SLOVO STAROSTY
Dovolte mi v úvodu svého příspěvku, abych se vrátil ke dvěma dokončeným investičním
akcím. První z nich je dokončené dětské hřiště na sídlišti Mlýnská. Již jsem vás informoval o
čerpání dotace na tuto investici. Konečná cena je 458 000 Kč, z toho bude zaplaceno městem
zhruba 44 000 Kč. Jsem osobně velmi rád, že celý projekt skončil úspěšně. Připravoval jsem
zhruba před rokem žádost o dotaci, tehdy na Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel jsme nebyli
úspěšní. Pak byl projekt podán při první příležitosti do výzvy MAS Vladař a zde se to povedlo.
Musím připomenout, že se na hřišti podepsaly také děti z naší ZŠ, když kreslily obrázky „svého“
hřiště jako jednu z povinných příloh žádosti. Hřiště bylo podle jejich představ opravdu
naprojektováno a mírně nadsazeně lze říci, že jejich vize se tedy staly skutečností. Teď má hřiště
sloužit dětem. Nemá se stát cílem pejskařů, výrostků nebo vandalů. Proto by bylo skvělé, kdyby si
obyvatelé sídliště vzali tento prostor za svůj a dostatečně ho také bránili. Neváhejte vykázat
nepatřičné osoby, dejte nám vědět o nedostatcích, v krajním případě se obraťte na policii. Jen tak
může hřiště dlouho a dobře fungovat. Ještě dodávám, že bychom na jaře na stejném sídlišti také
rádi zvelebili prostor kolem bývalých pískovišť.
Druhou dokončenou investicí z dotace je opravená střecha kaple sv. Kříže v Poděbradově
ulici. Za přísného dohledu památkářů byl vyměněn z větší části krov a střešní krytina. Zachovalé
původní tašky se musely na střechu vrátit. Ještě byl zpracován projekt na výrobu mříže do této
kaple. Realizaci této části by mohli zaplatit bývalí němečtí rodáci, kteří mají k této památce vřelý
vztah. Jsem v této souvislosti v neustálém kontaktu s paní Gertrud Träger, podle které je již
vybráno 1 300 Euro a sbírka stále pokračuje. Měla by být ukončena na jaře, takže pak uvidíme.
Nová mříž by rozhodně celkový vzhled kaple vylepšila.
Často se v poslední době setkáváme se žádostmi o pronájem městských bytů. Zavedený
systém pronajímání (soutěžení výše nájmu) se neosvědčil. Proto byla schválena nová koncepce
pronajímání městských bytů. Základem koncepce je důkladnější prověřování žadatelů o pronájem
bytu z hlediska bezdlužnosti, referencí z předchozího místa bydliště a schopnosti dostát závazkům
souvisejícím s pronájmem městského bytu. Městské byty se také nově dělí na standardní a
sociální. Při hodnocení žadatelů o pronájem bytů ve standardním režimu se do posuzované výše
příjmů nezapočítávají některé druhy sociálních dávek, žadatelé ovšem nejsou omezeni místem
trvalého pobytu. Při pronajímání sociálních bytů jsou dávky zohledněny v plné výši, ale žadatel je
omezen stávajícím trvalým pobytem na území města po dobu alespoň 3 let. Vyřazeny budou také
žádosti uchazečů, kteří mají vůči předešlému pronajímateli bytu nebo obci svého trvalého pobytu
jakékoli dluhy, kteří neplní řádně své rodičovské povinnosti, byli uznáni vinnými v přestupkovém
řízení, odmítli i přes výzvu vykonávat veřejnou službu nebo odmítli doložit či nepravdivě vyplnili
některé požadované údaje. Cílem uvedených opatření je především zabránit tzv. cyklické sociální
migraci, kdy žadatel o pronájem městského bytu pouze hledá krátkodobý únik ze své aktuální
dluhové situace a po několika měsících zatížen dalšími novými dluhy a náklady soudního a
exekučního řízení je nucen městský byt opět opustit. Snad se tedy nový systém osvědčí.
Vedení města také zadalo zpracování projektu na úpravu náměstí a budovy radnice a muzea.
Zhotovením byl pověřen renomovaný Ateliér Soukup z Plzně. První výstupy budou k
připomínkování představeny zastupitelům a pak budou projednány s veřejností. Ačkoliv je celý
proces v samém začátku, máme všichni jedinečnou možnost do záležitosti vstoupit. Veřejné
projednání se uskuteční 15. října 2012 v 18:00 hodin v Kulturním domě a všechny zájemce na toto
setkání srdečně zvu. Následně bude v galerii otevřena výstava na toto téma.

Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Ani tento měsíc nebude chybět stručná zpráva o činnosti RM, tedy nejdůležitějších
informacích z jejího jednání a také z jednání ZM, které proběhlo 3. 9. 2012 a jehož některá
usnesení jistě ovlivní budoucí vývoj společnosti v našem městě. RM se ve sledovaném období
sešla celkem pětkrát a projednala 24 bodů.
Měsíc srpen byl u radních měsícem dovolených a ani bodů k jednání nebylo tolik. RM
schválila vyúčtování některých městských grantů (Dětský den, Poznávací zájezd, Cesta
pohádkovým lesem). Ovšem vyúčtování bylo předloženo po uplynutí třicetidenní lhůty, což by se
dít nemělo. RM tedy vyzývá všechny úspěšné žadatele o grant k včasnému odevzdání vyúčtování
městských grantů.
V druhé polovině července proběhnul ve městě festival Yellow Town Rock 2012, který lze s
odstupem času hodnotit jako velice zdařilý, dík patří všem, kteří se na jeho realizaci podíleli.
Bohužel druhý den konání festivalu zasahovala po skončení jedné menší šarvátky mimo
záchranářů i Policie ČR, která následně zaslala RM dopis. RM jej vzala v srpnu na vědomí s tím,
že stejně jako letos podpoří i příští rok konání tohoto festivalu, a to přes výtky Policie ČR.
Jelikož se Žlutice podle průzkumů v posledních letech zařadily mezi města s rizikem vzniku
problémů při soužití s menšinami, což bez otálení potvrdí asi každý, kdo žije v historickém centru
města, uvědomila si RM, že je nutné tuto časovanou bombu deaktivovat pomocí preventivních
opatření dříve, než dojde k explozi. Z tohoto důvodu se RM seznámila s aktivitami a posláním
Agentury pro sociální začleňování, která nabídla městu možnost vytvořit vzájemné partnerství, jež
by mělo pomoci předcházet vzniku problémů ve vzájemném soužití s menšinami (zejména Romy),
zamezit vzniku sociálně vyloučených lokalit a zajistit možnost čerpání dotací např. na zřízení
městské policie. RM doporučila ZM schválit smlouvu o lokálním partnerství a na zasedání ZM
pozvala metodika lokálních konzultantů z Agentury pro sociální začleňování pana Alexandera
Olaha, aby představil agenturu i nabídku pro naše město. Jak vše dopadlo, se dozvíte v části
pojednávající o jednání ZM.
V září se opět RM vrátila do svého běžného pracovního tempa: zasedání 1x týdně a řešila
další zajímavá témata. Jako první uvedu výběr zhotovitele vyhledávací studie projektu „Střelská
cesta – vyhledávací studie úseku Chyše – Žlutice – Toužim/Bochov“, která bude zpracována na
základě záměru Karlovarského kraje a národního cyklokoordinátora ČR vést přes naše město
mezinárodní cyklistický koridor Eurovelo 4 (www.eurovelo.org). Pokud se výše uvedená města
investičně zapojí do zpracování vyhledávací studie, následných stupňů projektové dokumentace a
části majetkového vypořádání (s podporou dotace Karlovarského kraje), Karlovarský kraj by se
následně mohl ujmout investiční části výstavby problematických úseků mezinárodní stezky. První
krok byl učiněn získáním krajské dotace na pořízení vyhledávací studie 150 000 Kč při spoluúčasti

50 000 Kč z městského rozpočtu, přičemž všechny dotčené obce se hodlají na spoluúčasti finančně
podílet (nebude tak zatížen městský rozpočet). Velký dík patří v tomto ohledu panu tajemníkovi
Ondřeji Fáberovi, který si „Střelskou cestu“ vzal za svůj úkol. RM vybrala ze tří nabídek
zhotovitele vyhledávací studie Atelier K11 (IČ 29125359), jehož nabídka na zhotovení díla za
cenu 199 840 Kč byla vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější. Na tvorbě studie se tak bude
podílet tým specialistů složený z krajinného ekologa, architekta a dopravních specialistů. Mimo
zhotovitele vyhledávací studie vybrala RM i zhotovitele projektu Mříže do kapliček, a to uchazeče
TERRIGENA Art (IČ 29105293), jehož nabídka na zhotovení díla za cenu 153 000 Kč včetně
DPH byla vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější. Ještě v tomto roce se tak můžeme těšit na
nové mříže v kaplích v Knínicích, Protivci a u Verušic.
V souvislosti s úhradou nákladů na rekonstrukci v budově MŠ Žlutice z městského rozpočtu
uložila RM příspěvkové organizaci Mateřská škola Žlutice provést ve prospěch zřizovatele odvod
z investičního fondu ve výši 317 442 Kč.
Dále vzala RM na vědomí seznam dlužníků nájemného za byty a nebytové prostory ve
vlastnictví města a seznam plnění uzavřených splátkových kalendářů ke dni 31. 8. 2012. Vzhledem
k neudržitelné situaci a neustále rostoucím dluhům za nájemné a služby schválila RM po
zapracování svých připomínek „Zásady pro pronajímání bytů ve vlastnictví města“ a „Domovní
řád platný pro bytové domy“ ve znění podle návrhu, který na základě obdobných pravidel v Chebu
a Bohumíně zpracoval Ondřej Fábera. Dochází tak ke komplexní změně, zpřísnění pravidel
přidělování bytů a zavedení tzv. sociálních bytů. Znění zásad i domovního řádu a vzor žádosti o
pronájem městského bytu naleznete na internetových stránkách města Žlutice. Zároveň RM
vyhlásila záměr pronajmout volné městské byty, kterých je celkem 13. Pevně věříme, že se nám
těmito opatřeními podaří konečně změnit nežádoucí situaci v oblasti bytového hospodářství.
S tímto souvisí i schválení provedení interního auditu společnosti Technické služby Žlutice,
při kterém celou společnost a její „zdraví“ posoudí specialista. V rámci auditu bude analyzována
také správa bytového hospodářství a budou doporučeny kroky k optimalizaci této činnosti na
straně Technických služeb. K tomuto kroku se RM rozhodla v rámci své snahy o zefektivnění
provozu městských společností. Například u Žlutické teplárenské se ukazuje, jak významně
pomohla výměna představenstva (informace byly podány v minulém čísle ŽZ), které se s
neuvěřitelnou chutí pustilo do analýzy této společnosti jak po odborné (pan Přech), provozní (pan
Zeman), tak po ekonomické stránce (paní Voglová) a RM přináší cenné informace a návrhy
úsporných opatření, která povedou k úpravě stávajících poměrů ve společnosti a následně k
výraznému snížení ceny tepla v následujících letech.
Pokud se nebudeme zabývat projednanými žádostmi o prodej pozemků a schválením
rozpočtového opatření 4/2012, dostaneme se k posledním čtyřem bodům jednání ZM, z nichž tři
považuji za zásadní. Prvním z nich je schválení dohody o partnerství mezi městy Žlutice a
Warmensteinach a pověření starosty města Václava Slavíka podpisem dohody. Tímto aktem město
Žlutice získává první aktivní partnerské město v Německu, které stejně jako Žlutice náleží do
Euregia Egrensis, což v blízké budoucnosti umožní získávat finanční prostředky na spolupráci
nejen na úrovni rozvoje partnerských měst, ale také spolkové. Věřme, že vedení obou měst začne
intenzivně pracovat na společných projektech a spolupráce nezůstane jen formální. Více o
partnerském městě naleznete na www.warmensteinach.de.
Dalším bodem, tím nejzásadnějším, bylo vydání obecně závazné vyhlášky 2/2012 ve znění
podle návrhu předloženého tajemníkem Ondřejem Fáberou, kterou se s účinností od 1. 10. 2012
stanovil zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Žlutice! Tímto

aktem bylo zajištěno, že od října nebudou vydávána žádná nová povolení k provozování výherních
hracích přístrojů a videoloterijních terminálů a dříve vydaným povolením postupně skončí platnost
v horizontu dvou až tří let. To znamená, že se naše město stane neatraktivní pro gamblery a
jedince, kteří podlehli hazardu, ti nebudou mít ve Žluticích možnost utratit veškeré své finanční
prostředky a následně pak páchat na území města trestnou činnost. Stejně tak mladí lidé budou
ochráněni od možnosti propadnout závislosti na výherních automatech. Je s podivem, že někteří
zastupitelé nepřišli hlasovat pro takto zásadní věc, ke které není potřeba kvanta materiálů, ale
zdravý rozum a morální vědomí.
Výše uvedený krok a radikální úprava podmínek pronajímání městských bytů (viz výše)
jsou nezbytné k zahájení zdravé sociální politiky, která povede k obnovení poklidného soužití v
našem městě. Aby zastupitelé, alespoň ta část, která se zasedání ZM zúčastnila, nenechala nic
náhodě, rozhodlo se ZM po velice zajímavé a podnětné přednášce metodika lokálních konzultantů
z Agentury pro sociální začleňování pana Alexandera Olaha a následné diskuzi s občany pro
podání žádosti do výběrového řízení Agentury pro sociální začleňování (Odboru pro sociální
začleňování Úřadu vlády ČR) v rámci programu Lokální partnerství a pověřilo starostu města
Václava Slavíka zpracováním přihlášky do výběrového řízení. Žlutice se tak v případě úspěchu ve
výběrovém řízení budou moci zařadit mezi 17 měst v ČR, která se pustí do preventivních opatření
proti problémům ve vzájemném soužití s menšinami a vzniku sociálně vyloučených lokalit na
katastru města. Pokud budou Žlutice vybrány, získají bezplatnou analýzu stávající situace, návrhy
řešení ve formě strategického plánu, pomoc při sestavování žádostí o dotace a je pravděpodobné,
že vzniknou i nové pracovní pozice.
Na samý závěr zmíním, že se ZM rozhodlo vyhovět žádosti obce Verušičky o bezúplatný
převod hasičské techniky (dýchací přístroje, které již našimi hasiči nejsou používány) a pověřilo
starostu města Václava Slavíka uzavřením příslušné darovací smlouvy.
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.
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

ZASTUPITELSKÁ OMLUVA
Někteří občané, kteří se zúčastnili městského zastupitelstva dne 3. 9. 2012, byli jistě
překvapeni neúčastí „opoziční“ části zastupitelů.
Pro neúčast jsme se rozhodli na základě opakovaného pozdního termínu zaslání materiálů,
které již tradičně nebyly úplné.
Není nám jasné, proč nám jsou zaslány materiály 31. 8. 2012, když datum vyvěšení na
pozvánce je 24. 8. 2012. Pouhé tři dny pro přípravu a projednání nejsou dostatečné a jsou v
rozporu s jednacím řádem zastupitelstva. Občanům se omlouváme a věříme, že pan tajemník do
budoucna sjednotí potřebné termíny.
Zastupitelé: ing. Růžek Jaroslav, MUDr. Hnyková Hana, Štěrba Jaroslav, ing. Vojta

Jaroslav, ing. Novák Jaroslav, Kyprý Václav, Mgr. Plitzová Helena

PÁR ŘÁDKŮ K ZASTUPITELSKÉ OMLUVĚ…
Zmiňované zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a podle zákona. Je dobrým zvykem,
že zastupitel svou nepřítomnost omlouvá, ačkoliv nemusí. Tak se i stalo a všichni výše podepsaní
zastupitelé se z jednání omluvili. Pouze 2 z nich uvedli jako důvod pozdní dodání materiálů.
Ostatní uvedli: „Jsem služebně mimo republiku; jsem pracovně zaneprázdněný; řeším neodkladné
a předem plánované záležitosti; byla mi pozdě zaslána pozvánka (???) a mám již jiný program“. O
skutečných důvodech nepřítomnosti mohu tedy jen spekulovat.
Při přípravě ZM postupujeme podle jednacího řádu (vnitřní směrnice ZM), který v
nezměněné podobě platí minimálně od roku 2006. Nejednoznačnost a nedokonalost tohoto
předpisu v podstatě např. ani neumožňuje dodávat materiály elektronicky. Přitom právě emailem
komunikuje úřad se zastupiteli nejvíce. Dohady jistě vyřeší návrh nového jednacího řádu ZM,
který bude předložen.
Václav Slavík – starosta

VZPOMÍNÁME
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem příbuzným a známým, kteří se
přišli rozloučit s panem Pavlem
Palivcem, který nás navždy opustil
27. 8. 2012.
Děkuje manželka Jiřina s celou rodinou.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Tímto krátkým příspěvkem bychom rádi poděkovali paní Anně Tykvartové, obyvatelce
domu s pečovatelskou službou, za její péči o zahrádku před naším domem. Rozkvetlé květinky
zkrášlují okolí našeho domu a lahodí každému oku.

Děkujeme!!!
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ.
Již začaly probíhat první kurzy z projektu „Senioři komunikují“, a to v Klášterci nad Ohří v
základní škole na adrese Školní 519, kam zavítala zdokumentovat první den i místní internetová
televize. Dalším místem, kde již kurz proběhl, je Velká Hleďsebe.
Tyto kurzy jsou určené seniorům, aby se naučili základy obsluhy počítače a internetu. Vše je
zcela zdarma, a to především díky nadačnímu fondu Václava a Livie Klausových, ale i základním
školám za poskytnutí jejich prostor pro práci s počítači. Senioři byli první den plni očekávání, co
vše se budou učit, protože většina z nich jsou úplní začátečníci. A právě proto se tyto kurzy pro ně
pořádají.
Přihlásit se můžete v Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Karlových
Varech na adrese Sokolovská 54 nebo na tel. číslech 353 234 666, 602 340 549. Právě nyní tento
projekt probíhá v Kyselce a Kynšperku nad Ohří. Další kurzy se budou konat ještě v průběhu září,
října a listopadu v Abertamech, Lubech u Chebu, Chodově, Lomnici, Jenišově a Horním Slavkově.
Jana Makošová
Centrum pro zdravotně postižené

RADNÍ Z BAVORSKA TENTOKRÁT VE ŽLUTICÍCH
V pátek 7. září 2012 jsme konečně mohli přivítat německé radní z Warmensteinachu v
našem městě. Čtyřčlennou skupinku vedl první starosta Warmensteinachu Andreas Voit. Před
radnicí je přivítal starosta Václav Slavík spolu s místostarostou Jaroslavem Zemanem a radním
Aloisem Minářem.
V zasedací místnosti pak hosté zhlédli prezentaci o našem městě a ve vzájemné diskuzi se
velice živě hovořilo o dění ve městě, o práci organizací a spolků, o fungování městský úřad.
Mluvilo se také o tom, jak dosáhnout na peníze z Euregia Egrensis (Regionální sdružení
měst a obcí – informace na euregio-egrensis.org.) při vzájemné spolupráci. Společně jsme pak
zavítali do muzea a podzemí a navštívili infocentrum.
Rozhovory pokračovaly v penzionu Harmonie, kde se hostům moc líbilo a také chutnalo.
Zajímali se o možnosti a ceny ubytování ve Žluticích, o možnosti cyklo i pěší turistiky a podnikání
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Odpoledne rychle uběhlo a skončilo dohodou o další návštěvě německé strany u příležitosti
vysvěcení opraveného sloupu Nejsvětější Trojice. A my budeme mít prodejní stánek na tradičních
vánočních trzích ve Warmensteinachu.
Míla Špidrová

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K ŽLUTICKÉ TEPLÁRENSKÉ A. S.
Občané města Žlutice byli v minulém čísle Žlutického zpravodaje informováni o
rozhodnutích Rady města, která by měla zlevnit cenu vyráběného tepla Žlutické teplárenské.
Myšlenka, že Rada města schválí nebo neschválí cenu prodávaného tepla, nemá žádný vliv na
cenu prodávaného GJ odběratelům, a to z následujícího důvodu.
Cena tepla je celostátně regulována Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERU). Pro
účely stanovení ceny tepla je ERU každoročně vydáváno nové Cenové rozhodnutí, kde je napsáno,
jak cenu tepla vypočítat. V příloze Cenového rozhodnutí je dána tabulka, do které je nutno přesně
vyplnit jednotlivé druhy nákladů podle závazných pokynů. Toto vše podléhá přísným kontrolám
jak ze strany ERU, tak ze strany Státní energetické inspekce (dále jen SEI), která je ze zákona
zřízena jako další kontrolní instituce k usměrňovaným cenám energií.
Z uvedeného vyplývá, že o ceně tedy nerozhodne Rada města, ale celkové náklady při
výrobě tepla kontrolované státními orgány. Jako člen kontrolního orgánu a zároveň jako zákazník
naší kotelny již několik let kontroluji hospodaření kotelny a hledám s ostatními vedoucími
pracovníky cestu ke snížení nákladů. Největší položkou, která ovlivňuje cenu tepla téměř z 60 %,
je palivo, kde případné úspory přinesou nejvíce. Cena paliva se zvýšila za činnost kotelny celkem
3 x. Důvodem je tzv. „zelená“ elektřina, kdy stát dává dotace elektrárnám na nákup biomasy, a tím
zdražuje biomasu pro teplárny.
V minulém čísle Zpravodaje bylo rovněž uvedeno, že bylo odvoláno představenstvo kotelny
a jmenováno nové za účelem revize hospodaření, hledání nových technologií a určení jasné vize.
Hospodaření je každoročně kontrolováno výše uvedenými státními orgány a dále dozorčí radou.
Nevím, co mohou zjistit další revize. Je třeba také říci, že původní členové představenstva byli ve
společnosti od začátku výstavby a znali velmi dobře celou technologii a společně s ředitelkou
společnosti dosáhli bezproblémového chodu celé kotelny. Ke zlevnění ceny byl dlouhodobě
připravován koncept napojení kotle na výrobu elektřiny z biomasy, kde by se teplo stalo odpadem
a mělo by tedy nižší cenu než dnes. Obávám se, že nové představenstvo se bude dlouho
seznamovat se stávající technologií, případně nacházet její vylepšení.
V závěru mi dovolte, abych upozornil na práci ředitelky teplárny Ing. Pavlíny
Volákové, Ph. D., která vede se zanícením Žlutickou teplárenskou, a. s. od jejího vzniku před 12
lety. Je hlavně její zásluhou, že máme teplo bez zásadních problémů. Úsilím, kontakty a spoluprací
s vysokými školami ušetřila kotelně nemalé prostředky. Je uznávanou odbornicí, dnes již na
mezinárodní úrovni, v oboru obnovitelných zdrojů energie a o svých zkušenostech přednáší na
významných konferencích. Je zvána i jako poradce až na úroveň ministerstev a odborných
meziresortních komisí. I její zásluhou je fakt, že v letošním roce byl schválen zákon, kde
teplárnám budou alespoň částečně uhrazeny náklady na „zelenou“ energii ve výši 50 - 60 Kč na
GJ. O tuto částku by se měla snížit současná cena za GJ.
Domnívám se, že Rada města vyměnila představenstvo klíčové společnosti ( ročně
přináší městu 2 500 000 Kč ) bez návaznosti . Předpokládám, že bude vyměněna stávající dozorčí
rada a v poslední fázi i ředitelka. Chci upozornit na skutečnost, že odvolání ředitelky nebo její
donucení k výpovědi bude mít zcela jistě negativní vliv na chod kotelny. Již nikdo nemůže mít
takové detailní znalosti o celé technologii a těžko se bude hledat v celé republice tak vzdělaný a
schopný člověk v uvedené problematice.
Ing. Michal Hnyk, CSc., předseda dozorčí rady Žlutické teplárenské

TEPLO Z BIOMASY PŘÍŠTÍ ROK ZLEVNÍ
Už příští rok by se mělo obcím ulevit. Jejich investice do kotelen na biomasu jim totiž
namísto levné a zelené energie přinesly často jedny z nejvyšších cen tepla v České republice. To
by se ale mělo díky nové státní podpoře změnit.
Stát bude od ledna nově výrobu tepla z biomasy dotovat 50 korunami za gigajoul. „Bereme
to jako jistou kompenzaci za zdražení paliva“, říká ředitelka Žlutické teplárny Pavlína Voláková.
Za 10 let, kdy ji postavili, se ceny biomasy pro teplárnu ve Žluticích prakticky ztrojnásobily.
Ceny vzrostly v celé republice nejméně o polovinu. Zatímco průměrná cena tepla v České
republice je 560 korun, lidé ve Žluticích platí 606 korun a ve Vimperku dokonce 692 korun za
gigajoul. „Může za to přehnaná podpora výroby elektřiny“, říká dr. Voláková. Stát ve snaze splnit
cíle EU v oblasti obnovitelných zdrojů zavedl štědrou podporu právě pro výrobu elektřiny. A
velké energetické firmy, jako například ČEZ, začaly biomasu přimíchávat k hnědému uhlí a
spalovat ji ve starých uhelných elektrárnách. Díky obrovskému nárůstu poptávky vyletěly ceny
biomasy nahoru, některé obce se potýkaly dokonce s jejím nedostatkem. Tomuto nerozumnému
plýtvání by mohl být příští rok konec.
Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad plánuje přesun podpory od elektřiny co
nejvíce k teplu. Prvním krokem je přepracování vyhlášky na výpočet rozdělení podpory. Nový
systém bude spravedlivější, a jak tvrdí experti, úspory mohou být zásadní. Zákazníci by mohli na
podpoře ušetřit až miliardu ročně.
Převzato z Hospodářských novin…
MUDr. Hana Hnyková

VÁŠ NÁZOR - DVA ROKY OD VOLEB,
tedy polovina volebního období, to je dostatečně dlouhá doba, která nám může napovědět,
jak bude volební období úspěšné. Vzpomínám, že volby tehdy tomuto sdružení vyhrál především
předložený volební program. V polovině volebního období je patrné, že volební program nějak
„vyšuměl“ a činnost RM se omezila na řešení běžných „provozních“ problémů.
Přehled o tom můžeme jednoduše získat pozorováním změn ve městě a také ze zápisů
zasedání RM a ZM, ve zpravodaji i na internetových stránkách města. Velké změny k lepšímu,
slibované ve volebním programu, nevidím. Když si uvědomím, že největší akce - čistička
odpadních vod - byla kompletně připravena v minulém volebním období, jeví se mi pak ostatní
větší akce víceméně málo úspěšné. Na cyklostezky se prakticky ani nesáhlo. Řešení historického
jádra města se zdá z pohledu občana jako pomalé i zbytečně drahé. Navíc po informaci opozice,
která nebyla vedením města nijak komentována, se zdá z hlediska zákonnosti i podezřelé. Daly by
se jmenovat i další - vyřešení areálu kluziště je v rozporu s volebním slibem, podpora veřejného
života ve městě je z mého hlediska trochu přitažená „za vlasy“ a mimo tradičního „Divadelního
léta“, akce zdaleka nedosahují zamýšleného alespoň regionálního významu. Vytváření prostředí
pro podnikání? Věřím, že je to dnes těžká věc, ale jednou je to volební slib. Areál Zámecké
zahrady - Autokemp - je pro občany a podnikatele přístupný jen pro náhodné akce, které jsou
většinou řízené agenturou, jež je přímo napojena na jednoho radního. Pak se může jevit odmítnutí
prodeje finančně silnému vlastníkovi, kterému se mohlo využívání areálu upravit patřičným
věcným břemenem v „kupní smlouvě“, jako účelové. Důvodem neřešení využití areálu Zámecké
zahrady bude ale spíš bezradnost RM a hlavně chybná strategie. Majetek obce, který s ohledem na
schopnosti vedení a jejich finanční možnosti, které jsou závislé na velmi vzdálených dotačních
milodarech, je pak velmi drahý a spíše chátrá. Zde pak postrádám již zmíněné, volebním
programem slibované vytváření podnikatelského prostředí. I ve Žluticích je již dost podnikatelů,
kteří v praxi dokazují, že můj názor není tak nesprávný.
Počet schůzí a projednávaných bodů, které jsou na stránkách zpravodaje i internetových
stránkách města vyjmenovávány, svědčí o pracovitosti a vytížení. Podíváme-li se však na obsah
projednávaných bodů, zjistíme, že to zas nejsou tak složité záležitosti a většiny občanů se přímo
nijak nedotýkají. Odchyt psa, prodej či neprodej obecního pozemku, ale i ostatní projednávané
záležitosti budou vesměs zajímat jen úzký počet občanů. Mnoho podnětů a žádostí obdržela obec
k dopravní situaci ve městě přinejmenším před dvěma lety. V zápise z jednání rady se projednaly s
jasnými termíny a osobami odpovědnými za vyřešení. Po roce čekání na nějaké řešení jsem učinil
dotaz a bylo mi odpovězeno, že je to věc složitá, ale bude vyřešena v brzké době. Další rok
marného čekání mě přesvědčil, že tato záležitost byla odložena a našim zástupcům je jedno jak
vyhovuje např. dopravní řešení občanům, nezajímá je, jak trpí nevhodným dopravním provozem
podzemní prostory a nemovitosti občanů. Opatření, která byla provedena na základě stížnosti
(provoz těžkých aut na komunikaci v části Lomnice), mělo až veselý průběh.
Vím, že moje informace a přehled není až tak dokonalý, aby se moje názory mohly brát
vážně, ale určitě svědčí o tom, že při řízení města je občan v žebříčku důležitosti na posledním
místě. Přednost mají jen některé organizace, majetek města a někdy i dost úzké zájmy. Uznávám,
že je péče např. o památky, majetek či městem řízené organizace nutná, ale nezdá se mi, že by byla
v rovnováze s péčí o občany.
Jiří Lacina

PODĚKOVÁNÍ
Koncem školního roku navštívili naši školu zástupci Policie ČR a SDH Žlutice. Získání
nových informací a zopakování dříve nabytých znalostí v oblasti bezpečného chování je vždy
přínosné a pro žáky i zajímavé. Beseda se zástupci policejního oddělení Žlutice proběhla již
počtvrté. Setkání zprostředkoval praporčík Josef Lavička. Letos přijel nadporučík Radek Štěrba a
praporčík Aleš Sitek. Děti seznámili s různorodou prací Policie ČR, ukázali jim vybavení nezbytné
pro jejich práci a také ocenili znalosti našich žáků. Zástupci SDH Žlutice přijeli k našim dětem již
podruhé po dohodě s Aloisem Minářem. Ukázka vybavení nového hasičského auta a zásahu s
hašením požáru byla opět velkým zážitkem. Hasiči seznámili žáky se svojí prací a možnostmi
předcházení ohrožení zdraví. Svůj volný čas nám věnovali hasiči Mgr. Bc. Václav Slavík, Petr
Levanský, Filip Janáček, pan Beránek a pan Pokorný.
Třešničkou na dortu byla pěna, kterou děti vždy ocení.
Všem chceme touto cestou velmi poděkovat za čas i prostředky, které věnovali našim
dětem, a těšíme se na další spolupráci.
Za ZŠ a MŠ Chyše Bc. Jana Macková

Na přelomu července a srpna 2012 se na školním polesí v Chlumu uskutečnilo soustředění
15 trubačů SLŠ ve Žluticích. Týden jsme pilně trénovali a troubili pod vedením Dany Herzigové.
O naše hladové žaludky se vzorně starala učitelka Eva Hanušová. Patří jí velký dík. Vyvrcholením
soustředění byl koncert ve žlutickém muzeu, který byl hojně navštíven a všem se moc líbil.
Josef Johan

P.S.: v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o novém „tajném“ učňovském oboru
pro naši školu. Teď již můžeme prozradit, že je jím dvouletý učňovský obor včelařství. Pokud
návrh ředitele školy schválí MŠMT ČR, bude otevřen již v příštím školním roce 2013/2014.

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE
NEJEN O GRAFOLOGII - NABÍDKA ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013

Nabídka:
1) kurzy ve všední dny i sobotní:
grafologie s akreditací MŠMT ČR např. každé pondělí, 18:00 - 19:30, Praha 1, 3 900 Kč, kurzy
Benešov, Kladno, Mělník, Pardubice, Praha 9 - Kyje, Praha 2
grafoterapie, arteterapie, základy psychologie, kresba - malba, dílna tvůrčího psaní, úvod do
egyptštiny,
korálkování aneb vyrobte si šperk 22. 9. sobota, 13:45 - 17:00 hod., Praha 2, 290 Kč
2) víkendové semináře sobotní:
archetypy např. Velká matka a Moudrý stařec 6. 10., 10:00 - 17:00 hod.,
próza a imaginace 13. 10., 10:00 - 17:00 hod.,
komponované pořady o slavných českých osobnostech např. o panu radovi Vacátkovi - Josefu
Vaňáskovi 17. 11., 10:00 - 17:00 hod. vč. rukopisů
3) grafologické rozbory:
osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, kombinované a personalistické.
termín pro vypracování je cca 14 dní, cena vč. konzultace při osobním předání vypracované
analýzy individuálního písma 2 900 Kč.
4) přednášky:
* grafologie - věda o osobnosti
* výběr studia a povolání podle vědecké psychodiagnostické metody grafologie
* grafologie a partnerské vztahy
* arteterapie aneb jaká je vaše barva
* umění a zdraví
* grafoterapie
* starověký Egypt
* Giacomo Casanova
* Jack London
* hlubinná abreaktivní léčebná metoda
Více informací najdete na webu: www.grafologisis.cz
Ing. Štěpánka Čechová
Institut celostní grafologie

PRVNÍ ŽLUTICKÁ NECKYÁDA
V neděli 2. 9. od 14:00 proběhla na žlutickém koupališti první žlutická neckyáda. Akce byla
pojata jako netradiční rozloučení s prázdninami, proto byly připraveny i soutěže pro děti a opékání
buřtíků. Vlastní neckyády se zúčastnila tři netradiční plavidla s ještě podivnějšími posádkami:
Concordia, Kissáci a člun U chcíplé holčičky, které se utkaly ve dvou disciplínách, přičemž hlavní
rozhodčí byla vodnice Prdlavka. Akci moderoval Libor Janíček.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, a že vás nebylo málo, a také všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravě a realizaci akce: Marušce Ferencové a jejím tetám, vodnici Prdlavce (paní
Hlaváčkové), novému správci koupaliště, panu Boreckému za pěkné fotky, žlutickým vodákům,
městu Žlutice, Jardovi Zemanovi za skvělý nápad uspořádat tuto akci a veškerou snahu při
přípravě a v neposlední řadě všem radním, kteří se nebáli a postarali se o parádní podívanou.
Věříme, že se v roce 2013 objeví na hladině žlutického koupaliště mnohem více plavidel.
Ahooooooj!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
SKONČILA SOUTĚŽNÍ SEZÓNA 2012 NAŠICH DOSPĚLÁKŮ…. TENTOKRÁT STŘÍBRNÁ…
V letošním roce proběhl pod záštitou MAS Vladař první ročník Vladařského poháru. Proč
vlastně vznikla tato soutěž? Je to hlavně z důvodu zajištění účasti soutěžních družstev na
jednotlivých soutěžích a zlepšení vzájemné spolupráce sousedních hasičských sborů jak v
požárním sportu, tak i u případných událostí.
První ročník se skládal z pěti soutěží v požárním útoku, kdy každý účastník uspořádal soutěž
na domácí půdě. Celkové vyhodnocení potom probíhalo tak, že se sčítala dosažená pořadí
jednotlivých družstev v mužské a ženské kategorii zvlášť, s tím, že družstvo, které dosáhlo
nejmenšího součtu bodů, zvítězilo. Soutěžilo se ve Žluticích, Verušičkách, Bochově, Štědré a
Chyši.
Ženy ze Žlutic skončily jednou první, druhé, třetí a dvakrát čtvrté. Získaly celkem čtrnáct
bodů a zaslouženě obsadily celkově druhé místo. Vítězem ženské kategorie bylo družstvo ze
Štědré.
Muži vybojovali dvakrát první, jednou po druhém, třetím a čtvrtém místě. Získali celkem
jedenáct bodů, stejně jako družstvo z Chyší. Na poslední soutěži, která se konala dne 15. září
v Chyších, došlo k takzvanému rozstřelu, tedy k opakovanému útoku. Chyše dosáhly času 20,90 a
Žlutice 21,33 sekundy, což znamenalo, že o 0,43 sekundy se celkovým vítězem stalo mužské
družstvo z Chyše a Žluticím zbylo místo druhé.
Sečteno, podtrženo hovoříme o vcelku povedené sezoně a všem zúčastněným patří dík, že
mimo jiné svůj volný čas věnují tomuto koníčku. Našim soutěžícím upřímně blahopřejeme a
přejeme jim plno sil nejen do dalšího ročníku.

Jelikož jsem byl neustále upozorňován, že ne všichni členové pracují s počítačem, a tudíž
nemohou sledovat naše internetové stránky www.hasici-zlutice.cz, dovoluji si upozornit, že od 30.
srpna je možno informace o našem spolku také sledovat na nástěnce před obchodním domem
Vladař (první po pravé straně u schodiště vedoucí na Malé náměstí).
Alois Minář
Velitel a jednatel SDH Žlutice

ZA ŽLUTICKÝM KINEM 2/3
(pokračování z minulého čísla)
Z dohledaných historických materiálů a vzpomínek pana Pavla Novotného se zdá, že
žlutické kino bylo při odsunu Němců převzato novými českými dosídlenci, a snad se nechá říci, že
fungovalo kontinuálně. Nejpozději 1. května 1946 je dokumenty doloženo, že pan Jaroslav
Novotný pracoval jako pomocný promítač v kině ve Žluticích. Jmenovaný se v létě 1949 zúčastnil
kurzu pro promítače v Praze - Klánovicích v rozsahu 98 vyučovacích hodin a získal tak oprávnění
samostatně promítat normované filmy na kinematografických promítacích strojích 35 a 16 mm.
Podle vzpomínek pana Františka Opičky jedním z nejvýraznějších filmů promítaných po
válce ve starém kině byla „Sedmá kavalérie“ (They Died with Their Boots On, 1941). Je možné,
tento americký film, byl promítán pro poválečný nedostatek v české filmové distribuci.
Jaký význam přikládalo vedení nově dosídleného města funkčnímu kinu je zřejmé z toho, že
proběhla prohlídka kina v č. p. 156, uváděného jako kino „Svítání“, zástupci československého
státního ústředí pro kinofikaci. Ta byla vykonána dne 17. 9. 1946 a do zápisu uvedeno: „kino
nevyhovuje předpisům, jeho provoz pro nedostupnost jiného kina je podmínečně povolen za
předpokladu okamžitých úprav (hasicí přístroje, osvětlení, únikové uličky,…) a záruky MNV.
Současně je doporučena výstavba nového kina buď ve zcela nové budově, nebo adaptací vhodného
objektu v majetku MNV…“. I fakt, že poválečné vedení státu mělo zřízenu oficiální instituci pro
„kinofikaci“, svědčí o jeho prioritách v této oblasti. V zápisu uvedené záruky MNV lze vnímat i
přes skutečnost, že v té době jako pracovník kina působil Miloslav Šír, současně také činovník
MNV.
Staré kino v poválečném životě města nesloužilo pouze k promítání filmů. Například v roce
1949 prostor kina sloužil ke slavnostnímu slibu pionýrů a předávání pionýrských šátků, nově
vzniklé Pionýrské organizace po direktivně zrušeném Skautu.
Na přelomu zimy a jara 1949 proběhla prohlídka budoucího staveniště kina (v dnešní
Mlýnské ulici). Na podzim 1949 píše předseda MNV náměstku min. vnitřního obchodu
Dr. Bedřichu Šteinerovi - žádost o jeho přímluvu, aby novostavba kina byla zařazena v 5LPL na
rok 1950, neboť „…byla by to první novostavba od doby osvobození vůbec a staré protipředpisové
kino má povolen provoz na záruku MNV a na plánovanou novostavbu se těší celá veřejnost…“.

Ledy kolem výstavby nového žlutického kina se pohnuly a 10. 9. 1951 píše Čs. státní film
do Žlutic, že stavba kina Žlutice je zařazena do plánu s částkou 600 000 Kč. A o tři čtvrti roku
později je Čs. státním filmem podána žádost o stavební povolení na nové kino pro 250 diváků.
Za zmínku stojí informace, že místo pro výstavbu nového kina bylo vybráno v místě plánovaného
nového městského centra (!!!), a to podle podrobného územního plánu vypracovaného
Stavoprojektem Mariánské Lázně před rokem 1952.
Pak už šlo vše ráz na ráz a 18. 9. 1952 bylo předáno staveniště investorovi – Čs. státnímu
filmu a 22. 10. 1953 proběhla úspěšná kolaudace stavby provedené Pozemními stavbami, n. p.,
Most.
Nově postavené kino mělo tehdy plátno na východní straně budovy a nebylo ještě
přizpůsobeno na promítání širokoúhlých filmů.

(pokračování příště)
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

VÝROČÍ SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
I když je žlutická druhá nejvýznamnější nemovitá památka v současné době pod rukama
restaurátorů, slaví letos výročí 300 let od vysvěcení. (Viz ŽZ č. 2 a 3/2012.) Muzejní spolek
Žluticka nechal při té příležitosti zhotovit tematické razítko, které bylo po celou turistickou sezonu
ve žlutickém muzeu k dispozici místním i návštěvníkům našeho města. Poslední zájemci mají
možnost jeho otisk získat do konce září v muzeu.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

ROSA

COELI V RAKOUSKU

Rosa coeli zpívá nejčastěji na domácí – rozuměj české scéně. Zářijový víkend 7. 9. - 9. 9.
2012 byl ovšem výjimkou. Náš sbor vycestoval do rakouského Eggenburgu (krásné město se
zachovalými, architektonicky cennými stavbami z 15. a 16. století), který na mapě lze dohledat,
spustíte-li se ze Znojma cca 30 km jižně.
Pozvání
k
sousedům obdržel sbor
již v měsíci květnu. V
tomto městě po mnoho
let pořádají festival
„Zeitreise
ins
Mittelalter“, kterým se
všichni účastníci, aktéři
a obyvatelé vrátí o
několik staletí zpět,
zhruba
do
doby
vrcholného středověku.
Náš repertoár sice stojí
pevně nohama v 16. 17. století, ale skladby
z 15. století umíme také.
Náročnost příprav spíš
spočívala v obstarání
historických kostýmů. A
tak se pátralo. Hledali
jsme a oslovovali firmy, které se zabývají ušitím kostýmů a doplňků jako čepce, barety, boty...
Výsledek celé anabáze stál za to. Na našich kostýmech se mimojiné podílela i nesmírně šikovná
žlutická žena, paní Alena Neprašová, která mužům ušila úžasné renesanční kalhoty a barety takřka
za 10 minut. Takto okostýmováni jsme vyrazili vstříc zážitkům rakouského festivalu.
Během sobotního odpoledne jsme absolvovali dva koncerty v kapli Sv. Martina, v prostředí
komorním a působivém. Že náš repertoár posluchače oslovil, dokládá nejen početné
posluchačstvo, které v kapli i stálo, ale i např. taková maličkost jako tleskání po každé skladbě.
Publikum německy hovořící je totiž zvyklé tleskat výhradně na konci produkce.
Jsem ráda, že sbor Rosa coeli se na tomto velkém festivalu rozhodně „neztratil“, byť
účinkujících po oba dva dny bylo na 600, vystavujících a prodávajících cca 300 a návštěvníků
zhruba na 30 000. Toliko loňská bilance, letošní díky krásnému, slunnému počasí bude stejná,
neřku-li větší.
Budete-li mít zájem, navštivte webové stránky festivalu: www.mittelalter.co.at i stránky
sboru, kde se dozvíte o našich aktivitách: www.rosacoelisbor.cz
za sbor Rosa coeli sbormistryně
Petra Vojtová

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

***
Prodám byt o velikosti 2+1 předělaný na 3+1
Byt ve Žluticích, v osobním vlastnictví.
Nová kuchyně, plovoucí podlahy, zateplený panelový dům.
732 371 019
Bližší informace na

***
Prodám družstevní byt 2+1, 60 m2, 4. patro v Zámecké ulici čp. 403 ve Žluticích.
Byt je po částečné rekonstrukci
602 934 684

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

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

***
Pronajmu byt v Mlýnské ulici o velikosti 2+1 přebudovaný na 3+1.
Bližší informace
774 065 244

***
Pronajmu dlouhodobě byt. Zařízený, 4+1 ve Žluticích.
Bližší informace
724 245 992

INZERCE
Provozovna BOŠOV 25
Nabízí: štípané, palivové, dřevo volně sypané
BUK, DUB
1200 Kč
BŘÍZA
1050 Kč
SMRK, BOROVICE 850 Kč
Doprava nad rámec 20 km 18 Kč za každý započatý kilometr.
723 367 294

***
Nabízím k pronajmutí byt ve Žluticích 2+1+lodžie.
Kauce předem.
721 070 257

Cena inzerce ve Žlutickém zpravodaji: prvních 5 řádků pro občany města
zdarma, od 6-tého 50,- Kč za řádek, celá strana 1500,- Kč, polovina
strany 750,- Kč bez DPH

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ŘÍJEN 2012
Kulturní dům
Sobota

13. 10. 20:00

Taneční zábava – Strécové a tetiny

Galerie
Středa

3. 10. 17:00

Zahájení výstavy krajek a výšivek (historie a současnost)
práce žlutických žen

Pá - So

12. 10. 13. 10

Volby do krajského zastupitelstva

Úterý

23. 10. 18:00

Beseda - Vzpomínka na Benátky
vstup zdarma

Úterý

31. 10.

Projekt na úpravu náměstí, budovy radnice a muzea
zahájení výstavy

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