
 



SLOVO STAROSTY  
Rád bych se v tomto příspěvku vrátil ke slavnosti rozsvěcení vánočního stromu a adventním 

trhům. Snad se trhy i doprovodný program líbil. Ještě jednou děkuji organizátorům i účinkujícím. 
Mám radost z toho, že akce se rok od roku vylepšuje. Pozvání na naše vánoční trhy přijali také 
naši partneři z Bavorského Warmensteinachu. Ve svém stánku nabízeli svařené víno, vánoční 
ozdoby a některé dobroty. Výtěžek z jejich prodeje zanechali ve Žluticích a věnovali ho naší 
základní škole.  

 
V průběhu celého podzimu a ještě v prosinci jsme na úřadě pracovali na podání žádostí o 

dotace na zateplení takřka všech veřejných „nehistorických“ budov města. Všechny žádosti budou 
nyní posouzeny a všichni doufáme, že budou úspěšné. Jedná se o budovy základní školy, družiny a 
dílen, mateřské školy, domu s pečovatelskou službou, hasičské zbrojnice a technických služeb. 
Dále byla technickými službami podána žádost o dotaci na projekt Svoz odpadu. Tento projekt má 
rozpočet přes 7 mil. Kč a 10% spoluúčast případně zajistí město. Z projektu bychom mohli získat 
nové nádoby na tříděný odpad, menší kontejnerové vozidlo a hlavně nový svozový vůz.  

 
Zastupitelstvo se na svém posledním zasedání věnovalo rozpočtu města na rok 2014, který 

byl schválen ve zveřejněné a vyvěšené formě. Zapojené finanční rezervy města slouží k reprodukci 
majetku. Jejich výše se bude odvíjet od toho, které dotace budou úspěšné a jaké finance se podaří 
získat na stranu příjmů. O hospodaření města v roce 2013 budete informováni po všech účetních 
uzávěrkách. Zastupitelé také schválili Strategický plán pro sociální začleňování, na kterém se ve 
spolupráci s vládní agenturou podílelo mnoho aktivních lidí a partnerů. Výsledkem jejich téměř 
ročního úsilí je program, který pokrývá oblasti bezpečnosti, zaměstnanosti, vzdělávání, volného 
času, dluhů a bydlení. Tento program nebyl tvořen a není určen pouze jedné etnické skupině, ale 
má sloužit všem občanům města. Některá opatření jsou již zavedena.  

 
V lednu navštíví Karlovarský kraj prezident České republiky Miloš Zeman. V rámci své 

třídenní návštěvy zavítá také do našeho města. Do Žlutic přijede ve středu 15. ledna kolem 13 
hodiny a rád by se setkal s představiteli města a s občany. Konkrétní program musím ještě 
dohodnout s kanceláří prezidenta a hejtmana a budu o něm co nejdříve informovat. 

 
Na prahu nového roku vám všem, vážení spoluobčané, přeji pevné zdraví a mnoho osobní 

spokojenosti. 

Mgr. Bc. Václav Slavík 
starosta města 



  

VZPOMÍNÁME  
Dne 18. 1. 2014 tomu bude již 11 let, co od nás 
navždy odešli manželé Věra a Viktor Karáskovi.  
Stále vzpomínají maminka, dcera s rodinou a 
rodina Jančurova. 
 

*** 
 
Dne 22. 1. 2014 uběhne již 5 let od úmrtí pana 
Vratislava Pilného z Veselova. 
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami  
 a bratr s rodinou. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji touto cestou sousedům, přátelům a známým, kteří se přišli dne 6. prosince 2013 naposledy 
rozloučit s mým manželem, Ing. Jaroslavem Voseckým. Děkuji též za květinové dary. Zároveň 
děkuji panu Mgr. Josefu Sýkorovi za slova rozloučení. 

 

Jarmila Vosecká, manželka 

 

ZA JAROSLAVEM VOSECKÝM  
O první adventní neděli, 1. 12. 2013, pár týdnů před svými 84. narozeninami, zemřel 

žlutický občan Ing. Jaroslav Vosecký. 
Pana Voseckého, jako „náplava“ z doby přesně před dvaceti lety, osobně pamatuji „již jen 

jako“ průvodce v muzeu, městského kronikáře a později jako zakládajícího člena Muzejního 
spolku Žluticka. Dozvěděl jsem se, že předtím krátce působil jako první polistopadový tajemník 
městského úřadu, předtím jako ekonom státního statku a ještě předtím jako učitel žlutické střední 



zemědělské a posléze ekonomické školy. V 
našem kraji poprvé pracoval jako učitel  
Mistrovské školy ve Štědré. Chci se ale 
dotknout zejména jeho působení na poli 
regionální historie. 

Jaroslav Vosecký byl dlouhá léta spjat 
se žlutickou pobočkou okresního muzea, kde 
působil mezi roky 1991 a 2001. Jako po 
aktivním průvodci v muzeu doposud zůstaly 
jeho ručně psané popisky, třeba jako ta, 
popisující činy posledních odsouzenců v 
šatlavě okresního soudu. Před nedávnem ještě 
předal stávající „muzejnici“ slovníček 
trestaneckého argotu. Také jako městský 
kronikář zůstane pan Vosecký nastálo součástí 
městských dějin, a to jak svým specifickým 
rukopisem, tak i stylistikou v městské kronice, 
kterou vedl v letech 1990 - 2000. V posledním 
volebním období pracoval také jako člen 
komise regenerace městské památkové zóny 
zřízené Radou města Žlutic. 

Z mého pohledu největším počinem 
Jaroslava Voseckého na poli regionální 
historie bylo založení Muzejního spolku 
Žluticka v roce 1997. On byl duchovním 
otcem této myšlenky i hlavním hybatelem 

praktických kroků vedoucích k založení spolku. První čtyři volební období byl i předsedou spolku. 
On také založil spolkové tradice, kterých se dodnes držíme, jako je třeba každoroční návštěva 
pomníku TGM v Protivci vždy v předvečer 7. 3. a 28. 10. Byl to on, kdo jednoduše, na koleně, 
vydal černo-bílé skládačky, „listovky“, jak jim sám říkal, k tématům žlutické historie. Namátkově 
jmenujme třeba Nevděk, Vladař nebo Neznámé sochy a památníky ve Žluticích. Často to jsou v 
muzeu doposud jediné informační materiály pro zájemce. 

Práce a akcí spolku se pan Vosecký účastnil až do posledka, i když už jako řadový člen. 
Mezi námi mladšími členy požíval neformální autority, přestože si sám ze sebe dokázal udělat 
před námi členy legraci pro svoji nedoslýchavost. Že je pan Vosecký nemocen, jsme tušili až v 
posledních pár měsících. V té době na každou schůzi spolku přinesl něco, co věnoval ze svých 
sbírek a písemností. Tak například jsme od něj dostali výběrový rejstřík Žlutického zpravodaje.  

Pana Voseckého, jako zakladatele spolku, velmi trápilo, že spolek nemá doposud svoji 
vlastní spolkovou místnost, kde by mohl vznikat zárodek budoucího žlutického muzea. To je cíl, 
který je zatím nad naše síly. Vzpomínejme na našeho významného člena Jaroslava Voseckého 
vesele, třeba z výletu na Gutštejn, na zámek ve Štědré nebo exkurzí na Vladař! 

 
Čest jeho památce! 

Petr Brodský, Muzejní spolek Žluticka 



OBŘADNÍ DNY V ROCE 2014 
Žlutice:   

26.4.; 27.6.; 29.8.; 3.10.; 
 

Chyše:  
26.4.; 16.5.; 6.6.; 27.6.; 4.7.; 12.7.; 15.8.; 29.8.; 19.9.; 3.10. 

 

 

 
 

VZDĚLÁVACÍ , PORADENSKÉ A INFORM AČNÍ CENTRUM 

JOB ASISTENT S.R.O.  
I V  ROCE 2014 POMÁHÁ NEZAM ĚSTNANÝM LIDEM  
 
Od dubna 2013 probíhá na Karlovarsku projekt REALITA, který je spolufinancován z ESF 

prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt je určen zájemcům i uchazečům o 
zaměstnání, mladým do 25 let věku. Kancelář projektového týmu naleznete v obci Valeč v 
Čechách v Domě zámeckých kaplanů (místní fara) na adrese Karlovarská 6, 364 53 Valeč. 

V rámci 1. a 2. běhu dosud absolvovalo aktivity 28 účastníků, již 4 účastníci získali 
zaměstnání a 6 účastníků úspěšně absolvovalo zvolený rekvalifikační kurz. Někteří z účastníků 
absolvovali ochutnávky práce nebo se zúčastnili zajímavé exkurze u zaměstnavatelů v regionu. 
Výběr účastníků do 3. běhu projektu proběhne 21. 1. 2014 v 9:00 ve Žluticích, a to ve spolupráci s 
KoP ÚP v Toužimi a Karlových Varech, po něm již budou následovat motivační a vzdělávací 
aktivity. Na březen 2014 je plánován poslední běh projektu, do kterého je možné se zapojit. Máte-
li zájem o vstup do projektu, kontaktujte nás na telefonním čísle 734 586 029 nebo e-mailu 
baxova@job-asistent.cz, případně osobně ve Valči. Bližší informace o projektu naleznete také na 
webu společnosti www.job-asistent.cz v sekci EU projekty pod názvem REALITA. 

Do projektu NIC NENÍ PŘEKÁŽKOU, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a státního rozpočtu ČR se mohou zapojit uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle 
než 5 měsíců. Cílem projektu je podpořit motivaci cílové skupiny k aktivní změně svého 
postavení na trhu práce, podpořit schopnost najít, oslovit a zaujmout zaměstnavatele a následně 
získat pracovní místo. Prostředkem mohou být i rekvalifikace nebo poradna EURO JOB, která 
nejen poskytuje poradenské služby, vzdělávání a pomoc odborníků, ale také nabízí 
zprostředkování zaměstnání v rámci celé EU. V lednu proběhne výběr účastníků do 2. běhu 
projektu, a to v Toužimi dne 7. 1. 2014 od 9:00 hodin. Máte-li zájem o vstup do projektu, 



kontaktujte nás na telefonním čísle 734 586 029 nebo e-mailu krejcova@job-asistent.cz, případně 
osobně ve Valči. Bližší informace o projektu naleznete také na webu společnosti  
www.job-asistent.cz v sekci EU projekty pod názvem Nic není překážkou. 

 

STUDENTI NAVRHUJÍ OBNOVU ŽLUTICKÉHO NÁM ĚSTÍ 

Poslední měsíce zahltilo nejen stránky Žlutického zpravodaje, ale také politické diskuse a 
polemiky na radnici, v zastupitelstvu města či mezi občany téma, které si bezesporu tuto pozornost 
zasluhuje: záměr revitalizace historických náměstí ve Žluticích. O jak závažný a složitý záměr se 
jedná, bylo již napsáno či vyjádřeno mnoha argumenty a názory: kulturně historickými, 
urbanisticko-architektonickými, technickými, dopravními, ekologickými a přírodními, občanskými 
a také finančními. Není pochyb, že samotná revitalizace žlutického náměstí je z pohledu rozvoje 
města i jeho propagace, zvýšení turistické atraktivnosti a zlepšení podmínek života pro samotné 
občany Žlutic nezbytností. Zásadní otázka tedy je JAK a ZA KOLIK. 

Je obvyklé, že velké a závažné záměry úprav měst, které mají dopad na kvalitu života a 
vzhled města po mnoho generací, vycházejí z výsledků architektonických soutěží, které mohou 
přinést širší odborný pohled na řešenou lokalitu a nabídnout občanům variabilní možnosti jejího 
ztvárnění. 

Této možnosti bohužel stávající vedení města nevyužilo. Místo toho předložilo občanům 
jedinou architektonicko-urbanistickou studii vypracovanou ve dvou variantách: A - s minimální 
zelení, B - doplněná o několik stromů navíc.  Teprve na základě podnětů opozičních zastupitelů 
bylo dodatečně schváleno vyhlášení soutěže pro studenty vysokých škol se zaměřením na 
architekturu a urbanismus na téma: Ideové architektonicko-urbanistické řešení centra města 
Žlutice – Velké náměstí, Malé náměstí s návazností na přilehlé ulice.  

Zadání studentské soutěže, které jasně řeší i případná autorská práva, bylo schváleno nejen 
samotným zastupitelstvem města, ale především konzultováno s odborníky z vysokých škol i s 
renomovanými právníky. Dokonce zástupce České komory architektů, který byl pozván dne 
14. října 2013 na pracovní zastupitelstvo, neshledal v zadání soutěže žádné nedostatky. Jedná se 
tedy o aktivitu, která by měla ex post doplnit již zpracované architektonicko-urbanistické řešení, 
které vedení města bez jakékoliv soutěže zadalo jediné firmě. Mělo by nabídnout občanům i jiné 
pohledy a možnosti řešení a využití historického jádra města. A koneckonců by se mělo oprostit od 
politizujících tendencí a populistických polemik, které se kolem celé záležitosti rozpoutaly.  
Protože každá soutěž by měla mít transparentní pravidla a výběr definitivního řešení by se měl 
opírat o daleko širší nabídku návrhů, než to dosud vedení města svým jediným návrhem nastavilo. 

Od studentů očekáváme různé ideové návrhy, nápady a ideje. V žádném případě soutěž 
neslouží k vytvoření hotových projektů určených k realizaci. Proběhne představení návrhů 
studenty, a ty budou posuzovány hodnotící porotou složenou ze dvou zástupců odborné veřejnosti 
a tří zástupců města. O výsledku soutěže budou občané informováni.  

Helena Plitzová, zastupitelka města 



„J AK PAN MÍSTODRŽÍCÍ KE ŠT ĚSTÍ PŘIŠEL“ 
ANEB NÁVODNÉ MOMENTY Z MALÉHO KRÁLOVSTVÍ  

Bylo nebylo…pod stolovou horou s třemi hrby, která vladařila malému žlutému království, 
žil jeden panovník. Měl své državy, které spravoval, své rádce, kteří panovníkovi radili, jak jen 
mohli, a jednoho místodržícího. Pan místodržící obýval jednoduché zemanské sídlo (abys čtenáři 
rozuměl, takové družstevní 3+1). 

Místodržícímu se zdálo jeho skromné sídlo příliš skromné, takové nehodné jeho majestátu. 
A tak jednoho dne, když rádcové i panovník samotný příznivě naladěni byli a uši ku prosbám 
poddaných  nastavili, pan místodržící požádal o slyšení. „Králi, králíčku milý, tak věrně ti sloužím, 
křivého slova se zdržuji, do roztrhání těla dřu…. a jen tu nuznou hradní barabiznu na krku mám, 
vždyť já bych si lepší, skvostnější palác zasloužil, jen pomni, králi, králíčku, mé zásluhy…,“ tak 
hučel, až všechny uhučel. Panovník, pamětliv věrných služeb místodržícího, daroval jemu krásný, 
větší, reprezentativnější palác (třeba část vilky v Nádražní ulici). Místodržící radoval se velice, 
převelice, vladaři chválu pěl, do nebes jej vynášel. Pak dal zapřahat, na povoz truhlice své naložil 
a vydal se i s chotí do nového sídla. Radostí plakali nad tím, jaké štěstí spolu mají.  

Starý hrádek prodali, utržené zlaťáky pečlivě do slamníku uschovali a jestli nezemřeli, 
radují se dodnes.  

A to by měl být šťastný konec našeho příběhu, kdyby po něm nezůstávala podivná 
pachuť….  

 
P. S. Podobnost postav a příběhu s naší žlutickou realitou, milý čtenáři, není vůbec náhodná.   

Petra Vojtová 

 

Komentář starosty města: 
 
Nová rubrika „Pověsti, bajky“ v našem zpravodaji mě opravdu baví. Jistým způsobem 

„ozeleňuje“ obsah zpravodaje. I když zatím jen pravděpodobně závistí. Příště se určitě můžeme 
těšit třeba na téma: „Jak si permoníci z Hradební ulice opravili vlastní štoly za krajské a obecní 
peníze“. A ještě jedna hádanka na konec. Kdo je to? Druhým do úst hledí, sám si do nich nevidí?  

(Řešení najde hloubavý čtenář v tomto čísle zpravodaje hned na několika místech) 

Přeji dny plné humoru Václav Slavík 



!!  POZOR, POZOR!! 
Vážení spoluobčané, 
upozorňuji tímto příspěvkem na nebezpečí, které hrozí v případě nepříznivého počasí v 

místě oblíbených vycházek směrem na Dolánku. Na níže uvedený dopis jsem do data uzávěrky 
Zpravodaje nedostala odpověď. Proto do té doby, než bude problém vyřešen, buďte opatrní!! 

 
Dopis Radě města Žlutice: 
 

Dobrý den, 
obracím se na vás se žádostí řešit situaci ohledně křižovatky v Poděbradově ulici proti 

tenisovým kurtům. 
Podle nového dopravního řešení je veškerá doprava ve směru od čp. 379 až 382 a 424-425 

svedena na tuto křižovatku. Příjezd na ni je z prudkého svahu a je na ní umístěna značka „Stop“. 
Za hlavní silnicí je prudký svah. Dne 7. 12. 2013 v podvečerních hodinách se na neposypaném 
příjezdu vytvořilo silné náledí a auta, která se snažila zastavit před vjezdem do křižovatky, se 
dostala do smyku a nekontrolovatelně přejela hlavní silnici a zůstala ve svahu ve stráni.  Pomocí 
dobrovolníků byla vytlačena zpět a dalším nehodám bylo zabráněno tím, že přijíždějící  auta jsme 
posílali do protisměru na komunikaci mezi panelovými domy. To trvalo až do příjezdu 
posypového vozu TSM, který se mi podařilo přivolat. 

Z předešlého vyplývá, že díky novému dopravnímu značení vznikla v naší ulici situace, 
která při nepřízni počasí vede k dopravním nehodám.  

Otevřeně přiznávám, že pokud nebude křižovatka u tenisových kurtů bezpečně sjízdná, budu 
od našeho domu č.p. 379 vyjíždět v protisměru. Budu raději riskovat pokutu od Policie ČR, než 
abych hazardovala se životem svým nebo mých spoluobčanů. 

Připomínám, že za uvedenou situaci plně zodpovídá Rada města Žlutice. Tím přebírá 
zodpovědnost i za případné důsledky dopravních nehod, ke kterým, doufám, nedojde i díky 
včasnému vyřešení tohoto problému. 

Odpověď očekávám do 17. 12. 2013. 

MUDr. Hana Hnyková 

 

Komentář starosty města: 
 
RM se zabývala dopisem paní Hnykové. Odpověď lze formulovat těžko, protože dopis 

neobsahuje ani jednu otázku. Nicméně tento den bylo skutečně nepříznivé počasí, Technické 
služby pracovaly v terénu. Řešením bude zařazení části dotčené ulice do prvního stupně priority 
plánu zimní údržby. Dále byly objednány kontejnery na posypový materiál, které budou umístěny 
na nejnebezpečnější úseky a bude tak možno operativně místa ošetřit ještě ručně.  

Václav Slavík 



ŽLUTICKÉ HRADY ANEB JAK HUSITÉ PROM ĚNILI TVÁ Ř 

EVROPSKÉ ARCHITEKTURY  
Zajímavou přednášku na téma středověké fortifikační architektury přednesl archeolog Mgr. 

Milan Sýkora ve čtvrtek 28. 11. 2013 ve Žluticích na akci pořádané Muzejním spolkem Žluticka. 
 

Tématem opevňovací architektury 
se Milan Sýkora zabývá dlouhodobě. 
Znalost mnoha hradů a opevnění mu 
dává možnost srovnání. Přednášející 
seznámil posluchače v zaplněném sále s 
husitskými hrady severozápadních 
Čech. Na jednotlivých příkladech 
dokladoval vývoj opevňovacího 
stavitelství.  

Srovnáním jeho dosavadních 
znalostí s pozůstatky tří žlutických 
hradů (Nevděk, Mazanec a městský 
hrad) doložil vyspělost tehdejšího 
stavitelství v Čechách. Pokud by 
například, podle jeho slov, Jakoubek z 
Vřesovic neměl ve Žluticích dostatečně 
reprezentativní sídlo, nemohl by zde 
přijmout poselstvo basilejského sněmu 
roku 1433 na cestě do Prahy a pak i 
zpět.  

Milan Sýkora se domnívá, že 
bastion, jako svébytný opevňovací 
prvek, vznikl v první polovině 15. 
století v husitských Čechách, nikoliv v 
Itálii a Německu, jak se dnes obecně 
soudí.  

 
Pro mnohé přítomné bylo nové i zjištění, že období husitství v naší zemi nebylo pouze 

dobou boření, ale i dobou vzniku třeba moderních staveb a krásného umění. Většinu svých tvrzení 
přednášející doplnil bohatým obrazovým materiálem. Poutavou přednáškou byli obohaceni nejen 
žlutičtí přátelé historie, ale i zástupci obce odborníků, kteří si akci nenechali ujít. 

 

Petr Brodský 
Muzejní spolek Žluticka 

 



 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA STUDENT Ů SLŠ ŽLUTICE  

S přípravou vánoční výstavy v městské galerii začali kluci a holky z lesnické školy už někdy 
v půli října. Vychovatelna Míly Špidrové se rázem začala plnit březovými kolečky, korpusy na 
věnce, polystyrenovými koulemi, větvemi, štětci, barvami, zkrátka nejrůznějším tvůrčím 
materiálem. V neustálém provozu byla i sušička ovoce. 

Lakovalo se, řezalo, natíralo, stříhalo, lepilo, pletlo, šilo. No a v druhé půlce listopadu už 
jsme třídili jednotlivé výrobky: hrušky ze starých žárovek, vánoční ozdoby z břízy, sušených 
plátků pomeranče, papíru, svícínky v podobě soviček, úžasné labutě Elišky Hajžmanové 
poskládané z jednotlivých papírových dílků, adventní věnce, ale i krmítka a ptačí budky. 

Děvčata napekla i perníčky a linecké cukroví – těsto na pečení nám věnoval tatínek jedné ze 
studentek. S instalací výrobků v galerii nám pomohla Mirka Vnoučková. 

A 3. 12. 2013 v 16,30 jsme za vytrubování našich trubačů a přítomnosti ředitele naší školy a 
starosty města Žlutice vánoční výstavu zahájili. 

Vám všem, co jste pilně tvořili a „mákli“, patří poděkování. Dík patří i paní Marii 
Ferencové za ochotu, trpělivost a vstřícnost. Snad se naše výrobky návštěvníkům líbily. 

Martina Sodomková 

  



SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  
VE ŽLUTICÍCH  

  
Úvodem mi dovolte, abych vám všem jménem svým a našeho spolku popřál pevné zdraví 

nejen do nadcházejícího roku 2014.  
Členům naší organizace bych chtěl připomenout, že výroční valná hromada naší organizace 

proběhne v sobotu dne 11. ledna 2014 od 16:00 hodin v sále kulturního domu. Připomínám, že 
účast na tomto významném shromáždění je jednou z povinností člena hasičského spolku. 

 

 
 
Ani v letošním roce nebude chybět tradiční hasičský ples. Tentokrát se bude konat dne 

18. ledna od 20:00 hodin v sále kulturního domu. Vstupenka bude stát 100,-Kč a k tanci a 
poslechu bude hrát skupina REPELENT. 

 Stejně jako v loňských letech, i letos budeme pokračovat v obnovené tradici našich 
předchůdců žlutického hasičského spolku. Opět budeme osobně zvát nejen žlutické občany na 
výše zmíněný ples. Nebuďte tedy prosím překvapení, pokud u vás během prvních dvou lednových 
týdnů v podvečer zazvoní uniformovaná delegace našeho spolku a nabídne vám ke koupi 
vstupenku. Je pak jen na vás, zda si vstupenku zakoupíte za účelem návštěvy plesu, nebo jejím 
nákupem podpoříte činnost místního hasičského spolku, popřípadě nabídku odmítnete. Výtěžek ze 
všech hasičských akcí bude opět beze zbytku použit na činnost Mladých hasičů, ať již se jedná o 
nákup materiálního zabezpečení nebo na podporu jejich vlastní činnosti. (Pro informaci, hasičský 
kroužek navštěvuje na 45 dětí a mládežníků ve věku od čtyř do osmnácti let). 

Vstupenky budou také volně k zakoupení v městské galerii u paní Ferencové. Jejich prodej 
bude zahájen dne 6. ledna 2014, denně v pracovní den, dopoledne od 10:00 - 12:00 hodin a v 
odpolední době mezi 13:00 – 17:00. hodinou.  Oproti loňskému roku dojde k malé změně. 
Vyhověli jsme přání občanů, kteří ples pravidelně navštěvují, a při zakoupení vstupenky budete 
mít možnost si zarezervovat stůl dle vaší volby.  

Alois Minář 
Jednatel a velitel SDH Žlutice 



ZPRÁVA O ČINNOSTI  
TJ SOKOL ŽLUTICE  

Svoji zprávu musím rozdělit na jarní a podzimní část. V jarní části soutěže naše A mužstvo 
kopalo krajský přebor, ale štěstěna nám nepřála. Skončili jsme na 13. místě s 29 body a skóre 
57 : 99. Nejlepším střelcem mužstva byl Míla Hotěk se 14 brankami, dále pak Martin Sitek 7, 
Tomáš Forejt a Pavel Suda po 6. V baráži o udržení jsme se utkali s mužstvem Nejdku a po 
blamáži jsme sestoupili do 1. A třídy. Trenéry mužstva byli Ladislav Kvasnička a pak byl 
vystřídán panem Josefem Dusilem. 

B mužstvo dospělých si vedlo podobně. Skončilo na 13. místě s počtem bodů 18 a skóre 
58 : 93 a sestoupilo do IV. třídy. Střelci mužstva: David Eberl 13, Jan Vorel 12, David Záluský 7. 
Trenéry mužstva byli Rudolf Bachmann a Milan Pagač. 

Naši žáčci hráli krajskou soutěž a dělali nám radost. Skončili na 3. místě s 21 body a skóre 
39 : 21. Nejlepší střelci byli Rudolf Schmelzer 16 a Dominik Vojík 6. Trenéry mužstva byli Aleš a 
Martin Sitkové. 

Na letní přípravu už se do mužstva nedostavili tito hráči: Tomáš Forejt, Míla Hotěk, Jan 
Štípek, Josef Chrenák a Míra Hejkal (ukončení hostování, přestup). Ale přišly nám nové posily. Z 
hostování se vrátil Matěj Strejček a do našich řad přibyli Marcel Majer, Zdeněk Vukliševič, Jan 
Kadlec, Martin Kopelent a Vít Profant. Trenéry mužstva byli jmenováni Aleš a Martin Sitkové. Na 
konci podzimní části máme 2. místo, 29 bodů a skóre 32 : 13. Nejlepší střelci mužstva Strejček 15, 
Kopelent 5 a Majer 4. Po skončení jarní části všichni doufáme v postup do krajského přeboru.  

B mužstvo začalo podzimní část ve IV. třídě pod vedením trenérů Rudy Bachmanna a 
Milana Pagače. Po skončení podzimu na 2. místě 25 bodů a skóre 36 : 11. Nejlepší střelci Jan 
Vorel 12 a Michael Tomeček 7. 

Nově jsme přihlásili mužstvo dorostu do krajské soutěže. Trenérem je Martin Sitek a náš 
dorost nám dělá velkou radost. Skončili na 3. místě s 25 body a skóre 51 : 24. Nejlepší střelci 
mužstva Rudolf Schmelzer 13, Jan Bártko 6 a Václav Černý 6. V konkurenci ostatních mužstev je 
to velký úspěch – jen tak dál. 

Naši žáčci byli přihlášeni do okresního přeboru s trenérem Alešem Sitkem. Umístili se na 
2. místě s počtem bodů 30 a s nejlepším skóre v soutěži 106 : 7. Střelci mužstva Karel Tvrdek 26, 
Adrian Čech 25 a Aleš Sitek nejml. 14.  

Nově jsme přihlásili žáčky, ročník 2001 a mladší, pod vedením trenéra Jirky Hanzlíčka. 
Svoji soutěž hrají turnajově na hřišti v Sedleci a zatím se rozkoukávají, ale hrají a trénují. Odehráli 
20 zápasů, mají 4 body, v tabulce jsou na 7. místě, skóre 12 : 145. Všichni jim moc fandíme a 
jejich čas určitě přijde. 

Na závěr bych chtěl všem poděkovat za dobrovolnou činnost pro TJ a popřát všem 
spoluobčanům v novém roce hodně zdraví a osobních a pracovních úspěchů. A nám fotbalistům 
hodně vítězství a postupů do vyšších tříd.  

Karel Kroutil 
předseda TJ SOKOL Žlutice 



 
Zima v představách Moniky Hronové, žákyně ZŠ a ZUŠ Žlutice 



INZERCE 
 

PRONÁJEM 
 

Hledám pronájem prostoru pro zřízení kanceláře ve Žluticích příp. okolí. 
Veronika Čermáková 

���� veronika.cermakova@factory-future.com 
 
 

HLEDÁ SE 
 
 

V letních měsících se rodině Homolků ztratila suchozemská želva s oranžovou skvrnou na 
krunýři. Srdečně všechny žádáme, pokud jste ji viděli nebo našli, hlaste se, prosím, na adrese: 

Marta Homolková, Na Výsluní 531, 364 52 Žlutice 
Děkuji Marta Homolková 

  
 

PRODEJ 
 

Prodám družstevní byt 4+1 
���� 776 005 185 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAM  KULTURNÍCH 
POŘADŮ 

LEDEN 2014 
 
 
 

Kulturní d ům 
 
Pátek 10. 1. 20:00 Maturitní ples SLŠ 
 
 
Středa 15. 1.  Setkání prezidenta ČR Miloše Zemana s představiteli 

města a občany 
 
 
Sobota 18. 1. 20:00 Ples SDH Žlutice – hraje skupina REPELENT 
 
 
Čtvrtek 23. 1. 20:00 NA STOJÁKA   - série výstupů známých komiků  

Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Ester Kočičková 
Na stojáka to jsou sólové i tandemové výstupy, které mění 
mikrofony v bajonety a drsné slovo v úlevný smích. 

 
 
Pátek 24. 1. 20:00 Maturitní ples SLŠ 
 
 

Galerie 
 

Od 29. 1.     Výstava  fotografií – MAS Vladař 
 
 
 
 
 

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 XLIV. 
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. 1. 2014 

 
 


