SLOVO STAROSTY
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice se těsně před Vánocemi prezentovala svojí
školní akademií. Naplněný sál KD měl možnost shlédnout v průřezu představení všech tříd naší
školy. Musím konstatovat, že se akademie velice vydařila a škola se výborně předvedla. Dík patří
jistě i pedagogům za přípravu této akce.
Zastupitelé města schválili také ještě na sklonku loňského roku vyhlášku o místním poplatku
za odpady, která doznala jen velmi drobných změn. Poplatek zůstává ve stejné výši (500 Kč)
mimo jiné také proto, že se v roce 2013 povedlo vybrat o 17 % více než v roce předchozím.
Splatnost poplatku byla nově stanovena na 30. 9. s tím, že je samozřejmě možno rozložit si
individuálně poplatek na několik splátek. Pro úplnost uvádím tabulku o příjmech a výdajích za
odpady.
Příjmy za TKO/rok
Zaplacený místní poplatek:
Dluhy na poplatku celkem:
Výdaje za TKO
Vývoz popelnic a košů:
Vývoz kontejnerů
(dvůr TS, hřbitov, černé skládky):
Rozdíl:

2012
1 029 984 Kč
1 483 065 Kč

2013
1 253 142 Kč
1 474 475 Kč

změna v %
+17,8
-0,6

2 139 128 Kč

2 203 637 Kč

+2,9

434 831 Kč

563 196 Kč

+22,8

-1 543 975 Kč

-1 513 691 Kč

-2,0

Ve středu 15. ledna navštívil naše město prezident ČR pan Miloš Zeman. Jeho návštěvu
jsem společně naplánoval a organizoval s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným.
Přípravy se musely odehrávat v duchu protokolu a bezpečnostních opatření. Zvláštním
požadavkem kanceláře prezidenta ovšem bylo nepřehánět všechna opatření, nevytvářet zbytečná
omezení atd. Tým pracovníků našeho městského úřadu perfektně připravil všechny prostory pro
setkání a malé občerstvení. Kronikář města pan Sýkora nachystal kroniku pro pamětní zápis hlavy
státu, květinovou výzdobu dodalo květinářství Kincelman, faksimile žlutického kancionálu byla
zapůjčena Karlovarským muzeem, trubači z lesnické školy nacvičili fanfáru. Všem děkuji.
Samotná návštěva ve Žluticích začala v kulturním domě. Prezidentská kolona přijela o 7
minut dříve a svůj dřívější příjezd si ode mne nechala schválit. Také první slova pana prezidenta
byla omluvou za to, že nejede na čas. V doprovodu mém a hejtmana Karlovarského kraje J.
Novotného vstoupil po červeném koberci do sálu, kde na něho čekalo cca 200 občanů. Za zvuků
Korunovační intrády, kterou provedli trubači střední lesnické školy, vystoupal na podium a
odpovídal na dotazy z publika. Ve své řeči, mimo jiné, také uvedl, že žlutický kancionál patří do
Žlutic.
Z kulturního domu se pan prezident přemístil před radnici, kde ho tradičně chlebem a solí
uvítaly krojované ženy. V obřadní síni se pak setkal se zastupiteli, zástupci místních spolků, škol a
našich firem. Pozvánku obdrželi všichni zástupci výše uvedeného okruhu. Celkem se sešlo 30
hostů, všichni bohužel dorazit nemohli, a to z pracovních, osobních či dokonce politických
důvodů. Pan prezident se po půlhodinové debatě podepsal do kroniky města a převzal si drobné

dárky. Součástí výzdoby obřadní síně byla také faksimile žlutického kancionálu. Naším záměrem
bylo, aby se toto dílo stalo jedním z témat návštěvy z Hradu a aby se objevilo na fotografiích z
akce. Stejně jako třeba prapor našeho města, na který věnoval pan prezident slavnostní stuhu.
Zasedací místnost se pak proměnila v tiskové středisko a pan prezident na závěr své cesty
odpovídal na otázky novinářů. Tiskovou konferenci přenášela ze žlutické radnice živě Česká
televize.
Podle slov pana prezidenta vyřčených s úsměvem na tváři, mu největší radost udělala
cigaretová kytice, kterou si, už bez cigaret, odvezl do Prahy.

Návštěva hlavy státu byla pro nás skvělou příležitostí, jak Žlutice prezentovat. A to bez
jakýchkoliv politických kontextů. Velice mě potěšil zájem mnoha občanů města o setkání s
prezidentem. Snad také vy oceníte organizaci návštěvy, stejně jako hejtman, hradní kancléř nebo
samotný prezident.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

Foto: Jan Borecký

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
V úvodu tohoto příspěvku bych rád popřál všem obyvatelům města Žlutice a přilehlých obcí
mnoho úspěchů osobních i pracovních a pevné zdraví po celý rok 2014, a to proto, že v lednovém
čísle ŽZ nebylo o jednáních RM referováno. V popisovaném období se RM na svém jednání sešla
sedmkrát, ZM pak jedenkrát, a to 16. prosince 2013.
Bytové hospodářství a pronájmy
RM schválila pronájem bytu číslo 4 v domě Žlutice, 28. října čp. 37, dále pak bytu číslo 4 v
domě Žlutice, Obránců míru 261 a bytu číslo 2 v domě Žlutice, Smetanova čp. 6, ve všech třech
případech na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v případě bezproblémového plnění
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Nové nájemníky získaly i dva byty v DPS, a to byt
číslo 16 v domě Žlutice, Pod Strání 467 a byt číslo 3 v domě Žlutice, Pod Strání 501.
U nebytových prostor RM schválila pronájem nebytových prostor v přízemí domu Žlutice,
Velké náměstí čp. 249 o výměře 120 m2 na dobu neurčitou za základní roční nájemné ve výši 250
Kč/m2.
Městské společnosti
Ve sledovaném období byl schválen plán zimní údržby místních komunikací na území
města a v přilehlých obcích v roce 2014 a jeho zajištění prostřednictvím společnosti Technické
služby Žlutice. V prosinci i lednu vedl Technické služby Žlutice RM pověřený radní A. Minář a
při jednáních RM byl diskutován další postup ve vedení společnosti. V souvislosti s tím bylo
vypsáno výběrové řízení na pozici jednatele této městské společnosti.
Příspěvkové organizace města
RM schválila smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 641.005,12 Kč a o
poskytnutí daru (vybavení) od Karlovarského kraje pro Město Žlutice na zajištění činnosti
základní školy praktické v rámci Základní školy a základní umělecké školy Žlutice. S koncem
roku souviselo i schválení odměn za 2. pololetí roku 2013 ředitelům příspěvkových organizací
města. Nově byl také radními stanoven plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola a
základní umělecká škola Žlutice. Poslední změnou, kterou vzala RM na vědomí, bylo oznámení
ředitelky příspěvkové organizace DPS Žlutice o nástupu na mateřskou dovolenou ke dni 1. 12.
2013 s tím, že po dobu nepřítomnosti bude zastupováním pověřena paní M. Balintová.
Spolky a sdružení
V závěru roku 2013 RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši 21.000 Kč
Volejbalovotenisovému klubu Žlutice za účelem rekonstrukce oplocení kolem volejbalového
hřiště. Dále se radní zabývali honitbami, které zasahují na katastr města a přilehlých obcí. RM
odsouhlasila změnu vymezení honitby v okolí Ratiboře a vyčlenění pozemků ve vlastnictví města
uvedených v předloženém návrhu z této honitby a jejich začleněním do honitby Diana Žlutice.
Dále pak RM schválila zařazení pozemků ve vlastnictví města vyjmenovaných v přihlášce do

Honebního společenstva Čichalov a schválila vstup města do Honebního společenstva Čichalov
společně s pověřením pana V. Konopíka zastupováním města ve výboru této organizace.
Granty města Žlutice
Za několik dní 7. 2. 2014 skončí přijímání žádostí v rámci Grantového programu města pro
rok 2014 na Městský úřad Žlutice. Všechny žádosti budou v nejbližší době posouzeny Výběrovou
komisí. V tomto směru patřil přelom roku 2013/2014 schvalování vyúčtování zbylých grantů z
roku 2013, všechna předložená vyúčtování byla v pořádku a granty byly tedy řádně vypořádané.
Stížnosti, petice a jiná oznámení
Během popisovaného období RM dorazily dva takřka shodné dopisy ve věci sněhové
kalamity ze dne 7. 12. 2013, znění jednoho z nich jste mohli vidět v minulém čísle ŽZ. RM se jimi
zabývala a vyžádala si stanovisko Technických služeb Žlutice, stejně tak Advokátní kanceláře
Krondl. Dále navrhla zařazení této inkriminované křižovatky do prvního prioritního stupně zimní
údržby. Jelikož je ve městě i několik dalších zrádných míst, rozhodla RM umístit tam kontejnery
na posypový materiál tak, aby v případě kalamity bylo možné nebezpečná místa posypat ručně.
Žádosti občanů
RM vzala na vědomí žádost občanů domu Pod Strání 506 o řešení dopravní situace s tím, že
v navrhované úpravě dopravního značení by již měl být vjezd v nezbytných případech
(zásobování, stěhování apod.) povolen.
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost
V souvislosti s rekonstrukcí sociálního zázemí v KD Žlutice RM schválila dva dodatky ke
smlouvě o dílo se společností Dozorstav. Dále radní schválili nabídku společnosti Technické
služby Žlutice na realizaci úpravy komunikace mezi panelovými domy v Zámecké ulici, která
nebyla vhodná pro automobilovou dopravu, a také na opravu vodoinstalace v objektu Poděbradova
čp. 417 na horním fotbalovém hřišti.
Z jednání ZM
Zatím poslední zasedání ZM proběhlo 16. prosince 2013 v KD Žlutice a na svém programu
mělo několik zásadních bodů. Po diskuzi a připomínkách byl schválen rozpočet města Žlutice na
rok 2014, a to 13 ze 14 přítomných zastupitelů, pouze jeden se hlasování zdržel. Vedení města
odhaduje pro rok 2014 příjmy ve výši 30.104.000 Kč a celkové výdaje ve výši 40.576.000 Kč
včetně přídělu do Sociálního fondu na straně příjmů i výdajů ve výši 50.000 Kč a financováním ve
výši 10.472.000 Kč (v tomto roce se počítá s realizací některých finančně náročných projektů).
M. Kandler zastupitele seznámil se Strategickým plánem sociálního začleňování ve
Žluticích na léta 2013 – 2015. Po prezentaci se opět strhla diskuze, avšak tento strategický plán, na
kterém pracovala řada odborníků, zejména pak obyvatelé města Žlutice, jenž řeší zásadní
problémy v obci jako bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů, (ne)zaměstnanost,
vzdělávání, volný čas a rodinu, stejně tak bydlení a dluhy, byl také přijat, pro systematické řešení v
sociální oblasti hlasovalo 11 přítomných zastupitelů. Připomínám, že vypracování tohoto plánu
nestálo městskou kasu ani korunu, a to díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Na tomto zasedání ZM se také s předstihem projednával Územní plán města Žlutice a bylo
schváleno předložené zadání pořizovatele. Tím je Magistrát města Karlovy Vary. Jedná se o první

fázi přípravy nového územního plánu pro město a přilehlé obce, občané budou mít dostatek
příležitostí se k novému územnímu plánu vyjádřit. Předložené zadání bylo schváleno jednohlasně.
Zastupitelé dále schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále pak
prominuli platbu nájemného za pronájem lesního majetku ve vlastnictví města za rok 2013
společnosti Lesy Žlutice.
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.
Děkuji za zájem o dění ve městě Žluticích a přilehlých obcích a v příštím čísle ŽZ se můžete
těšit i na články o novém webu města a studentské architektonické soutěži!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

ŽLUTICE
Město Žlutice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 1/2014
Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje podle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na obsazení pracovní pozice

INVESTIČNÍ REFERENT/KA
Místo výkonu práce: Město Žlutice a Česká republika
Charakteristika vykonávané činnosti:
•
technická a organizační příprava a realizační dozor stavebních a dalších investičních akcí města
•
spolupráce při řízení dotačních projektů a zadávání veřejných zakázek
•
spolupráce v oblasti stavebního řízení a územního plánování
•
spolupráce při regeneraci městské památkové zóny a dalších památek na území města
Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
•
státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
•
bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru ukončené maturitou
•
•
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost a spolehlivost
•
všeobecný přehled v oblasti stavebnictví, územního plánování a památkové péče
příjemné vystupování a schopnost spolupráce
•
•
kreativita a samostatnost, zvládání stresových situací
•
časová flexibilita a kladný vztah k městu

•
•

dobrá znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.)
řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu

Výhody při posuzování uchazečů:
•
zkušenosti v oblasti veřejné správy
zkušenosti v oblasti památkové péče
•
zkušenosti v oblasti dotační politiky
•
•
jazyková vybavenost (angličtina nebo němčina)
•
základní znalost práce s technickými programy (např. AutoCAD, Misys)
Náležitosti písemné přihlášky:
•
jednoznačné označení výběrového řízení
jméno a příjmení uchazeče
•
•
datum a místo narození uchazeče
•
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
•
•
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům
•
e-mail a telefonický kontakt, který bude použit pro informování o průběhu výběrového řízení
datum podání přihlášky a podpis uchazeče
•

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
•
strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech (může být přímou součástí přihlášky)
prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•
•
písemná představa o pozici investičního referenta a osobních prioritách při výkonu práce (v rozsahu
maximálně 1 strana formátu A4)
Pracovní poměr: doba neurčitá se zkušební dobou v délce 1 roku
Předpokládané platové zařazení: 9. platová třída a nenárokové složky platu podle dosahovaných výsledků
Předpokládaný termín nástupu: na základě vzájemné dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 10. 2. 2014 do 16 hodin, vždy rozhoduje termín doručení do podatelny Městského
úřadu Žlutice (nikoli datum podání na poštu)
Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu: Město Žlutice, Velké
náměstí 144, 364 52 Žlutice. Obálku označte textem: Výběrové řízení na pozici investičního referenta/investiční referentky
Ostatní informace:
Veškeré informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou podávány výhradně telefonicky nebo prostřednictvím emailu na kontakty uvedené v přihlášce uchazeče. Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově: V prvním kole budou
posouzeny přihlášky z hlediska splnění všech formálních náležitostí a kvalifikačních předpokladů. Do druhého kola, které
proběhne formou ústního pohovoru, postoupí maximálně 5 nejlépe hodnocených uchazečů z kola prvního. Více informací
podá osobně nebo telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Ondřej Fábera (telefon 724 770 169).
Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem.
Ve Žluticích dne 13. 1. 2014
Ondřej Fábera v. r.
tajemník Městského úřadu Žlutice

Město Žlutice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 2/2014
Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje podle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na obsazení pracovních pozic

SEKRETÁŘ/KA
Místo výkonu práce: Město Žlutice a Česká republika
Charakteristika vykonávané činnosti:
•
organizační zajištění chodu úřadu
vedení agendy spojené s jednáním orgánů města
•
obsluha podatelny, spisové služby, úřední desky, telefonní ústředny a městského rozhlasu
•
•
poskytování základních informací o městě a městském úřadu
•
příprava podkladových a jiných materiálů
•
zajišťování jednoduchého občerstvení při jednáních
Požadavky kladené na zájemce o výše uvedenou pozici:
státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
•
•
bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
•
minimálně středoškolské vzdělání
•
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost a spolehlivost
•
dobrá znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.)
•
dobrá znalost české gramatiky, schopnost stylizace textu a pořizování zápisu z jednání
•
příjemné vystupování a schopnost spolupráce v kolektivu
•
kreativita a samostatnost, zvládání stresových situací
•
časová flexibilita a kladný vztah k městu
Výhody při posuzování uchazečů:
•
zkušenosti v oblasti veřejné správy, zejména s vidimací a legalizací dokumentů a matrikou
•
jazyková vybavenost (angličtina nebo němčina)
•
znalost práce s informačním systémem FENIX
•
řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu
•
psaní na počítači všemi 10 prsty s minimem chyb
Náležitosti písemné přihlášky:
•
jednoznačné označení výběrového řízení a pozice
•
jméno a příjmení uchazeče
•
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
•
•
místo trvalého pobytu uchazeče
•
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům
•
e-mail a telefonický kontakt, který bude použit pro informování o průběhu výběrového řízení
•
datum podání přihlášky a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
•
strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech (může být přímou součástí přihlášky)
prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•

•

písemná představa o příslušné pracovní pozici a osobních prioritách při výkonu práce (v rozsahu maximálně
1 strana formátu A4)

Pracovní poměr: doba neurčitá se zkušební dobou v délce 1 roku
Předpokládané platové zařazení: 9. platová třída a nenárokové složky platu podle dosahovaných výsledků
Předpokládaný termín nástupu: na základě vzájemné dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 10. 2. 2014 do 16 hodin, vždy rozhoduje termín doručení do podatelny Městského
úřadu Žlutice (nikoli datum podání na poštu)
Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu: Město Žlutice, Velké
náměstí 144, 364 52 Žlutice. Obálku označte textem: Výběrové řízení na pozici sekretáře/sekretářky
Ostatní informace:
Veškeré informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou podávány výhradně telefonicky nebo prostřednictvím emailu na kontakty uvedené v přihlášce uchazeče. Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově: V prvním kole budou
posouzeny přihlášky z hlediska splnění všech formálních náležitostí a kvalifikačních předpokladů. Do druhého kola, které
proběhne formou ústního pohovoru a praktické zkoušky dovedností (například diktát, práce s e-mailem a soubory)
postoupí maximálně 5 nejlépe hodnocených uchazečů z kola prvního. Více informací podá osobně nebo telefonicky tajemník
Městského úřadu Žlutice Ondřej Fábera (telefon 724 770 169).
Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybranými uchazeči.
Ve Žluticích dne 13. 1. 2014
Ondřej Fábera v. r.
tajemník Městského úřadu Žlutice

Město Žlutice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 3/2014
Rada města Žlutice vyhlašuje pro svou společnost s ručením omezeným Technické služby Žlutice výběrové řízení na obsazení
pozice

JEDNATEL/KA
Místo výkonu práce: Město Žlutice a Česká republika
Charakteristika vykonávané činnosti:
řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti
•
•
dohled nad obchodem nebo poskytováním služeb
•
vedení a motivace zaměstnanců
•
stanovování firemní strategie
•
jednání s městem jako zadavatelem většiny zakázek a ostatními zákazníky
zastupování společnosti vůči úřadům
•
Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
minimálně 6 let praxe, z toho 3 roky v řídící funkci (tj. vedení pracovního týmu min. 10 osob)
komplexní myšlení a aktivní přístup
přirozená autorita
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost a spolehlivost
rámcová znalost legislativy na úseku obchodního, občanského, pracovního práva a odpadového
hospodářství
znalost zpracování ekonomických rozborů, cenových nabídek a kalkulací
orientace v oblasti veřejné podpory a dotací
silné komunikační, vyjednávací a prezentační schopnosti
příjemné vystupování a schopnost spolupráce
kreativita a samostatnost, zvládání stresových situací
časová flexibilita a kladný vztah k městu
dobrá znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.)
řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu

Výhody při posuzování uchazečů:
zkušenosti s vedením podniku poskytujícím služby municipalitám
•
•
zkušenosti v oblasti dotační politiky
•
jazyková vybavenost (angličtina nebo němčina)
•
základní znalost práce s technickými a účetními programy (např. Misys)
Náležitosti písemné přihlášky:
•
jednoznačné označení výběrového řízení
•
jméno a příjmení uchazeče
•
datum a místo narození uchazeče
•
státní příslušnost uchazeče
•
místo trvalého pobytu uchazeče
•
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům
•
e-mail a telefonický kontakt, který bude použit pro informování o průběhu výběrového řízení
•
datum podání přihlášky a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
•
a dovednostech (může být přímou součástí přihlášky)
•
prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•
písemná představa o pozici jednatele a osobních prioritách při výkonu práce (v rozsahu maximálně 2 stran
formátu A4)
Pracovní poměr: jmenování na dobu neurčitou
Předpokládané platové zařazení: smluvní plat s pohyblivou motivační složkou vázanou na výsledky firmy
Předpokládaný termín nástupu: na základě vzájemné dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 10. 2. 2014 do 16 hodin, vždy rozhoduje termín doručení do podatelny Městského
úřadu Žlutice (nikoli datum podání na poštu)
Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu: Město Žlutice, Velké
náměstí 144, 364 52 Žlutice. Obálku označte textem: Výběrové řízení na pozici jednatele společnosti Technické služby
Žlutice

Ostatní informace:
Veškeré informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou podávány výhradně telefonicky nebo prostřednictvím emailu na kontakty uvedené v přihlášce uchazeče. Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově: v prvním kole budou
posouzeny přihlášky z hlediska splnění všech formálních náležitostí a kvalifikačních předpokladů. Do druhého kola, které
proběhne formou ústního pohovoru, postoupí maximálně 5 nejlépe hodnocených uchazečů z kola prvního. Informace o
společnosti Technické služby Žlutice (IČO 26347865) jsou k dispozici také na webu www.tszlutice.cz a v obchodním rejstříku
a dalších veřejných registrech.
Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem.
Ve Žluticích dne 13. 1. 2014
Václav Slavík v. r.
starosta města Žlutice

OZNÁMENÍ CENY TEPLA
Společnost Žlutická teplárenská oznamuje svým odběratelům konečnou cenu tepla za rok
2013, a to 517,96 Kč/GJ včetně DPH ve výši 15%. Předběžná cena činila 519,80 Kč/GJ. Pro rok
2014 je předběžná cena stanovena ve stejné výši jako v roce 2013.
Vedení Žlutické teplárenské

ROČNÍ SPOLUPRÁCE ŽLUTIC S VLÁDNÍ AGENTUROU
PŘINÁŠÍ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY
Mezi hlavní úspěchy patří činnost asistentů prevence kriminality, zahájení terénní
sociální práce ve spolupráci s dluhovým poradenstvím, zaměstnání několika
nezaměstnaných obyvatel a zlepšení spolupráce mezi místními institucemi.
Od července můžete v žlutických ulicích pravidelně potkávat Lenku a Martina. Tito asistenti
prevence kriminality, zaměstnanci města dotovaní Ministerstvem vnitra, mají pochůzky u školy, v
centru i na dalších místech, kde se vyskytují problémy s nepořádkem, hlukem či ničením majetku.
Během léta pomáhali s provozem hřiště u základní školy, zajišťovali bezpečnost na městských
kulturních akcích a při prvním školním dni. Podle jedné místní seniorky se díky asistentům
zlepšila situace na zastávkách, kde býval nepořádek, a „darebáci si dají větší pozor, když vidí

uniformu“. Spolupráci s asistenty si také chválí velitel místního oddělení Policie ČR Radek Štěrba:
„Díky spolupráci asistentů se nám daří zprostředkovat komunikaci s veřejností, asistenti mají čas
být na ulici a mluvit s lidmi o jejich problémech.“
Další novinkou je terénní pracovnice městského úřadu, placená z dotace Rady vlády a
příspěvku města. Nejčastěji se na ní občané obracejí, pokud potřebují řešit nepříznivou sociální
situaci, asistenci při jednání s Policií ČR a pomoc při vyřizování dávek hmotné nouze. Dále úzce
spolupracuje a předává klienty do dluhové poradny Člověka v tísni. Michaela Černá k tomu
dodává: „Od října spolupracuji přibližně s 20 klienty, u šesti dlouhodobě na zlepšení jejich složité
rodinné situace.“
Díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování se podařilo zaměstnat čtyři
nezaměstnané občany ze Žlutic na zakázce mýcení invazivních rostlin Karlovarského kraje, kterou
realizuje firma KHL-Eko, a.s. V prosinci byl zastupitelstvem schválen strategický plán sociálního
začleňování, jehož součástí je i situační analýza popisující hlavní problémy města i celého regionu.
Tříletý plán popisující postup řešení těchto problémů bude zveřejněn od února 2014 na webových
stránkách www.zlutice.cz.
Lokální konzultant Agentury Michal Kandler ke spolupráci doplňuje: „Kromě vstřícného a k
diskuzi otevřeného vedení obce bych chtěl nejvíce poděkovat všem zástupcům organizací a
občanům Žlutic, kteří se v loňském roce podíleli nejen na přípravě plánu, který bude důležitým
jízdním řádem pro zlepšování života na Žluticku v dalším období, ale také již během roku
diskutovali a nacházeli řešení konkrétních problémů místních občanů. Celkem se nejintenzivnější
práce lokálního partnerství, rozdělené do tematických pracovních skupin bezpečnost,
zaměstnanost, vzdělávání a bydlení, účastnilo 49 osob: zástupců městských organizací, školských
zařízení, neziskovek, policie, úřadu práce a občanů. V dalším roce se spolupráce Žlutic s
Agenturou zaměří na ekonomický rozvoj regionu, dále na školství a problémy seniorů.“
Během roku jste mohli potkat
zástupce lokálního partnerství Žlutice na
několika akcích pro veřejnost, během
první adventní neděle si připravili
prezentační stánek při slavnostním
rozsvěcení vánočního stromu na Velkém
náměstí. Děti ze základní školy a
výchovného ústavu zde během pouhých
dvou hodin vyprodali své výrobky.
S dotazy, připomínkami a návrhy
se můžete obracet na telefon 725 818
430 nebo na e-mailovou adresu
kandler.michal@vlada.cz.
Michal Kandler

VZPOMÍNÁME
Dne 8. 2. 2014 uplyne již rok, co
nás navždy opustil pan Stojan
Avgostinov.
Stále vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.

***
Dne 17. 2. 2014 tomu bude již 20
let, co od nás navždy odešla manželka,
maminka a babička Marie Benešová.
Stále vzpomínají manžel a syn
s rodinou.

***
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem Starým. Zvláště děkuji panu
Václavu Slavíkovi za poslední slova rozloučení a členům hasičského sboru. Zároveň děkuji
posádce záchranné služby v čele s paní MUDr. Ivou Weilguny.
Manželka a dcery s rodinami

***
Loučení je vždy bolestné obzvláště bolí rozloučení
navždy.
26. 12. 2013 zemřel obětavý otec, dědeček,
pradědeček, bratr pan Villi JOSEFI. V březnu letošního
roku by oslavil 80. narozeniny.
Byl to obyčejný, veselý, poctivý člověk. Od roku
1952 působil jako učitel ve východních Čechách,
posléze se s rodiči přestěhovali do Plzně. Od roku 1954
předával své učitelské dovednosti na školách v
Novosedlích, Močidleci, Chyších a ve Žluticích. Od
roku 1974 se stal ředitelem ZŠ ve Žluticích, až do doby
své nemoci, a to do roku 1987. Vychoval několik
generaci žáků, kteří na něj s úctou vzpomínají.
Byl to člověk, na kterého budeme pyšní do konce
života.
Děkujeme všem, kdo se společně s námi rozdělili o veliký smutek a bolest.
Dcery Helena a Ivana s rodinami

BAZÉN A KINO
V sobotu 30. listopadu 2013 jsme se sešli v 11:00 hodin před základní školou. Po příchodu
všech zapsaných žáků jsme se minibusem vydali do Karlových Varů. Nejdříve jsme se šli
vykoupat do bazénu v KV aréně. Tam jsem si užívali 2 hodiny a jelikož jsme dostali hlad,
navštívili jsme McDonald. Po malém občerstvení jsme společně vyrazili do kina v Chodově na
film „Univerzita pro příšerky“. Spolu s námi se filmu smály i naše paní učitelky V. Kuchtová a M.
Volemanová. Výlet jsme si užili a spokojeně jsme odjeli zpět do Žlutic.
Akce proběhla za finanční podpory Města Žlutice.
A. Pliskvová a J. Bónová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Měsíc leden byl pro náš spolek kromě jiného ve znamení dvou hlavních událostí, kterými
jsou výroční valná hromada a Hasičský ples.
Tradiční Hasičský ples, který se konal dne 18. ledna, se opět vydařil. Účast byla hojná, hudba
dobře hrála a věřím, že se
všichni přítomní pobavili.
Chtěl bych ještě jednou
poděkovat všem sponzorům a
spoluobčanům,
kteří
si
vstupenku zakoupili, ať již za
účelem návštěvy plesu nebo
jejím nákupem podpořili
vlastní činnost hasičského
spolku. Výtěžek, jak již jsem
zmiňoval
v
minulém
zpravodaji, bude beze zbytku
použit na činnost našich
Mladých hasičů.
Valná hromada se
konala dne 11. ledna v sále
kulturního domu. Počet účastníků tohoto shromáždění se zastavil na čísle 105. Kromě členů a naší
mládeže se zúčastnilo na 25 hostů, jako jsou například kronikář našeho města, představitelé
Okresního sdružení dobrovolných hasičů, partnerských a okolních hasičských sborů, zástupci
Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary a Toužim. Program schůze se skládal z 26 bodů a
níže si dovoluji uvést stručný výpis z jednotlivých zpráv. K 31. 12. 2013 měla členská základna

Sboru dobrovolných hasičů ve Žluticích celkem 101 členů, z toho 33 mužů, 23 žen, 2 dorostence,
29 mladých hasičů a 14 nejmenších v naší přípravce. Pro zajímavost, nejstarší člen oslaví v
letošním roce úctyhodných 87 let a nejmladšímu členovi byly v měsíci lednu teprve čtyři roky.
Během zasedání nechybělo kulturní vystoupení přípravky a hasičských mládežníků společně
s některými dospělými členy našeho spolku.
Jak mohli přítomní vyslechnout, byl rok 2013 pro naše hasiče opět plný akcí a spousty
práce. Kromě pořádání plesu jsme opět zorganizovali masopustní průvod, zúčastnili se Mše Svaté
za hasiče, navštívili hřbitov a zapálili svíčky u hrobů hasičů, kteří již nejsou mezi námi, nechybělo
posezení se seniory, postavili jsme městskou a hasičskou májku, byli jsme nápomocni při
městských akcích. V měsíci květnu jsme navštívili májové oslavy v bavorském městě
Warmensteinach (partnerské město Žlutic), kde byla s tamními hasiči neoficiálně zahájena další
mezinárodní spolupráce. Ke konci měsíce samozřejmě nechyběla soutěž „O pohár starosty města“.
Naše delegace také nechyběla na oslavách 140. výročí založení dobrovolných hasičů ve Vroutku.
Jeden ze zářijových víkendů jsme hostili ve Žluticích naše hasičské přátele z německého
Vieselbachu. Tato spolupráce trvá již 37 roků.
Naši „soutěžáci“ také nezaháleli. Muži i ženy absolvovali druhý ročník Vladařského poháru
s velice dobrým výsledkem. Muži získali dvě první, dvě druhá, po jednom třetím a čtvrtém místě a
obhájili celkově loňské druhé místo (pouze o jeden bod za vítězi z Lubence). Ženy vybojovaly
čtyři první, dvě druhá místa a Vladařský pohár zaslouženě vyhrály. Soutěžáci se „neztratili“ ani na
mezinárodní soutěži ve slovenském Hurbanovu, odkud ženy dovezly první a druhé místo a muži
dvě místa devátá. Nutno ještě dodat, že na těchto vítězných tažení se také podíleli naši dorostenci
(první odchovanci šestileté obnovené činnosti s hasičskou mládeží ve Žluticích).
Mladí hasiči také pilně pracovali a skvělé výsledky to jen potvrdily. Ti nejmenší –
PŘÍPRAVKA vybojovali v okresním a krajském kole celkově druhé místo. Naše MLADŠÍ
kategorie nenašla v okrese Karlovy Vary přemožitele a zaslouženě zvítězila. Kategorie STARŠÍ
postoupila po okresním kole z třetího místa do kola krajského a odtud si dovezla „bramborovou
medaili“, tedy pěkné, čtvrté místo. Mládežníci také nezaháleli v rozšiřování své kvalifikace. Máme
šest nových preventistů juniorů, tři strojníky juniory a tři preventisty ve starší kategorii.
Zásahová jednotka, jejímž zřizovatelem je Město Žlutice a skládá se ze 12 členů, vyjížděla
během roku 2013 k celkem 58 událostem. Jednalo se o 11 požárů, 32 technických událostí, 10
dopravních nehod 3 taktická cvičení a 2 prověřovací cvičení spojená s celoročním přezkoušením.
Provoz jednotky byl hrazen kromě městského příspěvku, dotačními tituly z Karlovarského kraje a
Ministerstva vnitra. Členové absolvovali mimo jiné celoroční odbornou přípravu, výcviky a
samozřejmě byli také nápomocni městu, ať již se jednalo o čištění kanálových vpustí, ucpaného
potrubí, dovoz vody nebo řezání stromů. Také nechyběla preventivní činnost v místních a okolních
školních zařízeních a na dětských táborech.
Shrnuto podtrženo, jednalo o další velice úspěšný rok a nutno podotknout, že spolek
opravdu funguje dobře. A co se skrývá v jeho úspěchu? Vcelku snadná odpověď. Hodně dřiny,
práce a mnoho hodin, které ti aktivní v této dobrovolné činnosti věnují hasičské činnosti na úkor
svého volného času, za což jim patří veliký, upřímný DÍK. Velký DÍK také patří jejich rodinám,
které jejich vztah nejen k hasičině tolerují. Nesmím zapomenout na nečleny, kteří spolek
podporují, jak jsem již ostatně zmínil výše, a samozřejmě také na podporu našeho města.
Alois Minář, jednatel a velitel SDH Žlutice

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEJNÍHO SPOLKU ŽLUTICKA
ZA ROK 2013
Při rekapitulaci akcí našeho spolku začnu přednáškami: 18. dubna proběhla přednáška
Clubu sběratelů hracích karet „Žlutické karty a nejen o nich“, následoval workshop ručního
kolorování karet a výstava karet a předmětů souvisejících.
Dále 16. května, v návaznosti na zrušení železniční stanice Žlutice v prosinci 2012, přednesl
RNDr. Karel Breiter přednášku „Místní dráha Rakovník – Bečov“.
Naposledy jsme se před prázdninami sešli 27. června na přednášce patera Gorazda z řádu
obutých karmelitánů na jeho promluvě na téma „Karmelitánský řád a jeho působení v západních
Čechách ve 14. - 16. století.“ Přednášce předcházela bohoslužba, kterou P. Gorazd sloužil na
Rabštejně, kde dříve byl jeden ze tří západočeských karmelitánských klášterů.
V září, konkrétně 19. září, mezi námi promluvil uznávaný karlovarský historik PhDr.
Stanislav Burachovič. Tématem jeho vystoupení byla „Magická místa Karlovarského kraje“.
Stejný název nese i v roce 2013 vydaná stejnojmenná kniha nakladatelství AZUS, na které
S. Burachovič spolupracoval se žlutickým fotografem Janem Boreckým. Po přednášce následovala
autogramiáda obou autorů.
Ve čtvrtek 28. listopadu mezi nás zavítal Mgr. Milan Sýkora, archeolog, který nám osvětlil
problematiku výstavby hradů v době husitství. Jeho přednáška nesla název „Žlutické hrady aneb
Jak husité proměnili tvář evropské architektury“.
Z faktu, že každou přednášku navštívilo mezi 50 až 80 posluchači, lze usoudit, že se
přednášky, organizované naším spolkem, těší popularitě mezi Žlutičany, ale v některých případech
i odborné veřejnosti historiků.
V sobotu 7. 9. uspořádal náš spolek ve spolupráci se zdejší farností dobročinný koncert
sólistky opery ND Jany Sýkorové za doprovodu prof. Jaroslava Šarouna. Posluchači zaplněného
kostela přispěli částkou 12.359,- Kč na údržbu zdejších kostelních varhan.
Pro své členy jsme uspořádali dva výlety. Oba proběhly v měsíci říjnu. Dne 13. 10. to byl
výlet za úžasného počasí na karlovarské rozhledny na levém břehu říčky Teplé. Druhým, 24. 10.,
byla návštěva muzea Klubu přátel historie v Boru u Tachova. Při té příležitosti jsme si, v
souvislosti s diskutovanou revitalizací žlutického náměstí, prohlédli úpravy náměstí v Toužimi
(Projekt stav), Plané (Ing. Stehlík) a Boru (arch. Soukup)
V souvislosti s přednáškou o žlutických kartách jsme vydali bulletin „Žlutické karty a nejen
o nich“. Byli jsme vedeni snahou o shrnutí poznatků z dosavadního bádání o tomto doposud málo
známém žlutickém fenoménu.
V loňském roce jsme přispěli deseti články do Žlutického zpravodaje.

Náš spolek se snaží být aktivní v občanském životě a podílet se v rámci svých možností na
zlepšování života ve městě. V průběhu roku 2013 jsme radě města předali čtyři písemné podněty.
Na žádnou z nich se nám nedostalo odpovědi.
Praktickou činností – brigádami - jsme upravili okolí Bílých božích muk, Kunzových muk a
kaple sv. Jana Nepomuckého. Dalo by se říci, že to jsou tradiční místa, na kterých se snažíme
zlepšovat vzhled našeho okolí.
Od jara jsme podnikali kroky k získání loga spolku. Oslovili jsme několik autorů a od nich
získali jejich návrhy. Závěrečný výběr vítězného loga členstvem však již přešel do roku 2014.
I v roce 2013 naši členové dvakrát (6. 3. a 27. 10.) v předvečer významných svátků
navštívili pomník TGM v Protivci. Jak je již dlouholetou tradicí, položíme kytici a někdo z našich
členů pronese připravené pojednání, zpravidla o TGM, české či československé státnosti. Snažíme
se v historii hledat poučení pro dny dnešní.
Celá činnost Muzejního spolku Žluticka by nebyla možná bez aktivity členů spolku, jejich
finanční i materiální podpory. Na výše uvedené akce od nikoho nedostáváme žádný pravidelný
příspěvek. V roce 2013 naše aktivity finančně podpořili návštěvníci akcí dobrovolným vstupným,
které pokrylo náklady s přednáškami (cestovné přednášejícím a pronájem přednáškového sálu).
Vysoký rozpočet akce o žlutických kartách podpořilo finančně Město Manětín a Město Bochov.
Organizačně tuto akci podpořilo Muzeum Cheb a Základní škola Žlutice. Všem členům a
podporovatelům Muzejního spolku Žluticka patří poděkování, bez jejich podpory by spolek
nemohl přispívat k zlepšení našeho vezdejšího.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

O JAHNOVI OČIMA JEHO SOUČASNÍKŮ A HISTORIKŮ
Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), zakladatel vlasteneckých tělocvičných organizací a
řady dalších spolků, nazývaný Turnvater – otec tělocviku, měl obrovský vliv zejména na
německou mládež.
Paul Johnson, anglický historik, v knize Zrození moderní doby (Academia 1998, s. 118-119)
píše: „Mladá generace velké části Německa vyrůstající za válek proti Napoleonovi byla tvrdě
nacionalistická. Tíhla ke xenofobii. Studenti se sdružovali v Burschenschaften, což byly přísežné
spolky. Jejich členové odmítali moderní svět, přáli si návrat do středověku k říši Hohenštaufů,
jejichž barvy černou, rudou a zlatou ostentativně nosili. Bylo to první hnutí mládeže na světě, a ti,
kdo k němu náleželi, nosili dlouhé vlasy a vousy, jež pro ně byly symbolem teutonské rasy. Na

svém prvním masovém shromáždění na Wartburgu v r. 1817 oživili středověké pálení knih a vrhali
do plamenů filosofická díla, která se jim nezamlouvala. Jejich vůdce Friedrich Ludwig Jahn je
školil hesly jako: Necháš-li svou dceru učit se francouzsky, můžeš ji právě tak dobře nechat
vyškolit na kurvu.“ K vraždě oblíbeného dramatika Augusta von Kotzebue (1761-1819) Johnson
uvádí: „Kotzebue vystavil buršácké hnutí posměchu a jeho příslušníci mu to měli za zlé. Jahn své
studentské následovníky učil fyzické zdatnosti a povzbuzoval je, aby se oblékali do uniforem a
nosili za pasem myslivecký nůž, aby tak zdůraznili, že to myslí vážně, že jsou opravdu tím lidem
z hvozdů, a ne nějakými obyvateli měst, kteří se pachtí jen za penězi. V roce 1819 jeden
z nejhorlivějších, Karl Ludwig Sand, skutečně nože použil a Kotzebua jím zabil. Vyvolalo to velké
pobouření, Sanda pověsili, čímž se okamžitě stal mučedníkem …“ (kráceno).
Goethův životopisec Richard Friedenthal, který důkladně prostudoval prameny, vykresluje
Jahna takto: „Otec tělocviku Jahn, který vynalezl hrazdu a bradla, dává si růst starogermánský
wotanovský vous a chce zavést nový, skutečně německý jazyk.“ Turneři nosili šat z nebíleného
plátna a tykali si. Jeden z těch „nevybílených chlapců“, pokračuje Friedenthal, tykal i jeho
Excelenci Goethovi, když se u něj objevil, což Goethe přijal velmi nemilostivě. V souvislosti
s vraždou dramatika připomíná turnerskou píseň:
Tyranům hlavy dolů! Svobody nože ven!
Hurá! Teď dýkou hrdla probodnem!
Goethe sám prý Jahna ignoroval, na Jahnův dopis neodpověděl a shromáždění na hradě
Wartburgu doporučil nepovolit. (Goethe, Odeon 1973, s. 605-606)
Jiný Jahnův velký současník, básník a spisovatel Heinrich Heine popsal atmosféru již
zmíněných oslav výročí reformace a bitvy u Lipska takto: „Na Wartburgu panoval omezený
teutomanismus, který mnoho kňoural o lásce a víře, ale jehož láska nebyla nic jiného než nenávist
k cizímu a jehož víra záležela jen v nerozumu a ve své nevědomosti si neuměla vymyslet nic
lepšího, než pálit knihy.“ A dále vzpomíná: „V gotinské pivnici jsem se jednou podivil, jak
důkladně moji staroněmečtí přátelé zhotovovali proskripční listiny pro den, kdy se dostanou
k vládě. Kdokoli jen v sedmém koleně pocházel od Francouze, žida nebo Slovana, byl odsouzen do
vyhnanství. Kdo jen zpovzdálí něco napsal proti Jahnovi nebo vůbec proti staroněmeckým
pošetilostem, mohl se připravit na smrt, a to na smrt sekerou.“ (Spisy polemické, Knih. klasiků
1956, s. 207-208). Velmi ostře popsal patriotismus v Jahnově pojetí: „Vlastenectví Němcovo tkví
naopak v tom, že se mu srdce zúží, že se smrští jako kůže v chladu, takže nenávidí všechno
cizozemské, že již nechce být světoobčanem, ani Evropanem, nýbrž pouze uzoučkým Němcem. Tu
jsme viděli nyní vzorný příklad klackovství, jež pan Jahn uvedl v systém: začala špinavá, omezená,
neomalená oposice proti smýšlení, jež je právě tím nejkrásnějším a nejsvětějším, co kdy Německo
zplodilo, totiž humanitě, proti obecnému sbratření všech lidí, proti kosmopolitismu, jimž vždy
holdovali naší velcí duchové, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul a němečtí vzdělanci.“
(O Německu, Knih. klasiků 1951, s. 202).
(dokončení v příštím čísle)
Květoslava Haubertová

INZERCE
PRONÁJEM
Od 1. 2. 2014 se uvolní nebytové prostory po bývalé prodejně
GALANTERIE na náměstí ve Žluticích.
Kontakt na

607 806 564

SLUŽBY

Pobytové zájezdy:
• letní dětské tábory
• levné pobytové pro rodiny termín 28. 8. - 7. 9. 2014 (bez stravy);
28. 6. - 5. 7. 2014 (možnost polopenze)
• exklusivní pobyty pro seniory (dotováno EU)
• individuální letecké i autobusové pobyty do známých letovisek dle vlastního výběru
Doprava ze Žlutic i zpět je zajištěna a je v ceně zájezdu. Možná vlastní doprava.
734 713 345, 736 681 966
Bližší informace na

PRODEJ
Prodám bezbariérový byt o velikosti 3+1 v přízemí v Zámecké ulici 402 ve Žluticích. Možnost
převodu bytu do osobního vlastnictví. Byt je po celkové rekonstrukci a bude ponechána kuchyň s
novými spotřebiči. Cena 390.000 Kč.
607 828 049

***
Prodám garáž po rekonstrukci v Poděbradově ulici.

604 233 175

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
ÚNOR 2014
Kulturní dům
Sobota

15. 2. 20:00

Ples Sokol Žlutice - hudební skupina Fryzúr

Sobota

22. 2. 20:00

Ples ČRS MO Žlutice - hudební skupina Fryzúr

ČRS MO ŽLUTICE
ZVE VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
TERMÍN KONÁNÍ: 22. ÚNORA 2014 OD 20:00 HOD.
MÍSTO: KULTURNÍ DŮM ŽLUTICE
HRAJE: FRYZÚR
VSTUPNÉ 100,-KČ

Předprodej vstupenek

602 576 894

Galerie
Probíhá výstava fotografií – Vesnické baroko na území MAS Vladař

Velké náměstí

První žlutická zabijačka
V sobotu 1. března se na Velkém náměstí ve Žluticích uskuteční od 8:00 staročeská zabijačka s
občerstvením, hudbou a prezentací lokálního partnerství. Zabijačku zajistí firma JATKY
ŽLUTICE Pohankovics Jozef, sobotní prodej masa bude během zabijačky přesunut z jatek na
náměstí.

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