový průvod – sraz u kostela sv. Petra a Pavla 

pořádá Město Žlutice 
 
Pátek 23. 11. 15:00 Svěcení sloupu Nejsvětější trojice  

pořádá Město Žlutice 
 
 

Galerie 
 
Čtvrtek 29. 11. 17:00 Vernisáž vánoční výstavy – MŠ Žlutice 
 

 
 
 

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. 
Nákladem 1050 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktorka: Míla Špidrová 

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
Redakce je oprávněna příspěvky krátit a upravovat.  

Inzerci přijímá sekretariát MěÚ.  
Cena inzerce: prvních 5 řádků pro občany města zdarma,  

od 6-tého 50,- Kč za řádek,  
celá strana 1500,- Kč, polovina strany 750,- Kč bez DPH 

 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu  zpravodaj@zlutice.cz 

 
Uzávěrka příštího čísla bude 19. 11. 2012 

 
 

 


