SLOVO STAROSTY
Hned na počátku uplynulého měsíce května byla na náměstí vztyčena městská májka. Jsem
rád, že naše město pokračuje v této tradici a že se stále najdou obětavci, kteří přidají ruku k dílu.
Samotný strom opět vyrostl v našich lesích a snad všem udělal radost. Při této příležitosti byl
uspořádán také čarodějnický rej a koncert nejen pro mladé v areálu kempu. I samotné kácení
májky se stane příležitostí ke společnému setkání.
Již dříve se inspirovali naši hasiči historickou fotografií a instalovali na dřevěný kříž na
Nevděku osvětlení. Stalo se tak záměrně a symbolicky na velikonoční Bílou sobotu a nutno
konstatovat, že výsledek předčil očekávání. Tato zajímavost alespoň na chvíli ještě více
zatraktivnila vrcholek Nevděku. Samotná instalace proběhla z osmimetrového žebříku a za pomoci
lezeckého vybavení. Na kříž bylo zavěšeno 21 solárních světélek. Tím bych chtěl vyloučit všechny
fámy, že světla spotřebovávají elektřinu a že ji musí platit žlutičtí. Naši hasiči plánují světla opět
sejmout, protože doba velikonoční bude končit. Při výstupu na kříž byl také bohužel odhalen
neutěšený stav dřeva. Bude proto nutno kříž vyměnit, aby se nestal pro turisty hrozbou.
Občany také delší dobu trápil volně pobíhající pes, který zbyl v Hradební ulici po své
zemřelé majitelce. Syn původní majitelky dlouho sliboval, že se o psa postará. Dokonce se
povedlo psa odchytit a umístit do našeho provizorního kotce v areálu technických služeb. Zde psi
v takových případech stráví řádově dny, kdy čekáme na uvolněné místo ve smluvním útulku v
Mariánských Lázních. Za umístění psa zaplatíme jednorázově 3 tisíce korun. Bohužel, Max z
Hradebky se projevoval příliš hlasitě a rušil své okolí natolik, že se někdo svévolně rozhodl dát mu
svobodu a z kotce ho vypustil. Vytí a štěkot sice přestalo, ale pes začal ohrožovat většinu města.
Vystresované a nedůvěřivé zvíře se již odchytit nepovedlo. Dokonce nebylo ani možné zajistit
odchyt s využitím pomoci místních veterinářů. Pravidla pro používání uspávacích narkotik se i pro
ně velmi zpřísnila. Problém vyřešila až profesionální odchytová služba z Tachova. Město zaplatilo
8 tisíc korun a bude částku vymáhat.
V měsíci květnu také proběhla 2 výběrová řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ a ředitele
ZŠ. V prvním případě se do konkursu přihlásila paní Dagmar Šornová a své místo obhájila na
příštích 6 let. V základní škole byli na místo 2 uchazeči. I v tomto případě bude na dalších 6 let do
funkce jmenován současný ředitel, pan Mgr. Luděk Svoboda. Oba naši vedoucí škol představili
zajímavé vize do budoucna, takže se z pozice zřizovatele můžeme určitě těšit na posun v kvalitě
vzdělávání.
Všiml jsem si, že se v tomto čísle zpravodaje objevuje nová rubrika – Opoziční okénko.
Tuto aktivitu jedině vítám, protože se připomínky „opozice“ jistě stanou dalším hnacím motorem.
Určitě se těším nejen na výtky, ale hlavně na návrhy řešení. O to víc, že se za posledních 18
měsíců, až na 2 výjimky, na radnici nepřišel z „opozičních“ zastupitelů na cokoliv zeptat nebo
cokoliv řešit.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Ani v červnovém čísle ŽZ nebude chybět stručná zmínka o činnosti RM, která se v období
od 23. dubna do 14. května sešla třikrát a projednala zhruba 40 bodů, z nichž se většina týkala
údržby a zhodnocení městského majetku.
Hned tři body v jednání RM patřily Zámecké restauraci a kulturnímu domu. RM schválila
žádost provozovatelky Zámecké restaurace o povolení zřízení letní dřevěné zahrádky mezi
objektem Zámecké restaurace a sousedním domem čp. 70, tedy při zámecké bráně. Tuto letní
zahrádku si provozovatelka zřídí z vlastních prostředků a musí být zachován volný průchod
Zámeckou branou z Velkého náměstí do Zámecké ulice. Dále RM schválila i její druhou žádost, a
to o výměnu podlahové krytiny v nebytovém prostoru v domě čp. 71 (Zámecké restauraci). Do
třetice RM schválila v souladu s novou koncepcí kultury pronájem kulturního domu
provozovatelce Zámecké restaurace na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné ve výši 1 Kč/rok
a dalších podmínek podle vzorové nájemní smlouvy. Tímto krokem město sníží provozní náklady
kulturního domu, které by jinak dotovalo v plné výši z rozpočtu města a po letech dojde k
logickému spojení restaurace a kulturního domu do jednoho funkčního celku.
Pronajat nebude jen kulturní dům, ale také areál bývalého kluziště o výměře 3 153 m2 za
roční nájemné ve výši 1 Kč/m2. Tento areál byl v nedávné minulosti jednou z problémových
lokalit ve městě, což se postupem času díky snaze vedení města změnilo a v blízké budoucnosti by
se měl areál proměnit v menší technický areál nového nájemníka.
Ani v tomto období RM nezapomněla na investice do městského majetku. Tak například v
DPS Žlutice (Pod Strání čp. 467) bude vybudován domovní telefon a elektrický vrátný za cenu
25 918 Kč, tím se jistě zpříjemní život seniorů v domě. Na Žižkově se bude rozšiřovat síť
veřejného osvětlení formou zemního vedení, to bylo vyvoláno soukromou stavební činností na
Žižkově, jež poukázala na nevhodné řešení sítě veřejného osvětlení v této městské části. Rozšíření
sítě veřejného osvětlení provedou Technické služby Žlutice za cenu 35 449,37 Kč (bez DPH).
Další výdaje ve výši 23 644 Kč (bez DPH) byly ve sledovaném období spojené s dodatečnými
zemními pracemi při opravě rybníka v Knínicích. V nejbližších dnech také odstartuje oprava zdi v
Hradební ulici, která je v havarijním stavu, i tato neodkladná akce bude město stát zhruba
100 000 Kč. Tato oprava je letos již druhou opravou zdi v městské památkové zóně, v současnosti
je před dokončením oprava zídky v Katově uličce směrem z náměstí do Čechovy ulice, zde město
poskytlo podporu.
Jelikož na jaře vše bujně roste, uzavřela RM pro tento rok se společností Technické služby
Žlutice smlouvu na údržbu ploch veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města, kterou
důkladně a s rozvahou připravil radní Lubor Strejček. Tato smlouva systematizuje údržbu zeleně a
optimalizuje náklady města. Doufejme tedy, že se vlastní realizace údržby zeleně letos povede
ještě lépe než v loňském roce!
Jak již bylo avizováno v některém z předchozích čísel ŽZ, pokračuje RM s přípravnými
pracemi na změnu a renovaci dopravního značení na území města. Proto v nejbližší době nechá
zpracovat projekt svislého dopravního značení. Pokud se neobjeví nečekané komplikace, začne se
již v tomto roce s postupnou výměnou dopravního značení. Děkujeme všem, kteří na radnici sdělili
své návrhy na dílčí změny dopravního značení, a pokud by někdo věděl o nějakém dalším
problému souvisejícím s dopravním značením, neváhejte informovat RM.

Na samý závěr tohoto příspěvku si dovolím stručně informovat občany o blížících se
Žlutických slavnostech (pouti), které letos proběhnou v sobotu 23. června na Velkém náměstí.
Celé náměstí ožije v duchu středověku, těšit se tak můžeme na příjezd Boreše z Rýzmburka,
středověké šermíře, loutkové divadlo, vystoupení skupiny hrající středověkou hudbu, ukázky
řemesel a nebo čerty ve žlutickém podzemí. Akci bude moderovat známý komik Karel Hynek
(pořad Na stojáka aj.). Akce to bude opravdu zajímavá, a to jsem zdaleka nevyjmenoval vše, co je
momentálně pro návštěvníky akce připravováno. S přesným programem Žlutických slavností
budete včas seznámeni. Všechny nadšence již nyní vyzývám, aby si v tento den na sebe vzali
tričko černé nebo žluté barvy (barvy ze znaku města).
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 školákům krásná vysvědčení a se všemi radními se těšíme na setkání s
vámi na stěžejních kulturních akcích města, které proběhnou v červnu, tedy na ŽDL, Žlutické noci,
dětském dni a na Žlutických slavnostech!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

VZPOMÍNÁME
Dne 10. června uplyne smutných 25 let od
úmrtí mého manžela a dlouholetého školníka ZDŠ
Žlutice Jana Neubauera.
Dne 17. června vzpomeneme jeho
nedožitých 90 let. Za tichou vzpomínku děkují
manželka Hana a syn Víťa.

OPOZIČNÍ OKÉNKO
Uběhl nám rok a půl od komunálních voleb, kdy došlo k totální výměně vedení města a
odchodu předchozího vedení do opozice. Stále jsme očekávali, že nová radnice předloží svou vizi
o směřování a hospodaření města. Předvolební sliby, a tím i očekávání, zejména od mladých,
slibovaly světlé zítřky a samá pozitiva. Bohužel skutek utekl a nejen občané tohoto města, ale i
my, zastupitelé, o plánech do budoucna nevíme zhola nic a to samé platí o jakémkoliv zhodnocení
akcí proběhlých. Pouze ve zpravodaji se dozvídáme chválu na činy rady a starosty včetně
poděkování za práci. Škoda, že na webových stránkách města je umístěn „Plán rozvoje města“,
který již od roku 2010 není aktualizován. Současné vedení zřejmě plán nemá, nebo se o něj s námi
nechce z neznámého důvodu podělit.
Zaujaly nás některé významné skutečnosti a o nich chceme občany tohoto města informovat.
Dle našeho názoru je třeba konstatovat, že většina investičních akcí ve městě se nedaří.
Zatímco při výstavbě haly na štěpku na dotazy k nedostatkům pan starosta konstatoval, že je tato
stavba „vyučila“, netušíme, co odpovídá na připomínky a dotazy obyvatel nově zrekonstruované
komunikace Na Žižkově.
Zde realizované práce zdaleka nedosahují požadované kvality. Při výstavbě se alespoň hájil
tím, že on není ten pravý, na koho směřovat dotazy. Ale na koho jiného… Určitě stojí za to jít se
po ní projít!! Další akce, které stojí za zmínku, jsou rekonstrukce rybníčku na návsi v Knínicích a
ořez stromů na návsi ve Veselově. Bahno v Knínicích je po celé návsi a cestu musela dokončit jiná
firma, přičemž hráz protéká dál. Ořezané větve ve Veselově již nikdo nedokáže vyndat z rybníku.
Nesouvisí některé stavební nezdary radnice s tím, že už na správě majetku není žádný stavební
technik?
Daleko závažnější kauzu jsme odhalili na posledním zasedání zastupitelstva města.
Pětičlenná rada města zadala zakázku za 1 200 000 Kč na projektovou dokumentaci k
historickému jádru města, náměstí a muzeu bez výběrového řízení!! Rada sice neporušila zákon,
ale správně to určitě není (to si nedovolí ani Rada Města Karlovy Vary). Celá zakázka, i když asi
dobře míněná, vzbuzuje jisté pochybnosti. Proč zakázku dostal právě tento subjekt? Je s někým
spřízněn? Nabídl nejlepší možnou cenu? Navíc zazněla na zastupitelstvu věta pana radního v
tomto smyslu: „Proč vypisovat výběrové řízení, když vítěze dopředu známe.“ Stačilo vypsat
jednoduché výběrové řízení a nikdo by nepochyboval, i když výběrové komisi předsedá starosta a
není v ní nikdo z opozice. Rada města takto závažnou a problematickou věc řeší sama, bez vědomí
zastupitelstva. Cena projektové dokumentace se odvozuje od celkové realizační ceny, a ta
dosahuje 56 milionů korun. Určitě se jedná o investici na několik volebních období, a proto by nad
takovým projektem měla panovat širší shoda uvnitř zastupitelstva.
Zde jsme nuceni konstatovat smutný fakt, že nové vedení vneslo do komunální politiky
prvky „vyšší státní politiky“.
Opozice: MUDr. Hnyková Hana, Kyprý Václav, Ing. Novák Jaroslav, Mgr. Plitzová Helena,
Ing. Růžek Jaroslav, Štěrba Jaroslav, Ing. Vojta Jaroslav

ZEMŘEL JAN SOBOTA
Dne 2. května 2012 zemřel mistr knihař, tvůrce uměleckých knižních
vazeb a restaurátor Jan Sobota. Bylo mu 73 let.
I když po návratu z emigrace si se svou ženou Jarmilou zařídili dílnu a
svůj domov v Lokti, měl Jan Sobota vztah ke Žluticím. Jako první velkou
faksimili ve své profesní dráze vytvořil v letech 1975 – 76 faksimili Žlutického
kancionálu pro karlovarské okresní muzeum. Při tvorbě faksimile měl
samozřejmě k dispozici originál. Jaksi navíc, mimo oficiální zakázku, tehdy
vytvořil ochrannou schránku na originál, ve které je stále uložen. O své práci a
životě hovořil na semináři přednášek v rámci
výstavy Žlutického kancionálu v roce 2008
přímo ve Žluticích. V únoru 2009 se zde
účastnil autogramiády knihy o Žlutickém
kancionálu.
S Janem Sobotou jsem měl možnost se
seznámit při natáčení dokumentárního filmu
České televize ve žlutickém muzeu v roce
2007. Poté jsme spolu úzce spolupracovali na
přípravě výstavy kancionálu v červnu 2008.
Jan Sobota tehdy na výstavu zapůjčil některé
ze svých knihařských nástrojů, a dokonce i
unikátní rolku s vyobrazením reformátorů,
vytvořenou právě kvůli tvorbě faksimile.
(Kovová nahřátá rolka slouží k vytlačování plastického reliéfu do navlhčené
kůže na deskách knihy.) Jan Sobota mi všechny tyto exponáty zapůjčil, aniž by
si cokoliv napsal, nebo třeba nechal ode mne podepsat. Cítil jsem tehdy je ho
velikou důvěru, kterou jsem nesměl pokazit tím, že by se něco ztratilo.
Z Jana Soboty jsem cítil velikou životní zkušenost i přirozenou autoritu,
kterou však nestavěl na odiv. Někdy tehdy mi on, o dost starší, světově
uznávaný tvůrce uměleckých knižních vazeb nabídl tykání. Zprvu jsem si ani
netroufal Honzovi tykat, ale přeci jsem se osmělil, stále jsem ho však oslovoval
„Honzo,...“ s velikým respektem.
Honza Sobota byl člověk s velikým srdcem, s úžasným citem pro krásu,
kterou navíc uměl zachytit, ztvárnit na knižních vazbách – v jeho pojetí –
uměleckých dílech. Je mi líto, že spolu s Honzou neuskutečníme plány, které
jsme měli. Na jeho příkladu jsem se znovu utvrdil, že opravdu velcí lidé, kteří
něco dokázali, jsou úžasně skromní.
Jsem rád, že jsem se v životě mohl s Honzou Sobotou potkat. Díky.
Petr Brodský
Popiska k fotografiím:
Jan Sobota ve Žluticích dne 28. 6. 2008 u jím vytvořené faksimile Žlutického kancionálu.
Foto D. Hutkayová.
Knihařská rolka s reformátory. Otisk tiskařskou barvou.

POUTNÍ KOSTEL VE SKOKÁCH OPĚT OŽÍVÁ
Letos bude již popáté otevřen veřejnosti po celé léto poutní kostel Navštívení Panny Marie
ve Skokách. Díky občanskému sdružení Pod střechou a dalším dobrovolníkům bude možné si
prohlédnout jeho interiér každý den v červenci a v srpnu, denně od 10 do 18 hodin, a to doslova od
sklepa až po půdu. Součástí prohlídky bude i výstava Zapomenutí / Vergessene fotografky
Heleny Kalendové. Nezůstane ale jen u zpřístupnění vzácné barokní památky. Jako každý rok i
letos zde proběhne cyklus benefičních koncertů a dalších aktivit nazvaný Živé Skoky 2012.

Vstupné na koncerty je dobrovolné a slouží přímo k obnově místa. Z programu léta ve
Skokách vybíráme:
V sobotu 30. června se ve 20:30 rozezní kostel chvalozpěvy, které mají svůj původ ve
francouzské klášterní komunitě v Taizé. Krom duchovního zážitku návštěvníky jistě uchvátí také
působivé noční osvětlení kostela.

Hned další den, v neděli 1. července, bude následovat tradiční hlavní skokovská pouť k
poctě Panny Marie. Na mši svatou, která začne procesím v 10:00, naváže kolem poledne
posezení u stánků s občerstvením a s další nabídkou, včetně možnosti prohlídky kostela s
odborným výkladem. Pouť je letos koncipována i jako setkání obyvatel bývalých Skoků.
Sobota 14. července bude patřit velké osobnosti české písničkářské scény. Ve Skokách
vystoupí Oldřich Janota v doprovodu dalších hudebníků.
Další sobotu, 21. července, přivítají Skoky Jardu Svobodu, frontmana a hlavního autora
populární kapely Traband, tentokráte však s jeho novým sólovým programem. Koncert zahájí
písničkář Petr Linhart písněmi inspirovanými Skoky a jejich okolím.
I letošní program pamatuje na vážnou hudbu. Na sobotu 4. srpna je připraven koncert
souboru Motus Harmonicus, který se zaměřuje na originální dobovou interpretaci duchovní
barokní hudby. Program bude zaměřen především na italské baroko 17. století.
V pátek 10. srpna se do Skoků po roce vrátí bluesman a písňový vypravěč Jan Spálený,
aby zde natočil živé koncertní album. Hned další den, v sobotu 11. srpna, naváže program
vystoupením Richarda Šulka a jeho syna Vojtěcha. Večer bude věnován dnes již zmizelému
folkloru chebské oblasti, zazní i starý lidový nástroj citera.
Vyvrcholením koncertního programu letošních Živých Skoků bude vystoupení legendárního
rockového vokálního souboru C&K Vocal v pátek 24. srpna. Zpěváci Jiří Cerha, Helena
Arnetová, Zuzana Hanzlová, Hana Horká a Michal Pleskot v doprovodu dalších tří hudebníků
zazpívají písně z jeho historického i současného repertoáru.
Není-li uvedeno jinak, budou koncerty ve Skokách začínat v 18:00.
Během léta a podzimu bude skokovský kostel v rozšířené míře sloužit také svému hlavnímu,
duchovnímu účelu. Díky rektorovi Akademické farnosti ČVUT P. Ing. Mgr. Vladimíru
Slámečkovi, Ph.D. se budou konat poutní mše navíc také 17. června (Božské Srdce Páně), 22.
července (Prázdninová pouť), 19. srpna (Nanebevzetí Panny Marie), 9. září (Narození Panny
Marie), 7. října (Růžencová pouť) a 4. listopadu (Dušičková pouť). Vždy se jedná o neděle,
začátek mše svaté je stanoven na 14:00.
Za podporu aktivit ve Skokách je na místě poděkovat Karlovarskému kraji, městu Žlutice,
Nadaci Život umělce a městu Bochov. Díky jejich podpoře se podařilo uhradit náklady spojené s
letním oživením Skoků včetně pořádání koncertů, a tak dobrovolné vstupné návštěvníků koncertů
bude využito přímo k obnově skokovského kostela.
Než se vydáte do Skoků, můžete navštívit stránky www.skoky.eu, kde se dozvíte všechny
novinky a podrobnosti o plánovaných akcích.
Petr Linhart, o. s. Pod střechou

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Stalo se již pravidlem, že do domu s pečovatelskou službou zveme minimálně jednou za
měsíc paní Miluši Chlupovou z Nečtin, která u nás pořádá tvořivé kurzy.
Účastníci těchto kurzů již vyráběli voňavá mýdla, koupelovou sůl, dekorace z pedigu
(zápichy, věnce), sítotiskem si zdobili oblečení či nákupní tašky.
Tyto aktivity nejsou určeny pouze klientům pečovatelské služby, účastnit se mohou všichni
občané našeho města.
Informace o plánovaných aktivitách jsou zveřejňovány na webových stránkách naší
organizace a ve žlutické knihovně. O termínu konání kurzů informuje v předstihu místní rozhlas.
Kurzy jsou zpoplatněny částkou cca 50 Kč/kurz. Peníze slouží především k nákupu
materiálu, materiál zajišťuje lektorka kurzů. Výrobky, které si účastníci vytvoří, si odnesou domů.
Sledujte informace o plánovaných aktivitách a přijďte si s námi někdy vytvořit něco pro
potěšení! Každý je zván.
Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Měsíc květen je vždycky u našeho spolku měsícem plným akcí. Ani letos tomu nebylo jinak.
Opět byla sloužena mše svatá za naše hasiče, zapálili jsme svíčky na hřbitově u hrobů našich
hasičských předchůdců, byla postavena obecní a hasičská májka a nechyběla již tradiční soutěž „O
pohár starosty města“. Vzhledem k termínu uzávěrky budu o této akci informovat v příštím čísle
zpravodaje.
Další neméně významnou událostí bylo Okresní kolo hry Plamen. Jedná se o soutěž našich
mladých hasičů všech kategorií, na které by měli zúročit svou celoroční činnost. Stejně jako na
podzim první disciplínou, se ve dnech 18. - 20. května pokračovalo v dalších pěti disciplínách v
Bečově nad Teplou. Počasí bylo skvělé, děti spaly v tamní základní škole a soutěž probíhala na
fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo na 270 dětí z okresu Karlovy Vary!
… v okrese Karlovy Vary umí královskou disciplínu, požární útok, nejlépe mladí
hasiči ze Žlutic ….
Kategorie starších a mladších Žlutičáků nenechala nikoho na pochybách a v královské
disciplíně požární útok ukázaly všem zúčastněným družstvům perfektní výkon. Mladší kategorie
zvítězila v této disciplíně časem 31,4 vteřin a starší časem 28,5 vteřin! Ale popořádku.
Přípravka (věk 3-6 let). Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev. Vedoucí kolektivu Marie
Pokorná a Lenka Hartová. Po podzimním branném závodě na prvním místě. Děti z přípravky
absolvovaly během víkendu další tři disciplíny a celkově skončily na skvělém 2. místě!
Mladší kategorie (věk 6-11 let). Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev. Vedoucí
kolektivu Václav Slavík a Martin Pokorný. Po podzimním branném závodu na prvním místě.

Následovala štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 metrů a královská disciplína požární útok. Celkově
skončila těsně na 4. místě! Nechybělo mnoho a mohla také dovézt medaile.
Starší kategorie (věk 11-15 let). Soutěžilo celkem devět družstev. Vedoucí kolektivu
Václav Slavík a Martin Pokorný. Po podzimním prvním místě v branném závodě měli naši
nejstarší mládežníci také skvělou výchozí pozici. V pátek se pustili do další disciplíny – štafety
dvojic, kde obsadili 3. místo. V sobotu pak dopoledne absolvovali štafetu 4 x 60 metrů, kde
skončili také na 3. místě. Pak následoval útok CTIF, kde skončili první. Situace byla velice
napjatá, družstvo se drželo těsně za vedoucím Jáchymovem. Odpoledne následovala štafeta CTIF,
kde se „lámal chleba“. Nemohu zde nezmínit zklamání nad odpolední koncentrací našich borců.
Tuto disciplínu totiž absolvovali naprosto odevzdaně, s totálně chybějící motivací, skončili osmí a
ztratili tím možnost bojovat o první místo v celkovém pořadí. V neděli pak pokračovala soutěž
královskou disciplínou – požární útok, kde časem 28,5 vteřin předvedli bravurní výkon a skončili
první. Pro srovnání druhé družstvo bylo o celých 7 vteřin horší. Naši starší mládežníci tedy
obsadili celkově 2. místo! Tímto výkonem si zaslouženě vybojovali postup do krajského kola, kde
se zúčastní s dalšími osmi nejlepšími družstvy z okresů Sokolov, Cheb a Karlovy Vary
vzájemného souboje ve všech výše uvedených disciplínách. Vítěz této soutěže bude poté
reprezentovat Karlovarský kraj na mistrovství České republiky v požárním sportu.
Sečteno podtrženo, v novodobé historii poprvé postupuje starší kategorie našich
mladých hasičů do krajského kola, které se koná ve dnech 9. - 10. června v Krásné u Aše,
kde bude kromě naší organizace reprezentovat Město Žlutice.
Nic nepřichází samo, a tak si dovoluji poděkovat za dobrou práci již zmiňovaným
vedoucím, všem našim členům, kteří přispěli pomocnou rukou nejen při trénincích, našim
rozhodčím, rodičům a v neposlední řadě dětem, které, když chtějí, tak opravdu umí!
Závěrem, nepodceňte přípravu, máte ještě dva týdny. Přejeme vám v krajském kole mnoho
úspěchů a držíme palce.
Alois Minář jednatel a velitel SDH Žlutice

SETKÁNÍ PO LETECH
Někde na plese slovo dalo slovo a v sobotu 19. května odpoledne se na hřišti u Základní
školy Žlutice sešla zhruba dvacítka mladých lidí, odchovanců volejbalového kroužku při ZŠ a
trenéra Luďka Svobody. Někteří se neviděli opravdu léta a volejbal si také nezahráli od základky.
O to větší byla legrace. Den skoro letní, výborná nálada, zajištěný catering … Samozřejmě, že
došlo i k historickému utkání, při kterém vítězné družstvo stihlo i telefonovat (viz foto). Padaly
hlášky jako : „V pondělí přineste žákovský, dostanete pochvalu“ nebo „Hraj to pořádně nebo
budeš z němčiny“... Prostě prima strávené odpoledne, které pokračovalo při muzice skupiny Potíže
v Harmonii a skončilo nad ránem na tanečním parketu ve Pšově. Další setkání je naplánováno zase
za rok – heslo: HUGES! Věříme, že přijdete i vy, kteří jste letos nemohli.
Eva Špidrová, Katka Poulová

Fotografie pořídil bývalý trenér Luděk Svoboda

CO SE NÁM (SNAD) POVEDLO (?)
Měsíc duben byl pro gnihovnu, galerii a infocentrum opět značně rušný. Mimo probíhající
soutěže se nám podařilo připravit a uskutečnit i řadu jiných akcí.
Beseda o starověkém městě Petra se setkala s velkým zájmem posluchačů, účast byla tak
velká, že jsme byli mile překvapeni, kolik lidí projevilo zájem o poutavé vyprávění ing. Jedličky.
Přišlo celkem 45 návštěvníků a věková skladba byla skutečně pestrá, od žáčka základní školy, přes
středoškoláky až po důchodce. Doufáme, že se nám ve spolupráci s panem Jedličkou na podzim
povede připravit další pokračování jeho zajímavého vyprávění. Snad mohu předem prozradit, že
tentokrát nás seznámí s některou „perlou“ mezi evropskými městy.
Poslední dubnový den byl pro naše kulturní společenství ve znamení čarodějnic, a to do
slova a do písmene. Slet čarodějnic jsme připravily trošku „narychlo“. Byla to pro knihovnu a
infocentrum novinka, a tak jsme byly nuceny trošku improvizovat. Plakátky byly sice vylepeny
včas, ale program se trošku měnil. Přesto se nás před radnicí pár slétlo a přelet do „Zámecké
zahrady“ proběhl bez problémů. Jen nás mrzely „turbulence“, které vznikly na základě
nepodložené zprávy, rozšířené z neoficiálního zdroje, že se bude vybírat v „kempu“ vstupné, o
kterém na plakátku nebyla zmínka, naopak, akce byla připravena hlavně pro děti a občerstvení a
program byly zdarma. Vstupné se týkalo až večerního koncertu skupiny UDG, která měla
samostatnou propagaci.
V současné době u nás vrcholí příprava 41. ročníku Žlutického divadelního léta a blíží se
závěr soutěže pro dětičky. Je toho skutečně hodně a věříme, že si, milí spoluobčané, nebudete
moci stěžovat, že se v našem městě nic neděje. Kdo má skutečně zájem, měl by si z nabídky
chystaných akcí určitě vybrat!
A něco z knihovny: Dynastie Morlandů 33. díl Roztančená léta už je připraven do „oběhu“!
Na závěr se s vámi, milí čtenáři, podělím o další perličku knihovnického humoru.
Čtenář před pultem: „Dobrý
den, prosím, nemáte Bílou nemoc?“
Knihovnice
za
pultem
(možná
blonďatá): Ne, ne! Jsem jenom trošku
nastydlá!“
M. Hlaváčková a M. Ferencová
(momentálně čarodějnice v. v.)

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Občanské sdružení Žluticko si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na dětskou diskotéku,
která se uskuteční v sále KD Žlutice v sobotu 16. 6. 2012 od 14 hodin. Vstupné 20 Kč.
Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat Městu Žlutice za grant a panu Vojtěchu
Riedlovi za sponzorský dar na tuto akci.
Také jsme partnery občanského sdružení Život dětem, které podporujeme prodejem
předmětů. Tyto předměty si budete moci zakoupit na naší akci.

Akce se koná za finanční podpory Města Žlutice

Za o. s. Žlutice
Michálek Tomáš – předseda

INZERCE
Svým laskavým zákazníkům a všem občanům Žluticka
o z n a m u j i,
že svoji prodejnu ž e l e z á ř s t v í jsem přestěhovala
o 200 m níže, vlevo na křižovatku pod kostelem,
do prostor bývalé prodejny elektro.
Hana Břehová

***
Prodám zachovalý moped Babeta typ 210,
funkční křovinořez PRO MAC 4100 a ždímačku ROMO.
602 970 221

***
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

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

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

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ČERVEN 2012
Kulturní dům Žlutice
Pátek

1. 6.

Pátek

1. 6.

Sobota

2. 6.

Sobota

2. 6.

Žlutická noc
20:00

Žlutické divadelní léto (viz program ŽDL)
Oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů
Žlutické divadelní léto

13:00 – 14:30 CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
MŠ Žlutice - Start v lesíku nad ZŠ

Neděle

3. 6.

10:00

Žlutické divadelní léto

Sobota

16. 6.

14:00

Dětská diskotéka - o. s. Žluticko

Muzeum
Pátek

1. 6.

18:00

ŽIDÉ NA ŽLUTICKU - Přednáška - muzeum 1. patro

Zámecká zahrada
Sobota

9. 6.

15:00

DĚTSKÝ DEN - program, soutěže, tombola, atrakce
Žlutické maminky

Velké náměstí
Sobota

23. 6.

ŽLUTICKÁ POUŤ – bohatý program po celý den, ukázka
uměleckých řemesel, stánky, občerstvení všeho druhu

Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle

24. 6.

16:00

POUTNÍ MŠE SVATÁ

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