


SLOVO STAROSTY

Rád  v  tomto  čísle  zpravodaje  tlumočím  dík  pana  Václava  Lupínka  z  Českého  svazu 
ochránců přírody za spoluorganizování akce „Ukliďme svět“ ve Žluticích. Zejména se pochvalně 
zmiňoval  o  paní  Mgr.  Vendule  Kuchtové,  která  se  úkolu  výborně  chopila.  Poděkování  patří 
samozřejmě také všem žákům naší základní školy, kteří ve městě a jeho okolí sbírali odpad. Podle 
informace p. ředitele Technických služeb Žlutice všichni dobrovolníci uklidili přibližně 135 kg 
směsného komunálního odpadu, 160 kg plastů, 30 kg skla a 7 ks pneumatik z osobních vozů. 
Myslím, že se k poděkování mohu připojit za všechny občany.

V měsíci  dubnu se naplno rozproudila debata kolem budoucnosti  základního školství  ve 
Žluticích. Doslova rozbuškou se stal záměr Karlovarského kraje sloučit své 2 školy – základní 
uměleckou školu (ZUŠ) se  základní  školou praktickou (ZŠP).  Podle tohoto záměru,  který byl 
předložen krajským zastupitelům, by vznikla jedna nová škola. Nástupnickou organizací by byla 
ZŠP, místo ředitele ZUŠ by zaniklo. Kraj zdůvodňoval svůj záměr větší ekonomickou silou nové 
organizace a také jednodušším převodem nové školy pod Město Žlutice, kterému bychom se v 
budoucnu  pravděpodobně  stejně  nevyhnuli.  Všechny  tyto  důvody  povýšil  nad  argument  o 
nevhodném spojování škol, které mají takto odlišné předměty činnosti. 

V záležitosti se od prvopočátku objevilo mnoho emocí a méně rozumných argumentů. To se 
nakonec dá pochopit, protože škola je o lidech. Nakonec pro mě je věc také osobní, protože jsem 
samozřejmě pořád zaměstnancem ZŠ praktické. Svolal jsem dvě schůzky pracovní skupiny, kterou 
tvořili  ředitelé  všech  žlutických  základních  škol  a  paní  zastupitelka  Plitzová.  Na  jednání  této 
skupiny jsem připravil  několik variant  možného řešení  a skupina je posuzovala.  Zároveň bylo 
konstatováno, že zřejmě nadešel správný čas k aktivnímu zapojení se do procesu optimalizování 
základního školství ve Žluticích. Pracovní skupina připravila zastupitelům východiska a nastínila 
možný budoucí stav. Zastupitelé se pracovně sešli a spolu s pozvanými zástupci Karlovarského 
kraje  celou záležitost  diskutovali.  Z tohoto jednání  vyplynul závěr,  že  město chce budoucnost 
základních škol aktivně řešit a případně krajské školy převzít. 

Na veřejném zasedání zastupitelstva byl tento záměr také schválen a postoupen k posouzení 
zastupitelům krajským. Zároveň jsem byl jako starosta pověřen zpracováním záměru tak, aby mohl 
být realizován nejlépe k 1. 7. 2013. Na tomto úkolu bude pracováno v nejbližších týdnech. Chci 
jen předeslat, že pro školy budeme hledat prostory v budovách s méně využitou kapacitou (např. 
ZŠ).  Důvodem nejsou jen  úspory  na  energiích a  opravách.  Začíná  se  u  nás  rýsovat  zajímavá 
myšlenka o daleko hlubším propojení různých typů škol, včetně například mateřské školy. Naše 
děti by potom mohly plynuleji procházet tímto systémem, bude možná užší spolupráce, integrace 
by mohla konečně dostat smysl atd. Tento model ovšem předpokládá kvalitní management, který 
bude muset zvládat náročné úkoly.  Ani to by nás ale nemělo odradit, jedná se budoucnost našeho 
města. A prozatím se k ní v této otázce staví zastupitelé odpovědně.

Na závěr mi dovolte připojit se ke gratulaci panu Jaroslavu Kolihovi ml., který byl svými 
kolegy ze záchranné služby zvolen řidičem – záchranářem roku 2011. Nešlo o žádnou soutěž, ale 
celkově o jeho osobnost, práci, spolehlivost a kolegialitu. Blahopřeji.   

Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)

Dovolte mi,  abych i  v květnovém čísle  ŽZ stručně referoval  o  činnosti  RM, která  se  v 
období od 26. března do 12. dubna sešla třikrát a projednala 26 bodů, z nichž jsem vybral ty, které 
považuji za nejdůležitější.

Tento příspěvek začnu důležitou informací,  která se zásadně týká dalšího vývoje našeho 
města. RM jednomyslně schválila vypracování projektu revitalizace plochy Velkého náměstí, dále 
také  odborné  zpracování  Programu regenerace  MPZ Žlutice  a  projektu  pro  obnovu komplexu 
budov čp. 1, 144 a 145 (muzea a radnice) od společnosti Atelier Soukup z Plzně. S tím souvisí i 
zadání vypracování stavebně-historického průzkumu komplexu budov č. p. 1, 144 a 145 a dalších 
objektů v MPZ, který provede Ing. Jan Anderle. 

Proč se RM rozhodla k tomuto kroku? Již při představení rozpočtu na rok 2012 bylo RM 
deklarováno, že nemalá část finančních prostředků bude věnována na přípravu projektů vedoucích 
k smysluplné obnově města a dokončení rekonstrukce budovy muzea, což se nyní děje. Projekt 
revitalizace Velkého náměstí je nezbytný k tomu, aby se po etapách mohlo začít s jeho obnovou a 
proměnou  k  funkčnímu  a  urbanisticky  správně  řešenému  náměstí.  Již  v  tomto  roce  bude 
dokončena  rekonstrukce  sloupu  Nejsvětější  Trojice,  což  s  sebou  přináší  i  nutné  úpravy  jeho 
nejbližšího okolí. Díky vypracovanému projektu na revitalizaci Velkého náměstí budou již tyto 
první úpravy probíhat v souladu s celkovou koncepcí, navíc už podle zásad programu regenerace 
MPZ,  který  bude  poprvé  od  roku  1992 pro  Žlutice  vypracován  erudovanými  odborníky.  RM 
zadala přípravu projektu pro obnovu komplexu budov čp. 1, 144 a 145 hned z několika důvodů. 
Ten první je snaha dokončit rekonstrukci muzea, tedy interiérů této budovy, druhým je funkční 
propojení  muzea  a  radnice,  přičemž  je  cílem  do  těchto  prostor  přestěhovat  infocentrum  a 
knihovnu,  vytvořit  reprezentativní  místnost  pro  společenské  události  atd.  Třetím  důvodem  je 
zahájení rekonstrukce vnějšího pláště budovy radnice, které by RM ráda realizovala z dotací z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, tedy z 
peněz od Ministerstva kultury. 

Kdo bude na těchto zásadních projektech pracovat? RM se podařilo pro tuto práci získat dva 
přední odborníky, prvním je Ing. arch. Jan Soukup, který je odborník na historickou architekturu, 
výtvarné  umění  a  historii,  dále  je  předseda  Obce  architektů  plzeňského  regionu,  předseda 
občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska a Klášter Chotěšov, autor mnoha článků a 
přednášek o historické architektuře, ředitel Diecézního muzea v Plzni a autor jeho výstav, autor 
knihy Ohrožené kostely  a  spoluautor  knihy Kostely  Starého Plzence a  Živé kameny litického 
kostela,  držitel  ocenění  primátora  města  Plzně,  městské  historické  pečeti.  Mezi  jeho  největší 
projekty obnov veřejných prostranství patří rekonstrukce Náměstí Republiky v Plzni, Masarykovo 
náměstí  v  Rokycanech  nebo  centra  Konstantinových  Lázní.  Druhým odborníkem je  Ing.  Jan 
Anderle, historik architektury, který v roce 1984 zakládal Klub Augusta Sedláčka, tomu od roku 
1999 předsedá. Jeho profesní působení provází rozsáhlá odborná publikační činnost a organizační 
práce na poli vědy, rovněž se věnuje popularizaci jejích výsledků v podobě článků a přednášek. 
Posledních několik let působí vedle své hlavní profese jako externí učitel na Katedře archeologie 
ZČU v Plzni.  Jednoduše  řečeno,  je  historické jádro města  Žlutice  v těch nejlepších  rukou.  V 
nejbližší době se můžete těšit  na besedu s oběma odborníky, kteří  představí  své záměry všem 



zájemcům ze Žlutic a okolí. Veškeré práce by měly být hotové ještě v tomto roce. Více informací  
se zájemci dozví právě na avizované besedě.

I druhá informace je pozitivní a týká se rozvoje města, jelikož město Žlutice získalo dotaci z 
Operačního programu Životního prostředí na protipovodňová opatření, do kterých patří mimo jiné 
tvorba digitálního povodňového plánu a modernizace varovného systému (městského rozhlasu). 
Žlutice se tak po přilehlých obcích konečně dočkají moderního městského rozhlasu.

RM  se  pokusí  dostat  Žlutice  na  plánovanou  evropskou  cyklistickou  „dálnici“,  proto 
schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Střelská cesta – vyhledávací studie úseku Chyše – 
Žlutice – Toužim/Bochov“ v rámci dotačního programu Karlovarského kraje „Podpora rozvoje 
cyklistické infrastruktury Karlovarského kraje 2012“. V této záležitosti se výrazně angažoval pan 
tajemník Ing. Ondřej Fábera, za což mu patří velký dík.

Jelikož  Římskokatolická  farnost  Žlutice  žádala  o  finanční  příspěvek  na  dokončení 
restaurování  skříně  varhan  v  kostele  sv.  Petra  a  Pavla  ve  Žluticích  z  Programu  restaurování 
movitých  kulturních  památek  2012,  kde  je  nutná  spoluúčast  ve  výši  10%  z  celkové  částky, 
požádala RM o finance na pokrytí  této spoluúčasti,  která v tomto případě činí  7.410 Kč. RM 
samozřejmě této žádosti vyhověla.

V souvislosti s novou koncepcí kultury vyhlásila RM záměr pronajmout nebytové prostory v 
domě Smetanova čp. 71 (městský kulturní dům) a vybavení těchto prostor na dobu určitou do 
31. 12. 2012  za  nájemné  ve  výši  1  Kč  a  za  dalších  podmínek  stanovených  v  nové  nájemní 
smlouvě, kterou RM pečlivě připravila ve spolupráci s městským právníkem. Od tohoto kroku si 
slibujeme snížení nákladů pro město a přitom zvýšení kvality služeb v kulturním domě.

Tento rok je také ve znamení tvorby nového Územního plánu města Žlutice, což nebude 
nikterak levná záležitost, kterou nám bohužel ukládá zákon. I když to vyznívá nelogicky, schválila 
RM vypracování  změny  plánu  stávajícího  (1/2011),  která  se  týká  obchvatu  Veselova,  a  to  z 
důvodu úsporných opatření při vlastní realizaci a také proto, aby nebyla stavba brzděna přípravou 
nového územního plánu. Je totiž nutné, aby byla přípojka na R6 hotová ještě před její rekonstrukcí 
v blízkosti Žlutic. Výše uvedenou změnu provede Ing. arch. Ivan Štros.

V souvislosti s uzavřením městského kina a obnovou kříže v Protivci RM udělila finanční 
odměny  několika  spoluobčanům.  V  případě  kina  za  promítání  a  zajištění  provozu  kina,  u 
protiveckého kříže byly kompenzovány vynaložené náklady. Ještě jednou bych rád za celou RM 
odměněným poděkoval.

Na závěr ještě zmíním, že RM jmenovala členy konkursní komise pro výběr ředitele MŠ a 
ZŠ a také jmenovala dvě nové členky Sboru pro občanské záležitosti.

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  spoluobčanům krásný  měsíc  máj  a  ještě  jednou  děkuji  školákům a 
ochráncům přírody za úklid města a okolí v rámci akce Ukliďme svět!

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











PODĚKOVÁNÍ



CO SE NÁM NELÍBÍ

V roce 2010 si zahrádkáři v dolní části našeho města (u tenisového kurtu) vlastními silami 
postavili, v pořadí již pátý, dřevěný most přes řeku Střelu. O jejich práci jsme psali v čísle 11/2010 
ŽZ. Hned na počátku následujícího roku prošel most zatěžkávací zkouškou, povodní. A odolal. V 
současné  době  však  někteří  nezodpovědní  majitelé  čtyřkolek  začali  tuto  „lávku  pro  pěší“ 
bezohledně ničit svými opakovanými „nájezdy“. Takže, pokud jste chlapi nejen v době, kdy sedíte 
na svých čtyřkolých miláčcích, najděte si, prosím, ke svým „výletům“ jinou trasu. Díky.

Míla Špidrová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V dnešním příspěvku bych se  ráda krátce věnovala  dalšímu vzdělávání  pracovníků naší 
pečovatelské služby.

V  sociálních  službách  dochází  k  úzké  vazbě  mezi  klienty  a  pracovníky.  Pracovníci 
pečovatelské služby jsou s klienty v každodenním kontaktu, proto zejména na těchto pracovnících 
závisí kvalita služby, která je klientům poskytována.  Z tohoto důvodu je problematika dalšího 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků zakotvena i v legislativě. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nám ukládá 
povinnost  zabezpečit  sociálnímu  pracovníkovi  a  pracovníkům  v  sociálních  službách 
(pečovatelkám)  další  vzdělávání  v  rozsahu  nejméně  24  hodin  za  kalendářní  rok.  Tímto 
vzděláváním si zaměstnanci pečovatelské služby obnovují, upevňují a doplňují svou kvalifikaci.

Povinnost dalšího vzdělávání se plní formou účasti v akreditovaných kurzech, odbornými 
stážemi v zařízeních sociálních služeb, účastí na školících akcích, specializačním vzděláváním.

Naše organizace má na rok 2012 sestavený vzdělávací plán. V tomto plánu jsou navrženy 
pro  jednotlivé  zaměstnance  různé  formy  dalšího  vzdělávání.  V  tomto  roce  již  pracovnice 
pečovatelské služby absolvovaly akreditované školení Psychologie stáří, školící akci Příprava na 
inspekci kvality a opatření po inspekci, školící akci Individuální plánování. 

Všichni pracovníci pečovatelské služby dále absolvují školení požární ochrany, bezpečnosti 
práce a školení řidičů. Tato školení však již nejsou považována za další vzdělávání ve smyslu 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemci  o  zavedení  pečovatelské  služby  a  zájemci  o  přidělení  bytu  v  domě  s 
pečovatelskou službou mohou kontaktovat ředitelku pečovatelské služby na níže uvedených 
kontaktech.

Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.

tel. č. 353 393 269, 725 958 988



CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Chtěli bychom Vás informovat o tom, kdo jsme, co děláme, jaké služby poskytujeme, komu 
jsou určeny atd. 

Proto  začneme  od  začátku  a  představíme  se  vám.  Centrum  pro  zdravotně  postižené 
Karlovarského kraje vzniklo již v roce 2000. Máme pobočku v Karlových Varech, Sokolově a 
Chebu. Poskytujeme bezplatné odborné sociální  poradenství.  U nás si  můžete  půjčit  zdravotní 
pomůcky, ale i si je zakoupit nebo získat na poukaz od lékaře. 

Dále  zajišťujeme  osobní  asistenci,  dopravu  speciálně  upraveným  vozidlem,  pořádáme 
zájezd do Itálie, Weidenu, ples Harmonie a fakultativní činnosti, jako např. základy obsluhy na 
počítači (Senioři komunikují), masáže. Služby jsou především pro zdravotně postižené osoby a 
seniory,  ale  může  je  využívat  široká  veřejnost.  Více  informací  najdete  na 
www.sluzbypostizenym.cz. 

Rádi vám poradíme a zodpovíme případné dotazy na  602 340 549, 353 234 666.

Jana Makošová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH

Zásahová jednotka vyjížděla během prvních třech měsíců letošního roku k celkem jedenácti 
událostem. Jednalo se o šest technických zásahů (5. ledna spadlý strom u obce Kobyle, 14. ledna 
zapadlý  kamion  u  obce  Močidlec  –  únik  ropných  látek,  likvidace  stromu,  20.  leden  požár 
elektrické  zásuvky  v  ulici  Mlýnská,  3.  března  a  27.  března  otevírání  dveří  v  ulici  Vítězná  a 
Mlýnská, 25. března likvidace obtížného hmyzu v ulici Hradební) a pět požárů (30. ledna požár 
kotelny rodinného domku v Chyších, 8. února požár rodinného domku v Rabštejně nad Střelou, 
17. března a 21. března požár louky u obce Pšov, 18. března požár louky a lesa u obce Skoky).

Další  činností  byla  odborná  příprava,  kdy  se  všichni  velitelé  a  strojníci  zúčastnili 
dvoudenního  školení  na  profesionální  stanici  v  Karlových  Varech.  Část  jednotky  absolvovala 
cvičení dobrovolných hasičů „JITONA 2012“ v Teplé, které se skládalo ze sedmi disciplín a bylo 
dobrou  prověrkou.  Tohoto  cvičení  se  zúčastnilo  na  100  dobrovolných  hasičů  z  Chebského  a 
Karlovarského okresu. Byli jsme také samozřejmě nápomocni potřebám našeho města, například 
při proplachování nefunkčních kanalizací a propustí. Dne 15. března nám přibyl další člen, který 
se po absolvování základního kurzu odborné přípravy, kurzu nositele dýchací techniky (probíhal 
na  stanici  HZS  Toužim)  a  uzavření  smlouvy  s  naším  městem,  stal  plnohodnotným  členem 
zásahové jednotky.

Jak  již  jsem  informoval  v  minulém  příspěvku,  bylo  do  našeho  zásahového  vozidla 
zabudováno prostřednictvím firmy THT Polička vyprošťovací zařízení LUKAS.  

Od  29.  března  se  pravidelně  zúčastňujeme  základního  kurzu  vyprošťování  osob  z 
havarovaných  vozidel,  který  by  měl  být  zakončen  závěrečným  úspěšným  teoretickým  a 
praktickým přezkoušením, a poté by měla být jednotka mimo jiné také předurčena výjezdům k 
dopravním  nehodám.  Lektorem  a  garantem  výcviku  je  velitel  profesionální  stanice  Toužim 



npor. Jiří  Horník.  Starší  vozidla  na  praktický výcvik  s  vyprošťovacími  nástroji  a  vystřihávání 
figurantů nám dodává firma SOLITERA, za což ještě jednou děkujeme.

Naši mladí hasiči také nezahálí. Schází se 
pravidelně  každý  čtvrtek.  V  zimních 
měsících  navštěvovali  školní  tělocvičnu, 
vyrobili nástěnku, na které prezentují svou 
činnost v základní škole. V měsíci březnu 
se  zúčastnili  halové  soutěže  v  Toužimi, 
kde obsadili v kategorii mladších sedmé a 
osmé místo a starší skončili desátí. Nyní se 
již  pilně  připravují  na  okresní  kolo  hry 
Plamen, které proběhne ve dnech 18. - 20. 
května v Bečově. Držíme palce!

Závěrem  bych  vás  seznámil  s  akcemi, 
které proběhnou v měsíci květnu.

30. dubna 
- 17:00 hodin stavění májky v hasičárně

13. května 
- 8:30 hodin  Mše  Svatá  za  hasiče  v 

kostele sv. Petra a Pavla
- 10:30  hodin  zapálení  svíček  u  hrobů 

hasičů,  kteří  již  nejsou mezi  námi,  na 
hřbitově ve Verušicích

- 13:00  hodin  den  otevřených  dveří  v 
hasičské  zbrojnici  (ukázka  techniky, 
vybavení možnost si vyzkoušet výzbroj, výstroj, hry pro děti, občerstvení zajištěno), srdečně 
zveme naše spoluobčany

18.- 20. května okresní kolo hry Plamen v Bečově nad Teplou

26. května 
- 14:00 hodin soutěž „O pohár starosty města Žlutice“ na Velkém náměstí
- 17:00 hodin taneční zábava „OPEN AIR“ na Velkém náměstí, hudba a občerstvení zajištěno 

Srdečně zveme, přijďte se pobavit a podpořit naše soutěžní družstva.

Veškeré  další  informace  o  činnosti  našeho  spolku  naleznete  na  internetových  stránkách 
www.hasici-zlutice.cz

Alois Minář
Jednatel a velitel SDH Žlutice





ZE ŽIVOTA MŠ ŽLUTICE

Co  se  událo  za  poslední  4  měsíce  v  MŠ  Žlutice?  Měsíc  leden  byl,  zejména  u  našich 
předškoláků,  ve  znamení  zápisu  do  ZŠ  Žlutice.  Děti  měly  možnost  navštívit  základní  školu, 
prohlédnout si její prostory a zúčastnit se ukázkové hodiny v 1. třídě, aby věděly, „do čeho v září  
jdou“. Pro rodiče předškoláků byla 25. 1. uspořádána beseda s pracovnicí PPP K. Vary Mgr. Jitkou 
Škrabánkovou  na  téma  „Školní  zralost“,  kde  po  krátké  přednášce  měli  možnost  diskutovat, 
vyjádřit  své  názory  nebo případné obavy a  domluvit  si  individuální  konzultaci  s  odborníkem, 
čehož v tomto školním roce využilo více rodičů.

Všechna nervozita a očekávání vyvrcholila dne 1. února, kdy proběhl zápis do ZŠ Žlutice, 
na který se děti moc těšily. I když občas ukápla slzička, všechny zápis zvládly. Tradičně jsme na 
konci února společně oslavili masopust, smažili jsme masopustní koblihy, boží milosti a nejstarší 
děti prošly v masopustním průvodu po MŠ.

V březnu  jsme  uspořádali  pro  všechny  děti  zblízka  i  z  dálky  tradiční  dětský  karneval, 
tentokrát pod názvem „Karnevalová olympiáda“, s mnoha soutěžemi se sportovním zaměřením, ve 
kterých se vyřádily děti, někdy i společně s rodiči. Připravena byla bohatá tombola a odměny za 
soutěže, takže nikdo nešel domů s prázdnou.

V týdnu od 19. 3. – 23. 3. proběhla na naší MŠ hloubková kontrola České školní inspekce. 
Podrobná zpráva s výsledky bude zveřejněna na našich webových stránkách.

Hned po návštěvě České školní inspekce nás čekala další významná akce, a to zápis do MŠ, 
který se konal 27. března v budově MŠ. K zápisu přišlo celkem 26 dětí, pro které byly připraveny 
malé dárečky jako upomínka na tento slavnostní den. Tyto děti budou moci od května navštěvovat 
„Vláček  kolejáček“,  který  je  takovou  malou  přípravkou  před  vstupem do  MŠ.  Seznámí  se  s 
prostředím školky a svými učitelkami. Tak hodně zdaru.

Od ledna do dubna děti navštívily 3 divadelní představení a předškoláci začali chodit na 
lekce plavání do bazénu ZŠ Žlutice, kde se formou různých her učí odbourávat strach z vody.

Pokud máte zájem dozvědět se více o naší MŠ nebo zhlédnout fotky z akcí jednotlivých tříd, 
doporučuji navštívit naše webové stránky www.mszlutice.estranky.cz.

Iva Slunčíková 

Klárka Richterová 
Základní škola Žlutice



JARO V PŘEDSTAVĚ DĚTÍ 

Adélka Gabrielová
Základní škola Žlutice

Eliška Plachá
Základní škola Toužim



DŘEVORUBEC JUNIOR

Ve čtvrtek  19.  dubna  2012  se  dva  žáci   3.  ročníku  SOU zúčastnili  Mistrovství  České 
republiky v Bzenci v soutěži „Dřevorubec junior“. Tomáš Cigánek i Honza Neuberg výborně hájili 
barvy naší školy. 

Tomáš Cigánek vybojoval první místo v disciplině kácení stromu a stal se Mistrem ČR v 
práci s motorovou pilou. 

A  to  ještě  není  všechno!  V  mezinárodním  mistrovství  České  republiky  –  za  účasti 
soutěžících  ze  Slovenska,  Litvy,  Bulharska  a  Srbska  –  obsadil  skvělé  třetí  místo  v  práci  s 
motorovou pilou. 

Blahopřejeme a jsme na tebe „Cigi“ pyšní.

P.S. Poděkování za přípravu na soutěž patří samozřejmě jeho dvěma mistrům odborného 
výcviku panu Chrustovi a panu Matuštíkovi.



, 







POČASÍ ŘÍJEN 2011 – DUBEN 2012
Navazuji  na konec loňského měsíce října, kdy nastal  přechod do podzimu velmi  rychle. 

Listopadové mlhy nabývaly dosti silné intenzity. V některých dnech byla viditelnost pouze do 150 
metrů.  Byl  to  měsíc  plný  inverzního  počasí  a  zároveň  nejsušší  měsíc  za  několik  posledních 
desetiletí. Mlhy byly zaznamenány 15x. Počátek prosince byl obdobný jako listopad. 4. 12. po 
dlouhotrvajícím nočním dešti  spadlo  20 mm srážek,  což  činí  200 l/m2.  Hned druhý den byly 
zaznamenány 3 cm prvního sněhu. Vydržel pouze dva dny. 16. prosince formou přeháněk napadlo 
10 cm sněhu a tím svitla naděje, že Vánoce by snad mohly být bílé. Ale naděje se brzy rozplynula. 
Sněhu vlivem tepla rychle ubývalo a na svátky nebyl opět žádný. 30. prosince sice napadly 4 cm 
nového sněhu, ale i ten vlivem mrholení a poměrně silného větru roztál.

Nový rok 2012 začal  opět  větrem s minimálními  sněhovými srážkami.  4. ledna napadly 
4 cm sněhu, poté postupným připadáváním dosáhla sněhová pokrývka až 12 cm. Tento stav se 
udržel  až do konce měsíce ledna,  který byl srážkově nadprůměrným.  Napadlo celkem 85 l/m2 

čtvereční. Očekávané silné mrazy, které se prozatím držely nad Polskem a Běloruskem, k nám 
dorazily již na počátku února z důvodu změny tlaku vzduchu. Teploty se pohybovaly od  10°C do 
20°C pod bodem mrazu,  v některých oblastech spadly až na -25°C až -30°C. Bylo to pro nás 
nezvyklé, i když i v předešlých letech byly tyto mrazy zcela normální a patřily běžně  k zimnímu 
období. Mrazy byly provázeny i sněžením, hlavně silnými přeháňkami. 16. února bylo na stanici 
naměřeno 18 cm nového sněhu, který od poloviny měsíce pomalu ubýval společně s mrazy. Došlo 
k oteplení, místy až na 8°C. Sníh byl již neměřitelný. Pomalým táním nehrozilo riziko povodní tak 
silných jako v minulých letech, i když na některých řekách byla zvýšena povodňová aktivita. Na 
srážky byl únor chudý, jen 27,8 l/m2, a to téměř jen ze sněhu ze 16. února. Jiná situace byla v 
horských oblastech, kde si milovníci zimních sportů přišli na své. Začátek března sliboval pomalý 
přechod do jarních měsíců. Byl zcela beze srážek, teplotně v průměru 10°C, a to až do 23. 3., kdy 
se objevila první blízká bouřka s prudkým deštěm. Napršelo celkem 19,1 mm, což je 190 l/m2. 
Poté se velmi citelně oteplilo a to připomínalo již skutečné jaro. Teploty vzrostly až na 19°C, 
místy  ještě  o  něco  více.  Toto  počasí  vydrželo  až  do  konce  března,  kdy  nastal  obrat  vlivem 
příchodu studeného vzduchu od Skandinávie. Teploty počátkem dubna poklesly hluboko dolů, k 
průměru 7°C – 8°C. V noci a hlavně k ránu bylo pod nulou, až -4°C. Toto chladné počasí ovlivnilo 
i velikonoční svátky, i když koledníkům to určitě nevadilo. Dlouhodobá předpověď do poloviny 
dubna není příliš lichotivá. Ale snad...

Pro zajímavost – Za rok 2011 bylo naměřeno celkem 578,4 l/m2, což je průměr již několik 
let stejný. Sněhu napadlo i s připadáváním 104,4 cm. Sněžilo 19x, propršelo 101 dní. Mlha byla 
24x.

S dalšími informacemi vás opět seznámím v měsíci říjnu.

Jaroslav Janouškovec



KNIHOVNA – TENTOKRÁT V ČÍSLECH

Naši milí čtenáři Žlutického zpravodaje, v minulém čísle jsem slíbila, že vás seznámím s 
průběžnými výsledky čtenářské soutěže, kterou jsme v knihovně vyhlásili pro žáky 2. až 5. tříd 
základní školy. Musím všechny děti a třídy, které se do soutěže aktivně zapojily, samozřejmě, 
pochválit. Zvýhodněné podmínky v rámci Měsíce čtenářů využilo k registraci celkem 156 čtenářů 
a  z  toho  bylo  112  dětí  do  15  let.  V  březnu  našich  služeb  využilo  celkem  1 220  fyzických 
návštěvníků, z toho bylo právě dětských uživatelů 690. 

Dětičky sbírají bodíky do soutěže opravdu statečně nejen pro sebe, ale i pro své třídy. V 
průběžném  hodnocení  výsledků  nám  zatím  vedou  ti  nejmladší  žáci  ze  2.A  (paní  učitelky 
Šenkýřové), mají trošku početní převahu nad ostatními, ale ti to dohánějí zase počtem návštěv. Na 
druhém místě  je  třída 4.A (paní  učitelky Sýkorové)  a  na třetím místě  se  drží  třída  3.A (paní 
učitelky Slavíkové). Trošku nám „odpadli“ páťáci, ale do konce soutěže máme před sebou ještě 
celý měsíc květen, tak je možné ještě skluz dohnat. Mezi jednotlivými soutěžícími nejvíc bodují 
Tomáš Molek (4.A), Martin Růžek (4.A), Klára Richterová (5.B), Eliška Slavíková (4.A), Josefína 
Vojtová (5.B) a Silvie Švambergová (5.B). Věřím, že jim úsilí vydrží až do finále soutěže. 

A když už jsme tentokrát u těch „suchých“ statistických čísel, tak vás seznámím s výsledky, 
kterých knihovna dosáhla za celé I. čtvrtletí  roku 2012, alespoň ve zkratce.  Půjčilo se  celkem 
15 082 knih  a  časopisů,  zaregistrovalo  se  256 čtenářů,  Knihovnu navštívilo  celkem „fyzicky“ 
3 062 uživatelů, on-line katalog použilo 2 235 tazatelů (od jeho spuštění v roce 2011 jich bylo již 
12 138)  a  služby  veřejného  internetu  využilo  1 700  návštěvníků  (tedy  přibližně  každý  druhý 
uživatel knihovnických služeb), knihovní fond je doplněn o 193 nových knih. Stále platí možnost 
půjčit si a nebo vrátit knihy a časopisy i v sobotu. Věřím, že knihovně zachováte svou přízeň.

Míla Hlaváčková

PLES VTK
Dne  16.  března  se  uskutečnil  již  11.  ročník   plesu  Volejbalovo-tenisového  klubu  ve 

Žluticích. Členové klubu každoročně dokazují, že se umí nejen scházet ke společnému klání na 
kurtech, ale i se pobavit, zatancovat si a udělat legraci sami ze sebe. To bylo patrné hlavně z již  
tradičních vystoupení žen a mužů pod taktovkou Evy Košnářové a Jaromíra Břehového. Ten se 
ujal i dalšího nelehkého úkolu a prováděl hosty programem po celý večer.

Kromě společných vystoupení,  ukázek sportovního rokenrolu (výborní  mladí  tanečníci  z 
Karlových Varů) a vyhlášení klubových sportovců roku byla dalším „trhákem“ bohatá tombola, 
kterou mnozí  přespolní  návštěvníci  komentovali  slovy „to jsme ještě  neviděli“  a „to už se  ve 
velkém městě nevidí“.

Ples se prostě i letos povedl díky nadšení a práci samotných členů klubu a nezbývá nám nic 
jiného, než se těšit na ten další v příštím roce. Pokud si chcete dobře zatančit a pobavit se, přijďte 
mezi nás!



Za organizační tým VTK - Hana Hnyková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Milí přátelé, vážení spoluobčané!
Během roku 2011 a 2012 se nám podařilo podnítit rekonstrukci několika křížků a soch v okolí  
Žlutic. Opravy provedli manželé Stoklasovi a paní MgA. Helenka Štěrbová. Finance byly získány 
z fondů EU, Karlovarského kraje, města Žlutice, obce Pšova a několika dalších sponzorů.

Panu Boreckému se podařilo  sestavit  zajímavou sérii  snímků,  která  zachytila  nejen stav 
památek  „před a  poté“,  ale  i  průběh  jejich  demontáží  a  instalací.  Unikátní  fotky  vznikly  i  v 
ateliérech uvedených umělců.

Fotografie  zakoupilo  město  Žlutice  a  zůstanou  majetkem  města.  Časem  by  měly  být 
umístěny  v interiérech radnice.

Výstava fotografií se uskuteční v městském muzeu v 1. patře a potrvá do září.
Srdečně  vás  zvu  i  jménem  kulturní  referentky,  paní  Marušky  Ferencové,  na  zahájení 

výstavy, které proběhne 24. 5. 2012 v 17 hodin. Přijďte se s námi podělit o radost z povedeného 
díla.

Hana Hnyková – Spolek okrašlovací Vladař a Muzejní spolek Žlutice

INZERCE

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

***
Prodám umělohmotnou nádrž na vodu (obsah 1000 litrů) v hliníkové kleci. Na zahradu.

 605 338 638



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

INZERCE

POZVÁNKA
Zveme vás na posezení v příjemné atmosféře na rehabilitaci ve Žluticích, Hradební ulici 32.

Dne: 17. 5. od 17 hodin

Ukázka provozu rehabilitace, nabídka služeb. 
Přístrojová lymfodrenáž – ukázka (na křečové žíly, bolesti dolních končetin, otoky)

Ultrazvuková liposukce - na hubnutí problémových partií, na celulitidu.

Hostem bude též kosmetická poradkyně Mary Kay, která vás naučí triky na rychlé elegantní líčení
v jarních tónech.

SOUČÁSTÍ POZVÁNKY JE I MALÉ OBČERSTVENÍ.

Všichni jste srdečně zváni.

Za rehabilitaci Žlutice - Ungrová Alena, DiS.
Za Mary Kay - Kroutilová Zuzka  603 511 629

***

Optimální aktivní životní styl začíná dosažením vyvážené výživy
• Chcete regulovat svoji váhu? 
• Chcete získat více energie? 

• Chcete se cítit lépe? 
 Správné výrobky od Herbalife, ať je váš cíl jakýkoliv 

 Nezávislé konzultace – kontakt
www.hubnete.cz/leny

www.snidejzdrave.cz/leny
www.vyzivaprosport.cz/leny



Email: lenkaren@email.cz
 724 510 936





PROGRAM  KULTURNÍCH
POŘADŮ

 

DUBEN - KVĚTEN 2012

Velké náměstí

Pondělí 30. 4. 15:30-16:30 Slet čarodějnic u radnice

Pondělí 30. 4. 20:00 Koncert skupiny  UDG
Přeloženo ze 7. 5.

Sobota 26. 5. 14:00 Soutěž „O pohár starosty města Žlutice“
17:00 Taneční zábava „Open Air“

Kulturní dům Žlutice

Pátek 25. 5. 9:00-17:30 Výstava Divadla Spejbla a Hurvínka Praha

Sobota 26. 5. 9:00-16:00 Výstava Divadla Spejbla a Hurvínka Praha

Kostel sv. Petra a Pavla

Sobota 13. 5. 8:30 Mše Svatá za hasiče
Po mši bude následovat (10:30) zapálení svíček u hrobů 
hasičů, kteří již nejsou mezi námi

Hasičská zbrojnice

Sobota 13. 5. 13:00 Den otevřených dveří – ukázka techniky, vybavení, možnost 
si vyzkoušet výzbroj, výstroj, hry pro děti.
Občerstvení zajištěno.



PROGRAM  KULTURNÍCH POŘADŮ - dokončení

Galerie

Čtvrtek 3. 5. 17:00 Vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Soukupa, 
studenta SLŠ

Čtvrtek 31. 5. 17:00 Vernisáž netradiční výstavy
obrazy Marie Havlenová Saudková

Muzeum

Čtvrtek 24. 5. 17:00 Vernisáž výstavy drobných památek na fotografiích 
Jana Boreckého
pořádá Muzejní spolek Žlutice, SOVa, Město Žlutice

Odjinud

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 20. 5. 2012
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