SLOVO STAROSTY
Doba dovolených a prázdnin je za námi a já doufám, že se všem podařilo načerpat nové síly.
Ačkoliv se čas odpočinku dotkl i našeho úřadu, mohu říci, že jsme však úplně nezaháleli. Předně
úpravy na chodbách městské radnice doznaly konečné podoby. Byl instalován přehledný
informační systém s popisky každých dveří. Stěny nyní zdobí také fotografie okolí našeho města,
které pořídil pan J. Borecký. Asi jsem již zmiňoval, že s estetickou stránkou pomáhala Mirka
Vnoučková. Stejně jako vždy předtím nezůstalo město nikomu za jeho úsilí dlužno…. Doufám, že
příjemné prostředí na úřadě přijde jeho návštěvníkům vhod.
Dále byla o prázdninách připravena výběrová řízení na zhotovení mříží do 3 kaplí (Protivec,
Verušice, Knínice), na dětské hřiště v Mlýnské (Tomovy parky) a opravu střechy kaple sv. Kříže
(Jiranovo náměstí). Předpokládáme dokončení u všech těchto akcí během podzimu. V mateřské
škole byla dokončena rekonstrukce přípraven jídel, sociálního zařízení a elektroinstalace ve „staré“
budově. Tím je tato etapa završena. Děti i zaměstnanci se nyní pohybují v moderním, čistém a
bezpečném prostředí.
Důležitá je také informace o výjezdním stanovišti Záchranné služby ve Žluticích. Formou
cvičení složek Integrovaného záchranného systému byla prozkoumána propadlina u vjezdu do
areálu záchranky. Báňští záchranáři spolu s hasiči a zdravotníky cvičili záchranu osob ze závalu.
Ten byl pak také důkladně zmapován přítomnými památkáři. Na základě jejich zprávy bude
postupováno dál, jisté však nyní je, že nehrozí sesuv budovy záchranky a areál bude moci nadále
sloužit svému účelu. Pod zemí byl objeven do skály vytesaný sklep v délce asi 7 m. To, co se
zřítilo, byla z kamenů složená klenba – zřejmě původní vstup do sklepa.
Velmi rád informuji všechny občany o skutečnosti, že v našem městě byla otevřena výroba
volantů firmy TRW. Tato firma našla v našem městě vhodné prostory v hale pana Vaněčka, který
vyšel jejím požadavkům maximálně vstříc. Také vedení města a úředníci poskytli veškerý servis
podle potřeb firmy. Pracujeme nyní na opravě příjezdové cesty a výstavbě veřejného osvětlení.
Nových 140 pracovních míst rozhodně není zanedbatelných, a proto se všichni snažíme o co
nejzodpovědnější přístup.
Tento měsíc do našeho města zavítá malá delegace z města Warmensteinach v Bavorsku.
Bude se jednat o návštěvu „na oplátku“. V červenci jsem totiž na pozvání bavorské strany navštívil
toto malebné město a společně jsme hledali možnosti budoucí spolupráce, zejména využívání
finančních prostředků v rámci Euregia Egrensis. Vzhledem k podobnosti obou našich sídel,
dovedu si partnerství velmi dobře představit.
Konec září patří Protivecké pouti. Mše s vystoupením žlutického chrámového sboru se bude
konat v pátek 28. 9. 2012 v 11:00 v kapli sv. Václava v Protivci. Poté bude následovat sousedské
posezení při klobásce. Všechny vás srdečně společně s organizátory zvu.
Závěrem přeji všem školákům a učitelům úspěšné vykročení do nového školního roku.

Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Prázdniny jsou za námi a věřím, že byly pro všechny čtenáře ŽZ časem využitým k
načerpání sil do druhé poloviny tohoto roku. I RM v tomto období zvolnila pracovní tempo a sešla
se jen čtyřikrát. Přesto projednala řadu důležitých bodů, o kterých v dalších řádcích stručně
poreferuji.
Tak jako každoročně RM schválila poskytnutí a vyplacení odměn za 1. pololetí roku 2012
ředitelům příspěvkových organizací města a mimořádně také poskytnutí věcného daru řediteli
Základní umělecké školy Žlutice za jeho dosavadní činnost. Mimo to proběhla zásadní změna ve
vedení klíčové městské společnosti, a to výměna členů představenstva společnosti Žlutická
teplárenská. RM vyslovila poděkování dosavadním členům představenstva společnosti a odvolala
je k 31. 7. 2012 z funkce, od 1. 8. 2012 do funkce člena představenstva společnosti Žlutická
teplárenská následně jmenovala pana Václava Přecha, paní Jaroslavu Voglovou a pana Jaroslava
Zemana. Toto není první ani poslední krok, který RM učinila k tomu, aby bylo zamezeno
nežádoucímu nárůstu cen za teplo. Od nového představenstva RM očekává důkladnou revizi
dosavadního hospodaření společnosti a zejména návrhy úsporných opatření, hledání moderních
technologií vedoucí k úsporám při provozu, stejně jako jasnou vizi vedení společnosti pro blízkou
budoucnost. Poměrně brzy se uskuteční také úprava stanov společnosti tak, aby konečnou cenu za
GJ schvalovala RM. I tento krok má zamezit případnému skokovému zdražení cen tepla.
Již několikrát jsem v předešlých příspěvcích referoval o přípravě jednotné pojistné koncepce
pro město a městské organizace a společnosti. Během prázdnin město obdrželo nabídky
jednotlivých pojišťoven na základě výzvy, kterou zpracovala společnost Respect, z nichž po
konzultaci s odborníkem výše jmenované společnosti RM vybrala jako pojistitele města a
městských organizací a společností pojišťovnu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, jejíž nabídka na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění vozidel za roční
pojistné ve výši 535 394 Kč byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Díky tomuto kroku se výrazně
rozšířilo pojištění městského majetku a hlavně pojištění odpovědnosti, přičemž dojde k výrazné
úspoře oproti stávající výši ročního pojistného (více než 100 000 Kč ročně). RM schválila
uzavření příslušných pojistných smluv a pověřila společnost Respect jednáním jménem města
směřujícím k uzavření příslušných pojistných smluv a starostu města Václava Slavíka podpisem
příslušných smluvních dokumentů.
Nejen s vědomím výše popsaných úsporných opatření, ale zejména z důvodu nutnosti
modernizace a připojení na metropolitní krajskou síť, rozhodla RM o nákupu serveru pro městský
úřad a jako dodavatele technologií i služeb vybrala společnost Geo Data, s.r.o., jejíž nabídka za
cenu 128 231 Kč bez DPH (server HW + SW, instalace, záložní zdroj) byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Rozdíl v cenách došlých nabídek byl zanedbatelný a přihlédnuto bylo také k faktu,
že společnost Geo Data, s.r.o. je stávající a osvědčený globální dodavatel IT servisních služeb pro
město na základě nedávno podepsané dlouhodobé smlouvy (jen připomínám, že externí správa IT
pro město přinesla výraznou úsporu v nákladech a zkvalitnění správy sítě).
Nejen nákupem vybavení RM zkvalitňuje poskytované služby městským úřadem a městem
jako takovým, proto schválila členství a úhradu členského příspěvku ve sdružení Asociace
turistických informačních center České republiky. Toto členství znamená zavedení standardů
asociace i v našem informačním centru, což společně s plánovaným přesunem do budovy radnice a

modernizací prostor výrazně zvýší jeho atraktivitu jak pro turisty, tak pro občany, kteří i o víkendu
infocentrum využijí například jako podatelnu městského úřadu. I v roce 2013 bude město finančně
podporovat zajištění činnosti zásahové jednotky SDH kategorie JPO II, přičemž během příštího
roku bylo zástupci SDH nezávazně přislíbeno, že díky dotaci mimo jiné vzniknou dvě nová
pracovní místa.
Jak již všichni víte, díky propadu stropu sklepa za muzeem nemohla ve své budově fungovat
zdravotnická záchranná služba, která se na krátký čas přesunula do Toužimi. Zejména díky
aktivitě pana starosty bylo nalezeno přechodné řešení, které navrátilo záchrannou službu zpět do
Žlutic, a proto RM schválila bezúplatné zapůjčení domu Karlovarská čp. 486 (recepce bývalého
kempu) organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje za účelem náhradního
umístění výjezdového stanoviště ve městě na dobu kratší než 30 dnů (delší bezúplatné zapůjčení
zákon neumožňuje). Tímto a případným opakovaným zapůjčením bude alespoň dočasně zajištěno
působení záchranné služby ve městě a doufejme, že se do té doby podaří realizovat sanaci
nečekaně objevených sklepních prostor.
Jak už bývá zvykem, zmíním se také o stavebních aktivitách, které během prázdnin proběhly
nebo započaly. V Knínicích pokračovaly úpravy hráze rybníka a cesty v jeho blízkosti, které přišly
na 43 675 Kč bez DPH. V mateřské školce (budova staré školky) proběhla další fáze rekonstrukce
za 264 534,62 Kč bez DPH, při které byla provedena kompletní elektroinstalace sociálního
zařízení, kuchyně a propojovací chodby společně s rekonstrukcí kanalizace a vodoinstalace v
celém spodním patře budovy. Další stavební aktivity souvisí s úspěšným čerpáním dotací, díky
kterému se rozeběhla rekonstrukce kaple sv. Kříže ve Žluticích, tu provádí pan Miroslav
Václavíček za cenu 26 019 Kč včetně DPH, jehož nabídka byla výběrovou komisí vyhodnocena
jako nejvýhodnější z hlediska nejnižší nabídkové ceny. Další vítanou stavební aktivitou, která se
rozeběhne ještě v létě na sídlišti v Mlýnské ulici, je výstavba dětského hřiště, kterou bude za cenu
425 387 Kč včetně DPH realizovat společnost Tomovy parky s.r.o., jelikož její nabídka byla
výběrovou komisí shledána jako nejvýhodnější. A na závěr ještě připomenu další úspěch v oblasti
dotací. Jelikož se MAS Vladař rozhodla podpořit projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení na
fotbalovém hřišti ve Žluticích“, tudíž se mohou žlutičtí fotbalisté těšit na nově zrekonstruované
zázemí.
V závěru tohoto příspěvku mi dovolte pozvat vás na veřejné představení a připomínkování
projektu rekonstrukce bloku radničních budov a muzea, který připravuje Ateliér Soukup ve
spolupráci s Janem Anderlem (přední odborník na stavebně-historický průzkum). To předběžně
proběhne v září nebo říjnu (budeme ještě informovat). Zároveň se zájemci od architektů a dalších
odborníků dozví o průběhu příprav projektu revitalizace Velkého náměstí ve Žluticích a také o
připravovaném programu regenerace městské památkové zóny. Těšíme se na setkání s vámi při
projednávání zásadních projektů, které ovlivní podobu našeho města během příštích desetiletí.
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 žákům a studentům úspěšný start do nového školního roku a obyvatelům
Žlutic a okolí krásné babí léto!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

ÚZEMNÍ PLÁN A NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Pro město Žlutice jsou v současné době zpracovávány dva důležité dokumenty: územní plán
a návrh dopravního značení. V obou případech při zpracování dokumentů rádi uvítáme také
připomínky veřejnosti.
Pokud máte návrhy, jak by do budoucna měla či mohla být využita určitá plocha na území
města (rádi byste například stavěli dům apod.), přineste své podněty popsané a zakreslené do mapy
do podatelny Městského úřadu Žlutice nejpozději do pátku 7. září 2012 do 11:30 hodin.
Na stejném místě a ve stejné lhůtě je možné nahlédnout také do návrhu dopravního značení,
který je možné také připomínkovat.
Bližší informace o dokumentech a jejich připomínkování budou k dispozici na městském
webu www.zlutice.cz, nebo je podá osobně a telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice.
Těšíme se na všechny došlé návrhy i připomínky!
Ondřej Fábera
724 770 169, 728 215 628

MĚSTO HLEDÁ INVESTIČNÍHO REFERENTA
Město Žlutice vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení pozice „Investiční
referent/ka.“ Pracovní náplní vybraného uchazeče bude zejména správa městského majetku a
příprava investičních akcí a rozvojových projektů.
Investiční referent bude zaměstnancem města začleněným do Městského úřadu Žlutice.
Přihlášku a další požadované materiály je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Žlutice
nejpozději do pátku 14. září 2012 do 11:30 hodin.
Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na městském webu www.zlutice.cz
nebo je podá osobně a telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Ondřej Fábera.
Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem!
Ondřej Fábera
724 770 169, 728 215 628

VZPOMÍNÁME
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem příbuzným a známým, kteří se přišli
rozloučit s panem Josefem Vaňáčem, který nás
na vždy opustil 4. 8. 2012.
Za celou rodinu moc děkujeme.

***
Dne 10. září 2012 uplyne již 10 let od
úmrtí pana Josefa Vodenky. Vzpomínají
manželka Jiřina Vodenková a děti s rodinami.

***
Dne 14. září uplyne již 15 let od úmrtí
paní Anny Zemanové. Vzpomínají synové s
rodinami.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Víte, že v září 2012 tomu bude 30 let, co se do domu s pečovatelskou službou nastěhovali
první obyvatelé? Mezi tyto první obyvatele patří i současná obyvatelka, paní Marešová Vlasta,
která se do domu s pečovatelskou službou nastěhovala v září roku 1982. V té době zajišťovali
pečovatelskou službu obyvatelům domu zaměstnanci Okresního ústavu sociálních služeb Karlovy
Vary, od roku 1990 pak zaměstnanci Střediska pečovatelské služby a rodinného poradenství
Karlovy Vary. Naše organizace byla založena k zajišťování pečovatelské služby s platností od
1. 1. 2001. Jedna ze zaměstnankyň naší organizace, paní Zdeňka Malafová, byla zaměstnankyní i u
předchozích poskytovatelů služeb, pracuje zde od samotného počátku fungování domu s
pečovatelskou službou, tedy od roku 1982. I po tomto třicetiletém působení v sociálních službách
vykonává svou práci ráda a profesionálně, což je obdivuhodné, neboť tato profese je fyzicky i
psychicky velice náročná. Slova o náročnosti a obdivu platí samozřejmě i pro ostatní zaměstnance
působící v sociálních službách, byť i po kratší dobu.

V průběhu let docházelo v souvislosti se změnami právní úpravy zakotvující pečovatelskou
službu k postupnému zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Kvalita služeb je v posledních
letech pravidelně hodnocena jak samotnými uživateli, tak kontrolním úřadem (Krajský úřad
Karlovarského kraje, MPSV, od 1. 1. 2012 Krajská pobočka Úřadu práce ČR).
Případní zájemci o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou mohou kontaktovat naši
organizaci osobně nebo telefonicky na tel. 353 393 269, 725 958 988. Žádost je nutné podat na
předepsaném formuláři ředitelce organizace. O samotném přidělení bytu rozhoduje Rada města
Žlutice.
Na závěr dnešního příspěvku bych ráda poděkovala za červnové vystoupení mažoretek paní
Mirky Vnoučkové a za vystoupení dětí z MŠ Žlutice. Za všechny diváky ještě jednou děkuji!
Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.

TAMTAM POMÁHÁ RODINÁM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH
Středisko rané péče Tamtam Federace rodičů a přátel sluchově postižených poskytuje ze
svých dvou center v Praze (www.tamtam-praha.cz) a Olomouci (www.tamtam-olomouc.cz)
terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným
postižením od narození do 7 let. Poskytované služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak
vývoj dítěte. Každý klient (rodina) má svého odborného poradce, který dojíždí na pravidelné
konzultace.
Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací,
jsou bezradní, pochybují o své rodičovské kompetenci, mají pocity viny a izolace. V počáteční fázi
smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení
rodiny a poradenství při výchově a všestranném vývoji dítěte se sluchovým postižením
prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických programů.
Při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte,
hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká
pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního
systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Rodiče mohou využít nabídky
konzultace s foniatrem nebo jiným odborníkem, pomoci při jednáních s úřady i při volbě
vhodného předškolního zařízení nebo kontaktu na zkušenou „referenční“ rodinu. V rámci
organizace se rodičům nabízí služby logopeda, psychologa a sociálního pracovníka, mohou se
účastnit aktivit pro rodiče s dětmi, včetně týdenní pobytové akce.
Středisko rané péče Tamtam FRPSP klade velký důraz na aktivní roli rodičů. Hlavně oni
rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje.
Štěpánka Kolková
251 510 744, 734 235 683

PARTNERSKÝM MĚSTEM BY MOHL BÝT
WARMENSTEINACH
Naším partnerem by pro naše město mohlo být německé městečko Warmensteinach v
Bavorsku. Dá se i říci, že si nás němečtí „sousedé“ našli sami. Jeden z radních kupoval v Čechách
koně a protože mají také zájem o příhraniční spolupráci, „rozhlíželi“ se po našem kraji a zabloudili
až na naši radnici.
Slovo dalo slovo a už druhý den po jejich návštěvě 18. 7. 2012 jsme se starostou a
tajemníkem vyráželi směr Bavorsko a Bayreuth. Warmensteinach leží uprostřed pohoří
Fichtelgebirge (Smrčiny) ve výšce 628 m nad mořem a spolu s částmi Oberwarmensteinach a
Fleckl tvoří tzv. vzdušné lázně.
Na místo jsme po hodině a půl dorazili v předstihu, a tak jsme si malé městečko s počtem
obyvatel kolem 2000 „prošmejdili“. Prodejna ALDI, mateřská škola, základka jen pro první stupeň
(škoda), veliké sportovní centrum, info centrum spojené s muzeem výroby skla, hasiči, upravený
lázeňský park s jezírkem a vodotryskem a nedaleko i čisté a vybavené veřejné toalety. Objevili
jsme ale i prázdné domy a zřejmě tovární a hotelové budovy.
Nejvíce nás ale překvapila radnice. Nachází se totiž v bývalé budově nádraží (vlaková
doprava tu byla zrušena) a po uvítání starostou města panem Andreasem Voitem a dvěma dalšími
radními jsme se ocitli v prostorné zasedací hale, která vznikla z depa pro lokomotivu. S budovou
radnice je spojena proskleným koridorem, kde vystavují místní umělci i amatéři svá díla –
většinou obrazy.

Během neformálních rozhovorů jsme se dozvěděli, že se město potýká s podobnými
problémy jako my. Jde zejména o odliv mladých. Obrovské sklárny, které tu dávaly lidem práci,
byly zrušeny. Stejně jako velké rekreační objekty.
A tak Warmensteinach vsadil na turismus a udělal dobře. Během roku se tu vystřídá na 58
000 turistů. V létě upravené turistické a cyklistické trasy, letní sáňkařská dráha, adrenalinová dráha
pro horská kola s různými stupni obtížnosti, tenis, kuželky, přírodní rašelinové koupání, v zimě 30
km upravených tras pro běžkaře, šest vleků pro sjezdové lyžování, několik skokanských můstků a
dvě lanovky.
Radní nás vzali i na výlet, a tak jsme se jednou z lanovek vyvezli na Ochsenkopf (Volská
hlava). Má 1024 m a z přístupné věže tamní restaurace s výbornou kuchyní je úžasný rozhled do
okolí. Byli jsme mile překvapeni, že setkání proběhlo tak přátelsky a neformálně. Německý
starosta nás skoro zaskočil několika českými výrazy a učebnicí češtiny a vzájemně si slíbili s
naším starostou panem Slavíkem „oprášit“ jazykové znalosti. Příští setkání je naplánováno na září
u nás. Tak snad bude stejně úspěšné jako v Německu.
Míla Špidrová

„Výletníci“

ZA ŽLUTICKÝM KINEM 1/3
Uzavření žlutického kina ke konci března 2012 mne přimělo k rekapitulaci historie biografu
v našem městě, mimo jiné, při využití vzpomínek pamětníků.
První filmová produkce ve stálém kině ve Žluticích proběhla dne 3. 10. 1926 v kinosále
městského kina (dnes č. p. 156) projekcí filmu "Ti z Dolního Porýní" (Die vom Niederrhein,
1925). To, že se jednalo o významnou událost v životě města, dokládá i skutečnost, že před
zahájením promítání promluvil k divákům žlutický starosta. Jak zaznamenal historik K. Fleissner,
promítací přístroj stál 32 000 Kč, zařízení na přepojení proudu 6 000 Kč a dohromady s dalšími
výdaji se zřízení biografu vyšplhalo na 40 000 Kč. Z meziválečné historie je dále například známo,
že na den svátku matek v roce 1927 byl promítán romantický němý film "Blýskání na časy"
(Wetterleuchten) a začátkem roku 1929 velkolepý film „Ben Hur“.
Toto původní kino (dodnes je dům č. p. 156 staršími Žlutičany nazýván jako „staré kino“)
mělo sedadla na nakloněné dřevěné rovině ve třinácti řadách, v každé po 12-16 místech.

Pohled na jižní stranu žlutického náměstí a průhled na kostel převzatý z
pohlednice přibližně z přelomu 50. a 60. let minulého století. Vpravo dům č. p.
156 relativně krátce po zrušení starého kina. Na fotografii je vidět původní
členění fasády. Z fotoarchivu autora
Promítací kabina byla přístupná jak ze sálu, tak samostatným dřevěným schodištěm
z Malého náměstí. V promítací kabině byl pouze jeden promítací přístroj, takže několikrát během
filmu bylo nutné udělat krátkou přestávku na výměnu filmového kotouče. K prosvícení
celuloidového filmového pásu sloužilo světlo obloukové lampy na stejnosměrný proud, který se
získával dynamem poháněným silným elektromotorem, umístěným ve sklepě. Kontrola hoření

uhlíkových elektrod patřila mezi nejdůležitější povinnosti obsluhy promítacího stroje. Lze
předpokládat, že tak, jako i v jiných kinech té doby, obstarával hudební doprovod k němým
filmům hudebník, například pianista.

Schematický nákres promítačky ze starého kina jak jej pamatuje a jak jej zachytil
Pavel Novotný
Žlutičtí však chtěli jít s dobou, a tak krátce po zřízení němého kina bylo v roce 1932, a sice
26. září, výborem kina rozhodnuto opatřit si zařízení na promítání zvukových filmů od firmy
Philips. Od rozhodnutí k činu bylo blízko, a tak již 9. 10. proběhla ve žlutickém kině první
projekce zvukového filmu "Dokud ještě zní Straussův valčík" (So lang' noch ein Walzer vom
Strauss erklingt, 1931). Těžko si představit lepší první promítnutý zvukový film, než ten, který je
naplněn krásnými Straussovým melodiemi a věrnou historickou výpravou.
Na tomto místě, pouze pro uvedení do kontextu, zmiňuji, že první stálé kino v Čechách
Viktora Ponrepa promítalo v Praze od podzimu 1907 a první zvukový film byl na území
Československa promítnut v Ústí n. L. na jaře 1929.
Jak a s jakým repertoárem žlutické kino přečkalo válku, se zatím nepodařilo dohledat. Po II.
světové válce však už jsou historické prameny bohatší a hlavně se lze opírat o vzpomínky
pamětníků.
(pokračování příště)
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

VODNÍK SE PŘESTĚHOVAL K RYBNÍKU
Žlutice – Dětská naučná stezka Sovy Rozárky na Žluticku málem přišla o velkou atrakci – o
vodníka. Jeho asi metrovou sochu nasazenou na kovový trn kdosi ukradl. Žlutické policisty na to
upozornil pracovník městského úřadu. Muži zákona se snažili na místě zajistit stopy, to se jim ale
nepodařilo. Žádné totiž pachatel na místě nezanechal.
„I přes to se pustili do pátrání. Ve spolupráci s tepelskými kolegy hledali sochu jak na
Žluticku, tak na Tepelsku a Toužimsku“, uvedla Zdeňka Papežová, preventistka karlovarských
policistů.
Jejich snažení nakonec
přineslo ovoce. Respektive
vodníka.
Našli
jej
u
soukromého
rybníka
na
Toužimsku. „Jeho majitelka
tvrdila, že sochu koupila na
burze. Když jí policisté
vysvětlili, že socha patří na
stezku
Sovy
Rozárky
dobrovolně ji vydala,“ dodala
ke kuriózní krádeži Papežová.
V počtu trestných činů patří
Žluticko k nejzatíženějším
obvodům v regionu. Místní
policisté se mohou pochlubit
objasněností
kolem
60
procent. Stejně jako v jiných
regionech
se
nejčastějí
potýkají
s
majetkovou
trestnou činností, jako je
vloupání do chat, restaurací či
jiných provozoven.
Narůstající počet běžných krádeží je odrazem toho, že lidé nemají peníze. „Lidé berou i to,
čeho by si včera ani nevšimli,“ říká k tomu vedoucí obvodního oddělení. Policisté z celé republiky
se nejrůznějšími preventivními akcemi snaží zvrátit negativní trendy. Mezi ty nejúspěšnější patří
akce typu Úklid, do kterých se zapojují i žlutičtí muži zákona.
„Článek Petra Kozohorského vyšel v týdeníku 5+2 dny a s laskavým svolením autora byl zkrácen.
Ráda se připojují k pochvale práce místního oddělení policie ČR ve Žluticích a přidávám velké
poděkování za návrat vodníka. Přeji mnoho dalších úspěšně vyřešených případů. Děkuji !“
Za Spolek okrašlovací Vladař – MUDr. Hana Hnyková

ZAPOMENUTÝ PAMÁTNÍK?
U kostela je nepřehlédnutelný památník, který zde byl postaven jako trvalá vzpomínka na
padlé žlutické občany v I. světové válce. Je to důstojný a stavebně pěkný pomník. Je na něm téměř
sto jmen obětí. Stojí tu již téměř sto let. Zpočátku devadesátých let bylo okolí a samotný pomník
upraven za finančního přispění německých rodáků. (Vzpomínám, s jakou ostudou to bylo spojeno,
když jeden turista objevil vážný nedostatek, že se texty na pomníku neshodují a text v němčině
připisuje pomník neoprávněně k události “vyhnání sudetských Němců v roce 1945″ a německý
text se musel přepisovat).
Úpravou okolí a opravou
pomníku
toto
místo
„prokouklo“
a
dobře
reprezentovalo
jedno
z
nejnavštěvovanějších
a
historicky
nejvzácnějších
(zachovalých)
míst
ve
Žluticích. V současné době
(polovina turistické sezóny) je
pomník neudržovaný a zdaleka
toto místo nezkrášluje a
nereprezentuje.
Odpovědné
duchovní i světské zástupce to
jak vidět nechává klidnými.
Z lidského hlediska jsem
tento stav (ač nerad) schopen
pochopit. Jsme generace, která
žádnou válku na vlastní kůži
nezažila, a tak jsou nám
události, které má pomník
připomínat, velmi vzdáleny.
Smrt nám díky PC hrám, filmům i zpravodajství v mediích už připadá běžným jevem. Není divu,
že nám pak tento památník připadne jako něco archaického a nedůležitého.
Jsou tu i jiná hlediska. Návštěvníci Žlutic se u kostela běžně zastavují. Koncerty a akce
regionálního významu se zde běžně konají. Osvětlení kostela ocení jen vzácně, ale zarostlý
pomník každému padne do oka. Každému, mimo odpovědným. Radní, přestože se účastní akcí
v kostele, to pravděpodobně nevidí. Slyšíme, kolik prostředků jsou připraveni vynaložit na
zpracování řešení historického centra. Vidouc kolik prostředků se vydá na jiné záležitosti,
nechápu, že se nenajde pár stokorun na udržování této památky. Pomník je asi památka, která
nemá pro historii a vzhled Žlutic už význam. Škoda.
Jiří Lacina

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Když jsme se na jaře rozhodovali, kam s dětmi o letních prázdninách, tábor na Ratiboři byl
po naší loňské úspěšné premiéře jasnou volbou.
Letošní táborové téma znělo Vesmírná odyssea, proto se táborníci hned na začátku rozdělili
do tří oddílů – ufoni, marťani a hvězdy a všichni si vyrobili papírové skafandry. Po dobu 2 týdnů
se pak pohybovali se svou raketou a palubním počítačem Q727 ve vesmírném prostoru a navštívili
několik planet. Při meziplanetárním putování prožili spoustu dobrodružství. Například na planetě
Cygnus unesli zlí Hutové instruktorky a děti je musely zachránit tím, že vyloví z rybníka poklad a
předají ho Hutům. Táborníci se ale rozhodli, že Huty přelstí a do bedýnky od pokladu nastrčili
obyčejné kameny. Instruktorky sice osvobodili, ale po odhalení jejich léčky nastala v lese honička.
Na planetě Askaris bojovali táborníci se slizkou zelenou hmotou, která se dala zničit jen směsí z
vody z bažiny, z rybníka, z kaluže, pitnou vodou a speciálním červeným práškem. A tak chudák
vedoucí Tomáš, který byl hmotou nejvíce napadený, dostal od dětí vydatnou spršku. Zapálení
olympijského ohně a olympijské klání, kdy se kluci museli převléknout do sukní a dívky si
namalovaly pod nos knír, se odehrálo na planetě Erdeine. Na dalších planetách si pak děti prošly
bobříka odvahy, skládaly morseovku nebo se koupaly v pěně.
Zlatým hřebem tábora byl výlet do Sklárny do laserového centra, kde se táborníci ponořili
do kolektivní bojové hry s laserovými zbraněmi v podzemním labyrintu.
Tématem vesmírné odyssey se občas řídila i kuchyň. Kuchařky si připravily pro své
strávníky pestrou stravu – fialový tvaroh nebo buchtičky se zeleným krémem.
Vesmírné putování skončilo přistáním na planetě Zemi. Návrat zpět na Zemi však byl moc
smutný, protože palubní počítač se s účastníky tábora rozloučil a „odešel“. Pro děti i dospělé to
bylo moc dojemné a dokonce ukáplo několik slziček.
Děti si určitě odvezly z tábora spoustu zážitků a příjemných vzpomínek. A myslím si, že i
organizátoři považují letošní turnus za zdařilý – malí táborníci se do her nadšeně zapojovali,
spolupracovali a veškeré dění vnímali dost intenzivně.
Chtěla bych poděkovat všem dospělákům, kteří se na organizaci tábora podíleli, za skvělou
přípravu programu, hladký průběh tábora a hlavně ochotu trávit své volno s dětmi na letním
táboře.
Tak zase za rok ahoj ....
Fotky a další zajímavosti z letního tábora na Ratiboři (2. turnus) lze najít na webové stránce
http://www.tabor-ratibor.websnadno.cz.
Marcela Businská

opět zahájí svou činnost v úterý 11. září 2012
v keramické dílně Mateřské školy ve Žluticích.
Přijďte si odpočinout od všedních starostí a vyrobit si něco pěkného z keramické hlíny
pro sebe i své blízké
(vytváření z hlíny, točení na hrnčířském kruhu, vylévání forem).
Keramika bude vždy v úterý od 17:30 do 19:30 hodin
Vstupné na 2 hodiny 80Kč na osobu nebo jen 40Kč na 1 hodinu.
Všem rády pomůžeme.
Těší se na vás

Jitka Rottová a Alena Kratochvílová

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ŘEDITELE SLŠ ŽLUTICE
Na základě konkurzního řízení KÚ Karlovarského kraje je jím od 1. srpna 2012 ing. Bohdan
Koždoň, nar. v roce 1960, ženatý, otec 3 synů, který v současné době bydlí s rodinou v Pile u
Karlových Var. Žlutice a okolí dobře zná, protože sem po studiu v Brně (v roce 1983) nastoupil do
tehdejšího Lesního závodu Žlutice – polesí Vladař a bydlel v Chyších.
Pak byl „umístěn“ na polesí Pila a po dlouhých 27 letech odešel v roce 2010 do školství.
Působil na SPŠK v Karlových Varech (střední průmyslová škola keramická a sklářská), kde byl
otevřen obor ekologie a životního prostředí, a časem se stal i zástupcem ředitelky této střední
školy.
Vypsání konkurzu na místo ředitele SLŠ Žlutice bral jako obrovskou výzvu, zkusil to a
vyšlo to! A jeho plány do budoucna? SLŠ se potýká jak s nedostatkem studentů pro čtyřletý obor
lesnictví, tak s nedostatkem učňovské mládeže do oboru lesní mechanizátor. Nový ředitel vidí

řešení v otevření nových oborů. Jedním z nich bude již ve školním roce 2013/2014 obor
zahradnický se zaměřením na krajinotvorbu. „Tento obor je již schválený“, říká pan ředitel a
dodává, že v představách už má i nový obor učňovský. Zatím ho ale drží v tajnosti jako svůj tajný
projekt. Mně ho ale prozradil a já si myslím, že je to „super“ nápad.

Další pole působnosti vidí ing. Koždoň v kvalitním a účelném využívání volného času –
zejména ubytovaných studentů a úpravách v domově mládeže – obnova zastaralého vybavení
pokojů, stavební úpravy, jako je například postupná výměna oken apod.
Povídali jsme si ještě dlouho, nový ředitel má plánů plnou hlavu – mimo jiné - plánuje také
zkvalitnění spolupráce s Městem Žlutice a samozřejmě nejvíce nápadů a plánů se týká samotného
chodu a provozu lesnické školy.
Tak držíme palce a přejeme hodně úspěchů v nové funkci!
Míla Špidrová
šéfredaktorka

ŠACHY 2/2012
S lítostí oznamuji, že v tomto roce se šachové kroužky pro děti ruší. Důvodem je jejich malý
zájem o šachovou práci. Čas vyhrazený pro výuku a trénink byl využíván pro zkrácení doby při
čekání na autobus nebo vůbec pro ukrácení volného času, a to s malým zájmem o hru samotnou.
V podstatě tak kroužek suploval jen školní družinu (která snad byla pro tuto věkovou skupinu
zrušena).
Možnost zahrát si šachy máte každou středu od 15 hodin v prostorách společenské místnosti
penzionu „U kostela“.
Jedna úloha pro povzbuzení mozkové činnosti: bílý je na tahu a dá mat druhým tahem.

Jiří Lacina

PŘEDSTAVUJEME
SKUPINU PRASEX, KTEROU ZPOVÍDALA ALENA VLKOVÁ

Kdy a za jakých okolností vaše kapela vznikla?
Před třemi lety se k nám po dlouhodobém amatérském hraní přidal náš kytarista Zdeněk, což vedlo
k myšlence založit kapelu. Hrajeme ve složení: Jan Hubka – kytara, Miroslav Gráf – bicí, Martin
Hotěk – baskytara, odešel Zdeněk Novosad.
Jaké máte plány do budoucna? Kam chcete, aby kapela směřovala?
Nesměřujeme nijak vysoko! Máme v plánu hrát v těch "nejspodnějších" vrstvách "šoubyznysu".
Kde nejraději hrajete a máte nějakou vysněnou kapelu, se kterou byste si chtěli zahrát?
Jak už jsme řekli, nemáme žádné megalomanské cíle, tzn. střední a spodní proudy, ale Visáči
(Visací zámek) by byli fajn.
Po Žluticích a okolí se šeptá, že vám odchází jeden člen?! Co je na tom pravdy? Hledáte
nového hudebníka, nebo už se našla náhrada?
Je to pravda, ale už se našla náhrada. Musely proběhnout nějaké změny v obsazení nástrojů. Máme
nového basáka a Honza si bere do ruky kytaru. Snad to půjde a my budeme hrát dál.
Jaké koncerty a kde máte nejraději?
Nejvíce nás baví koncerty, kde jsou super lidi, především v malých "vesnických" sálech.

Hledáte někde inspiraci nebo skládání písniček přichází samo?
Inspirace je všude dost, ale rozhodně máme nejraději vlastní nápady a ne si někde něco
naposlouchat a potom hrát podle někoho jiného!
Máte nějaký hudební vzor?
Naším asi největším a nejoblíbenějším hudebním vzorem je Jimi Hendrix!
Jakých největších úspěchů vaše kapela dosáhla?
Nejvíce jsme asi zatím byli vidět na jedné narozeninové párty v Plzni. Jinak více či méně
vystupujeme v okolí Žlutic.
Můžeme si někde poslechnout vaši tvorbu?
Žádné vydané CD ani nic podobného nemáme, takže prozatím jen na koncertech a popř. ve
zkušebně.
Kdy a jak jste se k hudbě dostali? Proč jste se rozhodli právě pro kytaru, baskytaru a bicí?
Od mládí jsme neposlouchali téměř nic jiného než bigbeat a k tomu neodmyslitelně patří právě
kytara, basa, bicí a ten náš "krákor".
To, že pocházíte z malého města, berete jako výhodu, nebo díky tomu máte menší šance se
prosadit?
NEŘEŠÍME! (smích)
MOC SI VÁŽÍME VŠECH NAŠICH FANOUŠKŮ, HLAVNĚ TĚCH SKALNÍCH
(Punk´s not dead)

ZPRÁVIČKA Z KNIHOVNY
Prázdniny nám utekly jako voda. V naší knihovně jsme pomalu ani nepoznali, že nějaké
byly. Uživatelé malí i velcí nás navštěvovali průběžně v červenci i v srpnu, podle toho, jak se
střídaly turnusy na táborech a pobyty na dovolených s rodiči nebo u babiček. Zavítalo k nám i
hodně letních čtenářů, kteří si naši knihovnu oblíbili a pravidelně ji navštěvují.
Ale já se ve svém příspěvku vracím na konec školního roku, kdy těsně před vysvědčením
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků naší čtenářské soutěže a předávání cen vítězným třídám a
jednotlivým soutěžícím. Letos jsme tento slavnostní okamžik prožívali trošku jinak. Místo konání
se změnilo, tentokrát jsme tradiční školní jídelnu vyměnili za úžasné prostory našeho Muzea ve
Žluticích, takže se tento závěrečný akt nesl skutečně v důstojném „hávu“. Do výstavního sálu se
pohodlně vešly nejen tři vítězné třídy a paní učitelky a vychovatelky ze družiny, ale i prvňáčci,
kteří se přišli na spolužáky podívat. Zavítali i rodiče některých soutěžících, aby na vlastní oči
viděli, jak byli jejich ratolesti úspěšné.
Dortové ceny za 1. - 3. místo jsme předali spolu s panem starostou Václavem Slavíkem
těmto třídám: 2. A paní učitelky Marie Šenkýřové, 3. A paní učitelky Denisy Slavíkové a 4. A paní
učitelky Milušky Sýkorové. Cen pro jednotlivce jsme v tomto ročníku připravili celkem šestnáct,

letos nám hodně soutěžících dosáhlo stejného počtu bodů, tak se o jednotlivé pořadí dělili. I hlavní
cenu jsem nakonec přidělila dvakrát. Jako každoročně se nám o ni potýkali dva rivalové. Do
poslední minuty před ukončením soutěže si šlapali na paty, takže konečný bodový rozdíl byl tak
minimální, že jsem usoudila, že by bylo krajně nespravedlivé, kdyby měl být oceněn jenom jeden.
Navíc jejich bodový součet vysoko převyšoval výsledek třetího v pořadí. Takže přenosný DVD
přehrávač získali za 1. a 2. místo Martin Růžek za zisk 299 soutěžních bodů a Tomáš Molek za
283 bodů, oba soutěžící byli ze třídy 4. A. Co Martin nasbíral na prémiích, to si Tomáš doslova
vyběhal na návštěvách v knihovně, a to i v sobotu. Ale o mém rozhodnutí do poslední chvilky
neměli ani tušení. Asi to bylo za dlouhá léta poprvé, kdy mezi sebou takhle soupeřili kluci.
Doufám, že oba byli nejen překvapeni, ale i spokojeni. Na dalších místech skončili Karolínka
Chmárníková, Lukáš Kubačka, Eliška Slavíková, Matěj Hepnar, Klárka Richterová, Luděk
Hladký, Kateřina Kubačková, Bára Cicková, Filip Štěrba, Josefína Vojtová, Kamila Rapantová,
Silvie Švambergová, Marek Kop a Lukáš Koželuh.

Věřím, že soutěž přispívá i k tomu, aby děti držely při sobě jako kolektiv, aby vzájemně
podpořily svou třídu. Poděkování za účast patří dětem, které dojíždějí a nemohou do knihovny
přijít každý den, a přesto se snažily nějaké body získat, i když předem věděly, že mají malou šanci
vyhrát. Velice si cením práce paní družinové vychovatelky Lenky Kolihové, která se svými
„ovečkami“ pravidelně každý týden do knihovny zavítala a zasloužila se tím o bodový přísun pro
třídy a děti, které má ve družině na starosti. Věřím, že i paní učitelky měly radost z výsledků svých
žáčků.
Uvidíme, co nám přinese nový školní rok. Doufám, že spolupráce knihovny a základní školy
se bude i nadále úspěšně rozvíjet v příznivém duchu, aby si děti našly ke knihám a čtení cestu co
nejdříve.
Za knihovnu M. Hlaváčková

VIVA LA MUSICA
Tradiční nesoutěžní přehlídka pěveckých komorních sborů, která se opět koná u nás, ve
Žluticích, proběhne letos již po třinácté. Příznivci sborového zpěvu se tedy mohou těšit na sobotu
22. 9. 2012, kdy prostory kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích se rozezní zpěvem.
V repertoáru uslyšíte nejen skladby staršího období – 15. - 16. stol., ale i skladby mladší,
soudobé, nejen z Čech, ale z Evropy či jiného kontinentu, americké spirituály apod. Na koho se
můžete těšit ? Tradičně se objeví karlovarská Paleta, komorní ženský sbor z Jirkova, loketští
Cubitus také nejsou neznámým sborem, Ženský pěvecký sbor Smetana z Kladna, domácí sbor
Rosa coeli.... Začátek opět ve 14 hod.
Máte-li chuť si poslechnout krásný zpěv, jste srdečně zváni!
Za sbor Rosa coeli Mgr. Petra Vojtová,
sbormistryně

Z AKCÍ ODJINUD
UNIKÁTNÍ VÝSTAVA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A ZÁPALEK
Centrum Olympia Plzeň vás zve na unikátní výstavu světelných zdrojů a zápalek.
Sběratelé světla ... to je název unikátní výstavy, kterou jsme pro vás připravili. Sběratelé
světla zastupují 2 čeští sběratelé zářivek a sirek. Jiří Kajzner, vlastní dokonce největší sbírku
zápalek v Evropě a v naší výstavě se objevili i ty nejcennější kousky na světě.
Místo výstavy: prostory Centra Olympia Plzeň
Termín: 15. 8. - 25. 9. 2012

INZERCE

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

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

***
Prodám byt 2+1 včetně zařízení a vybavení v Karlových Varech.
Možnost okamžitého nastěhování.
Cena k jednání 1 380 000,-Kč
606 699 949

***
Pronajmu byt 1+1 v Mlýnské ulici ve Žluticích.
353 393 479, 607 966 897

***
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 65m2 Mlýnská ulice 466, Žlutice.
721 635 065, 736 454 047

***
Dluhy Vám nedají spát?
Osobní bankrot je řešením.
Bezplatná konzultace.
Přijedeme až k Vám.
Kompletní servis zpracování a podání, znalecký posudek.
www.oddluzenikv.cz
605 857 493

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ZÁŘÍ 2012
Koupaliště
Neděle

2. 9. 14:00

NECKYÁDA – soutěž netradičních pravidel

Kulturní dům
Sobota

15. 9. 20:00

Vodácká taneční zábava

Galerie
3. 9. do 30. 9. výstava obrazů pana Karla Kroutila, žlutického spoluobčana.

Protivec
Pátek

28. 9. 11:00

Svatováclavská pouť - svoz ze Žlutic zajištěn

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