SLOVO STAROSTY
Nemohu v tomto čísle opomenout skutečnost, že se téměř po šedesáti letech uzavřely dveře
našeho kina v Mlýnské ulici. O nerentabilnosti provozu jsem informoval již před několika měsíci.
S nezájmem diváků se bohužel kino nedokázalo vypořádat, ale hlavním důvodem k jeho uzavření
se stala zastaralá technika a vývoj filmové produkce. Distributoři nových filmů se definitivně
rozloučili se starou technologií a vykročili pouze digitální cestou. Zjednodušeně řečeno, přestaly
se vyrábět filmy ve formátu, který umí naše promítačky. Pokud bychom tedy chtěli udržet krok,
museli bychom kino digitalizovat, což představuje investici přes 2 mil. Kč. Návratnost takové
investice je mizivá, navíc interiér kina by si zasloužil přinejmenším stejnou finanční injekci. Jsem
si vědom, že nelze vše měřit jen hodnotou peněz, nicméně dovedu si výše zmíněné částky
představit na jiných, potřebnějších místech. Nutno ještě dodat, že ve srovnání s podobně velkými
sídly bylo promítání v našem kině poměrně raritou. Zásluhu na tom také jistě mají všichni ti, kteří
se provozování chopili. Bez jejich ochoty a vůle by už kino dávno nepromítalo a patří jim proto
dík.
V návaznosti na nový stavební zákon je město nuceno pořídit nový územní plán pro všechna
katastrální území (Žlutice, Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Mlyňany, Skoky,
Vladořice, Záhořice) nejpozději do 1. 1. 2015. Zastupitelstvo města rozhodlo na konci srpna
loňského roku o pořízení tohoto strategického dokumentu a minulý měsíc vybralo zhotovitele –
projektanta Ing. arch. Ivana Štrose. Ten ve zjednodušeném výběrovém řízení nabídl nejnižší cenu.
Jeho nabídka byla ve výši 948 tis. Kč. Tento poměrně vysoký výdaj je nutné investovat, protože
pokud nebude nový územní plán schválen a vydán, hrozí mimo jiné stavební uzávěra na všech
našich katastrech. Zastupitelé rovněž v této souvislosti schválili podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na pořizování územně plánovací dokumentace. Její maximální výše může
ovšem pokrýt celkově asi 1/5 nákladů, pokud bude město podpořeno. Při pořizování územního
plánu jsme tedy na úplném začátku dlouhého a poměrně složitého schvalovacího procesu.
Dokončen by měl být do 2 let. Všichni budou mít samozřejmě možnost zasáhnout do návrhu podle
zákona a v přesně daných termínech a lhůtách. Jakékoliv dotazy ohledně této problematiky jsem
připraven zodpovědět.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Všem čtenářům Žlutického
zpravodaje přejeme
veselé a slunečné
Velikonoce

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
Dovolte mi, abych i v dubnovém čísle ŽZ stručně referoval o činnosti RM, která se v období
od 27. února do 21. března sešla dvakrát a projednala 26 bodů. Kromě toho se RM 19. 3. sešla s
členy představenstva Žlutické teplárenské, a.s. a poté i s ředitelkou této společnosti, přičemž
tématem schůzky byla optimalizace systému řízení této, pro město klíčové, společnosti a úprava
cen tepla pro následující období. Dále ve sledovaném období proběhla dvě zasedání ZM v KD ve
Žluticích, a to 27. února, kdy bylo projednáno 17 bodů, druhé (mimořádné) pak 21. března, na
němž bylo projednáno 10 bodů.
Dubnový příspěvek začnu dobrou zprávou pro obyvatele přilehlých obcí. RM schválila
kácení a zdravotní řez stromů na návsi v Protivci a také na hrázi návesního rybníka ve Veselově,
čímž opět plní dílčí sliby, které dala na svých výjezdních zasedáních v jednotlivých přilehlých
obcích. S tímto souvisí i oprava prvního rybníku, která probíhá v Knínicích, a jejímž výsledkem
bude odbahnění a oprava hráze. Celkem budou všechny výše uvedené práce město stát 173.365 Kč
včetně DPH.
Když už jsme u vodních ploch, vyhlásila RM záměr pronajmout areál koupaliště Dolánka na
dobu neurčitou, a to za nájemné ve výši 1 Kč/rok. Doufejme, že se v tomto roce podaří nastartovat
první pokusy o proměnu našeho koupaliště v místo, kde budou obyvatelé Žlutic a okolí rádi trávit
svůj volný čas.
RM dále využila zákonem danou možnost vyhlásit jednou za 6 let konkursní řízení na
obsazení pozice ředitelů mateřské a základní školy, přičemž stávající ředitelé samozřejmě mohou
své dosavadní posty obhájit. V opačném případě se mohou objevit i noví, nadějní vedoucí
městských příspěvkových organizací. RM si od konkursu slibuje jisté oživení a nové nápady pro
zkvalitnění činnosti MŠ i ZŠ.
Stejně jako v jiných oblastech, prožívá změny i samotný úřad města. Když si odmyslíme
drobné úpravy interiéru radnice, pořízení nového bezpečnostního systému a personální změny v
úřednickém aparátu, bude sjednocena a externě zajištěna správa a údržba informačního systému
Městského úřadu Žlutice, což do budoucna zajistí poměrně značnou úsporu finančních prostředků.
Nově tedy bude správu vykonávat prověřená specializovaná společnost „na dálku“ a za minimální
náklady. Výhledově se pak nabízí využít tento model i u dalších organizací zřizovaných městem,
což by vedlo k dalším úsporám.
Posledním referovaným bodem z jednání RM je schválení nabídky společnosti Lesprojekt
východní Čechy na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města za cenu 375
Kč/ha lesa bez DPH a pověření pana starosty podpisem smlouvy o dílo. Zpracování lesního
hospodářského plánu se povinně provádí jednou za 10 let. Na základě výsledků práce specialistů
bude také do budoucna možné regulovat a správně stanovit výši nájemného za městské lesy.
Ještě krátce se zmíním o vybraných bodech ze zasedání ZM. Většina projednaných bodů se
opět týkala prodejů nemovitostí, pozemků nebo výmazu zástavního práva (viz vlastní usnesení).
Za zásadní bod, který ZM projednalo na svém 10. zasedání, považuji návrh na ukončení provozu
městského kina ke dni 31. 3. 2012 z důvodu velice nízké návštěvnosti a zejména nedostatku
finančních prostředků na digitalizaci kina (ukončena distribuce filmů ve formátu 35 mm), který
byl přijat. Po téměř 60 letech tak byl v tomto roce oficiálně ukončen provoz městského kina.

S rušením je spojený i další projednaný bod, kdy byla oficiálně zrušena příspěvková
organizace Knihovna Žlutice. To ovšem neznamená, že by byl jakkoli fyzicky omezován provoz
knihovny, ta funguje i nadále, jen se veškerá administrativa přesunula na městský úřad a
zaměstnanci knihovny jsou nyní zaměstnanci městského úřadu. Namísto dvou knihovnic zůstala
jedna a druhá se stala kulturní referentkou.
ZM také vyslovilo souhlas s bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví města i přes skutečnost, že uvedené pozemky jsou pronajaty třetí osobě. Jedná se
zejména o komunikace na katastrech Skoky u Žlutic, Verušice, Ratiboř u Žlutic, Protivec a
Žlutice.
21. března se též uskutečnilo mimořádné 11. zasedání zastupitelstva, a to z důvodu
schválení výběru zhotovitele územního plánu města, který musí být dle zákona hotový do roku
2015. ZM zároveň schválilo podání žádosti na pořízení územního plánu města, která alespoň
částečně pokryje nemalé náklady na jeho pořízení. Mimo jiné ZM vzalo na vědomí vyúčtování
příspěvku na opravu střechy kostela sv. Petra a Pavla, které předložil páter Řezáč.
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 krásné Velikonoce a nezapomeňte také na Den Země!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat sestřičce, paní Jitce Veselé, za velkou a obětavou péči
a pomoc při ošetřování mého těžce nemocného manžela.
Jiřina Zajícová s rodinou

POZVÁNKA NA SRAZ
Narodili jste se v roce 1947 a navštěvovali ZDŠ ve Žluticích? V roce 1962 jsme opustili
ZDŠ. V tom případě vás zveme na sraz po 50 letech, který se koná 5. května 2012. Sraz ve
14 hodin před základní školou.
Jarka Vacínová (Segetová)
Mirek Ondřejičko
V minulém čísle jsme uvedli chybně rok narození účastníků srazu. Omlouváme se (RR).

Mgr. Monika Nedelková
finanční arbit

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vážení čtenáři,
v předešlém čísle Žlutického zpravodaje jste se mohli dočíst, že RM schválila aktualizaci
sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služby. Ráda bych vám k této problematice sdělila
více informací.
Maximální úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném
znění. S účinností od 1. 1. 2012 došlo, poprvé od platnosti dané vyhlášky, k navýšení těchto úhrad.
Protože od poslední aktualizace sazebníku uplynul nějaký ten čas, bylo nutné, s ohledem na
zvyšující se náklady na provoz pečovatelské služby, sazebník v souladu se zmiňovanou vyhláškou
upravit.
Došlo k nepatrnému zvýšení úhrad u šesti základních úkonů a byly navrženy další
fakultativní (nepovinné) úkony.

I přes aktualizaci sazebníku úhrad musím říci, že se snažíme úhrady udržet na nižší hranici,
než nám umožňuje platná legislativa. S novým sazebníkem úhrad byli seznámeni všichni uživatelé
naší služby. Zájemci o naši službu naleznou aktualizovaný sazebník na webových stránkách naší
organice. Dále mohou osobně přijít do kanceláře ředitelky pečovatelské služby, kde jim bude
sazebník předložen.
Aktualizovaný sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby byl na základě
předloženého návrhu schválen na 55. jednání RM dne 13. 2. 2012 a je platný od 1. 3. 2012.
Současně bych chtěla připomenout případným zájemcům o pečovatelskou službu, že je
možné požádat si o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. V případě zájmu kontaktujte
ředitelku organizace na níže uvedeném tel. čísle nebo přijďte do naší kanceláře v domě s
pečovatelskou službou. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.
Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.
tel. č. 353 393 269, 725 958 988
e-mail dpszlutice@seznam.cz
www.dpszlutice.websnadno.cz

MUZEJNÍ SPOLEK U POMNÍKU TGM V PROTIVCI
Dne 6. 3. 2012, den před narozeninami prvního čs. prezidenta Tomáše Garrique Masaryka,
navštívili členové Muzejního spolku Žlutice pomník TGM v Protivci. Děje se tak každým rokem.
Položením kytice s trikolórou vzpomínáme na zakladatele Československého státu.
Vzpomínku na TGM pronesl Ing. Jaroslav Vosecký, nejstarší člen spolku. Starší členové
vzpomněli na nedávnou dobu, kdy TGM měl být vymazán z historie nebo byl líčen jako nepřítel
prostého lidu. Snaha vymazat TGM z paměti národa neuspěla. Jeho myšlenky žijí dále, např.
„Nebát se a nekrást“. Jen málokdo je dodržuje.
MS Žlutice pracuje na vydání Dějin Žlutic sepsaných žlutickým historikem panem
Fleissnerem. Snažíme se o důstojné obnovení pomníku Jana Žižky na Vladaři, kde vandalové
ukradli původní bronzovou desku.
Mgr. Josef Sýkora

ZÁHADNÁ OKÉNKA
V průběhu loňského a letošního roku proběhla oprava několika soch a křížků v okolí Žlutic.
Bohužel většina z nich není zachována celá, a tak se rekonstrukce týkala hlavně podstavců. Je
úžasné, jak je každý jiný a přitom pochází pravděpodobně z jedné dílny, zřejmě místního
kameníka. Zaujal nás na nich jeden společný prvek: pokud byla hlavním objektem socha, bylo v
podstavci vytesáno okénko s železnými dvířky. ALE PROČ? K jakému účelu okénka sloužila? Na
svíčku těžko, dvířka byla plná (jediná původní dvířka jsou zachována na podstavci sochy Panny
Marie v Semtěši). Jako kasička (ty bývaly na některých božích mukách)? Pak ale chybí otvor na
vhazování peněz a zámek. Jako schránka pro zanechání vzkazu? Nebo k uložení posvěcených
předmětů? Prostě nevíme. Ani památkáři a restaurátoři nám nedokázali odpovědět. Dozvěděli jsme
se jen to, že okénka v podstavcích nejsou běžná a že je to naše místní zvláštnost. Tak alespoň
něco!
Třeba nám někdo z čtenářů s vyřešením záhady pomůže. A ještě s jednou věcí bych
potřebovala pomoci: hned v první zatáčce na silnici do Pšova, za odbočkou na Semtěš, jsme pod
lípou našli a opravili krásný podstavec s okénkem. Je jediný, u kterého nevíme, jaká socha na něm
stála. Neporadí nám někdo?

Za Spolek okrašlovací Vladař
MUDr. Hana Hnyková

ŽLUTICE PŘED 590 LETY
Vloni v listopadu uplynulo 590 let od pobytu Jana Žižky na vrchu Vladař (1421). Jiří Klsák
ve Žlutickém zpravodaji z ledna 1982 o této události píše, že Jan Žižka po pomoci obléhanému
hradu Krasíkov byl zaskočen Jindřichem z Plavna s jeho početným vojskem a pro svoji lepší
ochranu si čerstvě slepý vojevůdce vybral právě vrch Vladař. Historik Klsák uvádí termín kolem
sv. Martina (11. 11.), z jiných pramenů vyplývá, že to mohlo být později. Lze předpokládat, že to
bylo za nevlídného listopadového počasí. Jisté je, že Žižkovo vojsko odolávalo svým obléhatelům
i za pomoci vozové hradby. Po třech dnech v noci Žižka se svým vojskem uprchl z Vladaře a
úspěšně dorazil do Žatce.
S touto událostí souvisí další významný okamžik v dějinách našeho města. Podle některých
historiků před bitvou na Vladaři v listopadu 1421 chtěl Žižka se svými vojáky najít bezpečné
útočiště v opevněných Žluticích. Byl prý však odražen a vydán napospas svým pronásledovatelům.
Na jaře příštího roku, konkrétně 27. 4. 1422, se husité ke Žluticím vrátili s cílem je za jejich
podzimní odmítnutí potrestat. Podle Fleissnera následující den husité město vypálili i
s předměstími a zmocnili se bohaté kořisti. Z toho, že v roce 1424 byli dosazeni 4 noví oltářníci
(kněží pověření službou u postranních oltářů v kostele), se lze domnívat, že jejich předchůdci
zahynuli při vypálení a vydrancování města.
Velikonoce ve Žluticích roku 1422 byly velmi tragické. Že se tehdejší události hluboce
vryly do dějin města, ilustruje i skutečnost, že po 400 letech žlutičtí uspořádali vzpomínku a
podobná slavnost proběhla i v roce 1922. I když nás od událostí roku 1422 dělí dlouhá řádka let,
neměli bychom na ně zapomínat.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

LONDÝN 2012
Protože žáci naší školy studují angličtinu a mnozí z ní budou i maturovat, bylo moc dobře,
že vedení školy umožnilo zájemcům cestu do Anglie.
Ve čtvrtek 8. března odpoledne vyjelo sedm žáků 2. a 3. ročníku západním směrem, aby
další ráno dorazili do Londýna. Cesta byla zajímavá především podzemním přejezdem na ostrovy.
Vítala nás rozkvetlá jižní Anglie s viktoriánskými venkovskými domky.
V samotném Londýně jsme viděli novorenesanční budovy parlamentu s Big Benem,
Westminsterské opatství, dům ministerského předsedy v Downing Street 10, střídání stráží u
White Hall, London Eye, Buckinghamský palác. Tady jsme zahlédli samu královnu vyjíždějící na
zasedání. Děti ocenily rozlehlé parky s různými druhy vodního ptactva. Po návštěvě muzea
Madam Tussaud jsme si prohlédli Trafalgarské náměstí, Soho (čínskou čtvrť) a zašli do některých
obchodů. Noc jsme strávili v hotelu Formule 1 na okraji města.
Druhý den jsme se posunuli do východní části Londýna. Tower se svými havrany, otevírací
most Tower Bridge, Monument - pomník, připomínající požár Londýna r. 1666, Svatopavelský
chrám - to byla náplň sobotního dopoledne. Poté jsme se lodí přesunuli do Greenwich. Cestou
jsme viděli doky i protipovodňové bariéry. Velmi zajímavé bylo námořní muzeum i stará loď
Cutty Sark. Přes park jsme se dostali k místu, kterým prochází nultý poledník. Zde jsou také
ukázky starých anglických měr, jako je yard, stopa, palec atd. Tady výlet končil, nasedli jsme do
autobusu a vydali se na zpáteční cestu. Do Plzně jsme dorazili v neděli 11. března dopoledne.
Mgr. Hana Drnková

NAŠI STUDENTI V SALZBURGU
Několik našich studentů se opět letos zúčastnilo soutěže ve vábení v rakouském Salzburgu.
Radost nám udělal student 3. ročníku Jiří Gálko, který se umístil na třetím místě.

SRDÍČKOVÉ DNY NA ZŠ ŽLUTICE
Ve dnech 26. - 27. března 2012 proběhla sbírka o. s. Život dětem v ZŠ Žlutice s názvem
Srdíčkové dny.
Naše sdružení spolupracuje s o. s. Život dětem již třetím rokem a díky vzájemné spolupráci
organizujeme sbírky v našem městě. Po dobu naší spolupráce, která trvá od února 2010, jsme k
7. 12. 2011 pomohli částkou 6 465 Kč. O kolik byla tato částka navýšena díky březnové sbírce, se
můžete informovat na našich stránkách www.oszluticko.tym.cz
Za o. s. Žluticko
Michálek Tomáš

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU BESEDU
Dne 7. července 2007 (symbolicky dne 7. 7. 2007) bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z
celého světa zvoleno nových sedm divů světa. Anketu inicioval švýcarsko-kanadský dobrodruh
Bernard Weber. Kritici, včetně expertů z UNESCO, se však od této aktivity distancují ( citováno z
internetového portálu Wikipedie).
Z původních sedmi divů se zachovaly pouze egyptské pyramidy (2250 př. n. l.), ty jsou
skutečně věčné. Mezi zbývajících šest divů se v anketě zařadily: pyramida Chichén Itzá v Mexiku
(8. století n. l.), socha Krista Spasitele (Rio de Janeiro, Brazílie1921–1931), Velká čínská zeď
(221 př. n. l. – 1644 n. l.), Petra v Jordánsku (1. st. př. n. l. – 100 n. l.), římské Koloseum (70–82
n. l.) a Tádž Mahal (1630) v indickém městě Agra.
Asi málokdo v našem městě by se mohl pochlubit tím, že viděl na vlastní oči některý z
nových sedmi divů světa. Snad jen ty egyptské pyramidy a Koloseum v Římě jsou pro našince k
shlédnutí v rámci dovolené. Ostatní destinace s výše jmenovanými skvosty architektury jsou pro
většinu lidí těžko dosažitelné. Proto jsme se obrátili s prosbou na pana ing. Břetislava Jedličku,
aby pro naše spoluobčany připravil besedu o jednom zajímavém místě, které leží ukryto ve
skalnatém údolí v jihozápadní části Jordánska. Jedná se právě o skalní město PETRA. Město
známé ve starověku z dob římského císařství bylo znovu objeveno pro západní civilizaci počátkem
19. století. Všechny budovy, hrobky, chrámy i amfiteátr jsou vytesány do pískovce. Toto místo si
vybrali i hollywoodští filmaři jako kulisu pro natočení závěrečných scén filmu Indiana Jones –
Poslední křížová výprava.
Povídání o historii tohoto místa, které bylo po staletí střeženým tajemstvím místních
beduínů, kteří existenci skalního města pečlivě skrývali před světem, bude doplněno zajímavými
obrázky, fotografiemi a zcela jistě poutavým vyprávěním ing. Jedličky.
Beseda se uskuteční dne 24. dubna v prostorách Infocentra v přízemí budovy Galerie a
Knihovny města Žlutice na Velkém náměstí č. 137 od 18 hodin.
Srdečně zveme každého, kdo se chce zdarma dozvědět něco zajímavého o místech, kam se
na vlastní oči těžko podívá.
Miloslava Hlaváčková a Marie Ferencová

PÁTRÁČKA PO KNIHOVNICKU - S ÚSMĚVEM !
Březen, Měsíc čtenářů, utekl jako voda. Čtenářská soutěž pro děti se pěkně rozeběhla.
Čtenáři (nerada užívám termín „uživatelé“) nás navštěvují v hojném počtu. Zatím nemohu uvést
měsíční statistiku, protože v době uzávěrky pro příspěvky do dubnového čísla Žlutického
zpravodaje je do konce měsíce ještě daleko, ale zájem o knihovnické služby je značný, a to nejen
mezi soutěžícími. Denní návštěvnost se pohybuje mezi 30 až 50 návštěvníky, pokud dorazí celá
třída nebo družina, je „uživatelů“ i více.
Žáci z 5. B dokonce pro knihovnu při výtvarné výchově vytvořili nádherné kolážové plakáty
k propagaci knihovny. Jeden je hezčí než druhý, k zhlédnutí jsou v prostorách knihovny, bohužel
jsem je nemohla vyvěsit ven, kde by je počasí zničilo. Všem mladým umělcům touto cestou
jménem knihovny moc děkuji!
Díky čtenářské veřejnosti se v knihovně knihovnice rozhodně nenudí, požadavky našich
návštěvníků nás občas mění i v detektivy a pátrače. Jak se stane knihovník detektivem? Úplně
jednoduše! Přijde malá holčička a ptá se: „Paní knihovnice, prosím, máte tu jednu knihu?“
Odpovím: „Zlatíčko, knih tu máme stovky. Jakou potřebuješ, kdo ji napsal?“ Dívčinka usilovně
přemýšlí – autora nezná, název si nepamatuje. Snažím se jí napovědět: „A víš alespoň, o čem by se
v ní mělo psát?“ Holčí krčí čelo a najednou se rozzáří a vyhrkne: „To nevím! Ale na obálce je
chlapeček a má vrtulku v prdelce!“ V tom okamžiku je mi jasné, že shání knihu od Astrid
Lingrenové Karkulín ze střechy. Další případ následuje v podobě vystresované studentky se
sáhodlouhým seznamem doporučené četby ke státní maturitě, něco knih ze seznamu je už
proškrtaných – úkol byl splněn, jen nikde nemůže sehnat knihu se záhadným názvem „Jaturnin“ a
měl ji napsat nějaký Sirotka, léta praxe mi zavelí jí nabídnout k zapůjčení Saturnina od Jirotky,
maturantce se tím pádem odvalí balvan ze srdce, odchází v klidu a spokojená a může si odškrtnout
ze seznamu další požadované dílo, u kterého si v rychlosti jen přehodila začáteční písmena v
názvu a u autora. To se stává poměrně často.
Anonymní dotaz po telefonu: „ Máte v knihovně, prosím vás, něco od Pavla Koláčka?“
Poprosím volajícího o chvilku strpení, než nahlédnu do on-line katalogu. Nabídnu několik titulů
od autora s příjmením „Koláček“. Na druhém konci sluchátka je negativní ohlas, není to ono! „A
máte zájem o nějaký konkrétní titul?“ ptám se, ve snaze pomoci. „No, já potřebuju Bylo nás pět!“
Aha, dotazovatel měl na mysli Karla Poláčka. „To v knihovně náhodou máme, můžete se u nás
klidně zastavit.“
To je jen zlomek úsměvných příběhů ze života knihovnického, o které jsem se s vámi chtěla
podělit, abyste, naši milí čtenáři, věděli, že naše služba veřejnosti není jen stání za knihovnickým
pultem a „pípání“ vracených a půjčených knih. Komunikace s „uživateli“ je to hlavní a
společnými silami se většinou vždycky dopátráme nějakého výsledku. Ať už sháníte ke čtení
cokoliv, s důvěrou se na naši knihovnu obraťte, poradíme – posloužíme, eventuelně seženeme u
kolegů. Vaše spokojenost je naše radost!
Za knihovnu Míla Hlaváčková

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PROTIVECKÉ KŘÍŽE
Občanské sdružení Protivecké kříže si dovoluje v souvislosti se zpracováváním studií o
Protivci požádat čtenáře Zpravodaje o zapůjčení materiálů týkajících se Protivce a jeho obyvatel.
Zejména se může jednat jak o jakékoliv písemnosti, např. z činnosti MNV, JZD, spolků a
organizací, tak i o fotografie obce i bývalých starousedlíků z rodinných alb, jakož i vzpomínky na
události z Protivce, a to zejména do roku 1980, ale i z období před rokem 1945. Materiály budou
po prostudování případně zkopírovány a bezprostředně s díky vráceny.
Zároveň občanům, kteří nám již požadované podklady poskytli, ještě jednou touto formou
děkujeme.
Pavel Pekárek
Protivec 9
tel.: 773 105 919
pekarekprotivec@seznam.cz

SOKOL ŽLUTICE – FOTBAL
Snímek ze zápasu Sokola Žlutice a SK Toužim pořídil Jan Borecký. Žlutice
vyhrály 4:1. Střelcem tří gólů byl Matěj Strejček (viz foto).

ŠACHY 1/2012
Mladí šachisté šachového kroužku se zúčastnili krajského přeboru čtyřčlenných družstev,
který se konal v Chodově. S ohledem na kvalitu a sílu účastníků a na jednotlivé výsledky není
8. místo (poslední) ostuda. Ostatní družstva hrají stálou soutěž. K. Vary, Sokolov a Chodov,
dokonce I. ligu.

Zleva: Š. Bok, J. Ulrych, F. Homolka, M.Bok
Mezi jednotlivci neskončil nikdo bez bodu. Š. Bok skončil dokonce na 3. místě. I u
ostatních byl vidět výkonnostní vzestup. Žádný neskončil v hodnocení jednotlivých postů na
posledním místě.
Družstvo skončilo sice poslední, ale jen s nepatrným odstupem od pátého místa. Asi jen
malá zkušenost dětí, které odmítly nabízené remizy v zápasech, jež nakonec prohrály, se naše
skóre pohoršilo. Družstvo se pak díky chybějícím „půlbodíkům“ propadlo na poslední místo.
Pro všechny, kteří dávají přednost realitě před
pasivním myšlením při počítačových
hrách,
připomínám, že každé pondělí od 15 hodin je čas
vyhrazen začátečníkům a dětem do 10 let. Každou
středu od 13:30 hodin pak pro starší děti. Kdo z
dospělých by si chtěl vyzkoušet své šachové umění,
může si přijít s dětmi ve středu zahrát.
A něco pro zábavu: na následujícím diagramu je
pozice, ve které černý na tahu může získat střelce na
E2. Je to však chyba! Budete umět zdůvodnit proč?
Našli byste správný postup při zisku střelce na E2?
Jiří Lacina

POZVÁNKA NA DIVADLO

V pondělí 23. dubna ve 20.00 hod. uvede v kulturním domě
Divadlo bez zákulisí Sokolov
divadelní hru Davida Williamsona

URVI TO
Hra se zabývá vztahem mezi uměním a obchodem. Mladá žena se snaží dostat mezi špičku
obchodníků s obrazy. Poněkud přecení své síly a její touha po úspěchu ji dožene do naprosto
absurdních situací.
Soubor uvedl tuto hru v režii Martina Volného na letošní přehlídce amatérského divadla v
Horažďovicích a divadlo získalo hlavní cenu, Horažďovickou perlu, a doporučení na národní
přehlídku ve Volyni.
Soubor patří mezi špičková neprofesionální divadla v Česku.
Nevhodné pro děti do 15 let

Za pořadatele OS Žlutice 2000 Dagmar Hutkayová

MALUJ S NET4GAS A BUĎ PŘÍRODĚ BLÍŽ!
Nakresli přírodu a pošli celou svou třídu na celodenní výlet! Vezmi spolužáky ven a
namalujte vaší krajinu! Vyberte si jakoukoli výtvarnou techniku (vodovky, křídy, pastelky..).
Navštívit můžete například naučné stezky, vyhlídky i ptačí pozorovatelny, o které se stará
Český svaz ochránců přírody a které vznikly v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.
Jsou ve vašem okolí, víte vůbec o nich?! Výtvarná soutěž Jsme blíž přírodě! trvá od
1. 4. 2012 do 13. 5. 2012 a zapojit se do ní můžou děti předškolního a školního věku hned ve třech
kategoriích.
Podrobnější informace o soutěži, její pravidla spolu s velkým množstvím tipů na přírodně
cenné lokality, které můžete navštívit a namalovat, najdete na internetových stránkách
www.blizprirode.cz.
Vyhrát můžete celodenní výlet pro celou třídu na některou z dalších lokalit a mnoho jiných
lákavých cen.
Lucie Matulová

DEN ZEMĚ
22. 4. 2012
UKLIĎME SVĚT!

INZERCE
Prodám 3+1 I. kategorie s balkonem v pěkné části sídliště v Litvínově – Janově.
 725 175 768

***
Prodám byt 2+1 ve Štědré v osobním vlastnictví.  724 824 306"

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

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

***
Vyměním družstevní byt 4+1 za menší.  776 005 185

***
fa. Mazač Protivec
Úklidová firma
Odborně provádíme čištění koberců a sedacích souprav.
Specializujeme se na čištění interiérů automobilů všech značek.
 777 157 030

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
DUBEN 2012
KULTURNÍ DŮM
Úterý

17. 4. 14:00

SETKÁNÍ SENIORŮ

Pondělí

23. 4. 20:00

URVI TO – Divadlo bez zákulisí – pořádá o. s. Žlutice 2000

Pondělí

7. 5. 20:00

UDG – vystoupení legendární kapely

INFOCENTRUM A GALERIE
1. - 30.4.
Úterý
Čtvrtek

SVĚT OČIMA DĚTÍ II – výstava žákovských prací
výtvarného oboru ZUŠ Žlutice pod vedením Anny Vaňatové

24. 4. 18:00

STAROVĚKÉ SKALNÍ MĚSTO PETRA – beseda a
promítání fotografií z cesty Břetislava Jedličky do Jordánska

3. 5. 17:00

FOTOGRAFIE ONDŘEJE SOUKUPA – vernisáž výstavy
fotografií studenta SLŠ Žlutice
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