
 



SLOVO STAROSTY  
Přelom května a června byl obohacen hned o několik společenských a kulturních událostí. V 

sále žlutického muzea byla otevřena povedená výstava fotografií Jana Boreckého, který pořídil 
snímky restaurování malých sakrálních památek v okolí Žlutic. V galerii proběhla vernisáž obrazů 
Marie Havlenové Saudkové. Dále bylo možno v muzeu vyslechnout přednášku Židé na Žluticku. 
Do noci kostelů se zapojil kostel ve Skokách. Vrcholem kulturního dění bylo opět velice vydařené 
Žlutické divadelní léto. Nejen pro děti byl upořádán v kempu Dětský den. Jsem rád, že zejména 
muzeum ožívá. Všichni organizátoři si zaslouží obdiv a poděkování. Zároveň si musíme vzájemně 
vyjít vstříc s těmi, kdo se, hlavně na večerní akce, bavit nepřišli. Ti mají právo na klidnou noc. 
Organizátoři musí začít tím, že včas oznámí konec akce a dodrží ho. Vzájemný respekt a tolerance 
je nezbytná. 
V tomto měsíci také Město přistupuje k realizaci akcí, na které obdrželo peníze z dotace. Bude 
zrekonstruována střecha kaple Sv. Kříže, na sídlišti Mlýnská bude rozšířeno a vybudováno 
plnohodnotné dětské hřiště a také můžeme zhotovit mříže do 3 kaplí. Zároveň město uspělo v 
získání peněz na financování nového územního plánu a vyhledávací studii cyklostezky spojující 
trasu Bochov – Žlutice – Chyše, která propojí trasu Eurovelo 4. Byly také podány žádosti o peníze 
na rekonstrukci sociálního zařízení na fotbalovém hřišti, na opravu katastrofálního stavu veřejného 
osvětlení ve Verušicích a na opravu kaple v Knínici. Celkem žádáme o 1,25 mil. Kč.  
Mnozí z vás také zaregistrovali, že se na vjezdu do žlutického stanoviště záchranky objevila díra. 
O co má menší průměr, o to je hlubší – odhadem asi 6 m. Pozemek patří Karlovarskému kraji, 
kterému byla závada nahlášena. Po zevrubné prohlídce statikem bylo Záchrannou službou 
rozhodnuto, nepoužívat nejen příjezdovou komunikaci a parkoviště, ale také samotnou budovu. 
Osádka ze Žlutic začala provizorně sloužit v Toužimi. Tím se opět prodloužila doba dojezdu při 
akutních případech. Jsem ve velmi úzkém kontaktu se zástupci záchranné služby a společně 
intenzivně hledáme možnost, aby se osádka mohla vrátit do Žlutic. V objektu bývalé recepce 
kempu byl nalezen prozatímní prostor pro službu záchranářů. Sami žlutičtí pracovníci ZZS se 
aktivně podílí na zprovoznění této budovy. Rada města odsouhlasila bezplatnou zápůjčku tohoto 
objektu s tím, že ZZS si bude hradit spotřebované energie. V době uzávěrky ještě není jasný další 
postup, ale věřím, že vše dopadne ke spokojenosti občanů. 
Závěrem mi dovolte popřát všem slunečné léto, klidnou dovolenou a školákům krásné prázdniny. 

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 

 

Poznámka redakce: Další číslo Žlutického zpravodaje vyjde 1. září 2012. Hezké prázdniny. 



NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ INFORM ACE Z JEDNÁNÍ  

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

Dovolte mi, abych v prázdninovém čísle ŽZ informoval o vybraných tématech z jednání 
RM za období 21. května až 11. června, kdy se RM sešla čtyřikrát a projednala rovných 40 bodů, z 
nichž se většina týkala městského majetku a příspěvkových organizací města. 

A právě příspěvkovými organizacemi začneme. Dne 5. března vyhlásila RM výběrová řízení 
na obsazení funkce ředitele MŠ a ZŠ Žlutice, počátkem dubna pak byly jmenovány komise a 
zanedlouho po té proběhla obě výběrová řízení. O pozici ředitele MŠ se ucházel jediný kandidát, a 
to stávající ředitelka, která svou pozici obhájila. O pozici ředitele ZŠ se ucházeli dva kandidáti, 
přičemž jedním z nich byl stávající ředitel ZŠ, který nakonec také obhájil svou pozici. V 
referovaném období RM vzala na vědomí zápisy z jednání konkursní komise a jmenovala do 
funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice paní Dagmar Šornovou a do 
funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žlutice pana Luďka Svobodu. Oběma 
staronovým ředitelům přeje RM mnoho úspěchů při jejich práci.  

Mimo výsledky výběrových řízení se RM také zabývala rozdělením hospodářského 
výsledku příspěvkové organizace ZŠ a DPS Žlutice za rok 2011. První pozitivní zprávou je, že obě 
organizace skončily v kladných číslech. ZŠ hospodařila v roce 2011 tak, že jí zbylo 526 274,59 Kč 
a organizace DPS Žlutice skončila v plusu s částkou 150 551,16 Kč. V případě ZŠ rozhodla RM 
na základě návrhu ředitele školy rozdělit 315 774,59 Kč do rezervního fondu a 210 500 Kč do 
fondu odměn, který v případě finančních výpadků vyplývajících z rozhodnutí vlády ČR podrží 
stabilitu naší ZŠ. V případě DPS rozhodla RM rozdělit částku dle návrhu ředitelky organizace 
rovným dílem do rezervního fondu a fondu oprav. 

Drobnou vrásku na čelech radních způsobilo usnesení Státní energetické inspekce o 
provedené kontrole hospodaření s energiemi na ZŠ, konkrétně informace o zahájení správního 
řízení ve věci udělení pokuty za chybějící termostatické ventily u některých topných těles v 
budově ZŠ. Proto RM vyzvala ředitele ZŠ, aby urychleně provedl nápravná opatření. 

Poslední informace týkající se školství ve Žluticích je spojena s výpovědí nájemní smlouvy 
u budovy praktické školy Poděbradova čp. 378 (vila pod základní školou) ke dni 31. 8. 2012, 
kterou RM vzala na vědomí. Praktická škola takto reaguje na nízký počet žáků, pro které je 
dostačující jedna budova. Je prozatím otázkou, jaké využití bude mít po prázdninách budova čp. 
378, ale je žádoucí pro tento objekt hledat obecně prospěšné využití. 

Od školství se přesuneme k městskému majetku. RM zveřejnila záměr pronajmout na dobu 
neurčitou 8 částí hospodářských pozemků, které jsou v současnosti využívány jako zahrádky za 
pevně stanovené roční nájemné ve výši 1 Kč/m2 a podmínky doložení bezdlužnosti žadatele vůči 
městu, stejně tak za dalších podmínek stanovených ve vzorové nájemní smlouvě (více na 
www.zlutice.cz). Zejména současní nájemníci zahrádek by se neměli zapomenout přihlásit. 

Blíží se prázdniny a s nimi souvisí otázka městského koupaliště, které již má nového 
nájemce s chutí pustit se do jeho oprav a řádně tento areál spravovat. Jelikož na koupališti byla v 
minulých letech v žalostném stavu buňka se sociálním zařízením, schválila RM poskytnutí 
příspěvku ve výši maximálně 40 000 Kč na její opravu a pověřila radního Lubora Strejčka dalším 
jednáním v této věci a uzavřením dohody o financování opravy podle předloženého návrhu. 
Obyvatelé Žlutic a okolí se tak mohou těšit na postupné zlepšování podmínek na městském 
koupališti. 



Velice nepříjemnou situaci způsobil propad stropu historického sklepení za budovou muzea, 
tedy na příjezdové komunikaci k výjezdovému stanovišti Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje. RM obdržela dopis od vedení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje ve věci řešení náhradního umístění výjezdového stanoviště ve městě. Prozatím se stanoviště 
přesunulo do Toužimi, ale vedení města se snaží o jeho brzký návrat zpět do města, byť prozatím 
na jiné místo ve Žluticích (viz úvodní slovo starosty). Ovšem sanace sklepních prostor za budovou 
radnice, která je podmínkou návratu věcí do původního stavu, je také velkým problémem z 
hlediska zachování historického dědictví, stejně tak se jedná o finančně nákladnou proceduru. 
Věřme, že se vše podaří v co možná nejkratší době vyřešit ku prospěchu obyvatel Žlutic a okolí. 

V referovaném období byla RM doručena petice a žádost o pronájem bývalého kluziště, pod 
kterou se podepsalo mnoho obyvatel Žlutic. Bohužel žádost o pronájem pozemku byla doručena 
po termínu pro podávání žádostí o pronájem předmětné nemovitosti, ten byl do 31. března tohoto 
roku. Tudíž nemohlo být žadatelům vyhověno. Ačkoli petice nesplňuje zákonné náležitosti a 
samotné provozování burzy na pozemcích města, stejně jako současný způsob fungování tohoto 
obchodování je také mimo běžně platné normy, vytipovala RM několik jiných pozemků na území 
města a pověřila místostarostu Jaroslava Zemana dalším jednáním v této věci s tím, že nový 
pořadatel burzy a samotní prodejci budou na novém místě (horní hřiště) dodržovat obecně platné 
předpisy a udržovat pořádek. Věřme, že i v tomto případě bude nalezeno všeobecně přijatelné 
řešení. 

Co se přilehlých obcí týče, schválila RM nabídku společnosti Údržba silnic Karlovarského 
kraje na provedení úpravy krajnice a příkopů podél místní komunikace na návsi v Protivci za cenu 
41 375 Kč (bez DPH). Toto rozhodnutí bylo přijato s ohledem na požadavky obyvatel Protivce, 
které RM obdržela při loňském výjezdním zasedání. Stejně jako v Protivci, tak i v Knínicích RM 
začala plnit přání místních obyvatel, a tak byla provedena údržba zeleně, oprava rybníka a místní 
komunikace, posledním krokem je obnova kaple v Knínicích. Proto RM schválila záměr zpracovat 
a podat žádost o dotaci na projekt, jehož předmětem je oprava nemovité památky místního 
významu, konkrétně kaple Panny Marie v Knínicích, z důvodu její ochrany a zhodnocení. V 
příštím roce bude RM pokračovat ve zvelebování dalších přilehlých obcí. 

Jelikož RM intenzivně využívá služeb Advokátní kanceláře Krondl, která pro město pracuje 
již dlouhé roky, schválila RM požadavek navýšení měsíční odměny pro tuto kancelář z 15 150 Kč 
na 17 500 Kč (bez DPH). Toto navýšení probíhá po 10 letech z důvodu zvýšení cen energií, 
pohonných hmot a zejména změny sazby DPH z 5% na 20%. 

Posledním referovaným bodem je vyhovění žádosti sdružení Cesta z města o zapůjčení 
reprodukcí Žlutického kancionálu za účelem výstavy v infocentru Toužim. Zápůjčka je 
samozřejmě bezúplatná a věříme, že tato výstava bude řádně reprezentovat město Žlutice a jeho 
bohatou historii. 

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 Žlutic a okolí krásné prázdniny a dovolené! 

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



VÁŠ NÁZOR 
Dobrý den, lidé,  
docela jsem se pobavil při čtení zpravodaje č. 6. Nevím, jestli můj názor otisknou. Jak pan 

Slavík vítá, že se opozice ozve, jak se pan Vojta ozývá (já na ty schůze zastupitelstva občas 
chodím, hlasují všichni pro). Nevím, na co si bývalý starosta stěžuje, když není schopen si zjistit 
jako zastupitel, co potřebuje, tak by asi měl z té funkce odstoupit. 

Petr Obšil 

*** 
 

Díky Míro! 
Začátkem roku běžela městem šeptanda o personálních změnách na městském úřadě. Změny 

byly všemi přetřásány a  doplňovány zaručenými fakty z kuloárů. Není snad ani důležité, jak to 
opravdu bylo. Ono na každém šprochu je pravdy trochu. Důvody určitě byly. Nejsou první ani 
poslední, kteří o práci přišli. 

Jde však o jiný pohled. Faktem je, že si funkcionáři města najdou prostor, například ve 
zpravodaji, aby poděkovali, například někomu za pomoc při pořádání veřejné akce apod. Určitě 
zaslouženě. Nevím, jak vhodné by bylo, udělat to v případě pana Miroslava Košnáře. Ale jsem 
přesvědčen, že  on, který pro město pracoval v nepolitické funkci více jak 30 let, by si zasloužil  
alespoň nějaký komentář či něco podobného. Určitě by to zmírnilo bující drby a nebyl by tento 
člověk na veřejnosti osočován a sprostě urážen. 

Asi všichni máme určitou averzi vůči úřadům. Jako běžný občan jsem se však při jednání s 
ním setkal vždy s ochotou, vstřícností a slušností. Jistě by bylo co vyčítat, ale objektivně to zase 
nebylo tak hrozné. Jistojistě by nemohl pracovat v této funkci tak dlouhou dobu, kdyby byl nějak 
výrazně špatný. A pokud byly nějaké chyby, mohly i vyplývat z řídící práce jeho nadřízených. 

Já osobně panu Košnářovi děkuji a přeji mu pohodu a štěstí. Věřím, že se najde více 
objektivních lidí, kteří se ke mně připojí. 

Jiří Lacina 

 

TIP NA VÝLET  
Nová stezka v korunách stromů na Lipně. 

www.stezkakorunamistromu.cz 



OHLÉDNUTÍ ZA 41. ŽLUTICKÝM DIVADELNÍM LÉTEM  
Ve dnech 1. - 3. června se v Kulturním domě ve Žluticích uskutečnila oblastní přehlídka 

venkovských divadelních souborů - 41. ročník Žlutického divadelního léta. Přehlídka se konala 
pod záštitou a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky, Karlovarského kraje, 
Svazu českých divadelních ochotníků a Města Žlutice, pořadateli přehlídky byly Město Žlutice, 
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary a SČDO, západočeské oblastní předsednictvo v Plzni. 

První červnový víkend byl ve znamení ochotnického divadla od pátečního večera do 
nedělního odpoledne. Přehlídky se zúčastnily čtyři divadelní soubory a na repertoáru bylo pět 
inscenací, z toho čtyři byly určeny dospělým a pro děti byla na nedělní dopoledne připravena 
inscenace pohádky. Všechna uvedená představení byla soutěžní a sledovaly je přísné oči odborné i 
divácké poroty. 

Na 41. Žlutické divadelní léto přijel divadelní soubor M + M Hranice, který uvedl v pátek 
od 20 hodin hru Půldruhé hodiny zpoždění od autorů Jaena Della a Géralda Sibleyrase v překladu 
Alexandra Jeriea a v režii pana Vratislava Mikana ml.. Stejný soubor potěšil diváky všech 
věkových kategorií a odbornou i diváckou porotu v neděli od 10 hodin pohádkou Perníková 
chaloupka aneb popletená pohádka v podání a režii pana Vratislava Mikana st. a pana Vratislava 
Mikana ml. 

Sobota 2. 6. patřila divadlu skutečně od rána do pozdního večera. V 10 hodin zahájilo nabitý 
program Hartmanické ochotnické divadlo Tyl inscenací hry Agentura Drahoušek – Sňatky všeho 
druhu od autora Rudolfa Trinnera, v režii pana Josefa Láda. 

Přehlídka pokračovala od 14 hodin představením Divadelního souboru Kozina Hostouň, 
který uvedl hru Popel a pálenka od autora Bengta Ahlforse v překladu F. Frolicha a v režii pana 
Milana Leška. 

Na večerním představení od 20 hodin uvedl Divadelní soubor při MKIS Poběžovice hru 
Příbuzné si člověk (ne)vybírá od autorky Věry Táborské. Paní Věra Táborská byla zároveň 
autorkou scénáře i režisérkou divadelní hry. 

Harmonogram ŽDL byl skutečně naplněný akcemi. Mezi jednotlivými představeními si 
herci, porotci ani pořadatelé moc neoddychli. Porota se musela poradit, připravit hodnotící 
semináře, musela se uklidit scéna, připravit na další inscenaci.  

Sobotní poledne se neslo ve znamení slavnostního přijetí zástupců souborů, porotců a hostů 
zástupci Města Žlutice. Letos účastníky setkání vítal pan starosta Mgr. Bc. Václav Slavík místo na 
radnici v reprezentačním sále žlutického muzea. Pro zástupce divadelních souborů, pro porotce a 
hosty byl připraven slavnostní přípitek. Divadelním souborům byly předány panem starostou 
účastnické a pamětní listy a drobné dárky jako připomínka účasti na 41. ročníku ŽDL. 

V sobotu, po posledním představení, proběhl společenský večer, který se nesl v duchu 
příjemné zábavy všech přítomných účastníků a protáhl se do brzkých ranních hodin. 

Neděle byla vrcholem celé přehlídky. Po skončení dopoledního představení proběhla 
poslední porada poroty a poslední hodnotící seminář.  

Ve dvanáct hodin a třicet minut došlo na netrpělivě očekávané vyhlášení výsledků celé 
soutěžní přehlídky. Odborná porota ve složení: předseda poroty pan Rudolf Felzman, režisér, 
Děčín, členové poroty paní Marie Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň, pan František Hromada, 
režisér předala prostřednictvím tajemnice poroty, paní Hany Šikové, která je dlouholetou tajemnicí 
zpč. SČDO, pořadatelům návrh na udělení následujících ocenění: 



Čestná uznání za herecké výkony: 
• Kristině Kohoutové za roli Lautrence v inscenaci Půldruhé hodiny zpoždění Divadelního 

souboru M + M Hranice. 
• Bohumilu Krutišovi za roli Emila Kohouta v inscenaci Agentura Drahoušek  Hartmanického 

ochotnického divadla Tyl 
• Milanu Viererovi za roli Kurta Šutrštajna v inscenaci Agentura Drahoušek Hartmanického 

ochotnického divadla Tyl 
• Daně Lukáškové za roli Kirsti Lindholmové v inscenaci Popel a pálenka Divadelního 

souboru Kozina Hostouň 
• Markétě Martínkové za roli Gvendolíny v inscenaci Příbuzné si člověk (ne)vybírá 

Divadelního souboru při MKIS Poběžovice 
• Pavlíně Vejvančické za roli Vilemíny v inscenaci Příbuzné si člověk (ne)vybírá Divadelního 

souboru při MKIS Poběžovice 
 
Ceny za herecké výkony: 

• Vratislavovi Mikanovi st. za roli Sierra v inscenaci Půldruhé hodiny zpoždění Divadelního 
souboru M + M Hranice 

• Liběně Svobodové za roli Gabriely Sladké v inscenaci Agentura Drahoušek Hartmanického 
divadelního souboru Tyl 

• Vratislavovi Mikanovi st. a Vratislavovi Mikanovi ml. za kolektivní souhru v pohádce 
Perníková chaloupka aneb popletená pohádka Divadelního souboru M + M Hranice 

 
Cena: 

• Milanovi Leškovi za scénu v inscenaci Popel a pálenka Divadelního souboru Kozina 
Hostouň 

• Divadelnímu soboru M + M Hranice za inscenaci Půldruhé hodiny zpoždění 
 
Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2012 ve Vysokém nad Jizerou nebyla 

odbornou porotou udělena nominace žádnému ze zúčastněných divadelních souborů, odborná 
porota udělila doporučení inscenaci Půldruhé hodiny zpoždění Divadelního souboru M + M 
Hranice. 

 
Divácká porota, zastoupená panem Karlem Mikulášem, udělila ceny: 

• Divadelnímu souboru M + M Hranice za inscenaci Půldruhé hodiny zpoždění  
• Pavlíně Vejvančické za roli Vilemíny v inscenaci Příbuzné si člověk (ne)vybírá Divadelního 

souboru při MKIS Poběžovice 
• Zdeňkovi Doktorovi za roli Jáchyma v inscenaci Příbuzné si člověk (ne)vybírá Divadelního 

souboru při MKIS Poběžovice 
• Vratislavovi Mikanovi ml. za mužský herecký výkon v pohádce Perníková chaloupka aneb 

popletená pohádka Divadelního souboru M + M Hranice 
 
Představení na letošním Žlutickém divadelním létě měla vděčné publikum, a to nejen v 

zastoupení jednotlivých divadelních souborů, které přišly shlédnout představení svých soupeřů. 



Hlediště v sále KD bylo zaplněno na všech pěti představeních, a to nejen výše uvedenými členy 
souborů a čestnými hosty, ale i platícími diváky, z nichž většina navštívila všechna představení. 

Velice si ceníme kladného hodnocení organizace průběhu celé přehlídky od zástupců 
Národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim z Vysokého nad Jizerou 

A naše poděkování za zdárný průběh ŽDL patří všem zúčastněným souborům, sponzorům, 
pořadatelům a všem, kteří nezištně podali pomocnou ruku při přípravě a realizaci Žlutického 
divadelního léta 2012. Možná, že nám, organizátorům, někde něco trošku „zaskřípalo“, ale snad 
nám to bude prominuto, vždyť ani my nejsme „profíci“. 

 
41. Žlutické divadelní léto je (snad) zdárně za námi a můžeme se těšit na 42. ročník. 

Marie Ferencová a Míla Hlaváčková 

 
Foto: Jan Borecký 



VZPOMÍNÁME  
Dne 8. 7. 2012 uplyne 1 rok od úmrtí pana 
Miloše Pilného z Veselova.  
Stále vzpomínají maminka, dcera s rodinou 
a bratři. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
 

*** 
Dne 17. 7. 2012 uplyne již 15 let, co nás 
navždy opustil pan Bohumil Krejza. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcery s rodinami a ostatní 
příbuzní. 
 

*** 
Dne 22. 7. 2012 uplynou dva roky ode dne, 
kdy nás opustil ing. Zdeněk Široký. Dne 
31. 7. 2012 vzpomeneme jeho nedožitých 
80. narozenin. 
Manželka a děti s rodinami 

 

 

PŮJČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POM ŮCEK  

Jste po úrazu? Čekáte, až se vám vrátí rozbitá pomůcka z opravny? Čekáte, než se vyřídí 
poukaz na potřebnou kompenzační pomůcku? V Centru pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje si můžete půjčit vybranou pomůcku, na jak dlouho budete potřebovat, protože není nutné si 
hned kupovat novou. Je dobré si nejprve na pár dní pomůcku, o kterou byste měli zájem, 
vyzkoušet, než si ji pořídíte a poté zjistíte, že vám plně nevyhovuje a byla by lepší jiná.  

Díky zapůjčení přijdete na to, jaká kritéria jsou pro vás důležitá a co konkrétněji hledáte, a 
my vám poté můžeme lépe poradit a vybrat pro vás vyhovující pomůcku. Ceník půjčovného je k 
dispozici na www.sluzbypostizenym.cz.  

Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle: 353 236 666, 602 340 549 nebo na adrese 
Sokolovská 54, Karlovy Vary, 360 05 (Rybáře). 

Jana Makošová 



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
Individuální plánování v pečovatelské službě 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ukládá poskytovatelům 

sociálních služeb povinnost plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, 
potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o 
průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti 
těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav. Proto i naše pečovatelská služba s 
klienty plánuje… 

Poprvé se o plánování zmiňujeme při jednání se zájemcem o službu, kdy sociální pracovnice 
zjišťuje, o jaké služby má klient zájem, co od služby očekává, v čem mu má služba pomoci. 
Zjištěné cíle a požadavky jsou písemně zaznamenány.  

Další fází, která předchází vlastnímu individuálnímu plánování, je uzavření smlouvy o 
poskytování pečovatelské služby (tato problematika již byla v jednom z předešlých číslech ŽZ 
popisována). 

Samotné individuální plánování provádí klíčový pracovník. Uživatel za pomoci klíčového 
pracovníka formuluje svůj osobní cíl, který má být prostřednictvím naší služby realizován. 
Rozhovor je vždy předem naplánován. Osobní cíl je zaznamenáván do individuálního plánu, který 
je veden písemně. V tomto plánu je stanoven termín kontroly naplňování osobního cíle.  

V praxi to znamená, že naši organizaci kontaktuje zájemce o službu. Při sociálním šetření 
zjišťujeme potřeby klienta, v čem od nás potřebuje pomoci, co od nás očekává. Někdo přichází s 
přáním zajištění teplého oběda, jiný s přáním pomoci při zajištění chodu domácnosti nebo s 
pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, apod. Přání klienta je jeho osobním 
cílem. Naše organizace posléze vyhodnocuje, zda je schopna přání klienta naplnit. Pokud ano, je 
uzavřena smlouva o poskytování služby. Klienta po uzavření smlouvy kontaktuje klíčový 
pracovník a domluví si s klientem schůzku k individuálnímu plánování. S klientem společně sepíše 
jeho osobní individuální plán a domluví si termín kontroly plnění stanovených osobních cílů. Při 
další návštěvě pak společně hodnotí, jestli jsou přání klienta naplňována, zdali není potřeba 
poskytované služby rozšířit, nebo naopak již není třeba nějakou službu poskytovat. Výsledek je 
opět zaznamenán do individuálního plánu klienta a po nějaké době se opět ověřuje jeho 
naplňování.  

Pokud máte sníženou soběstačnost z důvodu věku, nějakého onemocnění nebo zdravotního 
postižení a potřebujete pomoc naší pečovatelské služby, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám 
pomůžeme. Tel. 353 393 269, 725 958 988. 

 
Všem čtenářům přejeme krásné a slunečné léto. 

Veronika Zahálková 
ředitelka DPS Žlutice, p.o. 



POZNÁMKA K JEDNÉ P ŘEDNÁŠCE 
Dne 1. června letošního roku byla v místním muzeu přednáška Lukáše Svobody z 

Karlovarského muzea o Židech na Žluticku. Přišlo na ni více než pět desítek posluchačů. V diskuzi 
se mimo jiné hovořilo o bývalé žlutické synagoze. Byla v domě č. p. 38 v dnešní ulici 28. října 
(dříve ulice děkana Hopfa). Jak dům vypadal zvenku, je patrno na přiložené fotografii.  

Dne 9. listopadu 1938 synagogu vypálili žlutičtí nacisté, spálili toru a v dalším období byl 
dům přestavěn na obytný a dán do majetku města. Uvedené skutečnosti jsou napsány v knize 
žlutického historika a učitele Karla Fleissnera (Die Geschichte der Stadt Luditz – Dějiny města 
Žlutice) v druhém vydání z roku 1989 strana 116 a v knize Heimatsbuch des Kreises Luditz – 
Památník okresu Žlutice na straně 432. Tolik vysvětlení k debatě na přednášce. 

Jaroslav Vosecký, Muzejní spolek Žluticka  

 



A ZASE TY KŘÍŽKY – TENTOKRÁT ŽLUTICKÉ … 
Původně jsem si myslila, že článek bude na pokračování. Ale když jsem si začala všímat 

žlutických křížků, zjistila jsem, že jich opravdu nemáme mnoho. Je zajímavé, že v okolí města se 
zachovala alespoň torza, ale přímo ve městě není žádný. Vlastně jeden ano, i když kousek stranou, 
ale zato je nádherný. Je na křižovatce u Střední lesnické školy. Ve starých knihách je nazývaný 
„kaštanový“, protože strom kaštan u něho opravdu roste. Jestli ho tam zasadil pan Franz Wanitzka, 
který kříž nechal v roce 1852 postavit, to nevím. Ale vím, že by si jediný křížek ve Žluticích 
zasloužil větší péči. Pokud nejsou peníze přímo na rekonstrukci, stačilo by kolem podstavce 
alespoň občas posekat trávu. Pozemek i křížek je města. Určitě by se při troše snahy našel někdo, 
kdo by se o tenhle koutek rád postaral. Příjezdu do Žlutic by to velmi prospělo! 

Druhý křížek ve městě, vlastně jen podstavec, má zajímavý osud. Nevím, odkud pochází, 
zatím jsem neměla odvahu to zjistit. Byl přivlečen na náměstí v roce 2001 členy skupiny Bláto, 
kteří tak protestovali proti nepořádku ve městě při stavbě rozvodů pro novou kotelnu. Na náměstí 
se příliš nehodil, a tehdy projevila ing Voláková smysl pro recesi a umístila ho přímo u kotelny, 
kde se o něj vzorně stará. Ach ty paradoxy… 

 

 
 

A tím přehled žlutických křížků (pokud nebudeme počítat ty u hřbitova a směrem k 
Semtěši) končí. Původně jich bývalo víc, ale musely ustoupit nové době. A tak největší 
koncentrace křížků je ještě do půlky září k vidění v budově muzea – i když „jen“ ty z okolí města a 



na fotografiích pana Boreckého. Jsou to ty, které se nám podařilo společnými silami opravit v 
posledních dvou letech. Výstavu jsem uspořádala ve spolupráci s městem Žlutice a moc děkuji 
všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat a těm, kteří mi s výstavou pomohli. Byli to nejen 
členové Spolku okrašlovacího Vladař, členové Muzejního spolku Žluticka, kulturní referentka paní 
Ferencová, ale i další přátelé. Zvláštní dík patří Mirce Vnoučkové, která nevlídnou prázdnou 
místnost dokázala svojí osobitou výzdobou přetvořit v útulný reprezentační sál. Ten posloužil 
městu i k dalším účelům: proběhla zde přednáška v rámci Žlutické noci a během Žlutického 
divadelního léta zde byly vítány jednotlivé soubory. Jen mě mrzí, že se pro Mirku nenašla v 
městské pokladně ani koruna na odměnu za její úsilí… 

 Někteří návštěvníci výstavy se zajímali o mapu s vyznačenými opravenými 
památkami. Mapka už je v jednoduché podobě zdarma k dispozici v pokladně muzea. Byl to 
impulz pro další nápad – a vznikla nová cyklotrasa Křížková cesta. Okruh dlouhý 20 km se 
sedmnácti (zatím) památkami. Pracuje se už na mapce nové, která bude mít profesionální vzhled. 
Pomáhají mi s jejím vznikem dámy z občanského sdružení Cesta z města, stejně jako s mapkami 
nové verze Stezky sovy Rozárky a Cesty za pověstí. Škoda, že ani na podporu činnosti tohoto 
sdružení se letos nenašly ze strany města Žlutice peníze. Z lásky pro věc se dají opravovat tabulky 
na cyklostezkách a běhat po lese s pilkou a kosou a udržovat průchodné cesty. Ale vydávat mapy a 
propagační letáky, to už se zadarmo dělat nedá. A tolik bychom tuhle službu ve Žluticích 
potřebovali! V našem informačním centru máme jediný letáček o Žluticích z roku 2006, o Vladaři 
ani řádka, o Kancionálu ani řádka, o Chýši nic… Jediné pěkné materiály s propagací celého 
regionu včetně Žlutic byly IC zdarma věnovány o.s. Cesta z města… Být žlutickým radním, asi by 
mi bylo stydno… 

 Příště bych vás ráda seznámila se žlutickými sochami. Že si žádné nevybavujete? 
Správně. My totiž ve Žluticích nepotkáváme ani jedinou kamennou sochu!! Jak je to možné?? A 
máme novou záhadu. Ale o tom až někdy příště. 

MUDr. Hana Hnyková 

 

MED A VČELÍ ROK 2012 NA ŽLUTICKU  
„V čelí med je vydatným zdrojem probiotik – to jsou bakterie, které příznivě ovlivňují střevní 
mikroflóru. Člověk hostí ve střevech tisíce různých druhů bakterií. Jejich hmotnost přesahuje 1kg. 
Na tom, že med dobře ošetřený včelařem, nekvasí, neplesniví, mají rozhodující podíl bakterie 
mléčného kvašení v medném volátku včely. S kvalitním medem konzumují lidé i včelí bakterie 
mléčného kvašení. Takový kvalitní med má pouze včelař, který nepoužívá antibiotika a jiné 
chemikálie. Bohužel i my včelaři musíme včely léčit proti chorobám včel, které s sebou civilizace 
přinesla. Abychom zachovali čistotu medu, léčíme jen v době, kdy med je již z rámků vytočen 
tedy od 15. 10. do 31. 12., případně i v lednu.“ 

(převzato z časopisu Včelařství) 

 



Jak se zatím na Žluticku a pravděpodobně i celé republice vyvíjí medná snůška? Duben 2012 – z 
30 dnů jen 5 bylo včelích tj. teplo 20°C a více. Podle včelařů „duben dělá včely“. Letos je 
rozhodně moc neudělal – jen velmi silná včelstva s mladými matkami stačila zužitkovat první jarní 
snůšku z květů pampelišky, ovocných stromů, řepky a javoru. 

Květen 2012 – z 31 dnů bylo 22 včelích (převážně až odpoledne, v noci byla zima a někde i 
mrazíky). Vše prudce rozkvetlo, ale také brzy odkvetlo. Kdo měl včelstva v síle, vytáčel. Letošní 
první snůška v květnu se nedá s rokem 2011 srovnat. Je jen průměrná, až slabá. Začátkem června 
nastaly medardovské deště, takže můžeme jen doufat, že deště ustanou, teploty stoupnou a bude 
medovice. Ta je ale nejistá (nevyskytuje se každým rokem).  

Zákazníci většinou vyžadují tmavý lesní med, ale já osobně vám doporučuji: “Berte i květový 
med, lesní medovicový med nemusí být“. Navíc květový med obsahuje spoustu pylu a to je 
opravdový životabudič!!  

Ceny medu se pohybují v relaci od 80 Kč do 130 Kč. Většinová prodejní cena je 100 Kč/kg. 

Josef Sýkora 
jednatel ZO ČSV Žlutice 

 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, RODIČE, A HLAVN Ě DĚTI ! 
Rád bych vás letos v létě pozval k návštěvě žlutického koupaliště. Jistě mi dáte za pravdu, 

že v posledních letech funkce koupaliště jako prostoru určeného k odpočinku a relaxaci poněkud 
upadala. S tímto názorem se ztotožňoval i pan starosta a radní našeho města.  

V letošním roce se za finanční i jiné podpory města Žlutice pokusím navrátit koupališti 
dřívější punc místa hojně navštěvovaného „normálními“ občany, kteří si zde chtějí jenom 
odpočinout, strávit odpoledne na sluníčku u vody či si vyjít na hezkou procházku s dětmi. Myslím, 
že mluvím za většinu z vás, když prohlásím, že na podobném místě nestojíme o bandy zfetované 
mládeže, hromady odpadků, hluk a po pás vysokou trávu. 

Protože jednání se zástupci obce zejména o způsobu pronájmu a financování celého 
projektu, trvalo až do konce května, byly práce na opravě WC, vybudování nového prostoru pro 
občerstvení a úpravě okolních ploch zahájeny teprve v měsíci červnu. Předpokládám ale, že 
nejpozději do poloviny července bude vše připraveno pro vaši návštěvu. V průběhu léta se 
chystám též zachránit a opravit dětské hřiště, které kdysi bývalo součástí koupaliště a jehož ubohé 
zbytky nám napovídají, jak tady ještě před pár lety bývalo krásně. Doufám, že i na tomto projektu 
se bude město podílet. 

Jediní, kdo z našeho snažení možná nebudou mít radost, jsou pejsci, kteří se se svými pány 
chodili na koupaliště tak rádi venčit, a které bych chtěl tímto požádat, aby svá hovínka nenechávali 
na trávníku v bezprostřední blízkosti nádrže.  

Doufám, že se vám na koupališti bude letos líbit. 

Pavel Bílek 



 
 

LETOŠNÍ MATURANTI BYLI VELMI ÚSP ĚŠNÍ 
 

Dominik Novotný, Semtěš 

Václav Riedl, Štědrá 
Třídní učitelka IV. A 
Mgr. Ivana Strejčková 



 
 
 

Červený Hrádek u Jirkova 
Výstava trofejí OMS 

Chomutov 
 

Krásné vytrubování, příjemná 
atmosféra, super odměny. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Výstava fotografií  
Ondřeje Soukupa 

v Galerii města Žlutice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Akademická soutěž vábičů a 
trubačů v Kostelci nad 

Černými lesy. 
 

Zúčastnily se dva trubačské 
soubory Žluťásek a Pampelišky. 
V soutěži vábičů se umístili čtyři 
studenti na 2., 3., 5. a 6. místě. 



KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLCE  
Po dlouhém a netrpělivém těšení je tu konečně 21. červen a budoucí školáčci přicházejí dnes 

večer do školky ještě jednou, tentokrát v 18.00 hod., se spacáky a s baterkami. Čeká je tradiční 
přenocování ve školce.  

Zadní zahrada školky je vyzdobena balónky a lampióny, táborák hoří a dětem zvědavostí 
září očka. Co všechno je asi čeká?  

Na uvítanou mají děti, paní učitelky i rodiče slavnostní přípitek. Stoly jsou plné různých 
dobrot a děti neví, co by ochutnaly dřív (kromě buřtů si mohou pochutnat i na výtečných řízcích 
od Jany Maškové nebo na toustech od Kratochvílů). Než se opečou buřty, mohou se děti povozit 
na koních (poděkování patří Katce Břehové). Některým se jízda tak líbila, že ji několikrát opakují. 
Po slané večeři přichází ještě čas na něco sladkého, tedy na dort ve tvaru krtiny s marcipánovým 
krtkem uprostřed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Paní učitelky naučily děti několik písniček k táboráku a po večeři je správný čas je zazpívat 

rodičům. Všude panuje dobrá nálada. 
Než se děti stihnou pořádně rozkoukat, objeví se kouzelník. Představení trvalo asi hodinu a 

děti byly nadšené, ze zahrady se ozývaly salvy smíchu. Ještě poslední kouzlo a …  
… z hromady hlíny se vyhrabal krtek (Pavel Kaňka), symbol třídy předškoláků – Krtečků a 

představil dětem další program večera. Děti, rozdělené do dvou 2 skupin, postupně odcházejí na 
večerní putování po okolí školky, při kterém potkávají netradiční postavy. Setkávají se s 
muchomůrkami (tentokrát zázračně ožily a měly dokonce dvě nohy!, představovaly je Marta 



Mašková a Marcela Berková), se strašákem odpaďákem Puckem Špínou a myslivcem (Blanka 
Bulínová, Líba Janeczková), s veverkami (Lenka Kratochvílová, Gábina Tymrová), s vílou 
zahradnicí (Hana Syrovátková), s loupežníkem (Míša Smyslová), s jablíčkem a zlobivým červem 
(Jitka Uriková, Michaela Maňáková). Cestou poznávají lesní zvířata, květiny, ovoce, dřevěné věci, 
uklízí nepořádek v přírodě a přelézají mezi stromy po lanech. Konec cesty je osvícen svíčkami, 
působí to opravdu kouzelně, ze tmy jsou slyšet nadšená dětská zvolání: „Jé, to je nádhera!“.   

Když všechny děti dorazí zpět na zahradu školky, zazní famfáry na borlice v podání trubačů 
ze SLŠ a každý odvážný poutník je odměněn medailí, diplomem a taškou plnou dobrot a dárků na 
památku.  

Děti ještě usedají k táboráku a následuje poslední překvapení večera, ohňostroj. Všichni jsou 
neskutečně nadšení. A protože už je pozdě večer, okolo 23. hodiny, odebírají se budoucí školáci na 
kutě. Večerní program se vydařil, počasí nám přálo a odměnou pro všechny byla radost a nadšení 
našich dětí. 

Za organizaci večera patří veliký dík rodičům, kteří se aktivně účastnili celého dění. 
Děkujeme také všem učitelkám ze žlutické školky za jejich starost a lásku, které věnovaly našim 
dětem. A budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo stejně tak, jako ve školce.  

Zdeňka Mašková, Petra Malafová, Michaela Maňáková, Monika Krausová, Jitka Brodská 

 
 

Za finanční i věcné dary na Kouzelnou noc ve školce patří obrovský dík sponzorům: 
 

Štěpán a Pavel Dragušinec 
Jaroslav Kavina, Ekologické stavby 

Josef Socha, Decro Bzenec – plastová 
okna 

Jaroslav a Petra Malafovi 
Roman a Zdeňka Maškovi 

Miloslav a Monika Krausovi 
Jan Hutkay, Nevděk Vazníky 
Růžena Jandová, Kadeřnictví 

Bohumila Baštová 
Soňa Cibulková, Kosmetické a nehtové 

studio 
Tomáš Vojík 

Kamila Krausová 
Dita Václavíčková, Zámecká restaurace 

Líba Janeczková 
Václav a Blanka Bulínovi 

František Bulín 
Marta Mašková 

Vlastimil Dolíhal 

Renata Urbanová 
Vlastimil Zlámalík 

Tomáš Ries 
Dětský výchovný ústav Žlutice 

Jaroslav Štika 
Zdeněk Skala, Restaurace Hrábí 

Zdeněk a Iveta Petříkovi, HAPAMI 
Marek a Romana Veselých 

Vladimír Vopat 
Obecní úřad Čichalov 

Miroslav Pytlík 
Tomáš a Michaela Maňákovi 

Blažena Nováková 
Eva Kuncová 

Květa Sedláčková 
Bedřiška Pilná 

Star Hotel Benecko Krkonoše, manželé 
Růžičkovi 

Petr a Jitka Brodských 



DĚTSKÝ  DEN V SEMTĚŠI 
V sobotu 9. června proběhl v Semtěši na návsi a na louce „U devíti vidlí“ Dětský den. 
Vše začalo ve 14 hodin na jevišti přírodního divadla VODNICKOU POHÁDKOU (divadlo 

M+M Hranice) a pak měly děti možnost soutěžit v deseti disciplínách. Zkusily si například jízdu 
na koni, chůzi na chůdách, vyrobit něco z keramické hlíny, odlít si sádrový odlitek stopy, zatlouci 
hřebík nebo vytvořit obrázek z gumiček. Po splnění všech disciplín děti dostaly krásný diplom 
namalovaný p. Nesnídalem, sladkosti a drobnou hračku. Nevadila ani krátká přeprška a závěr 
patřil opékání buřtů u táboráku.  

Dobrovolníky, kteří Dětský den připravovali, nadšení dětí potěšilo, atmosféra byla výborná, 
přálo počasí, a tak se těšíme na příští rok. 

 
Přijďte se příště také se svými dětmi pobavit klasikou! 
 
Na Dětský den přispěla obec Pšov. 

Hana Sajdlová 

 
 



OBYČEJNÍ NEOBYČEJNÍ LIDÉ  
Pan Pavel Hrnčíř se narodil v Liberci. Když mu byly dva roky, přestěhoval se s rodiči do 

vesnice Skršín nedaleko Mostu. Tam vyrůstal až do svých 33 let, kdy se oženil a poté odstěhoval 
na krátký čas do Valče a poté sem do Žlutic. Pan Hrnčíř po dokončení základní školy dělal státní 
zkoušky a kurzy na práci s buldozery a bagry. V roce 1982 se stal obyvatelem Žlutic. Kvůli dětem, 
aby netrpěly na průduškové problémy a vyrůstaly na čistém vzduchu, který na Mostecku nebyl. Na 
konci dubna 1982 se stal promítačem ve žlutickém městském kině. Letos tak promítal již třicátou 
sezónu. Poskytl mi zajímavý rozhovor o svém životě a hlavně o tom, jaké bylo promítat třicet let. 
Co se tu za tu dobu změnilo. Jak na něj působí filmy a mnoho dalších zajímavostí. 
 
 

Kdy jste začal snít o tom být promítačem? 
Už jako malej kluk jsem tehdy chodil na 
pohádky a hrozně moc mě to zajímalo a 
fascinovalo, a když jsem byl po vojně, tak jsem 
chodil do kina v Praze dvakrát denně. Bohužel 
tehdy nebyla možnost se dostat do promítací 
kabiny, to se mi naskytlo až tady ve Žluticích.  
 

Poprvé jste se tedy dostal do promítací kabiny 
až tady ve Žluticích? 
Ano, hned koncem dubna 1982. Byla tu sháňka 
po druhém promítači a zaučení, a tak jsem se tu 
stavil v kině a okamžitě jsem se s místním 
promítačem skamarádil. Viktor Karásek mě 
přijal do zaučení na promítače. Promítání se mi 
strašně líbilo, tak jsme se domluvili a začal 
jsem hned chodit do zaučení. 
 

Co si pamatujete o Viktoru Karáskovi? 
Viktor Karásek byl můj výbornej kamarád i 
učitel. Předal mi a naučil mě tady v kině vše, 
co znal on. Než jsem přišel já, tak už promítal 
asi deset let. Byl vážená osoba.  
 

Promítače před ním si ještě pamatujete? 
Pamatuji si pana Novotného, ale nevím, jak dlouho tu promítal před námi. 
 

Hned v roce 1982 jste jel na promítačské kurzy do Prahy. Jak to probíhalo? 
Tam jsem dělal státní zkoušky na promítání širokoúhlých filmů, probíhalo to během tří týdnů v 
kuse. Výsledkem byl promítací průkaz.  
 

Stala se vám někdy při promítání tady ve Žluticích nějaká nehoda? 
Největší porucha byla, že odešel motor mašiny, nebo když byl film špatně slepovaný, tak se 
párkrát přetrhl, a taky občas promítačka nespínala automaticky. Jinak nic vážnějšího. 
 



Co si myslíte, že snižuje počet lidí, kteří chodí do kina? 
Do kina chodí málo lidí od chvíle, kdy začali lidi mít doma televizi, DVD a počítače. 
 

Přišel někdy někdo na návštěvu sem do promítárny? 
Jiní promítači přišli na exkurzi anebo na kurzy, někteří kamarádi a taky lidi, co vůbec netuší, co je 
nahoře za okýnkem.  
 

Byl jste se někdy podívat na film jako divák? 
Když tu promítal kolega, tak jsem šel třeba zkontrolovat zvuk. 
 

Co je podle vás lepší, vidět film v televizi nebo v kině? A co multikina? 
Jednoznačně je to lepší v kině, tam člověk více vidí detaily a má kvalitnější obraz. Je příjemnější 
pocit vidět film ve velkým formátu. A v multikině já jsem nikdy nebyl, vždycky jsem byl spokojen 
tady. Promítačky se neliší, Meo5 jsou špičkový. 
 

Jak jste byl placen jako promítač? 
Byl jsem placenej průměrně dvěstě korun za představení, ale jestli to je někde lepší, to jsem se 
nepídil, protože mě to tu bavilo a dělal jsem promítače jako koníček. A i kdybych nedostal nic, tak 
by mi to nevadilo. 
 

Je vám líto, že se po tolika letech zavřelo? 
Je mi to líto, protože člověk byl zvyklej, ale co se dá dělat. Pracoval jsem rád a ne kvůli penězům, 
ale protože mě to bavilo. 
 

Zaučoval jste tu někdy někoho? 
Zaučoval jsem svého zetě a spoustu lidí, ale když měli jít do Prahy ke zkouškám, tak se toho báli. 
Pak jsem zaučoval tebe, když jsi sem jezdil vždycky na kole, ať lilo, nebo bylo hezky. 
 

Co budete dělat teď, když už nebudete promítat? 
Jsem v důchodu, tak si budu číst a študovat elektrotechniku. To mě baví a zajímá. Dneska je 
všecko malinkatý a všude čipy, dřív se mi líbily lampový televizory. U toho se muselo měřit a 
hledat, proměřovat a znát to, dneska se vymění celá deska obvodů a je to. 
 

Jaký film tady v kině měl největší účast? 
Poslední největší účast měl Kajínek. To se snad na všecky ani nedostalo. V minulosti to byla 
Angelika a Vinnetou. 
 

Jak to lidi řešili, když byla místa vyprodána? 
Když bylo vyprodáno nebo byla veliká účast, tak jsme promítali od půl šestý, od půl osmý a pak se 
promítalo ještě od deseti. Pak se časem muselo promítání na požadavek pokrojit a začalo se 
promítat jen dvakrát. 
 

Co byste tu udělal, když by nebyla možnost, aby tu byl provoz kina? 
No divadlo by se tu dalo hrát, pořád lepší než kulturák, prodloužilo by se tu podium. Udělaly nová 
sedadla a je tu sklon, který v kulturním domě velice chybí. 
 

Stala se vám někdy nějaká nepříjemná věc tady ve Žluticích v kině? 
Jo, to bylo poslední promítání kina, to byla pěkná honička, protože film byl dlouho založený v 
archivu. Byl navinut na velkých špulkách a my tu máme převíječku jen na malé, tak jsem měl 
problémy celý film znovu navinout a převíjet na nástrčkovém trubkovém klíči a držet rukou. Tak 



jsem se bál, aby se to nezamotalo, a ještě jsem to musel přetáčet dvakrát, protože to bylo špatně 
přetočený. Film nebyl vůbec připraven na odeslání a následné promítání v kině. Mezi díly chyběly 
prolínačky, tak jsem je musel lepit ručně sám. Z mého posledního promítání tady jsem byl 
vynervovaný, protože bylo málo času. 
 

Pamatujete si někdy nějaké jiné problémy? 
Někdy se stalo, že film nepřišel, a plno lidí muselo odejít domů. Filmy se přivážely vlakem a 
například poslední díl Pána Prstenů přijel později kvůli výluce. 
 

Máte nějaký nejoblíbenější současný český film? A jaký je váš nejoblíbenější filmový žánr? 
Slunce, seno nebo Homolkovi. Komedie a potom kovbojky, třeba Tenkrát na západě, ten jsem tu 
promítal a byla veliká účast, Muž od Sněžné řeky, ten měl taky úspěch. A zrovna tak Vinnetou, to 
běželo dva dny po sobě třikrát, v sobotu a v neděli. 
 

Jak na vás působí dnešní filmy, je to jiné než třeba před dvaceti lety? 
No tak teď už nejsou tak pěkný filmy, každýmu se líbí něco jiného, mě se líbily dřívější filmy. 
Dnešní filmy na mě zapůsobí jen některé, protože jsou pěkné, ale je jich málo. Jsou takový víc 
ztřeštěný. Já mám rád kovbojky a dobrodružný filmy. 
 

Měl jste někdy nějakou oblíbenou herečku nebo herce? 
Ano, měl, ta hrála v Maskovaný milence. Lída Baarová, ta opravdu hezky hrála. A herec se mi 
líbil ve Fantomasovi. Ten herec, co hrál novináře, ten hrál moc hezky (Jean Marais). 
 

Máte rád Chaplina? 
Ten se mi líbí. Každej komik má svou roli, třeba Vlasta Burian, Hugo Haas, všichni. 
 

Jak často se promítalo v minulosti ve Žluticích? 
Každej den mimo úterý a pátku od půl šesté a od osmi, to jsme se s Viktorem Karáskem střídali po 
14 dnech. 
 

V jakém roce se přestaly promítat týdeníky? 
Tak před deseti lety, to bylo tak, že nejdřív byl týdeník, pak krátký film a pak teprve hlavní film. 
 

Co jste dělal za práci tady ve Žluticích, když promítání byl jen koníček? 
Byl jsem bagrista, řidič kamionu a řidič autobusu. 
 

A jak se město z vašeho pohledu za těch 30 let změnilo? 
Tehdy tu byla nově výstavba těch paneláků, jinak je to všecko takový stejný. 
Co byste tady chtěl ve Žluticích vylepšit? 
Kdybych mohl, tak bych nechal postavit nový kino (úsměv), ale celý nový, to digitální. Jako jinde 
v menších městech, kde bylo kino starý, ale na to peníze už nebudou. Tohle rozbourat a postavit 
nový. 
 

Kolikrát se tu promítalo pro školy? 
V minulosti dost často a potom filmy pro děti. A dokumentárních filmů pár bylo. 
 

Co si myslíte o místním kulturním domě? Může tam být kino? 
Tam by pro kino muselo být hodně předělávek, kdyby tam chtěli udělat kino nastálo, tak by to šlo, 
ale jestli by se to mělo střídat s divadlem nebo tanečními a podobně, tak by to bylo nereálný. Není 



tam kam dát promítačky, je to tam malý, jeviště je vysoko a žádný sklon pro hlediště. Z roviny 
koukat na film nejde. 
 

Cestoval jste někdy někam a máte někde oblíbené místo ? 
Líbí se mi rodné Liberecko a nejdál jsem byl v Sabinově na Slovensku u babičky, tam bylo hezky. 
A pak jsem byl kamionem u Berlína. 
 

A u moře jste nebyl? 
Nebyl, ale kdyby to šlo, tak bych jel. Rád bych se podíval, moře mě zajímá. 
 

V době, kdy bylo kino nonstop funkční, kde byla ještě v okolí tehdy kina? 
Toužim, Bochov, Lubenec, Manětín. Teď máme nejbližší kina v Podbořanech, Varech a Plzni. 
 

Co mi řeknete na závěr? 
Je to škoda, po kinu se mi bude stejskat, bylo to vzhledově starší kino, ale bylo pěkný. Žádný jiný 
kino s takovou kapacitou v blízkém okolí není.  
 

Děkuji za rozhovor a za Váš čas. 
Já taky děkuji za to, že jsme mohli zavzpomínat. Tak hodně zdraví a štěstí. 
 

Pro Žlutický zpravodaj Michael Bok 

 

XXI.  FESTIVAL M ITTE EUROPA 
Festival uprostřed Evropy spojí i v letošním létě vynikající kulturní projekty a hudební akce 

na podporu uměleckého dorostu. Bohaté kulturní akce ve více než 50 německých a českých 
městech a obcích nabídnou návštěvníkovi výjimečné kulturní zážitky. 

V neděli 1. 7. 2012 od 15 hodin se koná v kostele sv. Petra a Pavla jeden z koncertů v rámci 
festivalu MITTE EUROPA. 

Vystoupí  Duo ORGANised SAX:  ULRICH WALTER  varhany 
                                                         PATRICK STADLER saxofon 
Oba sólisté jsou laureáti a stipendité celoněmecké výběrové řady Koncerty mladých umělců. 

Varhaník Ulrich Walter i jeho partner saxofonista Patrick Stadler získali na různých 
mezinárodních soutěžích přední ceny. 

 
Přeji příjemný zážitek 
 

Marie Ferencová 
referentka kultury a cestovního ruchu 



SOKOL ŽLUTICE – FOTBAL  
 

Úspěšná sezóna 2011/2012 
 
 
Mužstvo mužů „A“ - krajský p řebor – skončilo na krásném 10. místě, a tak splnilo svůj 

cíl a udrželo se v nejvyšší soutěži v Karlovarském kraji jako nováček soutěže. (I po odečtení 6 
bodů za naši chybu v registraci hráče, jinak by mužstvo skončilo na 8. místě).  

O tento úspěch se zasloužili: David Metlička, Martin Hladký, Josef Chrenák, Lukáš Melnyk, 
Martin Sivák, Tomáš Masák, Jaroslav Metlička, Pavel Suda, Václav Suda, Jan Pěnkava, Martin 
Sitek, Matěj Strejček, Lukáš Kliment, Václav Hrachovec, Lukáš Zbojan, Jan Štípek, Martin 
Hrachovec, Milan Kryl a Tomáš Forejt.  

Realizační tým – trenér Ladislav Kvasnička, vedoucí Jan Vorel, masér Leo Seitz, zdravotník 
Nela Zemanová a Jaroslav Metlička st. 

Střelci: druhým nejlepší střelcem soutěže je náš Matěj Strejček, který nastřílel 37 branek. 
Náš druhý nejlepší střelec je Lukáš Kliment který se trefil 24x. Po 5 brankách Jan Pěnkava, Václav 
Suda, 3x se trefil Milan Kryl, 2x Tomáš Forejt, Jaroslav Metlička, Josef Chrenák, Pavel Suda a 1x 
Jan Štípek. 

 
Kone čná tabulka  -   KPM  ro čník 2011/2012 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Toužim 30 21 4 5 98: 41 67  ( 22) 
 

2. Ostrov 30 19 3 8 101: 58 60  ( 15) 
 

3. Chodov 30 17 5 8 77: 52 56  ( 11) 
 

4. Mar.Lázně 30 18 2 10 89: 68 56  ( 11) 
 

5. St. Role 30 17 4 9 100: 62 55  ( 10) 
 

6. Hvězda Cheb 30 15 7 8 57: 55 52  ( 7) 
 

7. Kr.Poříčí 30 15 6 9 78: 51 51  ( 6) 
 

8. Chyše 30 14 6 10 70: 55 48  ( 3) 
 

9. Vintířov 30 15 3 12 88: 74 48  ( 3) 
 

10. Žlutice 30 13 5 12 83: 69 44  ( -1) 
 

11. Nové Sedlo 30 9 9 12 53: 44 36  ( -9) 
 

12. Fr.Lázně 30 9 4 17 57: 72 31  (-14) 
 

13. Citice 30 6 9 15 55: 93 27  (-18) 
 

14. H.Slavkov 30 5 6 19 50: 84 21  (-24) 
 

15. Bukovany 30 4 3 23 39:132 15  (-30) 
 

16. D.Rychnov 30 4 2 24 34:119 14  (-31) 
 

 



Muži „B“ - okresní soutěž -  III.t řída - skončili na krásném 5. místě, jejich střelci: Matěj 
Strejček 10x, David Záluský 6x, Josef Molek 5x, Petr Hrarang 4x, 3x Lukáš Zbojan, Tomáš Forejt, 
2x Tomáš Masák, Jiří Štuksa, Michael Tomeček, po 1 gólu Jiří Čihoský, Martin Hladký, Václav 
Hrachovec, Lukáš Kliment, Milan Kryl, David Metlička, Luboš Ptáček, Martin Sitek, Martin 
Sivák, Milan Virág, Jan Vorel. 

Realizační tým: trenér Rudolf Bachmann a vedoucí Milan Pagač. 
 

Konečná tabulka III.t řídy muž ů sezóna 2011/2012 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Chyše B 26 19 3 4 110: 39 60  ( 21) 
 

2. Hájek 26 18 3 5 95: 58 57  ( 18) 
 

3. Sadov 26 15 3 8 75: 44 48  ( 9) 
 

4. Stružná 26 13 8 5 67: 49 47  ( 8) 
 

5. Žlutice B 26 13 4 9 60: 52 43  ( 4) 
 

6. Děpoltovice 26 15 3 8 72: 51 42 -6 ( 9) 
 

7. Potůčky 26 12 3 11 82: 76 39  ( 0) 
 

8. Štědrá 26 11 4 11 63: 58 37  ( -2) 
 

9. Hroznětín B 26 10 2 14 72: 79 32  ( -7) 
 

10. Počerny 26 9 4 13 75: 90 31  ( -8) 
 

11. Verušičky 26 8 1 17 52: 91 25  (-14) 
 

12. Sedlec B 26 7 2 17 51: 91 23  (-16) 
 

13. Stanovice 26 5 4 17 51: 99 19  (-20) 
 

14. Pila B 26 4 2 20 39: 87 14  (-25) 
 

 
Dorost - krajská soutěž - skončili na krásném 6. místě, i když měli určitě na víc, pod 

trenérem Václavem Hrachovcem a vedoucím Josefem Bubníkem. 
Střelci: Jan Štípek 19x, Václav Černý 16x, Michael Tomeček 12x, Libor Slivčák 10x, Luboš 

Ptáček 7x, Martin Hladký 5x, Eduard Teleki 4x, Martin Volín 3x, 2x Martin Hrachovec, Jan 
Obermajer, Jaromír Šrédl, po 1 Jakub Bikar, Matěj Široký, Lubomír Volák. 

 
Kone čná tabulka KSD sezóna 2011/2012 

Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Nové Sedlo 26 22 1 3 176: 27 67  ( 28) 
 

2. Citice 26 21 2 3 134: 28 65  ( 26) 
 

3. Kr.Poříčí 26 15 5 6 87: 51 50  ( 11) 
 

4. Březová 26 15 4 7 115: 58 49  ( 10) 
 

5. Lomnice 26 14 4 8 70: 67 46  ( 7) 
 

6. Žlutice 26 14 2 10 89: 79 44  ( 5) 
 

7. Sedlec 26 12 4 10 93: 81 40  ( 1) 
 

8. Loket 26 12 3 11 50: 45 39  ( 0) 
 

9. Habartov 26 11 4 11 64: 90 37  ( -2) 
 

10. Nová Role 26 10 3 13 88: 80 33  ( -6) 
 

11. Svatava 26 7 2 17 55:107 23  (-16) 
 

12. Bukovany 26 4 4 18 35: 91 16  (-23) 
 

13. Drmoul 26 2 2 22 35:151 8  (-31) 
 

14. D.Rychnov 26 2 2 22 22:158 8  (-31) 
 



Starší a mladší žáci - krajský přebor - starší žáky vede Martin Sitek a mladší žáky Aleš 
Sitek st. Soutěž se hrála na dvě části, a to: krajský přebor a Ligový pohár. 

Starší žáci skončili v soutěži na posledním 9. místě se 7 body, v Ligovém poháru skončili v 
tabulce na posledním, 10. místě se 3 body. 

Mladší žáci skončili v soutěži na 8. místě se 14 body, v Ligovém poháru skončili na 9. místě 
se 7 body. Určitě je musíme pochválit za jejich bojovnost. 

 

  Tabulka KP starších žák ů 2011/2012 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Fr.Lázně 16 15 0 1 94: 18 45  ( 21) 
 

2. Ostrov 16 12 1 3 86: 30 37  ( 13) 
 

3. Chodov/N.Role 16 10 0 6 60: 40 30  ( 6) 
 

4. Mar.Lázně 16 9 1 6 46: 28 28  ( 4) 
 

5. Hvězda Cheb 16 8 0 8 45: 43 24  ( 0) 
 

6. Aš 16 6 3 7 35: 61 21  ( -3) 
 

7. Sedlec 16 3 2 11 35: 74 11  (-13) 
 

8. FC Cheb 16 3 0 13 28: 67 9  (-15) 
 

9. Žlutice 16 2 1 13 13: 81 7  (-17) 
 

 
  Tabulka KP mladších žák ů 2011/2012 

Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Ostrov 16 15 1 0 126: 24 46  ( 22) 
 

2. Mar.Lázně 16 11 0 5 85: 45 33  ( 9) 
 

3. FC Cheb 16 9 2 5 59: 37 29  ( 5) 
 

4. Hvězda Cheb 16 9 1 6 72: 53 28  ( 4) 
 

5. Fr.Lázně 16 7 3 6 58: 69 24  ( 0) 
 

6. Aš 16 5 1 10 35: 60 16  ( -8) 
 

7. Chodov/N.Role 16 4 2 10 45: 76 14  (-10) 
 

8. Žlutice 16 4 2 10 33: 82 14  (-10) 
 

9. Sedlec 16 2 0 14 40:107 6  (-18) 
 

 
Od nové sezóny 2012/2013 budou hrát naše mužstva tyto soutěže: 
Muži „A“ - Krajský přebor     domácí utkání v sobotu UZ (17,00) 
Muži „B“ - III.t řídu                 domácí utkání v sobotu UZ (17,00) naproti „A“ 
Dorost    -   KSD                      domácí utkání v sobotu 3,0 hod. před zápas mužů „B“ 
Starší žáci   KSŽ                      domácí utkání v sobotu 2,45 hod. před zápas mužů „A“ 
Mladší žáci OFS – 4+1            turnajově v Sedleci 
Přípravka                                  turnajově v Sedleci 
 
Výbor děkuje všem hráčům a funkcionářům za jejich reprezentaci našeho klubu. Také děkuje 
městu Žlutice za finanční podporu našeho fotbalu. Bez jeho podpory by náš klub nemohl existovat 
a dík patří i našim fanouškům, kteří nám drží každý zápas palce a fandí.  
 
Určitě se těšíme na vaší přízeň v sezóně 2012/2013 

Za Sokol Žlutice, Ladislav Kvasnička 



ROZÁRKA ŽIJE !  
(A DOKONCE V NOVÉM KABÁT Ě, VLASTNĚ PEŘÍ ...) 

V únorovém čísle časopisu Turista jsme se mohli dočíst o zajímavém a pěkném tipu na výlet 
– o Stezce sovy Rozárky! A to autor netušil, že naše stezka má letos další vylepšení. Nekončí už v 
Kobylé, ale je to okruh dlouhý 7 km a start i cíl je na náměstí ve Žluticích. Kolem kotelny, 
Lomnicí na Hradský dvůr, dolů ke střelnici, přes silnici a potok k vodníkovi – a zde máme další 
novinku: za vydatné pomoci pana Smrčky (moc mu děkujeme) se nám podařilo zprůchodnit 
strmou rokli, která je dalším zpestřením trasy.  

Roklí anebo stranou po pěšince v lese vystoupáme do kopce a zde můžeme odbočit do 
Kobylé k Babiččině dvorečku anebo pokračovat po žlutobílé značce  dál po vrstevnici lesem. 
Sejdeme postupně až k záhořické železniční zastávce ke Křížku a pozor - sledujeme červenou 
turistickou značku, dáme se hned za rybníkem doleva a odtud po nově vzniklé trase po louce podél 
řeky Střely.  

Do Žlutic se vracíme tajemným bývalým náhonem Strabovského mlýna mezi tratí a řekou. 
Pan Dalibor Nesnídal maluje další  tabule se žlutickými pověstmi, a tak vám procházku v krásné 
přírodě brzy doplní i pěkné čtení a obrázky. Mapa se připravuje a od začátku prázdnin bude k 
dispozici v informačním centru a v penzionech Nad hradbami a Harmonie. 

Takže nazujte pořádné boty, svačinu dejte do batohu a můžete vyrazit. Ať vám to šlape! 
Za Spolek okrašlovací Vladař 

MUDr. Hana Hnyková 



INZERCE 
Společnost Technické služby Žlutice, s.r.o.  
hledá vhodného kandidáta na pozici provozní elektrikář.  
Jedná se o práci na plný úvazek, jednosměnný provoz. 

Požadavky: řidičský průkaz, vyhláška 50 
Informace na ���� 353 393 333, 724 997 755 nebo osobně v sídle firmy. 

 

*** 
Nabízím VEDENÍ   ÚČETNICTVÍ  a  DAŇOVÉ  EVIDENCE  

včetně zpracování  mezd, daňových přiznání a přehledů. 
Helena Brichtová ���� 608 510 406 

 

*** 
PRONAJMU BYT 2+1 v centru Žlutic. 

Byt je volný, k nastěhování. Bližší informace ���� 602 409 983, 602 763 472 
 

*** 
Prodám byt 3+1 (75m2) v Poděbradově ulici čp. 380, Žlutice. 

���� 737 825 761 
 

*** 
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 (65m2) Poděbradova ulici čp. 381, Žlutice. 

���� 728 918 430, 725 770 666 
 

*** 
Prodám byt v osobním vlastnictví 2 + 1  65 m2 - Mlýnská ulice 466, Žlutice. 

���� 721 635 065, 736 454 047 
 

*** 
Prodáme družstevní byt 2+1, 60 m2 po rekonstrukci kuchyň, koupelna. 

Mlýnská ulice 464, Žlutice. 
���� 721 565 588, 721 480 720 

 

*** 
 

Prodám družstevní byt v Zámecké ulici čp. 407 (s balkonem) 
���� 739 964 880, 736 220 671 

 



PROGRAM KULTURNÍCH 
POŘADŮ 

  

ČERVENEC - SRPEN 2012 
 

Kostel sv. Petra a Pavla 
 
Sobota 1. 7. 15.00 Festival MITTE EUROPA 
 
 

Zámecká zahrada 
 
Pátek 20. 7. 18:00 YELLOW TOWN ROCK 
 
Sobota 21. 7.celý den YELLOW TOWN ROCK 
 
 

Galerie 
 
Úterý 3. 7. 17:00 Zahájení výstavy motýlů Ing Josefa Maška  

Potrvá do srpna 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 21. 8. 2012 

 
 
 

 

 


